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PROSTĚJOV Stačilo opravdu pár vteřin a mohlo dojít k další tragédii, kterých je už tak nejen na kolejích více než dost. Minulý čtvrtek večer se zhruba pětačtyřicetiletý muž postavil doprostřed kolejiště
u jednoho z menších železničních přejezdů za Kosteleckou ulicí. Okolo naštěstí projížděl pracovník
prostějovské pohřební služby Martin Sítek s kamarádem. Bylo mu divné, že chlápek stojí nehnutě na
kolejích i ve chvíli, kdy se od Kostelce na Hané přibližoval osobní vlak. Šlo o vteřiny, pohřebák na nic
nečekal a vyrazil za sebevrahem...

rubriky

ZACHYTILI JSME

Bydlení na „Sušilce“ nezlevní.
Poté, co Večerník v přechozích vydáních popsal a zveřejnil skutečnosti o naprosto nevyhovujících
bytech v nově postaveném domě
v Sušilově ulici, navíc za nehorázné
nájemné až 11 tisíc korun, jsme čekali vstřícný krok prostějovských
radních. Ti ale novým nájemníkům
mírnější podmínky nenabídnou...

CO NÁS UDIVILO…

Makají jako o život. Celkovou
uzavírku Plumlovské a Blahoslavovy ulice pochopitelně provázejí výrazné dopravní komplikace
v centru Prostějova, ovšem stavební dělníci pokračují ve frézování
staré vozovky a pokládce nového
asfaltového koberce ve zrychleném
tempu. Takže nám řidičům nezbývá než to ještě jeden týden vydržet!
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Večerníku
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Zatímco nová sportovní hala
v Prostějově usiluje o hlavní cenu
za nejlepší architekturu, další
nově postavený barák v Sušilově
ulici již obdržel anticenu v podobné soutěži. Prostějovští konšelé
chtěli zamlčet, že primátor Francimór Kopačka odjel do Prahy
převzít zlatou medaili a titul za
architektonický Hnus roku 2019!
„Já věděla, že je to jeden velký stavební průser... Ty byty na Sušilce se
nehodí pro normální lidi, osobně
bych tam nastěhovala tak akorát
své králíky,“ komentovala součas-

Z traktorů bez zjevného poškození vysál naftu, vybral
autobaterie a nářadí, čímž
majiteli způsobil škodu přesahující devět tisíc korun. Policie
po zloději samozřejmě pátrá,
a pokud se strážcům zákona podaří lapku dopadnout,
tomu hrozí před soudem za
krádež až dva roky vězení natvrdo.

9 300

Nechat odstavené traktory
přes noc bez dohledu, a ještě
k tomu na odlehlém místě za
hřbitovem, to je jako říct zlodějům – pojďte si nás vykrást!
Nabízené šance se tak chopil
zatím neznámý pachatel, který v Horním Štěpánově doslova očesal dva tyto stroje.

Ü½NGJ

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

jeme jinam. Město jim věnuje zcela zdarma moderní byty v centru,“
dodal na omluvu Francimór Kopačka. Jak ještě prozradil, medaili
a cenu za Hnus roku 2019 si přece
jen vystaví ve své vitríně. „Medaile
jako medaile,“ uzavřel celou kauzu první muž Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl

se narodila 11. září 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 6. října 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 17 do
18 let, měří mezi 162 až 170 centimetry, má hubenou postavu, modré oči
a hnědé rovné vlasy.

HANA POLÁŠKOVÁ

se narodil 19. listopadu 1973 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 7. října
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 46 do 50 let, měří mezi 175 až 180
centimetry a má střední postavu a plavé blond vlasy.

MARTIN KRUGER

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.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

tostí v Praze tak ostudnou první
cenu. „Však počkejte, já si to s tím
architektem vyřídím! Do smrti
bude sekat trávu na našem fotbalovém hřišti a zcela zadarmo.
Ostuda to byla, žádný šerednější
barák letos v republice postaven
nebyl. Uvažuji o tom, že svolám
mimořádné zastupitelstvo a navrhnu okamžité zbourání toho
hnusného domu. Věřím, že na demolici dostaneme státní dotaci,“
nechal se slyšet primátor Kopačka
a Agenturu Hóser písemně požádal, aby průser se „Sušilkou“ už
nijak mediálně nerozmazávala.
„Lidi, kteří tam už bydlí, vystěhu-
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POÈASÍ v regionu

Primátor Prostějova František Jura
nechápe, jak speciální komise mohla
vybrat tak hnusný „pomník“ E.
Husserla

KOMISI ROZPUSTIL!“

„MAJÍ ŠTĚSTÍ, ŽE
JSEM TAM NEBYL.
OKAMŽITĚ BYCH
CELOU SLAVNOU

ZASLECHLI JSME…

Stálice českého koncertního umění
a fenomenální houslový virtuos
potěšil svým sobotním představením na zámku v Konici především
fajnšmekry vážné hudby.

Foto: internet

VÁCLAV HUDEČEK

ZAUJAL NÁS...

Přesně tolik lidí je nyní aktuálně
na Prostějovsku v registru nezaměstnaných. Je to o pětatřicet lidí
méně než na konci předchozího
měsíce, což znamená, že podíl nezaměstnaných se ve zdejším regionu stále drží pod dvěma procenty.
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•• Pondělí ••
Parazit v kině. „Nezlobte se, že vás zase obtěžuji, ale zapomněla jsem se zeptat, jestli máte sklep. Máte sklep? A mohla bych ho vidět?“ Pokud byste tuto
kultovní hlášku ze snímku Kulový blesk rozpracovali do podoby celovečerního filmu, pak vám z toho vyjde černá komedie o chudé, ale mazané rodině,
která se rozhodne vloudit do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Vskutku vtipný jihokorejský snímek byl k vidění v prostějovském kině Metro 70.
•• Úterý ••
Už se narodila. „Cítím zvon srdce bít, v teple si hovím. A jen tiše sním, pak
se narodím, už se narodím...“ To je jen část textu, který jsem napsal na klavírní
skladbu Yanna Tiersena Sur le fil známou z filmu Amélie z Montmartru. Právě
tato melodie moji malou dceru Jasmínku doprovázela už v době, kdy ji mohla
poslouchat z maminčina bříška. Nyní už ji slyší bez jakýchkoliv zábran...
•• Středa ••
Chybami se příroda učí. „Člověk je omyl přírody...,“ konstatoval s nadsázkou francouzský dramatik Molière. O tom, že příroda má i svou poetickou
stránku, pojednává výstava prostějovské knihovně, která byla zahájena
slavnostní vernisáží.
•• Čtvrtek ••
Kdo je tady normální? Duševně nemocní nejsou lidé, kteří si libují v tom,
že se chovají divně. Jsou to naopak lidé, kteří se za každou cenu snaží být
normální, akorát jim to občas nevychází... I o tom podává svědectví publikace Homo psychoticus, kterou napsala Markéta Dohnalová. Autorka
i s knihou zavítala na veřejné čtení a besedu do prostějovské knihovny.
•• Pátek ••
Škola života. „Život je nejlepší školou života,“ byl přesvědčený český génius Jára Cimrman. Přestože řadu věcí, které se ve škole naučíme, nikdy
nepoužijeme, tak číst, psát, počítat a chodit včas bychom bez školy možná
nikdy nezvládli. Budova školy ve Ptení známá mimo jiné skvělým dětským
divadlem oslavila 70 let od svého otevření.
•• Sobota ••
Housle za trest. „V pěti letech jsem dostal housle za trest, protože jsem zlobil,“
svěřil se mi kdysi slavný houslový virtuóz Václav Hudeček, který spolu s dalšími
vystoupil na jedinečném koncertu v konickém zámku. A znovu předvedl, že to
byl trest, který padl na úrodnou půdu.
•• Neděle ••
Velká pardubická. „Kůň bez jezdce je stále koněm. Ale jezdec bez koně
je jen člověkem,“ vystihl polský aforista S. J. Lec. Nejen všichni milovníci
dostihových koní sledovali další ročník legendární Velké pardubické. Díky
Stanislavu Popelkovi se v nejprestižnějším klání střední Evropy představili
i koně trénovaní poblíž Hvozdu.
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nou situaci ohledně sporů o užitečnosti nového bytového komplexu
v Sušilově ulici náměstkyně primátora pro sociální oblast a národnostní menšiny Alena Rašáková.
„Bohužel nemůžeme s tím teď nic
dělat, opozice nás zase napráskala
všude možně a dům v Sušilově ulici zlomyslně přihlásila do soutěže
Hnus roku. Byla zde jakási komise,
jejíž členové z tohoto domu utíkali
s vlasy vstávajícími hrůzou,“ podotkla ještě Rašáková.
Agentura Hóser se během uplynulého víkendu přímo zeptala prostějovského primátora, jaké to bylo
převzít na Ministerstvu nemovi-

Agentura „Sušilka“ získala titul Hnus roku 2019 1 426
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Foto: Martin Zaoral
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„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) – Nevšední podívaná se naskytla lidem na Hlaváčkově
náměstí minulou středu odpoledne.
Dáma snědé pleti si tam v kašně prala
spodní prádlo. „Čuně, nemáš doma
vanu? Nebo zajdi na sociálku, tam ti
dají prachy na pračku,“ zakřičel na ni
muž v letech, přičemž další jedovaté
poznámky následovaly i z úst ostatních kolemjdoucích.

Prala spodní prádlo

Prostějov (mik) – V období od
14. října do 11. listopadu proběhne
průzkum spokojenosti a očekávání
klientů prostějovského magistrátu se
zaměřením na ty oblasti, které se přímo dotýkají jeho činnosti. „Smyslem
tohoto šetření bude zjistit, jak klienti
magistrátu vnímají jeho dostupnost,
transparentnost, poskytované služby
a dát jim prostor pro vyjádření jejich
názorů, připomínek i podnětů,“ uvedl
primátor Prostějova František Jura.
Občané budou mít možnost vyplnit
dotazník v elektronické podobě na
webu města nebo v tištěné podobě
v turistickém informačním centru
vedle radnice.

Napište, co si myslíte

Prostějov (mik) – Meteorologická
stanice na prostějovské hvězdárně
minulý týden zaznamenala první letošní mráz. Teploměr v Kolářových
sadech ukázal těsně po šesté hodině
ranní mínus 0,8 stupně pod nulou.
V regionu bylo ale na některých místech ještě chladněji. „Tady v Čuníně
byly už v pondělí ráno čtyři stupně
pod nulou. Pomrzly nám jiřiny na zahrádce a zřejmě definitivní stopku to
znamená pro růst hub,“ poznamenal
jeden z čunínských obyvatel. Teploty
ale v následujících dnech minulého
týdne se pod bod mrazu nedostaly, navíc přes den bylo hodně teplo
i deštivo. Že by houbaři skutečně zazimovali své nádobíčko? Uvidíme...
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ském divadle v Prostějově Roberta
Fulghuma, muže mnoha profesí a zájmů. „Americký spisovatel Robert
Fulghum se opět vrací do Česka, aby
vyjel s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu Opravář osudů.
Uvidíte také divadelní představení
z knihy Co jsem to proboha udělal?
a pak budete mít možnost si s Rober-

tem Fulghumem popovídat a nechat
si podepsat knihy. Několik z jeho titulů bude i na místě výhodně k mání,“
lákají na turné pořadatelé.
Cena vstupného je 160 Kč za osobu.
Předplatitelé LiStOVáNí.cz zaplatí
poníženou cenu 80 Kč. Vstupenky je
možné zakoupit v pokladně Městského divadla v Prostějově.
(ans)

* v úterý 15. října od 17:00 hodin se
pořádá „KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ“
* ve čtvrtek 17. října od 17:00 hodin se koná přednáška „TOULKY
SKOTSKEM“ Tomáše a Lídy Pohanková zaměřená především na
množství zdejších přírodních krás

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov

* Co dělat, aby nás děti poslouchaly? Jaký výchovný styl opravdu
funguje? Proč děti zlobí a jak nevhodnému chování zabránit? Jak si
s dětmi lépe porozumět ? Co tvoří
základ zdravých rodinných vztahů? Zážitkový seminář ZÁKLADY
EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
s Markétou Skládalovou, zkušenou
Ekocentrum Iris
lektorkou programů pro děti i dospělé, mámou a autorkou několika
Husovo nám.67, Prostějov
* v pátek 18. října od 16:00 hodin se knih o výchově dětípro rodiče se
uskteční „VYCHÁZKA KOLÁŘO- koná v sobotu 19. října od 9.00 do
VÝMI SADY“ pro seniory a další zá- 13.00 hodin.
jemce
* v sobotu 19. října od 9:00 hodin
RÙZNÉ...
se v rámci celosvětové akce koná na
nám. T.G.Masaryka v Prostějově koná Regionální pracoviště TyfloCentra
„DEN STROMŮ“, připraveny budou Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozraaktivity pro všechny věkové skupiny
kým občanům na adrese: Kostelecká
SONS PROSTÌJOV
17, Prostějov.
* ve středu 16. října se pořádá veřejná
sbírka „BÍLÁ PASTELKA“, jejíž V úterý 15. října od 14:00 hodin pořádá
výtěžek jde na aktivity podporující Akademie seniorů přednášku Michaely
samostatný život nevidomých, v uli- Strakové „PÉČE O OSOBU BLÍZcích rk můžete potka dobrovolníky KOU A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI“., ktev bílých tričkách, kteří vás za příspě- rá se koná v Lipka z.s., Tetín 1, Prostějov.
vek do kasičky odmění symbolickou Přijďte se seznámit s možnostmi, které
máte, pokud pečujete o blízkého člověka.
bílou pastelkou.

Raisova 1159, Prostějov

Multikulturní centrum Mozaika

Dětmi oblíbená slovenská hudební dvojice Smejko a Tanculienka je
opět v Prostějově a oslaví s nejmenšími svoje 5. výročí. Již tuto sobotu
19. října vystoupí ve Společenském
domě v Prostějově. Od 16:00 hodin
si drobotina zazpívá a zatančí na
největší pohádkové a taneční hity.
Smejko a Tanculienka slibují velkolepou scénu, zářivé osvětlení a zcela
nové, nadupané představení. „Nové
broučky vychováme písničkou Nonono tytyty a potěšíme známou Hlava
ramena. Rozcvičíme Pecivála a vystrašíme Babu Jagu. A možná i Klubko půjde do světa a potká Hrušku zelenou.
Naučíme se malovat se sestřičkami

Obrazy Františka Juliny

k prodeji

HÁZENÁ:

vecernikpv.cz

www.

najdete
nás na

sobota 19. října
10.30 SK Prostějov 1913 – HC
Kopřivnice (Liga mladších žáků,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 20. října
11.15 a 14.15 SK Prostějov 1913
– HC Mladí Draci Šumperk a HC
Uničov (Krajský přebor roč. 2009,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
16.00 SK Prostějov 1913 – Uherský Brod (Krajský přebor juniorů,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:

neděle 20. října
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– TJ Sokol Újezd u Brna (5. kolo 2. ligy
mužů, hala Kostelec na Hané)
neděle 20. října
13.00 TJ Sokol II Prostějov – SHC
barvičkami. Poznáme nový tanec Šla- Maloměřice Brno „B“ (5. kolo 2. ligy
py Šlapy. Budeme si dávat pozor před mužů, hala RG a ZŠ města Prostějova)
neomalencem Gundžulundžu. A poBASKETBAL:
řádně to roztočíme na nový taneční
pátek 18. října
hit Pohádkový svět a zatančíme si
20.00 BCM Orli Prostějov – Basketbal
i na ověřené pecky jako Máme tu léto, Olomouc (5. kolo 1. ligy mužů, hala
Ahoj, ahoj! a Pápá. Nebudou chybět Sportcentrum Prostějov)
motýlek Huncúlik, pan Lalalá a Mac- sobota 19. října
ko Duško,“ lákají Smejko a Tanculien- 12.00 K2 Prostějov – USK Praha (4.
ka. Po vystoupení proběhne společné kolo 2. ligy žen, hala Sportcentrum
Prostějov)
focení.
Každá osoba (dítě i dospělý) musí neděle 20. října
mít platnou vstupenku, které jsou 10.00 K2 Prostějov – Aritma Praha
k zakoupení na prodejních místech (5. kolo 2. ligy žen, hala Sportcentrum
Ticketportal a online na ticketpor- Prostějov)
tal.cz. Cena vstupenky je 300 Kč. VOLEJBAL:
(ans) sobota 19. října
10.00 a 14.00 VK Prostějov – Opava
(5. a 6. kolo 2. ligy žen, letní tělocvična
Za Kosteleckou ulicí Prostějov)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Ostrava „B“ (5. a 6. kolo 2. ligy žen, NSC
Za velodromem Prostějov)
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova
15,
Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově
má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
Galerie umění Prostvarovky různých velikostí).
tějov zve na prodejČeský svaz chovatelů pořádá OKRES- ní výstavu s názvem
NÍ VÝSTAVU ZVÍŘAT, která se koná Prostějov a židovské
19. a 20. října v areálu OO ČSCH, památky očima maPlumlovská 50/525, Prostějov.
líře Františka Juliny.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. Výstavu si můžete
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá prohlédnout v termínu od 14. října do 30. listopadu každý den od 10:00
ve čtvrtek 24. října 2019 ve 14:30 do 15:00 hodin v Galerii umění Prostějov (nám. Svatopluka Čecha 2, za
hod. v Národním domě členskou Zlatou bránou).
„Jedná se o komorní výstavu prostějovského rodáka, na které bude k vidění
schůzi.
dvacítka kreseb o rozměru 40 x 50 cm, jež jsme získali od prostějovských sběSvaz tělesně postižených v ČR, o. ratelů. Na malbách jsou zobrazeny zejména již neexistující budovy, ve kterých
s. v Prostějově, Kostelecká 17, po- židé dříve žili. V Prostějově se dochovala židovská modlitebna Bet ha-midraš,
řádá 15. listopadu 2019 vánoční kterou nyní vlastní moje rodina. Na dveřích galerie je k vidění kopie centrálního
večírek v 16:00 hod. v restauraci obrazu výstavy, na níž je vyobrazena zmíněná modlitebna,“ okomentoval pro
U Tří bříz.
Večerník aktuální kulturní novinku galerista Jindřich Skácel.
(ans)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

Robert Fulghum, známý americký
spisovatel, zahájil v rámci projektu
LiStOVáNí nové a jedinečné turné
po České republice. Do Prostějova
zavítá už dnes, tj. v pondělí 14. října. Svoji novou knihu představí ve
20:00 hodin v Městském divadle.
Projekt LiStOVáNí (cyklus scénických čtení) tentokrát přivítá v Měst-
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a Tanculienka
je opravář osudů! Smejko
slaví 5. narozeniny!

Robert Fulghum

vecerník
á

zveme vás...

VSTUP
ZDARMA

výrobních programů

Prohlídka techniky Armády České

republiky

Laserový simulátor

Prohlídky motocyklů

Prohlídka moderních typů traktorů

Seznámení se s činností sportovního

lukostřeleckého klubu

hvězdy, např. Petra Kvitová, Tomáš

Berdych

Rychlopohovory nanečisto

Simulátor nárazu vozidla

Exponát malého robota

Možnost prohlídky nejnovějšího

kamionu

Ochutnávka potravinářských výrobků

19081520879

Zpěvačka a čerstvá maminka Ewa
Farna tento rok velmi omezuje počet venkovních vystoupení, proto
je její koncert v Městském divadle
v Prostějově jedním z mála, kde ji
můžete v nejbližší době vidět. A tak
uslyšíte její nové songy i ty starší
hity, tentokrát v komornějším prostředí.
Ani její nová role ji nezastavila v koncertování. Šestadvacetiletá zpěvačka
Ewa Farna se v květnu tohoto roku
stala maminkou, přesto pořádá další
turné po České republice. Nicméně
bude velmi okleštěné. Turné se jmenuje podle její písně z roku 2018.
Předskokanem koncertu bude zpěvačka Nelly.
„Zpěvačka Ewa Farna se rozhodla
po celý rok 2019 omezit počet venkovních vystoupení na městských
akcích a festivalech v České republice a vyráží na divadelní turné s názvem Málo se známe. Předvede své
písně v komornějším prostředí, byť
na energii a naléhavosti neubere, dá

Dvě velmi šikovné malířky Květuše
Burešová a Zuzana Muzikant Jeřábková
představí svá díla inspirovaná zejména
přírodou na prodejní výstavě, která
bude zahájena v pátek 18. října od
17:00 hodin a potrvá do 22. listopadu.
Otevřena každý všední den od 9:00 do
16:00 hodin.

Výstava obrazů v Konici

Nadcházející sobotu 19.
října ovládne zámek v Plumlově
Halloween. Od 14:00 hodin budou
připraveny prohlídky strašidelného
sklepení s oživlými halloweenskými
postavami a promítáním příběhů rodiny Simpsonových. Těšit se můžete i na
kouzelnickou show pro děti, kterou
připraví Štěpán Gajdoš a divadlo Hysterie. Program bude plný kouzel a magie, při kterém se děti nejen pobaví, ale
zároveň se samy naučí kouzlit. Chybět
nebudou ani vystoupení skupiny historického šermu, podzimní dílna s kouzelnými vílami, malování na obličej,
soutěže o odměny, halloweenský kvíz
či fotokoutek. Na 18:00 hodin bude
připravena velká ohňová show na oslavu západu Slunce.

Halloween
na zámku v Plumlově

akce
v regionu...

hodně prostoru svým vynikajícím
muzikantům a posluchači si ji budou
moci zároveň užít vsedě. Naskytne se proto i příhodnější prostředí
pro lepší interakci mezi publikem
a kapelou a vytvoření intimnější atmosféry,“ uvádí na svých oficiálních
stránkách zpěvačka.
Lístky vás přijdou na 590 nebo 640
korun. Jejich prodej začal už 19. srpna, na síti ticketporatl je ovšem ještě
několik desítek vstupenek k dispozici.

KDY: ÚTERÝ 15. ØÍJNA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

DO DIVADLA NA FARNOU

TIP 9HçHUQÈku

milujeme

Školní 1, Prostějov
pondělí 14. října
17:30 PRAŽSKÉ ORGIE
komedie ČR
20:00 NARUŠITEL SYSTÉMU
německé drama
úterý 15. října
15:00 CARAVAGGIO
– DUŠE A KREV
dokument Itálie
17:30 DOKÁŽEŠ UDRŽET
TAJEMSTVÍ?
americká romantická komedie
20:00 JOKER
krimi USA
středa 16. října
17:30 ROMÁN
PRO POKROČILÉ
česká komedie
20:00 BUDIŽ SVĚTLO
drama ČR/Slovensko
čtvrtek 17. října
17:30 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO
rodinné fantasy USA
20:00 STAŘÍCI
drama ČR/Slovensko
pátek 18. října
15:00 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO
17:30 BLÍŽENEC
thriller USA
20:00 PRAŽSKÁ ORGIE
komedie/drama ČR
sobota 19. října
15:00 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO

Kino METRO 70

Školní 4, Prostějov
pátek 18. října
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci a poslechu hrají manželé
Vyroubalovi
do 31. října
IMAGINACE 14. STOLETÍ
výstava dokumentárních fotografií Jana
Svačiny a Jana Štábla zavádí do prostředí
14. století se všemi aspekty této doby, náměty pro své jedinečné fotografie nachází
na různých akcích skupin historického
šermu, které se snaží minulou dobu co
nejvěrněji napodobovat

DUHA

Kulturní klub

Školní 4, Prostějov
sobota 19. října
15:00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
pásmo pohádek ČR
17:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
20:00 ŽENY V BĚHU

DUHA

Kino klub

17:30 PRAŽSKÉ ORGIE
20:00 JOKER
neděle 20. září
10:30 OVEČKA SHAUN
VE FILMU: FARMAGEDDON
15:00 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO
17:30 STAŘÍCÍ
20:00 JOKER

pátek 18. října
17:00 OBRAZY
vernisáž prodejní výstavy Květuše Burešové a Zuzany Muzikant Jeřábkové

Zámek Konice

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

Zámek Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 14. října
20:00 LiStOVáNí: ROBERT
FULGHUM JE OPRAVÁŘ OSUDŮ
nové a jedinečné turné Roberta Fulghuma po Česku
úterý 15. října
19:00 EWA FARNA
– MÁLO SE ZNÁME TOUR 2019
koncert české zpěvačky
pátek 18. října
19:00 APLAUS: KDYŽ SE ZHASNE
Hrají: Michaela Doležalová, Roman Vencl,
Vendula Nováková, Jan Ťoupalík
(Moravské divadlo Olomouc)
neděle 20. října
19:00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Hrají: Svatopluk Skopal, Václav Vydra/Jan
Čenský
(Agentura Harlekýn Praha)

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 15. října
9:30 BAROKNÍ ARCHITEK
TURA V ČECHÁCH
nový cyklus přednášek Virtuální univerzity
třetího věku pokračuje v tomto semestru
dílem nazvaným „Dějiny oděvní kultury II“,
Petr Tylínek prostřednictvím videopřednášek přiblíží dějiny módy a životní styl v době
od 17. do 19. století
(podkrovní sál)
středa 16. října
17:00 VĚCI A JEJICH LIDÉ
Co vše se dá vyčíst z historických nálezů?
O čem vyprávějí dobové artefakty? Jaká
tajemství a osudy se v nich skrývají? Další
přednáška prostějovské historičky Michaely Kokojanové o zajímavostech z minulosti
prostějovského regionu. (podkrovní sál)
čtvrtek 17. října
15:00 PORADNA SOS
(učebna)
do 30. října
KNIŽNÍ BAZAR
(podkrovní sál)
do 31. října
SVĚT HARRYHO POTTERA:
NAPIŠTE DOPIS
Čaroděje Harryho Pottera znají určitě všichni. Někteří si o jeho dobrodružstvích četli
v úžasných knihách, jiní viděli filmy. Patříte mezi fanoušky této ságy? Tak to se vám
určitě bude líbit naše soutěž! Stačí se zasnít
a napsat nám dopis o světě Harryho Pottera
(přesné zadání najdete na webu knihovny)
a odevzdat ho v knihovně pro děti a mládež
do 18. října. Tři nejlepší pisatele (do 15 let)
odměníme a se všemi účastníky si 31. října
užijeme zábavné odpoledne v tematických
kostýmech.

Knihovna

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

Státní
okresní archív

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. listopadu
PUBLIKUM ZTICHLO
OHROMENO VELKOLEPOSTÍ DÍLA
Václav Brožík, nejúspěšnější český malíř poslední čtvrtiny 19. století, kterého
uznávala nejen Evropa,ale jeho obrazy
byly obdivovány i v zámoří.
Beseda
čtvrtek 17. října
17:00 BESEDA
s předsedkyní Společnosti přátel Václava
Brožíka v Třemošné Boženou Bumbálkovou

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

sobota 19. října
HALLOWEEN NA ZÁMKU

Zámek Plumlov

www.
vecernikpv.cz

Kostelecká 18, Prostějov
do 31. října
VIVA CUBA
výstava obrazů Olgy Měsíčové

Galerie Mánes

Komenského 6, Prostějov
sobota 19. října
16:00 SMEJKO A TANCULIENKA
představení nejen pro děti

6SROHÄHQVNÙGÕP

nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 30. listopadu
PROSTĚJOV A ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
výstava obrazů Františka Juliny

Galerie umìní

Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
PLAKÁTOVÁNÍ
výstava u příležitostio 10 let akcí ZUŠ
v plakátech
(Galerie Linka)

ZUŠ V. Ambrose

do 30. listopadu
ŠPALÍÈEK
PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ
S KNIHOVNOU
Uprkova 18, Prostějov
křížovku připravil Petr Urbánek z Českého do 20. října
svazu hádankářů a křížovkářů
BOJOVALI NA VŠECH FRONTÁCH
výstava na téma „Židé v boji a odboji“

),/029§DIVADEL1«2.§1.2aneb, co se
$9»STAVY kde děje…

PODPORA A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOŘI:

SPOLUPOŘADATELEM JE STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Prezentace zaměstnavatelů a jejich

Exkurze na tenisové kurty, kde trénují

DOPROVODNÝ PROGRAM

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

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

Burza práce
a vzdělání

www.burzapav.cz
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Naše čtenářka měla obavy zejména o osud labutí, které žijí
v okolí náhonu. „Někdo už víc jak týden vypouští do vody
nějaké sajrajty a nikoho to nezajímá...,“ netajila své rozhořčení Jana Slováková, která pěnu ve vodě pozorovala při
pravidelném venčení na psí loučce v Kolářových sadech.
Žena nelenila a se svým podnětem se obrátila na odbor
životního prostředí prostějovského magistrátu. Ten celou
záležitost prověřil, žádný zásadní problém však nezjistil.
„Situaci monitorujeme, byl odebrán kontrolní vzorek
vody. V náhonu ovšem nebyl zjištěn přítok žádné podezřelé látky, pěna rovněž nezpůsobila úhyn živočichů. Bude
nejspíše biologického charakteru, způsobilo ji pravděpodobně tlení rostlin,“ tlumočila závěr zjištění odborníků
tisková mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Pěna, která se vytvořila na hladině
mlýnského náhonu, zaujala jednu z našich čtenářek.
„Poprvé jsem ji ve vodě viděla asi před deseti dny a je
to čím dál horší, je jí ve vodě čím dál víc!“ burcovala
Jana Slováková. Přestože je pěna na vodní hladině obzvláště na podzim běžnou záležitostí, rozhodli jsme se
zjistit, jak se v tomto případě věci mají.

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Velká sláva čeká
Gymnázium Jiřího Wolkera. Nejstarší a největší „gympl“ v Prostějově si připomíná 120. výročí od
svého založení a protože se jedná
o velkou školu s bohartou historií, také program bude nabitý
k prasknutí.
Velkou část přitom zajistí právě absolventi gymnázia. Postará se o něj

například Martin Dědoch, Zuzana
Kožnárková či Divadlo Point. Chybět nebude ani sbor Múzy. Dny otevřených dveří proběhnou v pátek 18.
a v sobotu 19. října. „Na návštěvníky
čekají prezentace jednotlivých předmětových komisí, prohlídka školy
a učeben včetně nově zrekonstruované auly a pro absolventy možnost
setkat se s někdejšími kantory,“ pro-

Slavit se bude
s bohatým
programem

rostranická demokracie skončila ve
chvíli, kdy začaly vnitřní čistky za
Sobotkova vedení. V tu dobu ovládli
kdysi levicovou stranu liberálové,
kteří ji dovedli do jedné řady s Piráty, Bursíkovými zelenými, STAN
a TOP 09. Dnes sociální demokracii ovládá spojenectví neschopných
a všehoschopných funkcionářů, těm
už jde jen o majetek v hodnotě cca 3

ČECHY POD KOSÍŘEM Celou
Českou republiku pohltila koncem uplynulého týdne smuteční nálada a v sobotu jsme
dokonce prožili Den státního
smutku, proběhla Zádušní mše
a soukromý pohřeb Karla Gotta.
O den dříve se pak všichni jeho
fanoušci mohli se zesnulým zpěvákem rozloučit na pražském
Žofíně, kam dorazilo dle informací Večenríku i několik desítek
Prostějovanů. Vzpomínalo se
také na sportovních zápasech
a kulturních akcích, na počest
mistra pak zůstaly po tři dny
11.,12. a 13. října hořet smuteční lampy v Muzeu kočárů
v Čechách pod Kosířem. „Tato
udáost zasáhla každého člověka
v zemi. Proto jsme se rozhodli
pro tento akt, který měl být především pěknou pietní vzpomínkou,“ objasnil Večerníku majitel
muzea Václav Obr.
(pk)
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V Prostějově se už několik let mluví
o možnosti přístavby tělocvičny Domu
dětí a mládeže na Vápenici. Občané
mohli v médiích střídavě číst zprávy, že
tělocvična vznikne, pak zase že nebude.
Záměr postupně brzdily sousedské spory v dané lokalitě i rozdílné názory v řadách zastupitelů. Jsem rád, že se nám
s kolegy z Rady města Prostějova podařilo dosáhnout dohody a v přípravách
stavby pokročit do fáze zadání příslušné
projektové dokumentace. Ta bude hotova ještě letos a následně budeme moci
hledat shodu nad dalšími podrobnostmi
celého projektu. Současné vedení města
chce občanům co nejdříve nabídnout
další možnost sportovat. Tělocvična by
měla sloužit nejen žákům škol, ale odpoledne také veřejnosti.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

zradil ředitel školy Michal Šmucr.
Během programu nepochybně zazní
také jména slavných absolventů gymnázia. Mezi ně patří například vynálezce Otto Wichterle, prvorepublikový
generál Kamil Husárek a samozřejmě
básník a spisovatel Jiří Wolker, jehož
jméno škola nese.
(sob)
Kompletní menu najdete
v prezentaci na straně 48

miliady korun. A na závěr si srovnejte výsledky ČSSD ua předsednictví
Zemana či Paroubka s výsledky za
předsedů Horáka, Špidly, Grosse,
Sobotky a Hamáčka. Kde jsou tedy
voliči ČSSD?,“ uvedl na sociální síti
Pavel Smetana. Z těchto slov lze vyčíst mnohé. Jen ne loajalitu ke straně,
z níž tedy jeho nedávná výrazná regionální osobnost vypadla...

&NQWJQNGVÚéNGPCX[UQEGRQUVCXGPÚMQOWP¾NPÊRQNKVKM2CXGN5OGVCPCX[
UVQWRKN\è55&C\CPÊąKNFQJPWVÊ52&6QOKQ1MCOVWTC2TQOPQJÆLGVQwQM

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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vých členů, což je pracovní pozice na
plný úvazek,“ sdělil Večerníku zdroj,
který si nepřál být jmenován. „Členem
hnutí ještě sice není, ale co jsem zaslechl, tak k prvnímu říjnu si měl podat
přihlášku a je tedy kandidátem,“ dodal
Během uplynulého víkendu se nám
bohužel nepodařilo spojit s nikým ze
zástupců SPD Tomio Okamura, kteří
by k tématu mohli prozradit něco víc.
Telefony nezvedali prostějovský poslanec Radim Fiala ani zastupitel statutárního města Prostějov a místopředseda
Oblastního klubu Pavel Dopita.
Hluchý telefon bohužel zůstal i na
straně samotného Pavla Smetany.
Jeho důvody k opuštění ČSSD ale
hodně vyjadřuje prohlášení na facebookovém profilu, které zveřejnil
před pár dny. „ČSSD už nemá volič
důvod volit. Strana nehájí české zájmy, zájmy pracujících lidí a vnit-

0X]HXPYéHFK¿FKSRG.RVËĆHP
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kraje Ladislav Hynek. „Ano, Pavel
Smetana už zhruba před dvěma měsíci vystoupil z naší strany. Žádný důvod
neudal a v těchto případech ani nemusí.“ Na otázku, zda-li ví, že si podal
přihlášku k „Okamurovcům“, přikývl
hlavou. „Je to taková perlička. Přeji mu
hodně štěstí, víc bych to komentovat
nechtěl,“ utrousil Ladislav Hynek.
Z náhlého úprku Pavla Smetany z řad
„oranžových“ je rozčarována také bývalá primátorka a současná náměstkyně primátora Alena Rašková. „Od-

chod bývalého dlouholetého kolegy
byl pro mě šok, ale již delší dobu jsem
cítila, že není spokojen. Je to jeho věc,“
podotkla ještě nedávno první dáma
města, která Večerníku rovněž potvrdila, že ví o Smetanových námluvách
s SPD. „Pokud dobře zvážil, že
u ´Okamurovců´ bude mít více štěstí,
tak prosím. Ale pobavil tím spoustu
lidí...,“ poznamenala na toto téma náměstkyně Rašková.
Shrňme si fakta. Po neúspěšných komunálních volbách na podzim loňského roku se Pavel Smetana za ČSSD
nedostal ani do zastupitelstva města.
Stáhl se do ústraní a více než půl roku
si také hledal novou práci. Tu nakonec
našel na Úřadu práce ČR jako poradce,
ovšem podle aktuálních informací už
ani toto neplatí. „Z Úřadu práce odešel
a nyní by měl být manažerem hnutí
SPD Tomio Okamura pro nábor no-
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Konec Pavla Smetany v řadách sociálních demokratů potvrdil předseda
Okresního výboru ČSSD v Prostějově
a náměstek hejtmana Olomouckého

MICHAL
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Byl to„socan“ jako břitva, za ČSSD hájil oranžovou
z pozice dlouholetého prostějovského zastupitele, později radního a v letech 2015 až 2018 dokonce náměstka primátorky. Jak
se nyní Večerník exkluzivně dozvěděl, Pavel Smetana však spálil
veškeré mosty se sociálními demokraty a chystá se přestoupit
do hnutí Svoboda přímé demokracie Tomio Okamura! Jak je to
možné? Večerník se na sklonku uplynulého týdne snažil získat
co nejvíce informací o„přestupu“ desetiletí...

Pavel Smetana opustil CSSD,
IVNĚ
bude z nej Okamurovec“!
EXKLUZ

i1-8-1/70.0ª21.+6+%'
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STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

Diskuse o novém krytém 3DUNRY¿QËXQHPRFQLFHMHVW¿OHVYË]HOQÇ
bazénu po volbách utichly 2QOQJQWRCTMQXCEÊJQFKP["
PROSTĚJOV Před rokem toho
bylo všude plno. Vyroste u aquaparku krytý bazén dlouhý 25 nebo 50
metrů? Bude v něm šest nebo osm
drah? Tyto otázky před komunálními volbami zaměstnávaly nejen
politiky, ale i veřejnost. Jak se nyní
ukazuje, celá věc nebyla zase až tak
žhavá. Diskuse o výstavbě nového
bazénu totiž s rozdělením postů na
radnici jakoby utichly a nic nenasvědčuje tomu, že by se měly v brzké
době opět rozběhnout...
Kdo nemá rád samotu, může čas od
času vyrazit do prostějovských lázní.
V rámci plavání pro veřejnost je jejich
kapacita využívána skutečně na maximum. Přitom jedním z hlavních témat
před loňskými komunálními volbami
bylo rozšíření aquaparku o celoročně
využívanou krytou zábavní část s plaveckým bazénem, saunami, tobogánem a dalšími prvky vodního světa.
„Byla vypracována studie s 50metrovým bazénem. Jelikož náklady tohoto
řešení přesáhly 450 milionů korun, nechalo město zpracovat i úspornější variantu s 25metrovým bazénem. Náklady
se v tomto případě odhadovaly na 225
milionů korun,“ vyjádřil se tehdy někdejší první náměstek tehdejší primátorky Zdeněk Fišer, který upozornil na
fakt, že v případě 50metrového bazénu
výrazně stoupnou také náklady na pro-

Napsáno
pred
à
12. 10. 2009

voz. „V současnosti město dotuje stávající lázně ročně částkou pět milionů
korun. Náklady provozu padesátimetrových bazénů přijdou ročně města
v ČR od deseti do patnácti milionů korun ročně. Padesátimetrový bazén by
nepochybně uvítali sportovní i výkonnostní plavci, širokou veřejnost ovšem
přitáhnou zejména zábavní atrakce,“
upozorňoval v této souvislosti Fišer.
Předvolební dilema se rok po volbách
rozseknout nepodařilo, naopak aktuálně ohledně nového krytého bazénu panuje pověstné ticho po pěšině.
I kvůli finanční náročnosti celé stavby
přesunulo vedení města svoji pozornost jinam. „Vše je otevřené. Výstavba
krytého bazénu je technicky, finančně
i realizačně velmi náročný projekt,“
reagoval velice obecně na dotaz Večerníku náměstek primátora Jiří Rozehnal,
který má stavební investice od loňského

podzimu v gesci. Kdy tak předpokládá,
že by v celé věci mohlo padnout jakékoliv rozhodnutí? „To v tuto chvíli nevím,“
odpověděl Rozehnal.
Jak se Večerník dozvěděl, radní tu
a tam absolvují inspekci v jiných
městech, aby získali reálný přehled
o fungování podobného areálu, ale
konkrétní kroky se stále neprojednávají. Potichu je po celý rok i opozice v čele před volbami hlasitým propagátorem této myšlenky Alešem
Matyáškem.
Vše tedy nasvědčuje tomu, že milovníci plavání v Prostějově si minimálně
nějaký ten rok budou moci užívat padesátimetrového bazénu pouze venku.
Naštěstí tak mohou činit v krásně opraveném venkovním areálu ve Vrahovicích, který byl slavnostně otevřen právě
před loňskými komunálními volbami...
(mls)
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PROSTĚJOV Před dvěma lety bylo
s velkou slávou otevřeno nové obrovské parkoviště pro 140 vozidel
uvnitř areálu prostějovské nemocnice. Rovným dílem se na něj skládalo vedení špitálu a také statutární
město Prostějov s Olomouckým
krajem. Tehdy se předpovídalo,
že tato obrovská plocha pro odstavení vozidel pacientů vyřeší celý
problém okolo nedostatku parkovacích míst. Nyní ale všichni zjišťujeme, že už ani toto nové parkoviště
nestačí uspokojit požadavky dneška. A co víc? Staré parkoviště mezi
nemocnicí a sídlištěm Hloučela je
rovněž stále plné. To však bohužel
většinou využívají nikoliv pacienti,
ale obyvatelé sídliště. Co s tím?
Neustálé potíže při parkování u nemocnice zažívají jak pacienti, tak jejich
rodinní příslušníci při cestách k lékaři.
Plochu před prostějovskou nemocnicí často totiž využívají obyvatelé
nedalekého sídliště k parkování svých
vozidel, parkují tam také sami zaměstnanci nemocnice. Místo pro pacienty
pak citelně chybí. Magistrát proto nyní
přistoupil od 1. října k řešení, které by
mohlo veřejnou parkovací plochu
uvolnit. Řidiči budou muset používat
při svém parkování parkovací hodiny.
Podobné opatření bylo nedávno zavedeno v ulicích Školní a Demelova.

2CTMQXKwV÷RąGFPGOQEPKEÊDWFGQUC\GPQRCTMQXCEÊOKJQFKPCOK/÷NQD[UGVÊO
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RCEKGPVčORTQUV÷LQXUMÆJQwRKV¾NW
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Na části parkovací plochy
jsme nechali umístit betonové zábrany a omezíme dobu
stání. Parkování tam bude
takzvaně hlídat dopravní
značka Parkoviště s parkovacím kotoučem. Značku doplní
dodatková tabulka s informací
o možnosti parkování v době
od 7.00 do 16.00 hodin návštěvám nemocnice na dobu maximálně tří hodin. Po šestnácté
hodině už žádná omezení nebudou,“ popsala změnu Alena
Rašková, náměstkyně primátora Prostějova. Jak dodala, parkovací hodiny je možno zakoupit například v Turistickém informačním
centru Magistrátu města Prostějov.
(mik)
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Prostějovští konšelé diskutují o návrhu
nové vyhlášky, která by měla do velké
míry omezit pití alkoholických nápojů
na veřejných místech. S flaškou v ruce
by tak neměl být nikdo viděn hlavně
u škol či zařízeních města, která navštěvuje školní mládež. Nová vyhláška by
měla rovněž řešit větší pravomoci strážníků při přestupcích organizací i občanů, co se týká nočního klidu.
„Předpokládáme, že nová vyhláška by
byla platná už k 1. lednu 2010, ale musíme
se ještě poradit s právníky a doladit některé sporné záležitosti. Co se týká alkoholu,
chceme ho vymýtit především z okolí
škol. Ovšem musíme si ujasnit přesnou
definici, co to ono okolí je po právní strán-

ce. Podobné vyhlášky zavedly už desítky
měst v republice a zakrátko je musely
zrušit kvůli legislativním nedostatkům.
Tomu se chceme vyhnout a dát nejpozději v listopadu zastupitelům ke schválení
naprosto perfektní znění nové vyhlášky
bez jakýchkoliv sporných bodů,“ řekl Jan
Tesař, starosta Prostějova. „Je zapotřebí
projednat mnoho detailů, ale i dalších
souvislostí. Musím přiznat, že ne všichni
v radě města máme stejný názor ohledně
nové vyhlášky. Je otázka, zda jít cestou
příliš velké regulace nebo cestou spíše
liberálnějšího přístupu k celé věci. A to
v otázkách omezení konzumace alkoholu
na veřejnosti i případného rušení nočního
klidu. Určitě musíme spoustu věcí ještě

prodiskutovat,“ dodal místostarosta města
Miroslav Pišťák.
Večerník zajímalo, co radní vedlo k úvaze přitvrdit v boji proti alkoholismu a rušení nočního klidu. „Debata o tom, jestli potřebujeme
novou vyhlášku, či nikoliv, byla naší reakcí na
události, ke kterým došlo zejména v letních
měsících. Jde o časté stížnosti na tu či onu
hudební produkci, neúměrný hluk z restauračních zařízení, opilecké hlasité projevy na
ulicích a podobně. Jsme si vědomi toho, že
hlavně vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti je velice problematická. A to
z toho důvodu, že pokud v ní budou uvedena
pouze přesná místa, kde se nesmí pít alkohol,
tak jestli tím neříkáme, že jinde to jde naprosto
bez problémů,“ přemítá starosta Jan Tesař.
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Zatímco vyhláška o nočním klidu se probírá a všelijak upravuje dodnes, zákaz pití alkoholu v okolí škol, dětských hřišť a na
mnoha dalších místech je platný už několik let a nikdo v tom
dnes nevidí jediný problém. Dodnes se ale ukazuje, že mnoho
lidí tuto celkem přísné nařízení vůbec nerespektuje. Mezi hlavní
přestupce patří bezdomovci, kteří se vůbec nerozpakují opít se na
lavičce poblíž mateřské či základní školy, na autobusové zastávce nebo v parku, kde jsou slušným lidem a hlavně dětem na očích.
A zde vyvstává hlavní problém. Strážníci vykazují případy porušení uvedené vyhlášky několikrát za den, vždy bezdomovcům
alkohol odeberou a dají jim pokutu. Ale na co? Vždyť lidé bez
domova na dvoulitrovou krabici vína mají vždycky a pokutu nezaplatil snad ještě žádný z nich! Jedinou zbraní, jak bezdomovce
potrestat za jejich porušení vyhlášky, tak zůstává i nadále odebrání alkoholického nápoje...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

3ĜLNU\ORYRQiPČVWt

1FNKUVQRCFWPGUNQRTQUVTCPUVXÊP¾\GXP¾O÷UVÊ-CTNC8QL¾éMC 5QWéCUPÆ

RQLOGPQX¾PÊD[NQRQRTXÆRQWåKVQXNGFPWRQFNG/7&T1PFąGLG2ąKMT[NC
t RTQUV÷LQXUMÆJQNÆMCąGJCP¾EMÆJQURKUQXCVGNGCUVCTQUV[O÷UVC
X NGVGEJ t 8 QDFQDÊ PCEKUVKEMÆ QMWRCEG  Cå  UG P¾O÷UVÊ
LOGPQXCNQ5CFQXÆ 2CTM4KPI RQX¾NEG\PQXW8QL¾éMQXQP¾O÷UVÊCQFDąG\PC
QR÷V2ąKMT[NQXQP¾O÷UVÊ0CRCTEGNGFQOWéÊUNQUV¾XCNQFwGUVP¾EVÆJQ
UVQNGVÊDTCVTUMÚUDQT
ZHQVQ51M#C/CTVKP<CQTCN
18042610433

Příště: Šlikova ulice
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OPILCE
ESKORTOVALI
168 AGRESIVNÍHO
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Oslava konce pracovního dne
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Kradly
i nezletilé
dívenky

se dvojici mužů vymkla z rukou
PROSTĚJOVSKO Chtěli zapít závěr pracovního dne, ovšem
vzbudili nejen pohoršení na vsi. Dva dělníci ze stejné firmy se
opili natolik, že si starší z nich přivodil zranění. Byl však natolik
agresivní, že lékaři ze záchranky, kteří mu chtěli pomoci, byli nuceni přivolat policisty. Ti šestapadesátiletého zraněného
násilníka zpacifikovali a raději jej „doprovodili“ do špitálu.

MICHAL KADLEC
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Během uplynulého týdne strážníci řešili celkem devět nahlášených
krádeží v obchodech. Všichni pachatelé se pokusili bez zaplacení
zboží pronést přes pokladní zónu,
kde byli zadrženi ostrahou. Ve
dvou případech byli chyceni muži
ve věku 19 a 42 let. Pětkrát se
drobné krádeže dopustily ženy
ve věku 68, 63, 59, 52 a 19 let. Při
krádeží byly přistiženy i dvě slečny
ve věku 13 a 14 let. Ty byly převezeny domů a předány zákonným
zástupcům. Škoda, kterou všichni
pachatelé za odcizené zboží způsobili, se vyšplhala na částku 3 962
korun. Ve dvou případech strážníci přestupek vyřešili příkazem na
místě. Ostatní byly postoupeny
příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. Ten má možnost udělit
pokutu do výše 50 tisíc korun.

Přinesl
peněženku
Ve čtrvrteční podvečer 10. října se
na služebnu městské policie dostavil sedmasedmdesátiletý muž
a odevzdal strážníkům nalezenou
peněženku s finanční hotovostí
1 800 korun a s doklady. Strážníkům se podařilo zjistit telefonní
kontakt na sedmašedesátiletého
majitele. Ten byl o nalezené peněžence informován a zanedlouho
se dostavil na služebnu, kde mu
byl nález předán. Seniorovi, který
nalezenou věc odevzdal, patří poděkování. Ne každý by se zachoval stejně.

„Ve středu devátého října krátce po
půlnoci jsme přijali oznámení ze Záchranné služby Olomouckého kraje
o potřebě asistence u agresivního
pacienta v obci na Prostějovsku. Policisté na místě zjistili zraněného šestapadesátiletého muže a jeho o dvacet let mladšího kamaráda. Policisté
u zraněného muže na místě potvrdili
totožnost a vzhledem k jeho agresivnímu chování provedli asistenci při
jeho převozu do prostějovské ne-

mocnice,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Zraněný muž i jeho kamarád byli
zjevně pod vlivem alkoholu, ale
podrobit se dechové zkoušce odmítli.
Kolik a jakého alkoholu uvést odmítli
také. „Provedeným šetřením policisté zjistili, že muži brigádně pracují
u stejné firmy. Předchozího večera po
skončení práce je jejich nadřízený odvezl do místa bydliště jednoho z nich.
Konec pracovního dne se rozhodli

DO NEMOCNICE .521,.$
Po lešení se slehla zem

1wGVąGPÊCITGUKXPÊJQQRKNEGUKX[å¾FCNQCUKUVGPEKRQNKEKUVč6KURQNGéP÷UNÆMCąK
\¾EJTCPM[RCMRąGXG\NKRCEKGPVCFQPGOQEPKEG
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

oslavit a tak společně několik hodin
poté popíjeli alkohol. Když chtěl
starší z mužů odejít na toaletu, nezvládl chůzi po schodech, bez cizího
zavinění upadl a z asi dvanácti stupňů
se skutálel na betonovou dlažbu. Prvotní pomoc mu poskytl jeho kolega,

který poté zavolal sanitku,“ informoval o průběhu incidentu se zraněním
mluvčí prostějovské policie František
Kořínek. Jak na samý závěr potvrdil,
po prověření všech okolností případu
policisté vyloučili cizí zavinění a věc
odložili.

Věřitel přijal do zástavy občanku dlužníka
uvedl, že jeho syn dal do zástavy
svůj občanský průkaz a nyní mu ho
v zastavárně odmítají vydat. K prověření celé události na místo byla
vyslána hlídka. V místě bydliště byl
zkontaktován oznamovatel i jeho
syn. Třicetiletý syn hlídce uvedl, že
v zastavárně nechal mobilní telefon,
ale jelikož potřeboval větší částku
peněz, tak tam dobrovolně zastavil
i svůj občanský průkaz,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

Muž si strážníkům také postěžoval, že
nyní není schopen prokazovat se na
úřadech. Proto chtěl občanku vrátit,
což v zastavárně odmítli. „Strážníci se
společně s oběma muži přesunuli do
zastavárny. Tam zkontaktovali majitele provozovny a ten se skutečně doznal, že občanský průkaz třicetiletého
muže do zástavy přijal, i když věděl, že
je to protiprávní. Za přítomnosti hlídky byla občanka jeho majiteli vrácena.
Oba pánové pak byli poučeni o svém
protiprávním jednání. Podle zákona

o občanských průkazech se přestupku dopustí ten, kdo poruší povinnost
chránit tento doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo
zneužitím. Dále se přestupku dopustí
i ten, kdo požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu,“ vysvětlila mluvčí prostějovských strážníků.
Jak Tereza Greplová ještě dodala, celý
případ byl předán příslušnému správnímu orgánu, který má možnost oběma mužům udělit pokutu do výše 10
000 korun.
(mik)

Policie hledá Milana Jelínka. 3RPŢæHWH"
c1RVÉXVHEHQRzHDOHQHQÉQ½VLOQÉNp
YDUXMHLXNOLGÎXMH]½URYHÎPOXYÄÉSROLFLVWÕ

PROSTĚJOV Na sklonku minulého týdne požádala prostějovská
policie o zveřejnění pátrací relace
po Milanu Jelínkovi, kterého hledají strážci zákona po celé České
republice. Muž podezřelý z rozsáhlé majetkové trestné činnosti by se
podle některých indicií mohl pohybovat i na Prostějovsku.
„Prostějovští policisté už od 11. května tohoto roku pátrají po dvaapadesátiletém Milanu Jelínkovi, který je
k trvalému pobytu hlášen ve Zlíně.
Tam se však dlouhodobě nezdržuje,

ale pohybuje se v komunitách osob
bez domova po celém území České
republiky. Není vyloučen ani jeho
výskyt v okolních státech. Při svém
pohybu se věnuje majetkové trestné
činnosti a důvodně se domníváme,
že by se mohl pohybovat také v Prostějově a jeho okolí,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Po Milanu Jelínkovi v současnosti
pátrají policisté z několika útvarů
napříč celou Českou republikou.

„Hledaný muž má štíhlou, 173 centimetrů vysokou postavu, šedomodré oči a světle hnědé vlnité vlasy. Ty
v minulosti nosil v délkách od krátkých až po středně dlouhé. Používá
dioptrické brýle a nejčastěji obléká
sportovní, trampské či vojenské oblečení. U sebe nosí lovecký nůž a za- *NGFCPÚ /KNCP ,GNÊPGM RQFNG RQNKEKU
vírací nůž, nikdy však nebyl řešen Vč PGPÊ P¾UKNPKEMÚ V[R éCUVQ UG CNG
pro násilnou trestnou činnost,“ upo- FQRQWwVÊ OCLGVMQXÆ VTGUVPÆ éKPPQUVK
(QVQ2QNKEKGè4
zornil František Kořínek, který po- 
žádal celou prostějovskou veřejnost podejte policistům na bezplatnou
o spolupráci při pátrání. „Jakoukoliv linku 158,“ vyzývá mluvčí prostějovinformaci k uvedené osobě prosím ské policie.
(mik)

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

/.#&º.72+è5'2Ą'&64+$70.0'&156#8+.
„Nechci jej už vidět,“ odmítla setkání přepadená seniorka

PROSTĚJOV Senát Okresního soudu v Prostějově měl minulé
úterý projednat závažný zločin loupežného přepadení, ze kterého policie obvinila devatenáctiletého mladíka pohybujícího
se v komunitě bezdomovců. Muž na začátku letošního roku
přepadl v Netušilově ulici v Prostějově za bílého dne seniorku
a doslova se s ní pral o její kabelku. Starší žena se mu ubránila,
přesto mladého muže nyní čeká soud a hrozí mu několik let
vězení. Večerník o tomto případu v minulosti informoval.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
V úterý 8. října hodinu po poledni měla předsedkyně senátu Ivona
Otrubová začít posuzovat případ,
kdy měl mladý bezdomovec Patrik
Streit podle policistů okolo poledne

přepadnout v Netušilově ulici v Prostějově starší ženu a pokusil se jí z ramene strhnout kabelku. Seniorka
se mladíkovi ubránila a zachránila
i svoji kabelku, ve které měla kromě
peněženky a dokladů i další cennosti. Muž z místa činu utekl a policistům se jej podařilo dopadnout
i díky veřejné pátrací relaci a svědkům. V úterý se v soudní síni ale
sešly pouze přepadená žena a jedna
svědkyně. Chyběl ten nejdůležitější,

Patrik Streit se k soudu nedostavil!
„Soudní jednání odročuji na 12.
listopadu tohoto roku. Je to velmi
nepříjemné pro předvolané svědky
i poškozenou. Obviněný se k soudu
nedostavil, proto budu nucena na
něj vydat zatykač nebo jej nechat
předvést k dalšímu líčení. Předvolání
mu bylo doručeno na dvě známé adresy, kde měl hlášen pobyt. Bohužel
si ho nepřevzal,“ zkonstatovala soudkyně Ivona Otrubová.
Podle státní zástupkyně Naděždy
Kezniklové se muž obviněný ze závažného zločinu loupežného přepadení s desetiletou trestní sazbou
pohybuje mezi komunitou bezdomovců a byl vyšetřován na svobodě. „K činu jej podle všeho dohnala
velmi tíživá finanční situace,“ sdělila
Večerníku Naděžda Kezniklová.

BYLI JSME
U TOHO

/NCFÊMQDXKP÷PÊ\RąGRCFGPÊUGPKQTM[X0GVWwKNQX÷WNKEKPGO÷NQFXCJWMUQWFW
RąKLÊVDWFGVGF[\ąGLO÷\CVéGPCRąGFXGFGPRąGFUGP¾V1MTGUPÊJQUQWFWX2TQ
UV÷LQX÷
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Soudní projednávání celé věci je
tedy odročeno, ovšem na odložené
líčení už odmítala přijít přepadená
seniorka. „Já už toho člověka nechci zblízka vidět! Spatřila jsem

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Bral nanuky i pečeni

'YRMLWÇSRUXxHQË]¿NRQDKUR]ËSRNXW\

PROSTĚJOV Kvůli vyšší půjčce
muž z Prostějova souhlasil s tím,
že přenechal majiteli zastavárny
kromě mobilního telefonu i svůj
občanský průkaz. To ale neměl
dělat, stejně protiprávně se však
zachoval i zastavárník. Oběma teď
u správního orgánu za přestupek
hrozí vysoká pokuta.
„Minulé úterý 8. října v dopoledních hodinách bylo přijato prostřednictvím linky 156 telefonické
oznámení, ve kterém dotyčný muž

Škodu za předběžně sto tisíc korun
měl způsobit prozatím nezjištěný
pachatel, který měl někdy v době
od čtvrtečního odpoledne do pátečního rána 4. října ze staveniště
v Prostějově demontovat a odvézt skládací hliníkové lešení. Věc
policisté šetří pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže.
Za uvedený čin lze, s ohledem na
výši způsobené škody, uložit trest
odnětí svobody na jeden rok až pět
let nebo peněžitý trest.

jej jednou v životě a to mi bohatě
stačilo,“ postěžovala si soudkyni
starší žena. Zda její žádosti bude
vyhověno, soudkyně přímo na
místě nesdělila.

V dosud přesně nezjištěné době od
pátku 11. do soboty 12. října se neznámý pachatel vloupal do kiosku
nedaleko centra Prostějova. Po
vniknutí pachatel objekt prohledal
a odcizil z něho asi 200 nanuků,
48 půllitrových plechovek cideru,
8 kilogramů mražené americké
vepřové pečeně a indukční vařič.
Majitel kiosku způsobenou škodu
předběžně vyčíslil na 10 tisíc korun. Pachateli tohoto skutku v případě dopadení a prokázání viny za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva rok.

Razie na ubytovnách
Předminulý pátek 4. října ve večerních a nočních hodinách proběhla
v Prostějově akce zaměřená na
kontrolu ubytoven. Akce se kromě
prostějovských policistů zúčastnili
také příslušníci odboru cizinecké
policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a strážníci prostějovské městské policie.
Policisté se zaměřili na kontrolu
dodržování veřejného pořádku,
pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, na platnost povolení
k pobytu u cizinců a platnost jejich
dokladů. Během akce zkontrolovali bezmála 80 osob, z čehož téměř
polovina byli cizí státní příslušníci.
Kontrolou nebylo zjištěno žádné
protiprávní jednání, nebyla vypátrána žádná osoba v pátrání ani nebyl nalezen žádný padělaný osobní
či cestovní doklad. Po kontrole
ubytoven policisté provedli kontroly také několika prostějovských
diskoték. Ani při těch protiprávní
jednání nezjistili.

Neosvětlený, opilý
a po chodníku...
Uplynulý čtvrtek 10. října po třiadvacáté hodině v Drozdovické ulici
policista hlídky obvodního oddělení Prostějov 2 náhodně zahlédl
cyklistu jedoucího po chodníku
pro chodce. Téměř „neviditelný“
jezdec na neosvětleném jízdním
kole při bližším pohledu kličkoval
a měl problém s udržením přímého směru jízdy. Po jeho zastavení
se podezření policistů potvrdilo.
Provedenou dechovou zkouškou
u šestačtyřicetiletého muže změřili hodnotu 1,05 promile alkoholu v dechu. S výsledkem zkoušky
cyklista souhlasil a přiznal vypití tří
piv před jízdou. Další jízdu policisté muži zakázali a jeho přestupek
bude k dořešení postoupen příslušnému správnímu orgánu. Ten za
uvedené jednání může uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun.
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děti, pejsci a zdraví

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Amálie KADĚROVÁ
7. 10. 2019 49 cm 3,60 kg
Červenka

Stela VÁCLAVKOVÁ
7. 10. 2019 50 cm 3,25 kg
Prostějov

Viktorie HOŘAVOVÁ
8. 10. 2019 49 cm 3,70 kg
Drnovice

Jasmína ZAORALOVÁ
8. 10. 2019 49 cm 3,30 kg
Prostějov

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:
miminka@vecernikpv.cz.

Martin Eduard PELZL
25. 9. 2019 52 cm 4,10 kg
Prostějov

Denis LOSA
7. 10. 2019 49 cm 2,85 kg
Prostějov

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

•

SEMO Smržice přijme

SKLADNÍKA

•
•
•
•

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

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

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

19083010951

19092311054

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

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

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.

$'46ª-

LGMQW\GNPÆRUÊOKOKPMQOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWVąÊO÷
UÊEG,GVQXGNMÚOC\GNURą¾VGNUMQWCJTCXQWRQXCJQW
MVGTÚUGOWUÊLGwV÷XwGWéKVCXwGRQ\P¾XCV5PGUGUG
LCMUHGPMWVCMKRGLUMGO0CXQFÊVMWEJQFÊMT¾UP÷LG
XJQFPÚMF÷VGO

BADY

LGFXQWCåVąÊNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW,GRą¾VGNUMÚC
VGORGTCOGPVPÊRGLUGMMVGTÚVQWåÊRQURQNGéPQUVKéNQX÷MC
8JQFPÚ RTQ CMVKXPÊJQ éNQX÷MC UG MVGTÚO DWFG RQFPKMCV
XÚNGV[CTč\PÆRUÊURQTV[,GVQCVNGVMVGTÚXPGRąÊVQOPQUVK
éNQX÷MC\FQN¾KFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ

ŠAGY

LGQUOKNGVÚNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVW\NCVÚPGLGPDCTXQW
CNGJNCXP÷RQXCJQW,GVQFQDT¾MQFMQUVKMVGTÚOKNWLG
NKFK C PQåKéM[ OW Wå PGUNQWåÊ VCM LCMQ \C ONCFC RTQVQ
WRąGFPQUVPÊ ICWéKPM 0C XQFÊVMW EJQFÊ R÷MP÷ PGVCJ¾
QUVCVPÊRGLUM[VÆO÷ąPGąGwÊXJQFPÚMF÷VGO

TAMARIN

LGTQ\VQOKNÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWéV[ąTQMč<G
\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWFčX÷ąQXCVRCM
LG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊM,GVQXGNMÚRGUXOCNÆOV÷NG
-F[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ8JQFPÚM
FQOGéMWUG\CJT¾FMQWPGPÊXJQFPÚMF÷VGO

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz
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Michal
KADLEC
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FEJETON ANETY STRAŠKRABOVÉ
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0GEJV÷LÊVQUN[wGV
CNGLGVQRTčwXKJ
Prokletý dům v Sušilově ulici. Městskou kasu stál nebetyčných 96 milionů korun a sedmadvacet bytů teď
Domovní správa Prostějov nabízí
k pronájmu seniorům za nehorázné nájemné ve výši až 11 tisíc korun
měsíčně. Proč? Vysvětlení je jednoduché, město přišlo o státní dotaci na
původně komunitní dům ve výši 80
milionů korun. Radnice tak musela
již rozestavenou nemovitost dokončit za vlastní peníze, a právě v tomto je
zakopaný pes.
Možná je logické, že radní chtějí nečekanou obrovskou investici vrátit
co nejdříve zpět. Ale proč to chtějí po
seniorech? Byl jsem se společně s kolegy novináři před dvěma týdny podívat na ony „luxusní“ byty. Popravdě

publicistika

řečeno bych se v životě do takových
kamrlíků nestěhoval ani já, ani mí kolegové. Architekt, který toto tvořil, by
měl asi vrátit diplom nebo se alespoň
za „veledílo“ omluvit.
Sám jsem zvědav, zda se vůbec někdy
Domovní správě podaří dům v Sušilově ulici zaplnit celý novými nájemníky. Podle mě se tak nikdy nestane,
jedině že by bylo výrazně sníženo
nájemné, které svojí výší opravdu
bije do očí. Pokud budou uvedené
byty nabízeny i nadále potřebným
lidem, měl by se nájem snížit o více
než polovinu. Pak už by snad nějaký
větší zájem byl. A hlavně by teď radní
měli hodně nahlas přiznat, že dům
v Sušilově ulici je jeden velký průšvih.
Zatím o tom nechtějí ani slyšet...

Ženy a dívky všeho věku se určitě nejednou v životě setkaly s ranní typicky mužskou průpovídkou narážející na délku
jejich vypravování. Nejinak vypadají
moje rána, kdy pravidelně při otevření
skříně slýchám ze druhé strany postele,
že to zas bude na dlouho a že může ještě
minimálně třicet minut spát. A otočí se
na druhý bok, neodpustí si však, že on je
za tři minuty hotový. Po takovém každodenním rituálu odcházím do koupelny s myšlenkou, že se mu to jednou vrátí.
Nejiná situace nastává, když se chystáme na dovolenou. Každý si balíme
svoji tašku, já ve většině případů mám
rezervní oblečení „pro každou příležitost“, z čehož vyplývá i objemnější
zavazadlo. Automaticky tak přichází
uštěpačná poznámka, že jedeme na
dovolenou, nestěhujeme se,“ kterou přecházím s ledovým klidem a s vědomím,
že mě na dovolené nic nepřekvapí a že
mi při dešti žabkami nebudou protékat
potoky vody.
Letošní rok jsme společně vyrazili na
prodloužený víkend do Paříže. Jelikož
jsme chtěli ušetřit, padlo rozhodnutí

zařídit vše vlastními silami. Letecké
společnosti běžně přepraví cestujícím
příruční zavazadlo zdarma, navíc na
tři dny v romantické metropoli toho
přece není moc nepotřeba. Z mých vysokoškolských studií mi zůstal šikovný
kufřík, který požadavkům odpovídal,
ale přítel? S jeho oblíbenou ne zrovna
reprezentativní taškou vyvstal problém,
ta do letadla bez příplatku nemohla.
Jelikož mám ráda věci pod kontrolou,
rozhodla jsem se, že mu přes jeho protesty pořídím nové zavazadlo. Když
kufřík přišel, partnerovi štěstím zářily
oči a s neskrývaným obdivem a konstatováním, jak mu to sluší, se producíroval
před zrcadlem.
Za nějaký čas nastal den „D“ a my se
začali balit na tolik očekávanou cestu do
francouzské metropole. Kvůli pracovní
i osobní vytíženosti jsme samozřejmě
vše nechali na poslední chvíli. Já na rozdíl od přítele jsem již měla jasno, takže
stačilo jen vše fyzicky nachystat. Během
chvíle jsem byla hotová, ale přítel zjistil,
že do tak malého kufříku se mu nemůže
všechno vejít, načež to i demonstrativně

předváděl. A to si v rámci „úspor“ zvládl zabalit jen jednu ponožku z páru
(kterou si mimochodem taky do Paříže
odvezl, druhá zůstala doma). Já jsem
jej s vítězným úsměvem odstrčila a předvedla mu své umění balit.
Stejná situace se odehrála při cestě zpět.
Vyšla jsem z koupelny a viděla, jak můj
dvoumetrový partner „skáče“ po kufříku o rozměru 55x40x20 cm a častuje
ho nejrůznějšími nadávkami, protože
se to tam zase nemůže vejít, přestože
se na cestu přioblékl a věcí mu ubylo.
Opětovně jsem mu s přehledem vše naskládala do kufru, suvenýry v podobě
malých Eiffelovek schovala do boty, aby
se dle jeho požadavků neodřely, a odpustila si jakoukoliv invektivu.
Další den, kdy mne již bohužel čekal návrat do práce, zatímco přítel se mohl celý
den válet v posteli a dospávat vyčerpávající noční let, mi přišla od mého „neúspěšného baliče“ zoufalá SMS v tom
smyslu, že nechal v Paříži malé Eiffelky,
nikde je přeci nemůže najít! A co z toho
vyplývá? Otázka k zamyšlení. Pánové,
kde byste byli bez nás žen?!
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Je fascinující sledovat, kolik toho některé děti zvládnou. Příkladem
může být třináctiletá Adéla Macáková. Dívka z Prostějova skončila
na třetím místě v celorepublikovém finále Odznaku všestrannosti. V této souvislosti mě napadlo, zda má tato talentovaná a nepochybně velice šikovná dívka vůbec čas na svoji vlastní nudu. Tu
všichni totiž alespoň někdy potřebujeme, abychom vůbec měli
čas si uvědomit, co od života chceme my sami.
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ohle mě skutečně zaujalo. Třináctiletá dívka ve finále Odznaku
všestrannosti perfektně zvládla hned
deset různorodých sportovních disciplín a ve skutečně nabité konkurenci
skončila na skvělém třetím místě. Už
to samo o sobě je skvělé, obzvláště
v dnešní době, kdy úspěšní sportovci
bývají úzce zaměření. Co mi však vyrazilo dech, byly další aktivity této mladé
slečny: ta je kromě atletiky a plavání
úspěšná také v konverzačních soutěžích v angličtině, zvládá hru na klávesy
a kytaru a k tomu ještě chodí do výtvarky na prostějovské „zušce“.
bdivuji, jak dokáže fyzické aktivity harmonicky doplnit o duševní a rukodělnou činnost. Kromě
jejích rodičů by z ní nepochybně měli
radost i staří Řekové, kteří prosazovali
kalokagathii, tedy ideální soulad dobrého a krásného. Zvládat tak široké
pásmo různorodých aktivit na
vysoké úrovni ovšem určitě není
pro každého. Rozhodně by nikoho

O

z nás rodičů nemělo rozhodit, pokud naše dítě není takhle úspěšné.
Každé z nich je totiž úplně jiné.
řiznám se, že kdykoliv potkávám
lidi, kteří jsou v něčem výrazně
lepší než já, neubráním se tendenci se
s nimi srovnávat. Zároveň si však sám
sobě položím otázku: Co vše tomu
oni sami museli obětovat? A rázem už
jim zas tolik nezávidím... Doporučuji
všem! Stejným způsobem je dobré
přistupovat i k výjimečně šikovným,
i když nikoliv vlastním, dětem. Nicméně problém dnešní doby rozhodně
není v tom, že bychom jich kolem sebe
měli příliš mnoho. Častěji jsou spíše
slyšet stížnosti na to, že jsou děti pasivní a nesoustředěné, nic je nebaví a u ničeho nejsou schopny vydržet. Pokud
ovšem nic nedělají, jsou rovněž nesvé
a rodiče jim musí neustále vymýšlet
novou zábavu.
de se v takovém případě stala chyba? Důvod je nepochybně v přemíře silných podnětů, které dnešní
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drobotinu obklopují. V minulosti bylo
více obyčejnosti a každodennosti. Jakékoliv vybočení z šedi každodenního
režimu bylo vzácné a člověk si ho o to
víc užil. O to větší pozornost mu pak
zcela přirozeně věnoval. V takovém
případě bylo dítě mnohem víc ochotné překonávat i nepříjemné překážky.
To je zcela nezbytné k tomu, aby danou věc dotáhlo do úspěšného konce.
Samozřejmě že není dobré všechno
dělat na sílu a „za každou cenu“ jen
proto, abychom realizovali vlastní
představy o tom, co potomek prostě
musí zvládnout. Na druhou stranu,
pokud se couvne hned, jakmile
nastanou obtíže a děti to přestane
„bavit“, je nasnadě, že se jen těžko
vypěstuje nějaká odpovědnost za
vlastní rozhodnutí. „Napřed to
dodělej a pak můžeme diskutovat
o tom, co budeme dělat jiného,“ je
věta, kterou by se měl rodič naučit
co nejdříve a jako kolovrátek ji opakovat tak dlouho, jak to bude jen
nutné. Jinak totiž kromě potřebné námahy svého potomka připraví o závěrečné sebeuspokojení z toho, že něco
těžkého zvládl.
ozhodnutí, co vlastně bude chtít
dělat „navíc“, by však mělo zůstávat na samém dítěti. V tomto případě
pak bude muset drtivá většina rodičů
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Ahoj všichni,
dnes bych se rád zamyslel nad dvěma svátky s číslem 28. Ano, mám na
mysli svátek svatováclavský a pak
vzniku republiky. Oba měly v historii tak nějak smůlu.
Svatý Václav byl zneužit německými
okupanty k vytvoření jakéhosi národoveckého a hlavně okupanty trpěného kultu, který z Václava pomalu udělal přisluhovače Němců. Dnes jsme
se paradoxně dostali do situace, kdy
z úst rádoby odborníka vylezla rádoby myšlenka, zda kníže Václav vůbec
existoval a zda tedy je vůbec co slavit.
Každého slušného historika po těchto
slovech musí nutně uložit na oddělení
JIP, jelikož jeho srdce takovéto výplody snad ani nemůže unést.
Občané pojali svátek tak nějak tradičně. Jemu předchozí den se strhl
masakr v místních super- a hypermarketech, jelikož přece bude celý JEDEN den zavřeno. Hrozilo tak zřejmě nebezpečí hladomoru, který lze
snad přirovnat jen k tomu v totalitní
KLDR, bylo možné vidět neuvěřitelné
fronty aut a nakupujících s koši plnými jako při krizi... A já se ptám jako
obvykle při tomhle šílenství: „Vážení
přátelé, proč?“ Následně se vzhledem
ke krásnému počasí během svátku ledaskdo vystavil sluníčku, ledaskdo zahradničil, ale v připomínkách o Václavovi a v oslavách se tedy mnoho nikdo
neangažoval. Myslím si, že je škoda na
našeho patrona zapomínat a nechat
slavit jen ty oficiální slavitele, případně
pouze občany města Boleslav.
Svátek vzniku republiky byl za minulého režimu také otloukánkem,
jelikož hlavně a především se slavil
Den znárodnění, pak dlouho nic,
pak jako náhodou také vznik masarykovské republiky. Dnes slavíme
s plnou parádou, ovšem občana to
nechává chladným. Opět se nakupovalo do zásoby, šikovní šli zahradničit a na republiku, která de facto
i de iure již neexistuje, neboť od roku
1993 tady máme jiný menší stát, si
vzpomenou jen pamětníci a politici,
kteří budou exhibovat v televizi.
Obou svátků je mi tak nějak líto...
Marty

rezignovat na své vlastní představy. A aby se dítě pro to „své“ mohlo
zodpovědně rozhodnout, potřebuje
k tomu svůj čas a tedy i svoji vlastní
nudu. Lidský mozek totiž přemýšlí jen
ve chvílích klidu. Jinak je zcela zaměstnaný sbíráním podnětů a informací.
Dopřejme i těm nejšikovnějším dětem
i tento klid. Ony nám ho jednou určitě
vrátí...
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Máme pøepejskováno
ček na výtvor, které vyrobil jeho maz- zaujatý. Nemám nic proti tomu, když
líček ani nepodíval a bez zájmu ode- má někdo dům se zahradou a tam má
šel... To už jsem se neudržel a oslovil psa. S čím však nesouhlasím, je chov
jsem ho s tím, že by si mohl po svém psů ve městě, navíc v bytech. Proč se
psovi uklidit. Během asi dvouhodi- toto nějak nereguluje? Výsledkem tanové procházky po Hloučele se tako- kového trápení zvířat je pak obrovský
vá situace opakovala ještě třikrát, při- počet psů vyskytujících se na mísznám se, že jsem byl tak znechucen, tech, které byly původně určeny pro
že další lidi jsem už neupozorňoval odpočinek lidí a vycházky s dětmi.
a to ani nemluvím o dalších volně Následně pak psí hovna na každém
pobíhajících psech vesměs větších rohu. Přiznám se, že na Hloučelu už
plemen bez vodítka a náhubku. Je- nepůjdu, nenechám své děti zbytečlikož jsem bývalý armádní psovod, ně ohrožovat, případně vystavovat
tak opravdu nejsem proti psům nijak rizika, že do něčeho stoupnou... Je

Za menší víc penìz
Mám starší rodiče, kteří v Prostějově vlastní velký třípokojový byt poblíž centra města. Oba se zhlédli
v nabídce Domovní správy, která hledala nové nájemníky bytů v novém domě v Sušilově ulici. Naši dosud platí za svůj třípokojový byt přes osm tisíc korun včetně inkasa a na stáří ho chtěli vyměnit za něco
menšího a hlavně levnějšího. Byli se podívat na byt v Sušilově ulici. Prohlédli si byty jedna plus jedna
i dva plus jedna. Ten větší se jim líbil a naprosto by jim stačil. Když se ale posléze dozvěděli, že by za něj
prostějovské Domovní správě museli platit ještě o dva či tři tisíce korun víc než platí za svůj současný
třípokojový, vzdali se naděje bydlet v tomto novém domě. A pochybuju, že město za tuto cenu získá
pro Sušilovu ulici jiné nájemníky z řad důchodců.
Milada Navrátilová, Prostějo

vůbec Hloučela určena pro volný výběh psů a jejich venčení? Není spíše
třeba něco dělat pro lidi, kteří chov
psů ve městech neschvalují a je to pro
ně obtěžující? Tragikomicky na mě
působí články v novinách o tom, jak
město financuje něco jako hřiště pro
psy, místo toho, aby se peníze použily smysluplně, například na opravy
chodníků které jsou v Prostějově na
některých místech v dezolátním stavu, případně tyto prostředky věnovat
nemocným dětem.
Martin Sokele, Prostějov.

Snad bude lepší úroveò
Je pěkné, že po letech někdo zase otevře restauraci s bufetem
či rychlým občerstvením na hlavním nádraží v Prostějově.
Tyto služby tam opravdu chyběly. Jenom doufám, že úroveň
těchto zařízení bude mnohem lepší než ty předchozí. Když si
vzpomenu, v jaké špíně byl provozován dřívější bufet s jídelnou, ještě teď mi přechází mráz po zádech. Věřím ale, že nový
provozovatel nabídne cestujícím kvalitní obsluhu v hezkém
prostředí.
Jana Novosadová, Prostějov
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Minulou neděli dopoledne jsme si
s dětmi chtěli udělat pohodovou vycházku podél Hloučely. Šli jsme ze
sídliště Hloučela směrem ke Cavalu.
První co nás přivítalo, byl na volno
a bez náhubku běžící německý ovčák,
kterého se moje děti polekaly. Asi po
150 m jsem zaregistroval další tři volně pobíhající psy. Po dalších cca 100
m vidím jak další německý ovčák kálí
asi 1 m od stezky pro chodce, pozoroval jsem jeho páníčka, který stál asi
dva metry od něj a hrál si s mobilem,
poté co pes vykonal potřebu se pání-
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„Když muž otevře ženě dveře auta, je nové
buď auto, nebo žena,“ všiml si český humorista Miroslav Horníček. Aby vypadaly
stále mladě a svěže, dá mnohým ženám
pořádnou fušku. A i tak je výsledek poněkud nejistý. Pokud stejnou energii i čas věnujete i svému automobilu, určitě se vám
to vyplatí. Aby váš vůz byl stále jako nový
a vy se lépe orientovali v nabídce nejrůznějších služeb v této oblasti, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto tematickou
Připravil: Martin Zaoral
stranu.
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Americká auta jsou stále více
„high tech“. Stále jsou však populární velká vizidla jako například
pickupy a SUV. Klade se ale velký
důraz na to, aby SUV bylo pohledné. Čím dál úspěšnější jsou
hybridní nebo rovnou elektrické
vozy. Z mnoha důvodů přibývá
těch s pohonem na elektřinu jak
v USA, tak v Evropě. V Berlíně dokonce zkoušejí mobilní dobíjecí
stanice, pokud se vám auto vybije. Nejedná se přitom jen o malé
úsporné automobily. Podle odhadů by nově prodaných aut v Evropě mohlo být v roce 2030 až 55 %.
Auta se chytře propojují s našimi
telefony a dalšími technologiemi
a jsou nabitá novinkami. Hodně

se mluví i o autonomních vozech,
jejichž provoz ovšem přináší řadu
otázek zdaleka přesahujících technický rámec.
Dlouhodobým trendem je i bezpečnost. Nejnovější technologie,
které ji zvyšují, se netýkají už jen
drahých modelů, ale stávají se běžnějšími i u dostupnějších aut.
Designéři se někdy vyřádí na kolech. Některá auta mají tak kola
pojatá asymetricky. Čas ukáže,
zda se to stane velkou módou,
nebo jen designerským výstřelkem.
Velká část aut, která se ve světě kupují, má neutrální barvy. Bílé, černé, stříbrné odstíny jsou však pro
mnohé milovníky automobilismu

málo vzrušující. Ne vždy dobře
přijímaným trendem je také tichý
běh motorů. Někdy to nelibě nesou i řidiči zvyklí na to, že dostávají
jednoznačnější informace o tom,
že je auto v chodu.
Zákazníci jsou nároční a chtějí
bezpečná auta a zároveň vozy,
které nemají obrovské provozní
náklady. Odborníci tvrdí, že s přibývajícími možnostmi nových
technologií už se vytrácí boj mezi
obřími, bezpečnými, ale nákladnými vozy s velkou spotřebou,
a levnějšími a úspornými modely:
trendem je auto, které je dostupné, bezpečné, je technologicky
na výši, ale zároveň nabízí i dobrý
komfort.

Budou jezdit sama?

bezpečná vozidla
s nízkými náklady.

Trendem jsou

,CIWCT+2CEGLGéKUV÷GNGMVTKEMÚMQO
RCMVPÊ ETQUUQXGT X[T¾D÷PÚ DTKVUMQW
CWVQOQDKNMQW,CIWCTQFTQMWXG
iVÚTUMÆO*TCFEKX4CMQWUMW
 +NWUVTCéPÊHQVQYYYYKMKRGFKCQTI

V souvislosti s auty budoucnosti se
JQFP÷JQXQąÊQVQOåGD[OQJNCąÊFKV
UCOC%GUVCMPKOLGXwCMLGwV÷X\F¾
NGP¾
+NWUVTCéPÊHQVQ4KPURGGF

Budoucnost patří autům na elektřinu
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Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Měla to být jedna z největších letošních stavebních investic
v Prostějově. Jak se ovšem Večerník
dozvěděl, výstavba šaten pro hokejovou i krasobruslařskou mládež vedle
Víceúčelové haly-zimního stadionu
za osmdesát milionů korun je odložena. Podle všeho až na příští rok.
„Na úterý patnáctého října jsem svolal
mimořádné jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov. Jeho jediným
bodem bude schválení žádosti o dotaci
na výstavbu šaten pro hokejovou mládež na rok 2020,“ potvrdil primátor
Prostějova František Jura (ANO 2011),
který vzápětí vysvětlil i důvod, proč se
plánovaná stavba odsouvá až na příští
rok. „Letos jsme tuto stavbu z objektivních důvodů nemohli realizovat, přestože nám pro rok 2019 byla na tuto investiční akci již přidělena dotace ve výši
čtyřiceti milionů korun. My tyto peníze
ale nemůžeme přijmout, protože jsme
dosud nebyli schopni vysoutěžit dodavatelskou firmu a nestihli bychom tak
vyčerpat státní dotaci do konce tohoto
kalendářního roku, což je podmínkou
přijetí dotace. Musíme tedy nyní o dotaci požádat znovu, a to na rok 2020, kdy
bychom chtěli také dotáhnout do konce
stavbu šaten na zimním stadionu,“ objasnil situaci Jura.
(mik)
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Zdroj: Magistrát města Prostějova
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nit ceny za ukládání odpadů na skládky.
Na tyto změny bychom do budoucna měli reagovat a poplatek nějakým
způsobem upravit. Jen připomenu, že
v současnosti doplácí město za svoz
a likvidaci odpadů zhruba dvacet milionů korun ročně, což je částka dosti
vysoká,“ uzavřel Jiří Pospíšil.

9 Vybudování parků
9 Revitalizace veřejných
prostranství v centru města
9 Revitalizace pivovarského
rybníka
9 Vsakování a zadržování
dešťovky
9 Rozšíření a kategorizace
lůžek v domovech pro
seniory
9 Řešení vyloučených lokalit
9 Problém diskotéky Morava
9 Kvalita ovzduší
9 Podpora menších
sportovních klubů
9 Podpora místních
uměleckých seskupení
9 Nová okna na ZŠ v ulici
Kollárova
9 Podpora kroužků
9 Cyklostezky v ulicích
Svatoplukova a Průmyslová
9 Plochy v průmyslové zóně
nabízet firmám s produkty
s vysokou přidanou
hodnotou
9 Vytváření podmínek
pro přitáhnutí nových
zaměstnanců – výstavba
bytových domů
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PROSTĚJOV Pět stolů s odborníky a představiteli magistrátu,
pět oblastí. A v závěru priority,
které by měl magistrát následně
řešit. Takové bylo ve stručnosti
fórum, součást projektu Zdravé
město, jež se ve středu uskutečnilo v Prostějově po dvou letech.
A opět si našlo své účastníky. Ti
následně mohli usednout ke
stolům v kavárně Národního domu, kde se řešilo vzdělávání, sociální otázky či životní prostředí.
Nechyběla ani dopravní problematika. U těchto míst po diskusi
zazněla témata, kterými by se
pak následně úřady měly zabývat. S tím, že poté se má vyjádřit
veřejnost formou ankety. Mezi
účastníky byl i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

k formě akce. Na to reagoval primátor
František Jura, který nastalou kritiku důrazně odmítl a jen kroutil hlavou. Marii
Řičánkovou už ale v místnosti neudržel...
Druhou částí fóra už byla debata. Ještě během ní se ale lidé do kavárny teprve trousili. „Zajímá mě otázka životního prostředí,“
prozradila Božena Kočí, jež nestihla začátek. „Bydlím v domě, jehož pata je čtrnáct
metrů od dálnice. Po výměně protihlukové stěny se tam nedá bydlet. Slyšíme všechno. Během deseti minut okolo projede i na
šedesát kamionů a náklaďáků,“ vysvětlila
žena, s čím přichází. Největší nával byl však
u tématu sociálních otázek.
Nicméně samotných účastníků z řad
veřejnosti přišla spíše jen hrstka. A u stolů tak z velké části seděli buď lidé spjatí
s magistrátem, nebo přímo zastupitelé.
„Problém je i v tom, že dnes v době internetu chtějí lidé výsledek hned. Celkově
sem pak chodí spíše lidé starší,“ posteskla
si Alena Dvořáková. Nicméně dodala jednu výhodu fóra Zdravého města. „Lidé
sem mohou přijít a získat přímý kontakt
s politikem, odborníkem nebo vedoucím
odboru,“ vysvětlila.
Význam akce se snažil podtrhnout taky
Petr Kozel, který přijel coby člen rady Zdravého města. A to z Valašských Klobouk.
„Forma ani tak není důležitá, důležitá je na-

počítat s velice nízkými náklady na provoz,“ uklidňuje Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně prostějovského primátora.
Večerník se před pár dny chtěl na provoz
domu v Sušilově ulici zeptat také jednatele Domovní správy Prostějov. Ale narazili
jsme. „K tomuto tématu se nechci a vůbec
nebudu vyjadřovat. Ptejte se politiků, my
jsme tento objekt dostali pouze do správy
a tak se budeme starat o jeho provoz i údržbu,“ odmítl zodpovědět konkrétní dotazy
Vladimír Průša.

klikni na

)272*$/(5,(
BYLI JSME
U TOHO

opak možnost. Možnost říct si své k tomu,
jak by město mělo fungovat. Ne všude
tu možnost lidi mají,“ poznamenal a připomněl také anketu, jež bude k dispozici
všem, kteří nemohli nebo nechtěli přijít.
Národní síť zdravých měst má aktuálně
v České republice 131 členů. Funguje
od roku 1994, město Prostějov se při-

dalo v roce 2001. Síť slouží k tomu, aby
pomohla městům ve srovnávání a zlepšování života v nich. Cílem je předávat si
pozitivní zkušenosti v různých oblastech
života obyvatel a fungování úřadů. V Prostějově se pak Zdravé město prezentuje
besedami, přednáškami či dalšími aktivitami.
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Dopravní komplikace, hlavně na vnitřním okruhu města, nás budou soužit
ještě celý tento týden. „Každým dnem
je nyní v obou ulicích velký počet děl-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Právě je to týden, co
došlo k úplné uzavírce Plumlovské,
ale i Blahoslavovy ulice. Čekalo se
to, přesto dlouhé kolony vozidel tvořící se u centra Prostějova a na jeho
vnitřním okruhu trápí nejen řidiče.
Na dotazy Večerníku minulou středu vedení magistrátu reagovalo ujištěním, že poslední úpravy v podobě
frézování starého silničního povrchu a pokládání nového asfaltového
povrchu v obou ulicích jdou podle
plánu a vše se stihne do 1. listopadu.
Poslední říjnový týden pak budou
Plumlovská i Blahoslavova otevřeny
alespoň v jednosměrném provozu.

níků různých profesí a rovněž těžké
techniky. V prvním týdnu uzavírky se
provádí v Plumlovské i Blahoslavově
ulici čištění a zabrušování původní
vrstvy asfaltu, v týdnu od pondělí čtrnáctého do neděle dvacátého října
bude provedena pokládka nového
koberce. Během posledních říjnových
dní bude Plumlovská již jednosměrně
otevřena pro dopravu, přičemž stavební dělníci budou ještě novým asfaltovým kobercem zapravovat přilehlé
části ulic. Pak už zbývá jen vodorovné
dopravní značení tak, aby prvního listopadu byla Plumlovská ulice již zcela
otevřena. To samé se týká i Blahoslavovy ulice,“ prozradil aktuální stav v ostře sledované záležitosti Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
Prostějova.
Večerník ještě zajímalo, zda radnice
během uplynulého týdne zaznamena-

opravdové dopravní problémy, obzvláště v ranních hodinách okolo osmé
nebo odpoledne mezi patnáctou až
šestnáctou hodinou. Chtěl bych proto
poděkovat všem řidičům za jejich trpělivost. Musíme to všechno ještě týden
vydržet,“ vzkazuje Rozehnal.

$÷JGOWRN[PWNÆJQVÚFPGUGX2NWONQXUMÆWNKEKRKNP÷RTCEQXCNQPCQFUVTCP÷PÊRčXQF
PÊJQCUHCNVQXÆJQMQDGTEGCPCFCNwÊEJRQUNGFPÊEJ×RTCX¾EJ Foto: Michal Kadlec

la nějaké stížnosti řidičů. „Samozřejmě
se záporné ohlasy objevily, většinou to
ale bylo z nevědomosti, protože lidé
si nepřečetli noviny nebo nesledovali
webové stránky města, kde jsme o celkové uzavírce včas informovali. Vidíme
v centru města, že uzavírky způsobují

„Ještě týden to vydržme,“ ví o komplikacích náměstek Rozehnal
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V kavárně Národního domu se ve středu
9. října sešlo několik pracovních skupin,
které v rámci Fóra Zdravého města diskutovaly o problematice života v Prostějově. Setkání zahájila náměstkyně
primátora Alena Rašková společně s koordinátorkou projektu Alenou Dvořákovou a předsedou komise Zdravého města
Martinem Mokrošem. Diskutovat s lidmi
přišel také primátor František Jura.
Na začátku však návštěvníky čekala prezence. Zde se napsali pod téma, které je
zajímalo. „Teď jsem si to napsala do vzdělávání. Jsem hlavně dneska zvědavá. Chci
se dozvědět něco o tom, co se v té oblasti
plánuje,“ prozradila Marie Řičánková.
Dlouho ale na akci nepobyla. Krátce po
úvodním slově od garantky projektu
Aleny Dvořákové následovaném prezentací Martina Mokroše totiž zazněla ostrá
kritika od Ivana Čecha. „Není to tak růžové, jak zde prezentujete. U stolů jsou lidé
z magistrátu a ti velmi silně naznačují, co
je a co není vhodné téma,“ poznamenal

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

Původní
zpravodajství

jeme osmnáct obsazených bytových jednotek v Sušilově ulici, takže jich je nyní ještě
devět volných,“ oznámil ve středu na tiskové
konferenci po jednání rady města primátor
Prostějova František Jura (ANO 2011).
Na otázku Večerníku, zda radnice nehodlá
snížit nájemné seniorům, kteří se zde pomalu zabydlují, byla slyšet zamítavá odpověď. „O snížení nájemného neuvažujeme!
Podmínky, tak jak byly nastaveny, mohou
podléhat jistým výjimkám, ale poplatky
zůstanou stejné. Nemovitost v Sušilově uli-

dílo brýle s očima Edmunda Husserla.
Mezi dalšími návrhy byl třeba šestimetrový železný sloup, lavička a podobně.
Pouze architekt Karásek zvolil klasiku
v podobě busty a sochy. Tento návrh ale
komise vůbec nezařadila mezi nejlepší,“
posteskl si primátor František
Jura (ANO 2011),
který se vzápětí
před novináři
zcela rozčílil...
„Já bych celou
slavnou komisi nechal okamžitě
rozpustit! V radě města jsme
její doporučení projednali jen krátce
a celou soutěž jsme pozastavili. Nelíbí
se nám ani jeden z návrhů, některé jsou
opravdu ostudné a vůbec netušíme, co
mají se slavným rodákem společného...“
Dočká se tedy někdy Edmund Husserl
důstojného pomníčku na „svém“ náměstí v Prostějově? „Soutěž jsme pozastavili
a uvažujeme nad tím, že výrobu sochy nebo
pomníku svěříme přímo některému opravdovému umělci,“ podotkl primátor. (mik)
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PROSTĚJOV Ještě před letními prázdninami vypsali radní architektonickou
soutěž na pomník či památník slavného
prostějovského rodáka Edmunda Husserla, s jehož umístěním konšelé počítali právě na náměstí pojmenovaném
po tomto významném
filosofovi. Z došlých deseti
návrhů od
„umělců“
z celé republiky však rada
města nevybrala ani
jeden!
„Z těch deseti soutěžních návrhů se nám
líbí snad jen jeden, u ostatních si ani nejsme
jisti, co to je a zda vůbec nějakým způsobem
zobrazují našeho slavného rodáka,“ utrousil
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Radní na středeční tiskové konferenci
promítli novinářům všech deset návrhů,
zveřejnit se ale zatím nesmí ani jeden,
dokud o nich nerozhodnou. „Speciálně
sestavená komise vybrala jako nejlepší
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Ztráta státní dotace ve výši 80 milionů korun, opakované posouvání termínů dokončení stavby a opožděná kolaudace. To vše
provázelo stavbu domu, který byl původně
projektován jako komunitní. To je výsledek
stavby bytového domu v Sušilově ulici za
konečných 96 milionů korun. Nájemné
pro seniory nakonec bude činit dvoucifernou sumu. Přesto zájem je. „Po uplynulých
dvou týdnech se nám přihlásili další noví zá-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV PROSTĚJOV
Večerník v předchozích vydáních
upozornil na nevhodné byty v nově postaveném domě v Sušilově
ulici. Obzvláště drahé nájemné
v rozmezí od deseti do jedenácti tisíc korun měsíčně za směšně malé
jednopokojové či dvoupokojové
byty je minimálně podivující. Jak
ale vzešlo najevo, ze středeční tiskové konference po jednání rad(QVQ/KEJCN-CFNGE
ních, i tak se do městského domu
hlásí další nájemníci a magistrát jemci a v radě města jsme tak schválili jejich ci a byty v ní byly postaveny podle nejnonájemní smlouvy. K tomuto dni už vykazu- vějších technologií. Nájemníci tak mohou
nehodlá podmínky zmírňovat!

tvrdí náměstkyně Rašková
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„Nájemné
nezlevníme,
“
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Prostějov (red) – Průmyslová zóna
se stále rozrůstá a tím se zvyšuje také
potřeba vody. Její množství po nástupu nových budov do zóny ovšem již
kapacitou přivaděče přestává dostačovat. „Zóna se rozvíjí a řešíme problém ve stávajícím vodovodním přivaděči, který už nestačí dodávat tolik
vody, kolik firmy potřebují. Chceme
předejít problému a do průmyslové
zóny jí poslat více,“ okomentoval situaci primátor František Jura (ANO
2011) s tím, že radní rozhodli o zahájení zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce
´Přivaděč vody do průmyslové zóny,
Prostějov´. „Oslovíme sedm možných dodavatelů. Konkrétně půjde
o výstavbu nového vodovodního
potrubí k zajištění zvýšených odběrů
vody v průmyslové zóně Kralice na
Hané a posílení stávajícího zásobního
pásma Držovice. Navrženo je celkem
3 222 metrů vodovodního potrubí
a celková předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je šestatřicet milionů
korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
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Prostějov (red) – Z důvodu nízkého zájmu rodičů o poskytování činnosti školních družin v době všech
prázdnin bude zajištěna jejich činnost
v průběhu školního roku vždy v jedné vybrané škole tak, aby zákonní zástupci dětí měli vždy možnost umístění dítěte. „Máme zájem co možná
nejvíce pomoci rodičům a v době
školních prázdnin zajistit provoz
družin. Bohužel nízký zájem o poskytování této činnosti způsobuje, že
zajištěný provoz ve všech školách najednou je provozně neefektivní. Přistupujeme proto k jisté úpravě, která
pomůže jak rodičům, tak i ekonomii
provozu,“ nastínil primátor statutárbího města Prostějov František Jura
(ANO 2011). „Plán zajištění činnosti
školních družin je vytvořen na období školního roku 2019/2020 tak, aby
se školy v zajištění provozu družin,
tedy včetně hlavních prázdnin, střídaly a vždy v daném termínu byla v činnosti jen jedna družina. Dosáhneme
tak ekonomické únosnosti a také, jak
doufáme, spokojenosti rodičů,“ dodal
náměstek prostějovského primátora
Jan Krchňavý (PéVéčko).

2GUXzLQ\QHQÉ]½MHP

roku 2019 dluh občanů rapidně vzrostl. „Celková výše nedoplatků se každoročně zvyšuje. Vzhledem k tomu, že
se tedy částka již od roku 2013 nezměnila, je zřejmé, že jde o fakt způsobený jednak rostoucím počtem
poplatníků, kdy se od roku 2015
zvýšil jejich počet o 3954 osob, tak
s tím spojeným nárůstem neplatičů,
a to často opakovaně,“ prozradil první
náměstek prostějovského primátora.
Co s tím? „Úspěšnost vymáhání je
dána zejména solventností těchto dlužníků a možnostmi danými právními
předpisy. Pohledávky za nezaplacený
místní poplatek jsou po jejich vyměření vymáhány způsoby, které připouští právní předpisy. Například exekucí,
přihlášením či uplatněním pohledávky
v insolvenčním řízení či jejich kombinací tak, aby nedocházelo k jejich prekluzi. V případě nezaplacení místního
poplatku ve lhůtě splatnosti se počátkem následujícího kalendářního roku
vyměřují místní poplatky platebním
výměrem,“ vyjádřil se Jiří Pospíšil k „pákám“, které má magistrát na neplatiče
poplatků za svoz a likvidaci odpadu.
Zároveň je jasné, že vzhledem k obrovským pohledávkám občanů
a ibčanek tyto peníze v městské pokladně prostě a jednoduše chybí.
A to hodně. „Samozřejmě každá koruna, s níž se do rozpočtu počítá a ona
nepřijde, v rozpočtu schází. Žádná náhrada za tyto prostředky není, je třeba
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Zdroj: Magistrát města Prostějova
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parku bude řešen i systém hospodaření se
srážkovou vodou,“ popsal František Jura
(ANO 2011), prostějovský primátor.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
je 17,6 milionu korun. „Stavební a související práce, dodávky a služby budou financovány z prostředků statutárního města
Prostějov. Dále jsme na akci získali dotační
finance z Operačního programu životní
prostředí ve výši přes 2,5 milionu korun.
Práce by měly být zahájeny do třicátéhp listopadu a hotové by měly být nejpozději do
konce června příštího roku,“ přidal náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Na vybranou firmu, která uspěla ve výběrovém řízení, měl pouze slova chvály. „Společnost Strabag v posledních letech plnila
různé zakázky města a vždy jsme s její prací
byli nadmíru spokojeni.“
(mik)
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schválila zachování poplatku ve výši
600 korun na příští rok, o čemž Večerník již informoval. Podle všeho by to ale
mělo být od letopočtu 2021 jinak. „Nevím, jestli je to skutečně naposledy, kdy
jsme částku zachovali, ale čekáme na
schválení nového zákona o odpadech,
který by měl zásadním způsobem změ-

,CM\FQMWOGPVQXCNRTXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX,KąÊ2QURÊwKNRQéGV
PGRNCVKéčKFNWJ[\CQFXQ\CNKMXKFCEKMQOWP¾NPÊJQQFRCFWUV¾NGUVQWRCLÊZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Na tuto otázku nedokážu odpovědět.
Nevím, jestli je to tím, že zapomínají,
nebo jim na poplatek peníze nezbývají. Každý občan by si měl ale své povinnosti plnit. Magistrát mu odvozem
odpadků poskytuje službu a za každou
službu je přece nutné zaplatit.“
Před několika týdny pak rada města

PROSTĚJOV Šílenec! Mladý řidič,
který však vůbec nevlastní řidičské
oprávnění, minulou středu 9. října před
půlnocí havaroval s vypůjčeným Fordem v Drozdovické ulici, když naboural do dalších dvou aut, a ještě k tomu
přerazil sloup veřejného osvětlení. Ale
co je horší, při havárii zranil nejen sebe,
ale další tři mladé spolujezdce!
„Podle dosavadního šetření nepřizpůsobil čtyřiadvacetiletý řidič rychlost jízdy
svého Fordu stavu a povaze vozovky,
svým schopnostem a možnostem stroje
a vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam
postupně narazil do zaparkovaného
Volkswagenu, lampy veřejného osvětlení
a zaparkovaného Citroënu a poté zastavil
na komunikaci. Volkswagen byl nárazem
odmrštěn přibližně o deset metrů a zastavil se jen centimetry od rodinného domu
a zaparkovaného Citroënu. Sloup lampy
veřejného osvětlení byl nárazem zlomen,“
popsal šílenou havárii František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při dopravní nehodě šofér i všichni tři
jeho spolujezdci ve věku od šestnácti do
devatenácti let utrpěli zranění. „Řidič a dva
spolujezdci byli převezeni do prostějovské
nemocnice, třetí byl převezen do Fakultní
nemocnice Olomouc. Výše škody způsobené na vozidlech a sloupu veřejného
osvětlení byla předběžně vyčíslena na sto
třicet tisíc korun,“ prozradil mluvčí prostějovské policie k následkům havárie.
Alkohol u muže za volantem policisté na

/NCFÊM MVGTÚ XčDGE PGPÊ FTåKVGNGO ąKFKé
UMÆJQ QRT¾XP÷PÊ RąGTC\KN X &TQ\FQXKEMÆ
WNKEKKUNQWRXGąGLPÆJQQUX÷VNGPÊCP¾TC\GO
QFOTwVKN\CRCTMQXCPÚ8QNMUYCIGPO¾NGO
CåPC\GòFQOW
ZHQVQ2QNKEKGè4

iÊNGPQW LÊ\FW \CMQPéKN
wQHÆT VQJQVQ (QTFW JCX¾
TKÊ XG XQ\KFNG UG MTQO÷
P÷L\TCPKNKFCNwÊVąKONCFÊEK

(QVQ2QNKEKGè4

místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Při vyšetřování však strážci zákona přišli na mnohem závažnější věc...
„Po prohlídce poškození vozidel policisté
na místě zadrželi osvědčení o registraci
automobilu viníka. Provedeným šetřením
pak zjistili, že mladý muž není držitelem
příslušného řidičského oprávnění a vozidlo měl vypůjčené od známého,“ šokoval
Kořínek s tím, že přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření.
(mik)
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PROSTĚJOV Do konce června příštího roku vyroste vedle Okružní ulice
zbrusu nový park. O tom již Večerník
rovněž obsáhle informoval v předchozích vydáních. Aktuální novinkou je,
že prostějovští radní už vybrali dodavatele, který park zhotoví. O stavbu
parádního parku se postará společnost
Strabag.
„Předmětem veřejné zakázky je výstavba
nového veřejného parku v sousedství ulice Okružní poblíž nové výstavby u ulice
V Polích. Park bude sloužit především
obyvatelům plánované výstavby bytových
domů a stávající okolní zástavby. Součástí
parku bude nově vysazená zeleň, vybudovaná nová síť cest a stezek, zpevněné
plochy, drobná architektura a umístěn
zde bude odpovídající mobiliář. V novém

vybrali firmu
¤W\ÔL]UDQÈQÉPODGÉFLYDXWÈ Konšelé
„Neřidič“ naboural dvě vozidla, přerazil i sloup na stavbu parku
v Okružní ulici

Nejprve pár suchých dat a základních
faktů. Podle obecně závazné vyhlášky
statutárního města Prostějov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 600 korun je splatnost
každoročně 30. června. I nadále platí
úleva od poplatku ve výši 108 korun
pro osobu, která v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku.
To znamená, že v roce 2019 částku 492
korun. „Jejich výše zůstala již šestým
rokem stejná, v čemž hodláme pokračovat i v roce příštím. V rámci měst
Olomouckého kraje jsou tak v Prostějově poplatky i nadále na nejnižší úrovni,“ předesílá Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního
města Prostějova, do jehož gesce patří
mimo jiné právě komunální služby.
Povinnost zaplatit poplatek za odvoz
a likvidaci komunálního odpadu se víceméně dodržuje. „Musím říci, že převážná většina občanů je opravdu zodpovědná a poplatek včas platí. Za to jim
patří poděkování,“ vzkazuje Pospíšil.
Jenže jak Večerník zjistil, i tak během

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

se pak někde jinde uskromnit. Jen si
představte, že za částku 15 741 000
korun, by se mohla provést třeba
revitalizace poloviny sídliště Mozartova,“ poznamenal první náměstek
primátora.
Jak již bylo zmíněno, Prostějov má jeden z nejnižších poplatků za odpad,
hodně lidí ho přesto odmítá platit. Čím
to může být, nechápe ani Jiří Pospíšil.

konstatuje první náměstek primátora J. Pospíšil

  

PROSTĚJOV Jak je již notoricky známo, poslední červnový
den každého roku je mezním datem pro zaplacení povinného poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Přestože drtivá většina občanů tyto peníze posílá do městské pokladny v pořádku a včas, narůstá každým rokem dluh
za tyto služby. A nejinak je tomu v letošním roce, kdy podle
aktuálních informací vykazuje prostějovský magistrát pohledávky za občany už ve výši 15 741 000 korun! A to je zhruba
o jeden a půl milionu korun víc než v loňském roce.
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Prostějov (mik) – Velký zájem uživatelů o sdílená kola vedl město Prostějov k rozšíření výpůjčních stanic.
„Nová virtuální stanice a bezpečnostní stojan se nachází také v příměstské
části Žešov. Jsem rád, že se služba
sdílení kol těší takovému zájmu veřejnosti,“ pousmál se první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Ze
statistik vyplývá, že zájem o sdílení
kol má od zahájení projektu vzrůstající tendenci. Od 7 890 výpůjček
za první měsíc až po 8 414 výpůjček
za uplynulý měsíc září. „Dále se dá
ze statistiky vyčíst, že lidé využívají
kola hlavně na kratší časový úsek,
tedy, jak jsme předpokládali, zejména
k přepravě uvnitř města. Uživatelé se
přepravují hlavně ke školám, sportovištím, zdravotnickým zařízením, nákupním centrům nebo na jednotlivá
sídliště,“ dodává Pospíšil.
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„Vydali jsme už přes šest tisíc platebních výměrů,“

   

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

 

(k 31. 8. 2019)

zpravodajství

Evropským i světovým autem roku se
pro letošek stal Jaguar I-Pace. Britský
elektromobil tím zakončil spanilou
jízdu, během které sbíral jednu trofej za druhou. Dalo se tedy očekávat,
že o takový vůz bude na trhu velký
zájem. Velmi brzy se však ukázalo,
že realita je jiná. Auta se za první rok
prodeje po celém světě neprodalo ani
sedm tisíc kusů! A situace se zatím
příliš nezlepšila.
Sama značka Jaguar hovořila o tom, že firma
ještě před příchodem I-Pace na trh obdržela 25 tisíc objednávek. A jakmile elektrické
SUV začalo sbírat celosvětová ocenění, zájem publika měl narůst ještě více. Dokonce
prý i nad výrobní možnosti Britů.
Ve skutečnosti však veškeré optimistické
zprávy nemohly mít reálný základ. Za loňský
rok se I-Pace neprodalo ve světě ani sedm
tisíc aut a za prvních
6 měsíců toho letošního jde pouze o 9 077
exemplářů. Z toho pouze 1 309 vozů připadá na Spojené státy, tamní dealeři přitom
mají na skladech řadu neprodaných vozů.
Pro Jaguar se tak I-Pace stává kamenem na
krku, což není dobrá zpráva pro mateřský
koncern Tata Motors. Britská automobilka totiž tuto společnost uvrhla do největší
ztráty v její historii, a to mimo jiné kvůli miliardovým investicím do elektromobility,
které se optikou aktuálního „úspěchu” I-Pace na trhu mohou stát zcela nenávratnými.
Nepřekvapí proto, že severoamerické zastoupení již vyrukovalo s novou slevovou
akcí, v jejímž rámci je možné koupit I-Pace
o 15 tisíc dolarů (cca 349 tisíc Kč) levněji.
To se ovšem jednoznačně podepíše i na
ekonomickém výsledku automobilky.
Zájem publika ani taková sleva příliš nerozdmýchala. Z toho všeho vyplývá, že na trhu
stále zatím není nijak zásadní poptávka po
elektrických autech. Přesto automobilky investují miliardy eur do vývoje vozů, o které
na trhu stojí pár promile zákazníků.
Dosud I-Pace ve světě aut dává nový
význam slovu „propadák”. Historicky nejméně úspěšným vozem, který vyhrál anketu Car
Of The Year, je NSU Ro80.
Za deset let výroby se ho prodalo necelých 34 tisíc kusů.
Není vyloučeno, že I-Pace jej
na nelichotivém trůnu vystřídá.
Ale kdo ví? Zázraky se dějí...

u zákazníků zatím propadá

Evropské i světové auto roku 2019
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Krásné podzimní dny, i když už trošku chladnější, lákají k výletům do
přírody. Prostějované najednou poznají, že nejen léto umí být lákavé.
Pro mnohé z nás tak začnou být romantické večery ve dvou znovu aktuální.
BERANI–21.3.až20.4.Hned v úvodu
tohoto týdne vyřkněte tři přání, která
se vám záhy díky šťastným okolnostem vyplní. Budete ale muset být
velice důslední a nečekat pouze na
náhodu. Přejte si, a bude vám přáno.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V domácím
prostředí budete působit velice vyrovnaným dojmem a bude na vás
spolehnutí. Horší to však už bude
v zaměstnání, kde budete trpět slabým sebevědomím a vaše výkony
podle toho budou vypadat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Pokud
hodláte během následujících dní
něco rapidně změnit, udělejte to
bez ohledu na to, co si o tom myslí
vaše okolí. Pokud byste brali tyto
ohledy v potaz, vůbec k ničemu
byste se ani neodhodlali.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Během všedních dní toho moc nestihnete,
ovšem o víkendu už to bude jiná
písnička. Z ničeho nic obživnete, v
hlavě se vám urodí spousta nápadů
a k jejich realizaci nebudete mít vůbec daleko.

LVI–22.7.až22.8.Potíže se zdravím
nebudou tím jediným, co vás nyní
bude trápit. Do všeho se ještě vloží
partner, který na vás začne mít neskutečné nároky. Přestože vám nebude dobře po těle, budete se snažit
partnerovi vyhovět.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Jíte nepravidelně, což právě teď přinese určité
zdravotní problémy. Budete muset
uspořádat svůj pracovní čas natolik,
abyste si během dne našli chvíli na
tři vydatná jídla. Jinak vám brzy dojdou síly.
VÁHY–23.9.až23.10.Dobrou náladu
vám nepokazí ani neradostná zpráva
od vzdáleného příbuzenstva. Smiřte
se s tím, že dědit prostě nebudete.
Naštěstí jste dobře zajištěni, takže se
můžete věnovat svému životu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Každé ráno
bude teď pro vás těžké, moc toho
nenaspíte. Trápí vás tíživá finanční
situace, do které jste se ovšem dostali vy sami. Hned to nevyřešíte,
ovšem můžete se spolehnout na
rodinu.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Uprostřed týdne vás čeká nemilá zpráva
v podobně obálky s modrým pruhem. Po otevření zjistíte, že úřad či
soud po vás chtějí něco, co se v žádném případě netýká vás. Omyl ale
bude těžké vysvětlit.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Uvidíte, že na konci týdne budete
uplynulé dny hodnotit jako velice vydařené. Většinou na co sáhnete, to se
vám podaří. S jedinou výjimkou, a tou
budou rostoucí neshody s partnerem.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Hodně
lidí okolo vás se bude tvářit kysele,
vy ovšem budete oplývat dobrou
náladou. Ve vašem životě se totiž
něco velkého změní a vy se budete
těšit na příští týdny a měsíce. Budete ve formě i v práci.
RYBY–21.2.až20.3.Měli byste se více
zabývat tím, co po vás chce životní
partner. Doposud jste jeho požadavky házeli za hlavu a to vše se vám nyní
vrátí jako bumerang. Najednou se ve
svém protějšku nevyznáte, všechno
si začne dělat po svém.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZUBNÍ HYGIENA...
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Ústní voda Listerine Cool Mint
500 ml
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Zubní pasta Lacalut Aktiv 75 ml
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Na plenárním zasedání EUROCHAMBRES v Římě byl zvolen
náměstkem prezidenta této organizace, která zastupuje více než 20 milionů podniků a 1700 regionálních
a místních komor ve 44 zemích, prezident Hospodářské komory České
republiky Vladimír Dlouhý.
Vladimír Dlouhý se v této pozici zavázal ke strategickému plánování priorit
a lobbingu za podnikatele směrem k
institucím EU. Doporučil, aby si asociace stanovila priority pro další mandát
EU, a nabídl, že EUROCHAMBRES
pomůže s probíhajícími reformními
kroky uvnitř organizace. Funkční období tří náměstků prezidenta EUROCHAMBRES je dvouleté.
Komory si zvolily na další dva roky
do čela EUROCHAMBRES Rakušana Christopha Leitla.
Vladimír Dlouhý se za Hospodářskou
komoru ČR stal také členem Rady ředitelů.

Hospodářská komora ČR má v EUROCHAMBRES rovněž zastoupení
v Rozpočtovém výboru, jehož členkou byla na následující rok potvrzena viceprezidentka Irena Bartoňová
Pálková, která se ve výboru zasazuje o
transparentní a efektivní financování.

Hospodářská komora ČR vstoupila
do Evropské asociace obchodních
a průmyslových komor EUROCHAMBRES jako přidružený člen
3. října 1994 a stala se plným členem
po vstupu ČR do EU od 1. května
2004.
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.NOVELAZÁKONAODPH –přednášíIng.OlgaHochmannová
26. 11. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH 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 najdete na www.ohkpv.cz
OMLUVA aneb šotek øádil

Zubní pasta Signal Herbal Fresh
75 ml
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

O chrup je třeba řádně pečovat, jinak nám hrozí nemalé komplikace ovlivňující
každodenní život. To je jasná věc. Proto je tuze dobré vědět, kam zajít zakoupit
potřeby, které k tomu potřebujeme. A tak jsme zjistili, že zubní pasta Signal Herbal
Fresh i Odol Perlička pro děti je nejlevnější v Penny marketu, Lacalut Aktiv a zubní
pasta privátní značky pak v Bille, kde je i cenově nejvýhodnější ústní voda Listerine
Cool Mint. Pro Corega fixační krém se vypravte do Kauflandu.
Přejeme pevné bílé zuby!
Průzkum byl proveden ve středu 9. října.
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OD 14. DO 20. 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.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
V měsíci říjnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 15. října: Sídl. svobody - vnitroblok (blok 17 - 21), Sídl. svobody - parkoviště (blok 18 - 21), Plumlovská
(Jungmannova – včetně kruhového objezdu), Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská – Česká),
cyklostezka
čtvrtek 17. října: Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová (Luční – kruhový objezd Albert), Vřesová, Třešňová

PROSTĚJOVSKÝ Večerník se tímto omlouvá Martinu Váňovi za chybné údaje ve vizitce k exkluzivnímu
rozhovoru ze strany 14 v minulém čísle. Chybě bylo uvedeno, že studoval na pedagogické fakultě, ve skutečnosti tomu bylo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Omylem zabrousilo, že je
ženatý - ve skutečnosti je svobodný. V „zajímavosti“ je pak zmíněno, že je Martin Váňa synem někdejšího
sociálnědemokratického poslance Romana Váni. Tato informace se nezakládá na pravdě.
Večerník se tímto Martinu Váňovi a případně i dalším dotčeným osobám omlouvá.
(sob)

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vrbátky
myslice s ul. Olšová, Akátová, LísObec: Prostějov
Dne: 29. 10. 2019 od 7:30 do 15:30 Dne: 31. 10. 2019 od 7:30 do 15:30 ková, část ul. Šeříková s č.16, 18, 19,
hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky - hodin. Vypnutá oblast: Areál Státní Za Humny, Domamyslická od Seljednostranně ulice od č. 96 po č. 109 veterinární správy, Kostelecká ul. outek po č. 61 a 100 vč. celého areálu
Obec: Lešany
Odběratelská trafostanice Pv Vet- ZD a bývalé drůbežárny, Na splávku
Dne: 30. 10. 2019 od 7:30 do 15:00 erina (č. 300631).
č. 1, Pod Vinohrádkem, část obce
hodin. Vypnutá oblast: Lešany, č. p. 180
Mostkovice s ulicemi: Prostějovská
Obec: Prostějov - Čechovice
Obec: Seč
od ČS PHM (včetně) po č. 221
Dne: 6. 11. 2019 od 7:30 do 14:00 Dne: 31. 10. 2019 od 7:30 do 10:00 a občerstvení U Čápa, Kukov, Za
hodin. Vypnutá oblast: Seč chaty č. hodin. Vypnutá oblast: část obce Vodou, Severní vč. vodárny, Za SoČechovice s ulicemi Čechovická kolovnou, U hřiště, Na paloučku,
25, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 44, 45.
od farmy (včetně) po č. 128 a č. Slunečná, Nová, Malá, Podskalí, Jižní
Obec: Prostějov
Dne: 7. 11. 2019 od 7:30 do 73, celé ul. Ječná a Ovesná, dále od ul. Na Paloučku po ul. Na Valše,
15:30 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Stroupežnického, E. Slepá, U Pomníku, Uličky od ul. Podjednostranně ul. Trávnická č. 7 - 65, Krásnohorské, G. Preissové, R. skalí po č. 116 a 121, vč. podnikatelTěsnohlídka, Na Brachlavě, garáž ských subjektů, ČS PHM MostkovKarlov č. 14.
na ul. K rybníku + OM za ryb- ice, fa. Redam spol. s.r.o., převaděče
Obec: Prostějov
Dne: 8. 11. 2019 od 7:30 do níkem, Duhová, Trnková, Esp- Vodafone Czech.
15:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. erantská, Hyacintová, Tulipánová,
E.ON Česká republika, s.r.o.
J.B.Foerstra č. 31 - 41, DomaŠvabinského č. 4-14.

PODZIMNÍ ÚKLID 2019
PROSTĚJOV Podzimní úklid probíhá v Prostějově Kontejnery – vany jsou na místě vždy v určený den od

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.

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 14. října: Nerudova - domov důchodců; Bezručovo nám.
úterý 15. října: Pod Kosířem – Palečkova; Pod Kosířem – Atletická; Rejskova; Volfova - Příční
středa 16. října: Žižkovo nám.; nám. E. Husserla
čtvrtek 17. října: Žešov – hospoda; Žešov – u obchodu; Žešov – dětské hřiště; Žešov - hřiště
pátek 18. října: Domamyslice – u samoobsluhy; Domamyslice – ul. 5.května; Domamyslice – u kapličky; Gen. Sachera
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 14. října 2019
www.vecernikpv.cz
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V obou obcích obhájili stávající starostové
HRUŠKA, SKŘÍPOV Konečně se domluvili! Po druhých opakovaných volbách se ve Skřípově a Hrušce sešli zvolení zastupitelé. A nejen to. V obou případech se tentokrát podařilo
zvolit užší vedení obce. Jaký bude další vývoj v obou obcích
na Prostějovsku?
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Ve Skřípově nejhlasitější kritici dlouholetého vedení obce těsně nepronikli
do zastupitelstva. Ve čtvrtek 10. října
tam pak proběhlo jednání ustavujícího
zastupitelstva. Starostou byl opětovně

zvolen Miroslav Kadlec, jako místostarostka jej doplnila Helena Přikrylová.
Oba budou ve svých funkcích působit
jako neuvolnění. Také se podařilo zvolit členy všech pěti výborů.
„Samotné jednání zastupitelstva probíhalo v klidu, podařilo se nám totiž
najít shodu již na předchozích dvou
společných schůzkách. Na nich se sešli
všichni zvolení zastupitelé. Samozřejmě že se to neobešlo bez ústupků na
všech stranách,“ vyjádřil se exkluzivně
pro Večerník starosta Miroslav Kadlec,

jehož jsme se zeptali, co bude třeba,
aby se rozhádaná vesnice opět stmelila.
„To ukáže teprve čas. My se nyní chceme zaměřit na projekty, které nás čekají. Těmi jsou výstavba sociálních bytů,
zateplení bytového domu, výstavba
cyklostezky a oprava chodníků,“ reagoval Kadlec, který už nechce dál jitřit
vášně. „Času se zameškalo dost. Když
se to tady hádalo, ve vesnici se nic neudělalo, akorát začali být lidi na sebe zlí.
Předtím se věci hýbaly dopředu a bylo
by fajn, kdyby se to vrátilo,“ řekl nám
Pavel, jeden z občanů Skřípova.
V Hrušce někdejší opozice na další
opakované volby úplně rezignovala.
Zvolení zastupitelé se sešli už v úterý
8. října. Starostou byl zvolen David
Barnet, který tedy taktéž obhájil své

/KTQUNCX-CFNGEC&CXKF$CTPGVRQXGNMÚEJRGTKRGVKÊEJFQM¾\CNKQDJ¾LKVUXÆHWPMEG
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postavení. Jako místostarostka mu
bude krýt záda Pavla Václavíčková.
Podařilo se obsadit i místa ve všech
výborech a komisích. „Nikdo nebyl
proti, maximálně se někteří při hlasování zdrželi. Tímto jsme kompletní
a můžeme začít fungovat. V první řadě
musíme schválit rozpočet na letošní

rok a pak začít připravovat další už na
ten příští,“ nastínil Barnet, kterého se
Večerník dále zeptal, jaké budou priority nového zastupitelstva. „O tom
jsme se zatím nebavili. Nějakou představu mám, ale raději bych to napřed
probral se zastupiteli,“ odpověděl
David Barnet.
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MOSTKOVICE Jak říkají sami policisté,
umístění dopravní značky se zákazem předjíždění má vždycky svůj význam a je třeba
ji respektovat. Toho ale vůbec nedbal mladý řidič Fordu, který v pátek nebezpečně
předjížděl jiné osobní vozidlo u křižovatky
poblíž mostkovického hřbitova. Došlo ke
srážce, při níž viník nehody narazil s autem
do stromu a těžce se zranil!
V pátek 11. října krátce před půl devátou ráno
došlo na silnici z Prostějova k Ohrozimi k dopravní nehodě dvou vozidel. „Šestadvacetiletý
řidič Fordu Mondeo při jízdě od Prostějova
nerespektoval dopravní značku ‚Zákaz předjíždění‘ a v křižovatce u mostkovického hřbitova
se bočně střetl s osobním automobilem značky
Toyota. Jeho sedmašedesátiletá řidička při jízdě
ze stejného směru s ním odbočila vlevo k Mostkovicím. Po střetu se Ford dostal do smyku a
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vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do
travnatého příkopu a stromu,“ popsal nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje .
Při nehodě řidič Fordu utrpěl zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice.
„Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na
115 tisíc korun. Alkohol byl u obou řidičů
vyloučen provedenými
dechovými zkouškami.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
nehody jsou předmětem dalšího šetření,“
zkonstatoval policejní
mluvčí.
(mik)
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1½GUz]ÉVN½
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Prostějovičky (mls) - Jako na Havaji se budou brzy cítit v Prostějovičkách. V obci u vojenského újezdu
Březina by se v dohledné době měli
pustit do revitalizace dolní nádrže.
Ta bude spočívat v odtěžení bahna
ze dna a zpevnění břehů. Na jednom
z nich vznikne i písčitá pláž. Revitalizací bude zvýšena schopnost nádrže
zadržovat vodu, zároveň tam vznikne místní biotop. Projekt již získal
stavební povolení.

1DvHOVHSHV
Víceměřice (mls) - Uplynulou středu 9. října byl ve Víceměřicích nalezen černý pes s bílou náprsenkou.
Zvíře skončilo v kotci na místním
obecním úřadě. Kdo jej postrádá,
může se přihlásit na Obecním úřadě
Víceměřice na telefonním čísle 582
388 106.

2SUDYÉMÉGHOQX
Kostelec na Hané (mls) - Na nová
okna a dveře se může těšit jídelna
v areálu mateřské školy v Kostelci
na Hané. Investice přijde městskou
kasu na bezmála sto tisíc korun.

&K\VWDMÉVH
QDFKRGQÉN
Plumlov (mls) - Projekt na rekonstrukci dlouhého chodníku vedoucího od budovy bývalého kina až
k místnímu hřbitovu mají připravený
v Plumlově. Město v této souvislosti
žádá o dotaci, s opravami by se mohlo začít v příštím roce.

WWW.
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6/9$6¨'/,h7, Kostelecký Sport slavil
„Abrahámoviny“
KOSTELEC NA HANÉ Padesátiny 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. Koneckonců na sídlišti dodnes žije necelých
900 lidí, tedy skoro třetina obyvatel města. A i když tedy rozlohou není ohromné, tvoří důležitou část Kostelce na Hané. Jak
Večerník předeslal již v minulém vydání, konala se u příležitosti jubilea malá-velká sláva. U toho jsme nemohli chybět...
EXKLUZIVNÍ
reportáž

(161)#.'4+'
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pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Sama akce začala v pátek 4. října otevřením výstavy a úvodním slovem
těsně po osmnácté hodině. Lidé měli
k dispozici malé občerstvení, dále
také možnost vyzkoušet si virtuální
realitu. Zejména však dominovaly
informační panely a tabule o sídlišti.
Včetně dobových fotografií, návrhů,
nákresů. Zkrátka se vším. „Byla jsem
kdysi při výstavbě. Tak jsem se přišla
podívat. Pamatujeme si to jako děti,
když se tam vozily kočáry po blátě,“
svěřila se jedna z mnoha návštěvnic
Miroslava Grunwaldová.
Lidé, kteří do sokolovny proudili,
patřili zejména k nejstarší generaci. Vesměs se jednalo o současné
nebo bývalé obyvatele sídliště,
často o pamětníky. Řada z nich
dodnes vzpomíná, jak se tehdy sídliště Sport stavělo. „Problém byl
s materiálem, museli jsme si tenkrát

.KFÆPCXÚUVCX÷QUÊFNKwVK\ÊUMCNKRQFTQDPÚRąGJNGFQVQOLCMUGMF[UKUVCX÷NQ
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všechno dovážet a zase vyvážet, dělat brigády,“ prozradil ku příkladu
pan Bohumil. Zároveň pochválil pořadatele, že s nápadem přišli. „Myslím, že je to součást obyvatel města,
toho společenství. Žijí tady totiž
nejen občané z města, ale i z celého
okolí,“ dodal.
Lidé se během výstavy nedozvěděli jen o způsobu stavby sídliště,
pozdějším přidání budovy školy či
rodinných domků. Ale také se měli
čím zabavit. Vystoupila totiž skupina Via Paběda či folklorní soubor

Mánes. Někteří účinkující ale Jiřímu
Kintrovi odřekli. „Zajímavé je, že
den před akcí to už byl čtvrtý člověk,
co se mi omlouval, že je zdravotně
nezpůsobilý,“ zakroutil hlavou duchovní otec výstavy.
Návštěvnost jej pak mohla těšit, přesto
nebyl zcela spokojený. „Měl jsem určité problémy a někteří lidé mě tak třeba moc neberou. Zase ale sportovní
veřejnost vzala tuto akci velice dobře,“
poznamenal Jiří Kintr pro Večerník.
„Akce nakonec potěšila snad všechny
návštěvníky,“ oddechl si.

„Lidi stále rozlišovali město
na sídliště a zbytek,“
vzpomíná Jiří Kintr

KOSTELEC NA HANÉ Je mu
83, ale stále má sil na rozdávání. Jiří Kintr, bývalý starosta
Kostelce na Hané, se navíc stále
zajímá o veřejné dění. Angažuje
se hlavně kolem místního sídliště Sport. Padesátiletý komplex
bytových domů měl v Kostelci
na Hané během předminulého
pátku výstavu, kterou z velké
části připravil. Koneckonců sám
byl při jeho výstavbě. A ocitl se
také v družstvu Rozvoj, které
vznik prvního a jediného sídliště
v Kostelci na Hané připravovalo. „Nebylo to snadné. V místě
nebyly tehdy inženýrské sítě,
neexistovaly kapacity materiální
ani personální,“ vzpomíná jeden
z největších pamětníků.
Plánování bylo rychlé, snaha byla
postavit sídliště co nejdříve. V Kostelci na Hané se totiž nedostávalo

bydlení. „Když jsme tam přijeli, tak
nám dali nějaký šmírák. A my jsme
na tom začali dělat,“ poznamenal
s úsměvem na rtech. Některé domy
se stavěly svépomocí, ale vzhledem
k velkému časovému vytížení místních se později přešlo na jiné způsoby stavby. Projevilo se to částečně
i na vzhledu sídliště. O jeho jednolitosti nemůže být řeč. „Je výhoda
v tom, že není na jedno brdo. Jsou
tam domy jednopodlažní, dvoupodlažní, a tím, že jsou v terénní
vlně, se to dobře porovnalo,“ říká
Jiří Kintr k lokalitě, kde nyní bydlí
necelých 900 obyvatel města. Tedy
téměř jedna třetina všech lidí v Kostelci na Hané.
Stavbu koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let minulého století provázely nemalé
problémy. A na rok se dokonce
musela zastavit docela. „Našlo se
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tam staré pohřebiště,“ připomněl
Kintr. Ze stavební se tak nečekaně
stala archeologická záležitost. Na
tuto skutečnost pak chtěl vzpomenout i během slavnostní akce. „Bylo
to vlastně sídliště na sídlišti. Bylo
to také mottem akce. Bíle oděné
dívky, které byly vyrušeny z klidného spánku pravěkého sídliště,“ řekl
k významné části města, kterou ale
svého času někteří obyvatelé nepřijali. „Pořád tady bylo takové myšlení, že je tu starý a nový Kostelec, který se některým nezdál,“ poznamenal
dále Jiří Kintr. A svou aktivitou ukazuje, že není třeba si připomínat jen
architektonické památky, ale také
zástavbu, u které by oslavy mnozí
nečekali.
(sob)

191003111092

HRUBČICE Neopatrná dáma v letech chybovala a zavinila nehodu, při
které vznikla značná hmotná škoda.
Minulé pondělí 7. října před devátou
hodinou došlo v Hrubčicích ke srážce dvou osobních automobilů. Ta se
naštěstí obešla zranění.
„Šestašedesátiletá řidička Škody Octavie při rozjetí od pravého okraje vozovky přehlédla ve stejném směru jedoucí
automobil Volkswagen Passat. Řidiči
Volkswagenu se střetu již zabránit nepodařilo. Po srážce obě vozidla vyjela
vlevo mimo komunikaci. Volkswagen
se zastavil o kamenný sloupek před
rodinným domem a zůstal stát částečně na silnici. Octavia vyjela celá mimo
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komunikaci a zastavila až u domu. Ke
zranění osob při dopravní nehodě nedošlo,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 173 000 korun. „Alkohol u obou řidičů
policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Přestupek řidičky
policisté na místě
vyřešili uložením pokuty v příkazním
řízení,“ doplnil k nehodě Kořínek. (mik)
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zuřila mezi lety 1754 a 1763 na pomezí dnešní Kanady a Spojených států
a vedla k zániku tamější francouzské
kolonie Nová Francie. Právě Jumon-

ville byl jedním z vyjednavačů, kteří
měli upozornit pozdějšího prezidenta
USA Washingtona, že se nachází na
území nárokovaném Francouzi. Oba
důstojníci se snažili vyjednávat, jenže
do děje zasáhli indiáni doprovázející
britské jednotky, kteří Francouze zmasakrovali včetně Jumonvilla.
Další průběh bitevní ukázky seznámil
diváky s ostatními jednotkami pohybujícími se tehdy v hlubokých lesích
Severní Ameriky, kromě pravidelných
armád Británie a Francie a indiánů to
byly milice osadníků, obyčejných řemeslníků, lovců, obchodníků či farmářů, kteří museli z čiré nezbytnosti vzít
do rukou zbraně a primárně se snažili
chránit své domovy a rodiny. V té době
také vznikly na britské straně speciální
jednotky Rangers, které jsou v různých

„Operační středisko bylo o situaci
prostřednictvím tísňového hovoru
informováno krátce po jednadvacáté
hodině večerní s popisem pozorovatelného kouře a plamenů v areálu.
K místu po chvíli dorazila místní jednotka dobrovolných hasičů z Kostelce
na Hané. Ta průzkumem zjistila zdroj
hoření v podobě plameny zasažené

Michal KADLEC

KOSTELEC NA HANÉ Téměř třísettisícovou škodu způsobil uplynulou středu 9. října noční požár
nákladního vozidla v průmyslovém
areálu cihelny na okraji Kostelce na
Hané. Původně ohlášené zahoření
v jedné z tamních hal zalarmovalo
tři jednotky z řad profesionálních
a dobrovolných hasičů.
klikni na
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teď, učitelé na tom pracovali, všechen
volný čas v posledních týdnech tomu
věnovali,“ ocenila práci pedagogů ředitelka školy Věra Šmilňáková.
Úspěch akce mile překvapil. Zejména během pátku se dveře do
školy netrhly. „Je to nad očekávání.
Pamětníků přišlo určitě kolem dvou
stovek. Je to víc, než jsme čekali,
někdy tu tak bylo těsno,“ potvrdila
pro Večerník Šmilňáková, která tak
neskrývala spokojenost. Ani sobota
však nebyla zcela bez lidí, na které
mimo jiné čekala i fair trade kavárna.
Nehrozilo tak, že by ze školy odešli návštěvníci přeplnění zážitky ale
s prázdným žaludkem. „Mě sem přivedly děti, dcerka tu má ještě dneska
nějaké úkoly, tak jsme si to přišli prohlédnout. Je to pěkně udělané, takže

mohl obdivovat i fotky. K dispozici
byla také retrotřída s prastarou lavicí
a vybavená tak, jak si ji mnozí ze sedmdesátých či osmdesátých let minulého
století pamatují. Zájemci si pak mohli
ve fotokoutku vyzkoušet, jaké to je být
znovu prvňáčkem.
Do programu se zapojila celá řada
žáků, všichni učitelé a v každé třídě tak
bylo něco. Kromě fotografií třeba hry,
stolní fotbálek, nadšence do chemie
a fyziky mohly zase zaujmout pokusy nebo si prověřit znalost Archimédova zákona. V aule čekalo divadlo,
ve foyer nejstarší dochované fotky
školního života. „Před deseti lety to
tu bylo taky velké, teď jsme to ale
ještě vyšperkovali. Máme tady i další
bonusy. Retrokoutek jsme neměli,
třídy nebyly tak nachystané, jak jsou
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po chvilce lokalizovali,“ sdělil Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Rychlým zásahem profesionálních hasičů z Prostějova za navazující pomoci
dobrovolných jednotek z Vrahovic
a Kostelce na Hané přispěli hasiči k zamezení výrazného rozšíření požáru na
okolní objekty. „Pomocí termokamery a vizuálním průzkumem vyloučili
možná skrytá hoření v průmyslových
prostorech,“ dodal Hošák s tím, že
příčinou vzniku požáru byla po provedeném šetření stanovena technická
závada na vozidle.
Na nákladním vozidle a poškozených
oknech vznikla škoda ve výši 280 tisíc
korun. Co je ale pozitivní, že celá událost se obešla bez zranění osob.
kabiny nákladního vozidla. Intenzitou
hoření pak druhořadě došlo k poškození oken budovy v těsné blízkosti.
Pomocí dvou vodních proudů požár

2QW\GT[EJNÚ\¾UCJVąÊJCUKéUMÚEJLGFPQVGMXMQUVGNGEMÆEKJGNP÷\CDT¾PKNFCNGMQX÷V
wÊOwMQF¾O0¾MNCFPÊXQ\KFNQQXwGOEGNÆUJQąGNQ ZHQVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

www.vecernikpv.cz

13

3/, "

9Ì&(1$675$1ħ

2=9ħ7(6(
9(Ġ(51Ì.8
Ġ(.É9É62'0ħ1$


vyhrajeme celkově, jsme již vůbec nedoufali,“ svěřil se se svými pocity starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.
Odborná porota ocenila zejména fakt,
že přístavba nabízí jednoduchý a krásný prostor pro další využití. „Zvenku
dobře čitelný dům velkými okny nabízí uvnitř až poeticky jednoduchý
půdorys ‒ jen čtyři nosné stěny, žádné
chodby, záplava denního světla. Pocit otevřenosti dodává jednotlivým
podlažím i odvážně nakoso posazené
schodiště s přiznanými železobetonovými nosníky ve tvaru T. Jde o pevný
a solidní základ pro všechny myslitelné činnosti. Vznikla zde škola, která
nabízí, ale nepředurčuje,“ shrnula dojmy poroty kritička architektury Karolína Jirkalová.
(mls)
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NEZAMYSLICE,
OLOMOUC
V jednoduchosti je síla. Tak by se
dal shrnout důvod ocenění pro přístavbu školy v Nezamyslicích, která
si odnesla architektonickou cenu
spolku Za krásnou Olomouc.
Předminulou sobotu 5. října byla ve
štukovém sále Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
předána cena Rudolfa Eitelbergera
pro architektonicky nejlepší stavbu
Olomouckého kraje za poslední dva
roky. V silné konkurenci projektů, které vybírala nezávislá odborná komise, zvítězila přístavba Základní školy
v Nezamyslicích.
„Překvapila nás již sama nominace,
vždyť naše škola byla nominována
jako jediná stavba z Prostějovska. Že

&GNGICEG\0G\CO[UNKEUKRąGX\CNCEGPWXU¾NG(KNQ\QHKEMÆHCMWNV[QNQOQWEMÆWPKXGT\KV[
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získala architektonickou cenu

Přístavba školy v Nezamyslicích
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„Už tady sice nebydlím jedenadvacet
let, ale mám na školu skvělé vzpomínky. Pracovala zde moje máma, která
dělala vedoucí kuchyně, a táta učil.
V aule jsme tehdy nacvičovali s kapelou. Vzpomínky jsou opravdu nádher-

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

né,“ rozjímal se Luděk Frgál.
Ke Ptení a jeho základní škole pak
patří neodmyslitelně řada aktivit. Jak
dříve, tak v současnosti. A řadu z nich
– divadelní představení, výlety – ukazovaly projekce ve třídách. „Škola
měla mezi Suchdolem a Ptenským
Dvorkem srub, kam se jezdívalo na
tábory. Kdo prošel zdejší školou, musel být i na táboře,“ přidal s úsměvem
Frgál.
Společně s dalšími návštěvníky pak
kromě videí z dlouhé historie školy

PTENÍ Vzpomínky, návraty zpátky, zajímavosti. Zejména s tím se
uplynulý pátek a sobotu mohli setkat návštěvníci školy ve Ptení. Že
jsou do ní dveře otevřené i o víkendu? Žádný div. Školní budova zapsala 50 let od svého založení, a tak bylo co slavit. Lidé měli možnost
si prohlédnout celou budovu a porovnat dnešní školu s tou, kterou
před desítkami let opouštěli. U toho Večerník nemohl chybět.
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spokojenost,“ pochválil Petr Hruban
organizátory, kterým se povedl i jeden
husarský kousek. „Pan učitel Frgál je
sice už v důchodu, ale bdí nad námi
jedním okem. Díky němu jsme tu

přivítali někdejší žáky z vůbec první
třídy,“ připomněla Věra Šmilňáková,
která se svými kolegy dostála pověsti
akcí ve ptenské škole: Když něco pořádat, tak ať je to velké a povedené!
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=YRQÈ Lidé oslavili kulatiny školy nejen vzpomínkami

armádách jako síly speciálního nasazení používány dodnes a jejichž operační
manuál tehdy vznikal. „Včetně poučky
nosit svou sekeru stále ostře nabroušenou, což se dnes obzvláště hodí,“ upozornil moderátor.
Přestože si milovníci historie přišli na
své, všechny reakce pozitivní nebyly.
„Čekala jsem na koně, když tady byli
indiáni, ti by mě zajímali nejvíc,“ postěžovala si malá holčička, zatímco pejskaři se většinou museli záhy uklidit do
uctivé vzdálenosti vzhledem k hluku
výstřelů z dobových pušek.
Na žádost trojice indiánů, kteří
přijeli do Čech (pod Kosířem) až
z Polska, na závěr vznikla společná fotografie aktivních i pasivních
účastníků nádherného říjnového
dopoledne.
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jak see bojjovalo v kolonniííchh....

Jan Bábek se u mikrofonu ujal zasvěceného, poutavého a někdy i vtipného
komentáře dění na louce a přilehlých
cestách, odkud byli předem vykázáni
návštěvníci, děti i náhodně zbloudilí
cyklisté, kteří mohli v bitevní vřavě
přijít nejen o své bicykly, ale třeba

5OTV,WOQPXKNNCRQF×FGT[KPFK¾PUMÚEJVQOCJCXMč
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Počasí se během včerejšího dopoledne
naštěstí umoudřilo a osvítilo scenérii
louky, kde pokojně tábořila skupinka
francouzských vojáků v bílých uniformách. Ani historická postava Josepha
Jumonvilla v té chvíli ještě netušila tragický sled následujících událostí.Právě

i skalp, jak varoval moderátor.
„Základní idea bitevní ukázky je autentická, Joseph Jumonville a George
Washington jsou reálné historické
postavy a úvodní sekvence zavraždění
Jumonvilla se velmi pravděpodobně
odehrála tímto způsobem. Přechod do
bitevní ukázky už byl na motivy bojů
v Severní Americe v průběhu sedmileté války, vlastně prvního celosvětového
konfliktu,“ vysvětlil po ukončení ukázky Bábek. Celý exkluzivní rozhovor
s tímto nadšencem vojenské historie
přineseme v jednom z příštích vydání.
Početná skupina diváků tak byla svědky faktické záminky k rozpoutání
francouzské a indiánské války, která

Bojová ukázka z Ameriky poloviny
18. století diváky nadchla

ČECHY POD KOSÍŘEM Nedělní ráno se probudilo do chomáčů
typické podzimní mlhy, z nichž vystupovaly kontury jednoduchých
bílých plátěných stanů. Barevné i bílé historické uniformy vojáků
dokreslovaly iluzi přesunu v čase. Přesto jsme stále v romantickém
parku zámku Čechy pod Kosířem, kde se vše připravovalo k ukázce
koloniálních válek na americkém kontinentě. Jak upozornil velící
důstojník ze 77. skotského pěšího regimentu „Highlanders“ Jan
Bábek, kulisu zámeckého parku využili vyznavači tohoto dějinného
období už potřetí. A u toho ani tentokrát nechyběl PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, mediální partner akce.

Tomáš KALÁB

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

Seniorka zavinila nehodu,
s autem narazila do domu

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který se ve středu
9. října v odpoledních hodinách
vloupal do rodinného domu v obci
Čelechovice na Hané-Kaple. Po
násilném otevření vstupních dveří
pachatel prohledal dům, jeho dvůr
i kotelnu, ale nic neodcizil. Poškozením dveří způsobil škodu předběžně
vyčíslenou na 500 korun. V případě
dopadení a prokázání viny mu za
uvedené jednání hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Z domu odešel
bez lupu

V dosud přesně nezjištěné době ve
dnech od soboty 5. do neděle 6. října
si dosud neznámý pachatel vyhlédl
dva traktory osamoceně stojící za
hřbitovem obce Horní Štěpánov, ze
kterých bez jejich poškození odcizil
motorovou naftu, autobaterie a nářadí, čímž jejich majiteli způsobil
škodu vyčíslenou na 9 300 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Očesal traktory
za hřbitovem
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rozhovor Večerníku
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Kostelecký fotograf Vladimír Brunton má za sebou Obraz hlavy Hitlera s tělem
kulturisty se objevil k motivu‚
pražskou výstavu, která vzbudila velký ohlas

KOSTELEC NA HANÉ, PRAHA
Hledat smysl života je jako stavět
střechu na vlastním domě, který se
však každým dnem rozrůstá. Třeba tuto práci nikdy nedokončíte,
bez ní jsou vám však ostatní věci
stejně k ničemu... Na cestě za poznáním vlastního života se skvělý
fotograf Vladimír Brunton z Kostelce na Hané setkal s autentickou
kabalou. Židovská nauka jej natolik
zasáhla, že se rozhodl na toto téma
vytvořit vskutku velkoryse pojatou
výstavu Odhalená kabala, která
byla donedávna k vidění v Czech
Photo Centre v Praze a vzbudila
tam značný ohlas. Poklonu jí vysekli mimo jiné známý moderátor
Patrik Hezucký či herec Jaroslav
Dušek. Pozoruhodný dokumentární film o jejím vzniku i samé vernisáži natočil další výtečný výtvarník
Prostějovska Pavel Surma. Tohle
vše byl již pořádný důvod pro obsáhlejší povídání s jejím osmapadesátiletým autorem.

yy Techniku přenesení fotografie
na malířské plátno jste využíval již
dříve. Liší se nějak postup, který jste
zvolil nyní?
„Cyanotypie je na rozdíl od stříbrné
želatiny kontaktní proces. To znamená, že negativ obrázku musí být tak
velký jako výsledný obraz. Když dělám obraz větších rozměrů například dvakrát dva metry tak se musí
hodinu prosvítit venku na slunci.
Je to velmi stará fotografická technika, kterou jsem si ale uzpůsobil
svým potřebám stejně jako mou
první fototechniku na plátnech.“
yy Vše přenášíte na ručně vyráběný papír, který si sám vytváříte. V čem byl tento materiál právě
pro toto téma vhodný?
„Použil jsem papír, který jsem vyrobil
na dvoře mé papírny v Kostelci na
Hané. Jako suroviny posloužily
stonky rajčat, rostliny tabáku,
květiny, listy a různé druhy rostlin. Tento papír
s hrubou strukturou

yy Tato židovská nauka už přes
šest tisíc let klade základní otázky
po smyslu světa a roli radosti a utrpení v lidském životě. Myslíte, že je
možné na tyto otázky někdy trvale
odpovědět?
„Jsem přesvědčen, že ano.“
yy Prostřednictvím kabaly bychom se měli dokázat
oprostit od všedních starostí
a přiblížit se k Bohu. Jak vás
vůbec napadlo, že by se něco
takového dalo přenést do
obrazu?

rických místech v Izraeli,
kde působili kabalisté. Z toho
jsem měl dost vlastního fotomateriálu. Jednotlivé motivy se použily, aby
korespondovaly s osnovou výstavy.
Ta byla rozdělena do třech tematických okruhů: obecný vývoj lidstva
a kabaly, vývoj ega člověka a pohled
na realitu.“
yy Jak přicházíte na konkrétní podobou obrazů?
„Některé se mi zjevují v mysli či ve
snech, jiné vznikají až v průběhu
samé tvorby.“
yy Na obrazech lze mimo jiné často najít hebrejské písmo. Nesou
nápisy v obrazech nějaký konkrétní obsah, nebo se jedná jen o jakýsi „dekorativní“ prvek?
„Neovládám hebrejštinu, nemám
na to předpoklady. Říká se, že samo
hebrejské písmo jsou kódy k poznání života, proto je v obrazech mám.
Není náhodně vybráno, jsou to
úryvky z autentických textů učenců
kabaly. Jeden obraz na výstavě mám
jako plastiku ručního papíru, na kterém jsou vymodelována dvě hebrejské písmena, která značí ‚Život‘.“
yy Na jednom z děl je k vidění
i tvář Adolfa Hitlera. Jak je vlastně
tato historická postava vnímána
z pohledu židovské mystiky?
„Nejspíše velice negativně. Můj
konkrétní obraz hlavy Hitlera s tělem kulturisty se objevil k motivu
‚Touha člověka po moci a slávě‘. Jedná se o třetí touhu ve vývoji tužeb
člověka, která stojí v řadě hned po

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Vznik výstavy Odhalená kabala
musel být neuvěřitelně pracný. Kolik času jste na ní strávil?
„Příprava obnášela studium autentické
kabaly, výrobu ručního papíru a zvládnutí použité fotografické techniky.
Celkem mi to zabralo zhruba jeden
rok života.“
yy Co bylo v průběhu prací nejtěžší?
„Nalézt koncept výstavy, který by
byl sdílný širší veřejnosti. Těžké bylo
také popsat princip autentické kabaly
v obrazech, které by vizuálně zaujaly.
Jinak řečeno vyjádřit jednotlivá témata co nejvýstižněji obrazem. To vše se
neustále měnilo, jak jsem několikaměsíčním studiem poznával principy
kabaly.“
yy Vaše obrazy mění svůj vzhled
podle prostředí, ve kterém se nachází. Jak je to možné?
„Je to díky použité technice přenosu
pomocí cyanotypie. Jde o jednu z nejstarších fotografických technik. Obraz
je sice stovky let stabilní, ale díky druhu
podkladu konkrétně hrubému ručnímu papíru a prostředí, ve kterém visí,
se mění jeho sytost i odstín. Roli zde
hraje kyselost či zásaditost prostředí
stejně jako druh světla. Extrémem je
‚zmizení‘ obrazu, kdy po nějaké době
v jiném prostředí opět dosáhne původního vzhledu. Dá se tedy říct, že
obraz žije s prostředím.“
yy Nehrozí v takovém případě, že
se obraz v budoucnu trvale změní
a nebude již odpovídat vašim původním představám?
„Nemělo by. Zkouškou byla první výstava v Czech Photo Centru v Praze,
kdy dvoumetrové obrazy byly po měsíc za výlohou na přímém slunci. Tam
se kupodivu staly obrazy ještě intenzivnější a kontrastnější, než jaké jsem
je tam dával.“

Touha člověka po moci a slávě‘.
Jedná se o třetí touhu ve vývoji
tužeb člověka, která stojí v řadě
hned po touze po penězích
a touze po jídle a sexu...
touze po penězích a touze po jídle
a sexu.“
yy Koho dalšího jste na obrazech
ještě zachytil?
„Například postavy ze Starého zákona, tedy například Abraháma a Mojžíše či významné učence a šiřitele
kabaly jako Baal HaSulama, Rabaše
či Dr. Michaela Laitmana.“
yy Jste otcem celkem pěti dětí,
nejmladšímu z nich je deset. Jak
dokážete výchovu a péči o děti
skloubit se židovskou naukou?
„Znovu připomenu, že se nechci
oprostit v tomto světě od všedních
starostí. To nejde. Náš svět je světem
protikladů: dobro–zlo, teplo–chlad,
světlo–tma. Díky práci na sobě jsem
schopen vytvářet lepší vztahy, a to i ke
svým dětem. Právě ty mě dříve pěkně
vytáčely. Samozřejmě to byla moje
chyba, teď zpětně to můžu vidět. Učením kabaly naopak jde velice dobře
skloubit vše, co nás v životě přirozeně
potkává.“
yy Budou lidé mít možnost vidět
tuto jedinečnou výstavu i někde
ve zdejším regionu?
„Nedávno výstava skončila s velkým
ohlasem v Praze. Časem se může objevit i na Prostějovsku, nabídneme ji
muzeím a státním galeriím. Vše záleží
na jejich přístupu a konkrétních lidech
v jejich vedení. Měl jsem před pár lety
výstavu ‚Osobnosti ČR‘ v prostějovském muzeu, určitě jim výstavu o autentické kabale nabídnu. Pak uvidíme.“
yy Do čeho se plánujete pustit
nyní?
„Rád bych pokračoval v tom, co mi
život přinese...“

vizitka
VLADIMÍR BRUNTON
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Foto: Martin Zaoral

dělá tyto obrazy řekněme plastické,
což jim dává další dimenzi.“
yy Dosud jste se ve své tvorbě zaměřoval zejména na portrét a umělecký akt ve stylu předválečné fotografie. Co vás přivedlo ke kabale?
„Už jsem v použitých tématech neviděl takovou inspiraci jako dříve. Měl
jsem i období dvou let, kdy jsem kromě komerčních zakázek neudělal nic
z volné tvorby. Většinou přijde inspirace ze života, což byl i případ autentické
kabaly. Díky ní jsem našel i smysl svého života.“
yy Kdo a jakým způsobem vás do
tohoto učení zasvětil?
„Úplně první kontakt byl díky Vladimíru Böhmovi z Kobylniček, kterého
jsem v minulosti vnímal spíše jako od-

borníka na esoteriku. Překvapilo mě,
že se kromě svých zaběhlých pobytů
ve tmě poslední roky zabývá pouze
autentickou kabalou. Stali se z nás velcí
kamarádi, navíc bydlíme nedaleko od
sebe.“
yy Jakým způsobem kabala ovlivnila váš vlastní život?
„Principy autentické kabaly mi ukázaly jasně, kdo jsme, odkud jsme a kam
máme namířeno. To byl ale jen první
krok. Druhý, daleko obtížnější, je praktikování kabaly tak, aby se dosáhlo
osobní, vnitřní změny ze sobeckého
člověka, což je přirozená podstata každého z nás, na altruistickou osobnost.
V praktickém životě mi to dává zatím
lepší vztahy k okolí a rodině. Ostatně
zeptejte se manželky!“(smích)

„Poupravil bych otázku. Neoprostíme se od všedních starostí – ty
budou přicházet stále, ale budeme
je vnímat jinak. Jako přínos pro náš
rozvoj, ne jako starosti, kterými jen
trpíme. Přiblížení k Bohu – to ano!
A přenést to vše do obrazu… To je
to, co snad umím. Věřím, že obrazová forma sdílení tohoto učení je pro
lidi zajímavá.“
yy Jaké motivy jste při „ilustraci“
kabaly využíval?
„Celý koncept a převážnou část motivů mi poskytlo sdružení Bnei Baruch, jehož centrum je v izraelském
Tel Avivu. Tam jsem měl osobně
možnost fotit historické dokumenty
o autentické kabale v jejich střeženém
archivu. Také mě provedli po histo-

✓ narodil se 8. července 1961 v Ostravě
✓ vystudoval základní školu a Střední
průmyslovou školu strojní v Ostravě,
má za sebou i čtyři semestry na fakultě
strojní ČVUT
✓ je potřetí ženatý, otec celkem pěti dětí
✓ do Kostelce na Hané se přestěhoval z Prahy za svojí současnou ženou
Janou v roce 2002
✓ o tři roky později měli svatbu, společně mají tři syny ve věku
od desíti do třinácti let, z předchozího manželství má
Vladimír dvě dcery ve věku 29 a 34 let
✓ patří mezi českou fotografickou elitu, své snímky vytváří výhradně
„postaru“ velkoformátovým deskovým fotoaparátem a materiál
následně vlastnoručně zpracovává chemickým procesem s využitím
stříbrné želatiny, přičemž touto technikou portrétoval řadu
významných českých osobností a vytvořil také kolekci nádherných aktů
✓ často a rád cestuje, zajímá se rovněž o filosofii, blízký je mu
zejména tibetský budhismus - jedná se o další z řady věcí, která jej
spojuje s jeho předchůdcem fotografem Františkem Drtikolem,
na něhož po svém navazuje
zajímavost: než se po přestěhoval do Kostelce na Hané a stal se fotografem na plný úvazek, prošel celou řadu zaměstnání, když mimo jiné pro
poštu rozvážel balíky, dělal asistenta kamery v ostravské televizi, založil
vlastní videostudio, ve kterém mezi prvními v ČR natáčel svatby, s dánským partnerem vlastnil obchodní firmu zaměřenou na dovoz látek,
nyní se již řadu let věnuje výhradně fotografování

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz
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„Je to za hranou, obrázek ať si lidé udělají sami,“ posteskl si František Jura
PROSTĚJOV Celý minulý týden žil český národ ve smutku.
Zemřel zpěvák Karel Gott, což rozesmutnilo nejen jeho příznivce. Snad ve všech městech se lidé mohli podepisovat
do kondolenčních knih a Prostějov nebyl výjimkou. Osobu
primátora statutárního města Prostějova Františka Jury, který svůj podpis se vzkazem do nebe Karlu Gottovi přidal jako
jeden z prvních, však naprosto zesměšnil opoziční zastupitel
Petr Ošťádal...

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

MICHAL
KADLEC
Těsně poté, co se fotografie podepisujícího se primátora objevila na
webových stránkách města a následně i v médiích, přidal Petr Ošťádal

z hnutí Na rovinu! na svůj facebookový profil nechutnou poznámku.
„A máme tady další bizzar kousek.
Primátor Prostějova podepsal kondolenční knihu. Vyfocen důkladně
ze všech stran. Účel světí prostředky.
A byl dokonce jedním z prvních! Jaký
to vůdce!“ napsal a v nádechu byla
jasně cítit notná dávka ironie.
Na jeho příspěvek na sociální síti
upozornili Večerník čtenáři. A tak
jsme po Petru Ošťádalovi chtěli vysvětlení, proč se vysmívá někomu,
kdo se podepsal do kondolenční kni-
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hy. Opoziční zastupitel své vyjádření
poslal s podmínkou, že ho redakce
zveřejní v přesném znění, což samozřejmě činíme. „V příspěvku na mém
facebookovém profilu se pozastavuji
nad tím, že některé ‚celebrity‘ využívají smrti Karla Gotta k vlastní propagaci. Podpis kondolence je intimní
akt a veřejnosti ho na odiv dává jen
člověk, který to s upřímnosti tohoto
aktu nemyslí příliš vážně. Považuji to
za stejně nevkusné, jako by si účastník
pohřbu fotil selfie u rakve,“ uvedl pro
Večerník Petr Ošťádal.
A co na to sám primátor? „Mně se
nechce posměšky pana Ošťádala
příliš komentovat. Jeho slova jsou za
hranou slušnosti a úcty, nechť si Prostějované o tomto zastupiteli sami
udělají obrázek,“ odpověděl na otázku Večerníku František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějova.

NA VÁŠ NÁMÌT
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PROSTĚJOV Sportování se jí vymstilo. V létě se náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová chtěla na kurtu pro plážový
volejbal na náměstí T. G. Masaryka
předvést veřejnosti jako zdatná
sportovkyně. Ale ouvej! V jednu
chvíli se jí do písku zabořila noha
a meniskus byl v háji. Milada Sokolová teprve až minulé pondělí
prodělala náročnou operaci.

MICHAL KADLEC
„Ano, je tomu tak, v pondělí jsem
v prostějovské nemocnici podstoupila operaci. Natržení menisku a předního zkříženého vazu jsem si způsobila při rodinném zápase při plážovém
volejbalu na kurtu umístěném na prostějovském náměstí. Z rezervované
hodiny jsem si zahrála přibližně deset
minut, tudíž jsem si zápas moc neuži-

la,“ vrátila se ke kritickému okamžiku
Milada Sokolová.
Podle jejího vlastního pocitu se operace zdařila. „Cítím se dobře, provádím
cviky, které mi doporučila při odchodu z nemocnice rehabilitační sestra,
a postel se mi stala druhou kanceláří.
Prostě doma ležím jak lazar! Ale blíží
se vánoční trhy, s tím spojená Prostějovská zima a kulturní události, a je
tedy nutné vše připravit k maximální

spokojenosti obyvatel města,“ myslí
i na práci náměstkyně primátora.
Je samozřejmě v pracovní neschopnosti, ale... „Co to je pracovní neschopnost? Telefony mi zvoní stále,
e-maily přichází i odchází a já téměř
nevím, co dřív. Ve středu 16. října mi
budou vyndávat stehy, začnu více
rehabilitovat a budu již opět brzy
skákat přes kaluže,“ vidí celou věc
optimisticky Sokolová.

<¾EJTCPCåKXQVCXRQUNGFPÊEJXVGąKP¾EJ

Muž přišel o ženu, chtěl se nechat přejet vlakem
„Udìlal bych to zase, lidé si mají pomáhat,“
NRPHQWRYDOVYÕMKUGLQQÙÄLQ0DUWLQ6ÉWHN
➢ztitulnístrany

PROSTĚJOV Klobouk dolů před
tímto mužem! Martin Sítek, pracovník Soukromé pohřební služby Václavková a spol. Prostějov, se tentokrát dostal do role zachránce lidského života. A s touto rolí se popasoval na
jedničku. Minulý čtvrtek večer na poslední chvíli strhl z kolejiště za Kosteleckou ulicí sebevraha, který se chtěl nechat přejet vlakem. „Křičel na
mě, ať jej nechám a jdu pryč. Prý se chce kvůli ženě zabít. Vytočil jsem na
mobilu policejní tísňovou linku, takže jsem naráz komunikoval s operačním důstojníkem a také se sebevrahem. V tom přijížděl vlak. Nebylo už
na co čekat, skočil jsem po něm a strhl jej mimo koleje,“ popsal exkluzivně Večerníku kritický okamžik Martin Sítek. „Nakonec je z pohřebáka
zachránce lidského života. Udělal bych to samozřejmě znovu, lidé si mají
pomáhat,“ komentoval svůj čin hrdina okamžiku. Co přesně se stalo?
„Byl čtvrtek okolo půl osmé večer. Tou že právě proto tam stojí! Nabádal jsem
dobou se skoro každý den vracím z prá- jej k tomu, ať jde okamžitě pryč. Muž
ce a mířím ke garážím v Kostelecké ulici. začal být velice agresivní, křičel na mě,
V ten okamžik jsem tudy projížděl au- ať jdu pryč. V tu chvíli jsem nevěděl, co
tem s kamarádem a společně jsme na- přesně dělat, tak jsem na mobilu vytojednou spatřili u sídla Rudolfova pekař- čil linku 158. Ten chlapík byl viditelně
ství nějakého pána, jak stojí uprostřed opilý, prý ztratil ženu a chce se nechat
kolejiště. Díval se do země a já myslel, že přejet vlakem. Říkal jsem mu, že za to
jen něco hledá. Bylo nám to ale divné, žádná ženská nestojí, ale pořád na mě
tak jsme zastavili a chvíli jej pozorovali,“ křičel, ať jej nechám být,“ pokračoval
začal Martin Sítek Večerníku vyprávět v popisu ožehavých chvilek pracovník
o okamžicích, které vedly k bleskurych- pohřební služby.
lé akci na záchranu života. „Nakonec mi Martinu Sítkovi oznámil operační
to nedalo, vystoupil jsem z auta a zamířil důstojník Policie ČR, že na místo okak tomu člověku. Zeptal jsem se jej, co mžitě posílá hlídky. Jenže šlo o vteřiny!
dělá a proč stojí uprostřed kolejí, že je „Telefonem jsem neustále komunikoto nebezpečné. Upozornil jsem ho, že val s policistou, ale zároveň také s oním
za chvíli může jet vlak. Odpověděl mi, sebevrahem. Najednou jsem uslyšel

houkat vlak a na železničním přejezdu
u odbočky na Smržice začala blikat
červená světla. V duchu jsem si říkal, že
policisté už nestihnou přijet včas, takže
to bylo na mně. Muž v kolejišti se najednou rozešel a přibližoval se stále blíž
a blíž k rozjetému vlaku, který se blížil
od Kostelce na Hané. Už nebylo na
co čekat. Když byl vlak nějakých deset
nebo patnáct metrů od něj, skočil jsem
po něm a strhl ho do příkopu! Vážil
přes sto kilo a já mám o dvacet méně.
Dalo to fušku, ale podařilo se. Vlak
projel a teprve potom jsem u silnice zahlédl modré majáky. To přijeli policisté
a muže pod vlivem alkoholu si převzali,“ dopověděl svůj příběh zachránce
Martin Sítek. Svůj čin si uvědomuje
a je rád, že dokázal člověku zachránit
život. „Na pohřebáky se pohlíží trochu
jinak, než že by měli zachraňovat životy. Uvědomuji si, že je to ironie, ale je
to tak,“ usmívá se už nyní s odstupem
času pracovník Soukromé pohřební
služby Václavková a spol., který Večerníku ještě řekl, že by stejně postupoval
vždycky. „Lidé si mají pomáhat a ne
kolem sebe jen lhostejně procházet.
Já věřím, že kdyby se někdo jiný ocitl
v mé situaci, zachoval by se stejně. Pro
mě bylo největším zadostiučiněním

2ąGUP÷PCVQOVQOÊUV÷/CTVKP5ÊVGMURCVąKNQRKNÆJQOWåG
MVGTÚUGEJV÷NPGEJCVRąGLGVXNCMGO<CEJT¾PKNLGLR¾TXVG
ąKPRąGFVTCIÆFKÊ
2x foto: Michal Kadlec

to, že ten muž v příkopu vedle kolejí
mi poděkoval, že jsem jej nenechal
zemřít,“ uzavřel v exkluzivní zpovědi
Martin Sítek.
Případ potvrdila i prostějovská policie.
„Ve čtvrtek po půl osmé večerní došlo
skutečně k záchraně lidského života,
kdy náhodný kolemjdoucí strhl muže
z kolejiště před přijíždějícím vlakem.
Případ i nadále prověřujeme, stejně
jako všechny okolnosti, které vedly

k zoufalému činu
zhruba pětačtyřicetiletého muže. Více
se k události nebudeme vyjadřovat,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje
pro Územní odbor
Prostějov.
(mik)
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Ingredience: cca 1 kg brambor, přibližně 0,5 kg hladké mouky, sůl
Postup: Nejdříve si připravíme těsto, ale ne z celého množství brambor najednou, jelikož řídne a pak
se trhá. Vezmeme si cca 200 gramů
brambor, přisypeme zhruba 100
g mouky, osolíme a zpracujeme.
Z těsta uždibujeme kousky, které
rychle do tenka vyválíme a opečeme z obou stran na holé, suché pánvi bez tuku nebo na litinovém plátu
či holé plotně sporáku. Hotovou
placku rychle potřeme máslem nebo sádlem, posypeme mletým mákem smíchaným s cukrem a smotáme jako palačinku. Kdo má rád,
může potřít i povidly, čili po našem
trnkama. Hertepláky vkládáme do
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připraveného hrnce, který zakryjeme pokličkou čili křidýlkou a dáme do tepla. Nejlepší jsou hertepláky pěkně uležené. Kdo nemá rád sladké, pořádně je posolí
a promastí sádlem.
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KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA
VELKÉ LÁSKY V PROSTĚJOVĚ

2

$50

=$'

V minulém týdnu proběhlo poslední kolo soutěže o vstupenky na divadelní komedii Velké lásky v malém
hotelu. Sedm čtenářů úspěšně vysoutěžilo vstupenky a zdarma zhlédlo bláznivou komedii o spletitých
situacích zapříčiněných několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů.
Soutěžní otázka z minulého čísla: Jaký herec v představení neúčinkuje? c) Ondřej Sokol. Vstupenky získali:
Libuše Dvořáková z Prostějova, Marie Honová z Otaslavic a David Bosák z Němčic nad Hanou
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V letošním roce si připomeneme už 30. výročí od začátku politických změn, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně
politického zřízení na pluralitní demokracii. Události spojené s touto
zásadní změnou se nevyhnuly ani Prostějovu a přilehlému regionu.
V jejich průběhu se opakovaně na hlavním náměstí sešly tisíce lidí, ulice byly plné letáků, vyrostla krabicová zeď kolem
okresního sídla KSČ, studenti vytvořili živý řetěz přes město
a vše završil příjezd Václava Havla do města... To vše a ještě
mnohem víc si chceme připomenout. Lidé, kteří se zasloužili o současnou demokracii, si to bezesporu zaslouží!
PROSTĚJOVSKÝVečerník proto připravuje k výročí této události přídavek v podobě speciální přílohy, v níž bychom rádi
využili i vyprávění očitých svědků, kteří tyto události prožili
na vlastní kůži. Uvítáme samozřejmě i fotodokumentaci
okamžiků, k nimž došlo přímo v Prostějově či okolí. Pokud se
odhodláte podělit o své zajímavé příběhy, budeme rádi a na
ty autory nejzajímavějších příspěvků či autentických snímků
8¾ENCX*CXGNPCRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEK
čeká ODMĚNA.
MX÷VPC 
(QVQ$QD2CEJQNÊM
Máte-li nějaké pozoruhodné osobní zážitky z listopadových událostí roku 1989, nebo víte o někom, kdo hrál významnou roli ozvěte se prosím do naší redakce. Zájemci
tak mohou učinit osobně na adrese Vápenice 19 nebo
telefonicky na čísle 776 159 120.

Písemné i fotografické materiály
pak můžete poslat i na e-mailovou adresu
editor@vecernikpv.cz.
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KOUPÍM
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.

KOUPÍM CHATU, CHALUPU.
739 367 205

řádková inzerce / vzpomínky

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

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

Utřete slzy a opět se smějte,
tak si to přeji a v dobrém
vzpomínejte.

Dne 12. října 2019
jsme vzpomenuli 17. výročí úmrtí
pana Aloise RUDOLFA
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 19. října 2019
vzpomeneme 20. smutné
výročí úmrtí
pana Vladimíra KOŘÍNKA
z Čechovic.
S láskou vzpomíná dcera a syn
s rodinami. Za tichou vzpomínku
všem děkujeme.

Dne 17. října 2019
vzpomeneme jeden rok,
kdy nás navždy opustila
paní Ludmila NAVRÁTILOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
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Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky zanechal.

V okolí PV koupím dům se zahradou.
Tel. 604 635 465
Koupím byt 1+1, nebo 2+1.
Mobil 605 541 452
Pronajmu letní občerstveni s grilem
v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155

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

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
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

Dny, týdny, měsíce i léta
plynou, ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.

Dne 13. října 2019
jsme vzpomenuli 11. výročí úmrtí
pana Josefa MIKEŠE
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Krátkodobé ubytování v Prostějově.
www.airbnbprostejov.cz , tel.: 777 16 04 02
Pronajmu byt 1+1 v přízemí. Kauce.
Tel.: 608 718 813

Hledám tento servis. Tel. 605 138 473

Pronajmu garáž v Pv, Krasická ulice.
Elektrika, voda, uzamykatelný objekt.
Tel.: 722 728 060
Pronajmu byt 2+1 v západní části Prostějova. Dlouhodobý pronájem. Jen
solventnímu zájemci. Volný ihned. Tel.:
773 278 530

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

Pronajmu byt 1+KK v Pv. E-mail: pronajem1pluskk@seznam.cz

Dne 18. října 2019
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín KOŠŤÁLEK
z Otaslavic.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 17. října 2019
uplyne 5. výročí, kdy nás opustil
pan Zdeněk ŽOUŽELKA
z Kladek.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 17. října 2019
vzpomeneme 15. výročí,
kdy nás opustil
pan Rostislav KREJČÍ
ze Seloutek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka,
syn a dcera.

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

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

Dne 16. října 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef BOUCHAL

a dne 19. října 2019
je to již 33 let, kdy nás opustila
paní Anežka BOUCHALOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a syn s rodinami.

16011421482

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

PRODÁM
AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101
Prodám konzumní brambory a krmnou
řepu. Tel.: 607 237 203
Chladící box nejen na zvěř.
Cena 50 000 Kč. Tel.: 777 788 164

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

Prodám vlašské ořechy. 1 kg za 20 Kč.
Tel.: 736 188 194, 608 181 539
Prodám cyklon na hobliny a piliny. Levně. Tel.: 608 709 521

Dne 17. října 2019
uplyne 1 rok od úmrtí mé sestry
paní Kamily PIŠTĚKOVÉ
rozené Nováčkové.
Za tichou vzpomínku
děkuje Jana s rodinou.

Dne 17. října 2019
uplyne 5. smutné výročí úmrtí
pana Miroslava JURDY.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpoměnte s námi. S láskou v srdci
vzpomíná dcera s rodinou.
Dne 18. října 2019
by se dožila 80 let
paní Milada ODSTRČILOVÁ

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

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání
živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
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.
Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. Tel.: 774 942 100

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

SEZNÁMENÍ

185/85, 55 let, hledám hodnou ženu
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze pro vážný vztah. Tel.: 608 690 926
ihned. Tel.: 604 42 59 86

<<< www.vecernikpv.cz

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

Dne 13. října 2019
uplynulo 7 smutných let,
co nás navždy opustila
paní Květoslava FILIPI
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera, syn, vnoučata a rodina.

Dne 17. října 2019
by se dožila 100 roků
paní Hedvika BRANDŠTETROVÁ
z Určic.
Dne 19. září 2019
uplynulo 20 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Marie s rodinou, syn Jaroslav
s rodinou.

a dne 21. listopadu 2019
by se dožil 84 let její manžel,
pan Antonín ODSTRČIL,
oba z Prostějova.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují dcery
Marta a Eva 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
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
František Kochan 1944
Držovice Středa 16. října 2019
Jaroslav
Kafka
1949
Čelčice
11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milan Svoboda 1942
Prostějov
Arnošt Božek 1953 Kostelec na Hané Pátek 18. října 2019
Jaroslav Jurníček 1945 Určice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Peterková 1943
Ptení
František Dostál 1945
Prostějov Daniela Spáčilová 1930
Prostějov Marie Charvátová 1932 Vrahovice
Lenka Balčiráková 1963 Prostějov Miloslav Porteš 1943
Růžov Jaroslav Kulhánek 1924
Prostějov
Miroslav Beck 1934
Prostějov Miroslav Indrák 1927
Prostějov Alois Rozehnal 1937
Mostkovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Libuše Hloušková 1930
Čehovice Anna Kratochvilová 1933
Jiřina Řepková 1938
Plumlov
Čelechovice na Hané Jiří Krč 1938
Prostějov
Miloslava Vyhlídalová 1933 Biskupice Jitka Chytilová 1943

19092321048

19062620739

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Blažena Schnaubertová 1930 Ptení Pátek 18. října 2019
Marie Petýrková 1934 Seč 15.00 kostel Jednov

Otinoves
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Bezpečnostní a úklidová agentura nabízí
hlavní pracovní poměr pro invalidní důchodce na volná pracovní místa: vrátný,
operátor/dispečer, uklízečka. Informace
STUDIO 365 hledá nové tváře pro rekla- na tel.čísle: 602 786 692.
mu od 9-27 a 28-45 let. T.: 605 427 271 od
9-12h..www.studio365.eu
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

Nabízíme práci na DPP, úklidové práce.
Směny ranní a odpolední nebo jenom
odpolední 15-18. Tel.: 774 980 230

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
19091021009

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme brigádníky na ostrahu objektu v Prostějově na noční služby. Informace na tel.
čísle: 602 786 692.

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Mzda (Kè)

Dispečer/ka dopravy 18 000-30 000 Kč
Elektrikáři
32 000-35 000 Kč
Kvalitář/ka
18 000 Kč
Operátor/ka pro
mastnou výrobu
18 000-26 000 Kč
Pomocní kuchaři
13 350 Kč
Sociální pracovník/-ce 20 000-22 000 Kč
Dělník/-ce ve výrobě 28 000-32 000 Kč
Učitel/ka
23 000 Kč
Asistent/ka pedagoga 27 000-31 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
čtyřsměnný
nepřetržitý

ÚSV
střední odborné
ÚSV

Logmax, Prostějov
Mubea Stabilizer Bar Systems, Pv
PROFROST, Prostějov

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
nepřetržitý

základní+praktické
střední odborné
ÚSV
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné

MAKOVEC, Držovice
Středomoravská nemocniční, Pv
Člověk v tísni, Prostějov
Mubea Stabilizer Bar Systems, Pv
ALIKA, Čelčice
Dětský domov a šk. jídelna Konice

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.

19100211087

19091021008
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Pozice

19092511056

19101111168

19100211087

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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I jednačtyřicáté 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 17. 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

Jihoslovanská ulice
Kryštof VLÁDEK. Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na koncert skupiny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Karel Gott
Jana ZAPLETALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na disco.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
HRADIŠŤAN
Ludmila RUSOVÁ, Seč
Výherce získává: VSTUPENKA v hodnotě 450 Kč na koncert.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 6, 5, 7
Miloslava GAGALUSOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 590 Kč na představení.
SU
DO
KU

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

19060710638

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Káva je vždy dobrý nápad.
JanaHÝBLOVÁ,Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny..

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ

YKRGQRWČ.þQDQDGLVFR

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19091161013

19091261018

PSYCHIATRICKÁ ......

OSLE, TAJE, TÁHLA, ČAJE, URNY, IONT, UDICE, DŽBER, ŠUSTĚT,
PICHL, DEGU, SODA, HABADĚJ, SERAF, DOKY, TYČE, FÁRO, ŽENA,
DĚVY, STON, TUHO, KANY, PATA, LEŠI, FIAT, LAŠSKO, MYČKA,
SPĚCH, EURO, HRÁCH
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili poslední posilu prostějovských fotbalistů v rozehrané podzimní části
sezóny 2019/2020, která dorazila ze Zlína...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá '9ċ96783(1.<
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naše soutěž
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OCTMGVKPIQX¾OCPCåGTMC#PGVC5VTCwMTCDQX¾
PROSTĚJOV Večerník si 21. října připomene „zapomenutý“
svátek Den tisku, rozhlasu a televize. Se svými čtenáři i širokou
veřejností se setká na náměstí T. G. Masaryka na ploše vedle
prostějovského muzea od 14:30 hodin a připravuje pro všechny přítomné bohatý program. K této příležitosti jsme vyzpovídali marketingovou manažerku nejčtenějšího regionálního
periodika Anetu Straškrabovou (na snímku).
yy Proč jste se rozhodla uspořádat akci ke Dni tisku?
„Po úspěšných letních setkáních
na koupalištích a na přehradě jsem
hledala další příležitost, jak se našim čtenářům opět přiblížit, protože
jsem se přesvědčila, že si letní akce
užila jak veřejnost, tak členové naší
redakce. O Dni tisku, rozhlasu a televize jsem se doslechla, že se dříve
hojně slavil, a tak mě napadlo, proč
toho nevyužít. Sám svátek se sice

původně oslavoval o měsíc dříve, my
jsme se ale rozhodli tuto akci o měsíc posunout, protože v září je ještě
plno lidí na dovolených.“
yy Na co se návštěvníci mohou
těšit?
„Přestože jsme periodikum zaměřené zejména na dospělé, při těchto
akcích se snažíme svoji pozornost
věnovat také dětem. Samozřejmě
nebudou chybět soutěže konané
již na zmíněných letních setkáních.

Soutěže měly největší úspěch, některé děti byly tak nadšené, že si chodily
pro další a další soutěžní kartičky, jen
aby si stanoviště mohly obejít znovu.
(úsměv) Nachystanou máme také
tvořivou dílničku, drobné odměny
za soutěže a noviny na skládání papírových čepic. Prvně jsme si pro děti
připravili dětské noviny, které je mají
pobavit a zabavit v podzimní propršené večery. Dospělým budeme rozdávat aktuální výtisky našich novin
zdarma a upomínkové předměty.“
yy Připravujete pro návštěvníky
něco speciálního?
„Děti, jež se zapojí do našich aktivit, zejména do skládání papírových
čepic, mohou získat hodnotnější
dárky, pokud budou jejich čepice
větší než jejich kamarádů. (úsměv)

Dospělí se budou moci pobavit
se speciálním hostem,
jehož jméno zatím neprozradím.“
yy Jaké další akce PROSTĚJOVSKÝ Večerník chystá?
„Aktivit máme vymyšlenou spoustu,
jen nevím, jestli je všechny stihneme zrealizovat. (úsměv) V každém
případě se poprvé budeme účastnit

Foto: Michal Kadlec

známé a oblíbené kulinářské akce
Restaurant Day. Do příprav se zapojí celá redakce a výtěžek z prodeje
půjde na dobré účely. Připravujeme
besedy pro seniory z Domova seniorů v Nerudově ulici a samozřejmostí

je pravidelná měsíční soutěž, která
bude tentokrát zaměřená na dosud
nesplněná přání dětí. Chystáme také
nejedno vánoční překvapení, se kterým již brzy naše čtenáře seznámíme.“
(red)



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

19092711069
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POTLESK
5VTGVVQP\G5TFÆéMC
VESTOJE DQLQXCNQXÊV÷\UVXÊ
XG8GNMÆRCTFWDKEMÆ

Naleznete
uvnitř

PRODEJTE,
KUPTE SI...

ƔƔ Na prostějovské motoburze u Teska si přišli na své všichni
fajnšmekři nejen čtyřnohých miláčků
strana 29

HVĚZDY
V PLUMLOVĚ
ƔƔ Žáci základní školy z městeč-

Foto: Martin Zaoral

+RXVRYÙYLUWXÏ]
9½FODY+XGHÄHN
QDGFKQXODzGRMDO
NRQLFNÅSXEOLNXP

6CMVQ5VTGVVQPDQLQXCNXGHKPKwKNQÿUMÆ8GNMÆRCTFWDKEMÆCD[D[NXEÊNKPCMQPGEFTWJÚ\CXÊV÷\PÚO6JGQRJKNGO
(QVQ,CPC5[TWéMQX¾

Martin ZAORAL
PARDUBICE, PROSTĚJOV To byly nervy! Těsně před cílovou rovinou Velké pardubické kůň od
Hvozdu na Prostějovsku Stretton zrychlil a ze druhého místa se dostal do čela legendárního
dostihu. V tu chvíli to vypadalo, že by stáj Na Srdéčku mohla slavit celkové vítězství. „Bylo to na
infarkt,“ vystihl tento moment trenér Stanislav Popelka. Na vítězství nakonec jeho svěřenec NESPOKOJENÝ
nedosáhl, nicméně jezdci Thomasi Garnerovi se po tuhém boji podařilo uhájit druhé místo. PŘEDSEDA
Mahony, velká naděje Popelkovy stáje, bohužel spadl na Taxisově příkopu. Uspěl i rodák ze
ƔƔ Exkluzivní rozhovor se šéfem
Srdéčka Lombargini, který bral stříbro v Ceně Labe.
prostějovského 1.SK Františkem

strana 28

VÍCE ČTĚTENA STRANĚ 47
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ƔƔ Primátor statutárního města Prostějova František Jura přijal uplynulý pátek
na radnici návštěvu srbských policistů,
kteří zde byli u svých kolegů na několikadenní návštěvě.
ƔƔ Více než stovka mladých zápasníků
ze čtyř evropských zemí startovala na
32. ročníku tradičního mezinárodního
turnaje Memoriál Gustava Frištenského
2019. V prostějovské sokolovně na Skálově náměstí se uplynulou sobotu praly
řecko-římským stylem talenty všech
mládežnických kategorií, ale největší
hvězdou akce se stal jeden dospělý borec
– slavný bojovník MMA Karlos Vémola. U toho Večerník nemohl chybět!
ƔƔ V době od 28. října bude provoz
na ulici Plumlovská a na Floriánském
náměstí obousměrný. Trasování linek
MHD a zastávky budou obsluhovány
dle platného jízdního řádu platného
před uzavírkami těchto komunikací.
Výjimku tvoří zastávka lázně ve směru
k nemocnici, kde tato zastávka bude
prozatím obsluhována jako náhradní - od terminálu směrem k Jiráskovu
náměstí.

ka nedaleko od Prostějova prožili
báječný den s českými olympioniky
strana 30
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KONICE Dva a půl měsíce se čekalo na vítěze Okresního fotbalového poháru. Na svém hřišti
k trofeji dokráčela Konice, která ve finále porazila třídního konkurenta z Plumlova. Spokojený
tým po vítězném klání tak ani prudký déšť neodradil od společného pózování před fotoaparátem. Nyní na konické fotbalisty čeká krajská fáze tuzemského poháru. Kolo se bude teprve
losovat, v osudí čeká Jesenik, Lipník nebo véítěz duelu Olešnice - Postřelmov. Pokračovat se má
během dubna příštího roku, vítěz si vyboijuje účast v předkole celostátníhi MOL Cupu. (sob)

REPORTÁŽ Z UTKÁNÍ NAJDETE V RÁMCI
FOTBALOVÉ ROZHLEDNY NA STRANĚ 38

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

➢

Jurou o dosavadním průběhu F:NL
strana 34

ŠLÁGR VEČERNÍKU - KORFBAL

ME U21 OD ÚTERKA DO SOBOTY

935267ħ-29ħĠ(ð,&+7ħ-Ì.29

PROSTĚJOV Korfbal je jediný smíšený kolektivní sport podobný
basketbalu a Prostějov je v něm dlouhodobě velmi úspěšný i organizačně aktivní. Nyní se stane dějištěm dosud největší mezinárodní
akce, která se kdy v našem regionu konala – Mistrovství Evropy do 21
let. Proběhne od úterý 15. do soboty 19. října v hale RG a ZŠ města
PV ve Studentské ulici.
Mezi osmi nejlepšími zeměmi starého kontinentu v nejstarší mládežnické kategorii nechybí reprezentanti České republiky, jejichž cílem
i snem zároveň je vybojovat některou z medailí. Součástí národního
výběru přitom jsou tři zástupci domácího oddílu SK RG Prostějov,
který se výrazně podílí na pořádání šampionátu. Hráčskými oporami ČR by měli být Petr Šnajdr a Daniel Štefák, asistentem trenéra je
David Konečný.
„Já se těším na atmosféru i všechno kolem a také na to, že korfbal na
vrcholné mezinárodní úrovni uvidí spousta nových lidí i zejména
dětí, které tím snad pro náš nádherný sport získáme. Největší odměnou pro mě i celý náš klub určitě budou plné tribuny, proto bych rád
pozval do hlediště všechny čtenáře Večerníku, protože tohle by byla
velká škoda nechat si ujít. Vstup je samozřejmě zdarma, takže věřím,
že se tam uvidíme,“ vzkazuje předseda SK RG Jan Mynařík.

PODROBNOSTI O ME U21 ČTĚTE NA STRANĚ 33

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. B – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. A – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. A – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. B – 12. KOLO

II. TØÍDA PØEBOR OFS – 12. KOLO

06'l6.'s.2/2

TJ SOKOL URČICE
FK SLAVONÍN
SOBOTA 19. 10. 14.30 HODIN
Stadion v Kralicích na Hané

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 20. 10. 14.30 HODIN
Stadion v Mostkovicích

SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL KLENOVICE NA H.
NEDĚLE 20. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Pivíně

TJ HANÁ PROSTĚJOV
SK LOŠTICE 1923
NEDĚLE 20. 10. 10.15 HODIN
Stadion Za Místním nádražím

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL VRAHOVICE
NEDĚLE 20. 10. 14.30 HODIN
Stadion v Měrovicích nad Hané

SOKOL MOSTKOVICE
SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 20. 10. 11.00 HODIN
Stadion v Mostkovicích
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39.2O\PS3UDKD²9.3URVWčMRY

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6ODYLD3UDKD
%UDQN\1RX]D 0HLGO .DIND äiOþtN1RYRWQê .DIND äiOþtN 
äiOþtN %HUJHU5DþXN ±-1RYiN 9DPSRODâPHUKD 5R]KRGÿt
9UED6NRSDO±0ČNêã2WiKDO9\ORXÿHQt 6:7. 9\XæLWt 2:0. 9RVODEHQt
0:0. 'LYiFL 1500.
âWĤUDOD ± 0XãND 1RYRWQê 0Ui]HN +UGLQND %UDQþtN +XVD .UHMþt ± 1RX]D
0HLGO.UHMþtN±äiOþtN5DþXN.DIND±%HUJHU&KOiQ'YRĜiþHN±-DQGXV0
1RYiN/XĖiN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD6ODYLH

0iOHN  0LFKDMORY  ± - 1RYiN 'XGD 5\]iN +RĜDYD +HMGD %DUiN
6WHLQRFKHU±âPHUKD9DPSROD.XĢiN±9ãHWHþND9UGORYHF2QGUiþHN±
9OþHN.RK~W%URå±0DUWtQHN)XUFK 7UHQpĝL0LORãětKDD-DQ6UGtQNR

9. kolo Ligy juniorù
Boskovice - Prostìjov
8:2 (2:0, 2:2, 4:0)
%UDQN\33RVStãLO2ãOHMãHN (3RVStãLO-DNXE
1ČPHF, 2ãOHMãHN(3RVStãLO9RGiN .YDVQLþND
+UXEHã (3RVStãLO.YDVQLþND 2ãOHMãHN (
3RVStãLO±3tFKDO 3HWU.RODĜtN 3tFKDO 5ýHUQê 
5R]KRGÿtýXĖRþND±2WiKDO6PHWNRYi9\ORXÿHQt
 QDYtF -DNXE 1ČPHF , %RVNRYLFH   PLQXW  GR
konce utkání. 9\XæLWt 2:0. 9RVODEHQt 1:0. 'LYiFL
%RVNRYLFH6FKlIIHU±.RXVDO9RQGUiN2ãOHMãHN
± 3 3RVStãLO 9RGiN -DNXE 1ČPHF , ýLåPiĜ
+UXEHã)RUPiQHN0LORã.YDVQLþND(3RVStãLO
7UHQpU David Šebek.
3URVWčMRY'XEVNê±5ýHUQê)RMW%HQHã-LĜtþHN
*U\F±.RODĜtN3RNRUQê7iERU0Ui]HN7DUãLQVNê
3tFKDO0LNHã3HWU+DQiN 7UHQpU0LFKDO-DQHþHN

11. kolo Ligy juniorù
Prostìjov - Hodonín
7:3 (5:1, 1:2, 1:0)
%UDQN\  3HWU +DQiN .RODĜtN   .RODĜtN 3HWU
+DQiN 0LNHã 3tFKDO0Ui]HN .RODĜtN +DQiN
3HWU 7DUãLQVNê 3RNRUQê)RMW 0Ui]HN 0LNHã 
3HWU +DQiN ±&KDUYiW âHQN /3RVStãLO
&KDUYiW 'DQČþHN 0DWXãNRYLþâHQN 5R]KRGÿt
.DãtN±'ROHåHO.XåtOHN9\ORXÿHQt9\XæLWt 0:1.
9RVODEHQt1:0. 'LYiFL
3URVWčMRY 'XEVNê  3ĜHFHFKWČO  ± 5 ýHUQê )RMW
%HQHã*U\F±3RNRUQê7iERU0Ui]HN7DUãLQVNê3tFKDO
0LNHã.RODĜtN3HWU+DQiN 7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
+RGRQtQ +DQiþHN ± 6FKQHLGHU .XEČQD %ČKDO
&KDUYiW=OiPDO±âHQN0DWXãNRYLþ:HEHU.RWiVHN
/3RVStãLO$GDPHF+RUĖiN:DOOD'DQČþHN+ROHã
5HQp0DUHN,
7UHQpU2WDNDUýDMND

12. kolo Ligy juniorù
Prostìjov - Bøeclav
4:5 (0:2, 3:1, 1:2)
%UDQN\3tFKDO .OHQLDU 3tFKDO 0LNHã 
.OHQLDU 3RNRUQê 7DUãLQVNê .OHQLDU ±.DORXV
.RXEHN %DNXOLQ 1RYRVHGOtN 3OiQND
7RSRODQVNê $PEURå   -XULFD *XOGDQ7RSRODQ
VNê 5R]KRGÿt'XIND±+RUiN.XåtOHN9\ORXÿHQt
5:5. 9\XæLWt9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± 5 ýHUQê 3RNRUQê )RMW
%HQHã *U\F ± .OHQLDU 7iERU 0Ui]HN 7DUãLQVNê
3tFKDO0LNHã
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
%ĝHFODY 0DUWLQþtN ± .RXEHN 7RSRODQVNê *XOGDQ
3OiQND6RNROD±.XELFD%DNXOLQ.DORXV+DYHOND
1RYRVHGOtN -XULFD 0LFKORYVNê 7RPHãHN +DYOiĜ
$PEURå
7UHQpU Lubor Sítek.

8. kolo Ligy dorostu
Prostìjov - Bøeclav
1:2sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

%UDQN\  0DãHN ±  .XQF ýDQČN  UR]K QiM
Kunc. 5R]KRGÿt.XåtOHN±'ROHåHO+RUiN9\ORXÿHQt
%H]Y\XåLWt9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 25.
3URVWčMRYäXUHN±3ROFU6ROGiQ+UXEDQ%HQHã5
ýHUQê.ROiĜ±6WORXNDO.RWOiQ1DYUiWLO7RPiQHN7i
ERU)LOtSHN.XGOiþHN0DãHN 7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
%ĝHFODY 'ĜtQRYVNê  ±  3DGČOHN  ± 'ROiN
.RXEHNýDQČN6RNROD±.UXWiN0iFKD-XUiQHN
+DYHOND&KOXG$ED]DM=DSOHWDO5XVQiN$PEURå
Kunc.
7UHQpU Lubor Sítek.

9. kolo Ligy dorostu
Prostìjov - Tøebíè
2:1sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

%UDQN\)LOtSHN 0DãHN UR]KQiM6WORXNDO±
0LFKDOþXN %tQD 1RYiN  5R]KRGÿt +RUiN ± 6RODĜ
Sedlák. 9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt9RVODEHQt 0:0.
'LYiFL 28.
3URVWčMRYäXUHN±3ROFU=DWORXNDO6ROGiQ.ROiĜ
± 6WORXNDO .RWOiQ 6KFKLSDNLQ 1DYUiWLO )LOtSHN
.DãSDU.XGOiþHN0DãHN 7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
7ĝHEtÿ9HMPHOND±%REURYVNêâLQNRYVNê$6YR
ERGD1RYiN%OiKD±51ČPHF'ROQtþHN.RWDþND
.XED .Ĝtå 6WDQČN %tQD +UEiþHN 0LFKDOþXN
Štorek, F. Svoboda.
7UHQpU5RPDQ0HM]OtN

NROR/LJ\VWz½NÕVN%
5RzQRYS53URVWÈMRY
7:3 (2:2, 2:1, 3:0)

%UDQN\*DENR .ROiþHN .ROiþHN *DENR 
.ROiþHN *DENR   'UiEHN äiUVNê   .ROiþHN
%DODåRYLþ 7RPiã0DUHN, .ROiþHN %DODåRYLþ
.ROiþHN ±9.RXWQê)+ROXE3HNU 0XGUOD
â 3DOiQHN  5R]KRGÿt Novák, Fiedler. 9\ORXÿHQt
5:6. 9\XæLWt 2:1. 9RVODEHQt 1:0. 'LYiFL 29.
5RæQRY S5 0ROO ± 6WUXåND %DODåRYLþ 6WRGĤOND
äiUVNê ± 'UiEHN7RPiã 0DUHN , 9DãHN .ROiþHN
)LOLSRYi*DENR
7UHQpU5RPDQ9DQČþHN
3URVWčMRYýHUQê %LVNXS ±âLOKiQHNâ3DOiQHN
-DNXE 1ČPHF ,, âDQGHUD 0 9RUiþ .XEtN ± 3HNU
0XGUODâLQGOHU+R]PDQ9.RXWQê0RMåtãHN)+ROXE
%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\POz½NÕ'
5RzQRY3URVWÈMRY
4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

%UDQN\  3UDãLYND .\VHOD (OLFK   .ĜHQHN
(OLFK .\VHOD 3UDãLYND (OLFK±+HMFPDQ
âWRXUDþ 7RPiã0DUHN,, +HMFPDQ .XPV
WiW +R]PDQ 5R]KRGÿt Novák, Fiedler. 9\ORXÿHQt
%H]Y\XåLWt9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
5RæQRY S5 /XNDãtN  .UXQWRUiG  ± 9LN ±
9UHþND .\VHOD 3RPNOD 3UDãLYND 6OXND -XUþD
.ĜHQHN(OLFK6LPVD 7UHQpU5RPDQ9DQČþHN
3URVWčMRY âWRXUDþ ± / +ROXE )U|PO âSLþiN
+R]PDQ0DWČMND±.RQþLFNê'9RUiþ7HVDĜ5R
OHQF7RPiã0DUHN,,9LWiVHN)ORUêNRYi+HMFPDQ
Kumstát, Tobola.
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

VHW
VHW



6HVWDYD3URVWčMRYD

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
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59HVHOê /5XWDU )ULGULFK 59HVH

3URVWĨMRYÔVWtQ/  Oê .RWDOD /%HGQiĜ 'LYiFL 
þ %XGčMRYLFH ² )UëGHN0tVWHN  

  %UDQN\='ROHåDO 3êFKD 

-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ


675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD &KRPXWRY²/LWR
PčĝLFH  %UDQN\+ODYD
6XFKê5+DYHO âWRFKO±.RUNLDNRVNL
6WUHMþHN9RåHQtOHN 'LYiFL 1789 * 9VHWtQ²
þHVNp%XGčMRYLFH   %UDQ
N\  3URFKi]ND  / 9ROI 3URFKi]ND
6ORYiþHN 5HKXã 6ORYiþHN-RQiN ±
+ROHF 9\GDUHQê &KULVWRY 3OiãLO+ROHF 
3êFKD +ROHF9HQNUEHF .DUDEiþHN
(QGiO3êFKD ='ROHåDO 3êFKD3OiãLO 
'LYiFL 2910 * 7ĝHEtÿ ² .DGDė  
   %UDQN\  -HQ\ã 7DGHiã .UiO
3 .UDWRFKYtO   -HQiþHN 9iFODYHN  
%LWWQHU 7DGHiã.UiOâĢRYtþHN 1HGYtGHN
%LWWQHU   3 .UDWRFKYtO âĢRYtþHN  ± 
7UHIQê &KORXED   .REOtåHN .ORGQHU 
 :iJQHU &KORXED / &KDOXSD  'LYiFL
  3RUXED ² 3ĝHURY     
%UDQN\  +XGHþHN *ĜHã 'XQGiþHN  
7-iFK\P .DQNR1HMH]FKOHE âSDþHN
0+OLQND %RGiN *ĜHã-.iĖD ±
0.UDWRFKYLO ýtS76êNRUD 'LYiFL 1068 *
)UëGHN0tVWHN²-LKODYDVQ 
 %UDQN\+UDFKRYVNê .OLPãD 
.RIURĖ /.RYiĜ0LNXOtN 0RWORFK 3U]\
E\OD UR]KQiM0LNXOtN±$QGČO -+ROê 
3ROHWtQ 6WDQČNýHUQRKRUVNê 3HNU
-3RKOýDFKRWVNê 'LYiFL +DYtĝRY
²6ODYLD3UDKD  %UDQN\
 ) 6HPDQ / 5XWDU %DPEXOD  'LYiFL
1107 * 6RNRORY²%HQiWN\QDG-L]HURX
 %UDQN\.ĜHPHQ 9RGLþND
9UiQD   7 5RKDQ .RYDĜtN   *RUþtN
âYHF0=DGUDåLO ±âDIDĜRYVNê $'ORX
Kê:LHQFHN 1DMPDQ 'âSDþHN '
âSDþHN 1DMPDQ5\FKORYVNê 5\FKORY
VNê 1DMPDQ 'LYiFL 715.
NROR

%HQiWN\Q-3URVWĨMRY



%UDQN\  5\FKORYVNê âSDþHN 0XVLO 
âtU 3UĤåHN&KUWHN ±.DIND 5DþXN
0Ui]HN   5DþXN äiOþtN .DIND  
.UHMþtN 1RX]D 1RYRWQê   'YRĜiþHN
5DþXN0Ui]HN .DIND äiOþtN+XVD 
'YRĜiþHN äiOþtN+XVD 1RYiN -DQGXV
%UDQþtN äiOþtN 5DþXN.UHMþt 5R]KRGÿt
âLQGHO :DJQHU ± $[PDQ +QiW 9\ORXÿHQt
QDYtF'XGD % PLQXWSOXVRVREQtWUHVW
GRNRQFHXWNiQt±1RYRWQê 3Y PLQXWSOXV
osobní trest do konce utkání. 9\XæLWt 1:1. 2V
ODEHQt 0:0. 'LYiFL 215.
6HVWDYD%HQiWHN.DãSDU +UVWND ±.RO
PDQQ.XQVW%XFKWHOD$XEUHFKW1LNRäĤUHN
±'XGD&KUWHN3UĤåHN±.ODSND0XVLOâtU
±5\FKORYVNê1DMPDQâSDþHN±âDIDĜRYVNê
:LHQFHN
7UHQpĝL9DOGHPDU-LUXãD$QWRQtQ1HþDV
6HVWDYD 3URVWčMRYD 'YRĜiN ± 1RYRWQê
0XãND+UGLQND0Ui]HN+XVD%UDQþtN.UHMþt
±.UHMþtN0HLGO1RX]D±.DIND5DþXNäiOþtN
±'YRĜiþHN&KOiQ%HUJHU±-DQGXV1RYiN
2XĜDGD 7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

7HQKOH]iSDVMVHPVLXæLO
SURWRæHNOXFLKUiOLGREĝH
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ


675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD /LWRPčĝLFH².D
GDė  %UDQN\9RåH
QtOHN 0 .DGOHF 0OþiN   .RUNLDNRVNL
76   -tFKD 0 .DGOHF   .XNOD 0
%HUDQ 9RåHQtOHN  ±  0LFKQiþ  =G
=DEORXGLO 5LQGRã=DEORXGLO 'LYiFL 801 *
-LKODYD²+DYtĝRY  %UDQ
N\'.ROiĜ 0DFKDOD+DUNDEXV ±

25:21



KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

HOKEJ
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CHANCE LIGA

=iSDVPčOGRSDGQRXW
V~SOQčMLQëPVNyUH

VHW

6HVWDYD3URVWčMRYD
1RYi  .R]PtN  .RSiþRYi 
)ULþRYi  6WPSHORYi  =DWORXND
Ä2O\PSE\OMDVQČOHSãtYH
ORYi  OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĜtGDO\
'YRĜiþNRYi  :HLGHQWKDOHURYi
YãHFKKHUQtFKþLQQRVWHFK³
Knorová.
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

/XERPtU3(75Èâ 
D/XNiã6ĢDKXOLDN

Å3RYčWäLQX]iSDVXMVPHKUiOLYHOLFHGREĝHDP\VOtPVL
æHLSURIDQRXäN\WRE\OSčNQëKRNHM´

%UDQN\  7 -DQGXV 2XĜDGD   %HUJHU
&KOiQ 2XĜDGD   äiOþtN .DIND   5DþXN
0Ui]HNäiOþtN %HUJHU .DIND0Ui]HN ±
)LOLS 9LOGXPHW]0DUãRXQ 5RXEtN +HV 
.RUGXOH 7ĤPD-+DYHO 9LOGXPHW] .OLNRUND
'0iOHN 6WĝHO\QDEUDQNX5R]KRGÿt
%DUHN9HVHOê±.RPtQHN1RYiN9\ORXÿHQt2:5.
9\XæLWt 1:1. 2VODEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD ' 'YRĜiN ± 0 1RYRWQê
0XãND+UGLQND0Ui]HN+XVD%UDQþtN3.UHMþt
±/.UHMþtN90HLGO1RX]D±.DIND5DþXNäiOþtN
±//XĖiN&KOiQ%HUJHU±7-DQGXV01RYiN
2XĜDGD 7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYDÓVWt%Ut]JDOD±=HOLQJU'.UHMþt+HV9O
%URå'0iOHN0=GYRĜiþHN.OLNRUND±.UXåtN
- +DYHO -HOtQHN ± ' 0HUWD 5RXEtN 6HYHUD ±
0DUãRXQ 9LOGXPHW] )LOLS ± 2 %OiKD .RUGXOH
7ĤPD 7UHQpĝL7RPiã0DUHãD9ODGLPtU(YDQ

25:16
25:18

5R]KRGÿtMarschner a Nedbálek.
þDV 1:17 hodiny. 'LYiNĥ 201.

1

NROR

6HVWDYD2O\PSX
Denysova 16, Purchartová 8, KalhousRYi.RPiUNRYiâLPiĖRYi
2YHþNRYiOLEHUR3HãNRYi
7UHQpĝL6WDQLVODY0LWiþD3HWU%URP

0

9HQNUEHF 9\GDUHQê &KULVWRY 9HQNU
EHF ±'.YČWRĖ 1RYRWQê0DUW\QHN 
0LNXOtN .XGOD 'LYiFL 5255 * &KRPX
WRY²3RUXED  %UDQN\
 6WORXNDO +ODYD   +ODYD .OtPD  
6WORXNDO 3LWXOH .OtPD 5+DYHO 
6XFKê +ODYD 6XFKê +ODYD -DNXE
9HVHOê 3LWXOH+UDOD '=HPDQ +ODYD
6XFKê ±%RGiN .DQNR7-iFK\P 
6LNRUD +XGHþHN6YDþLQD 1HMH]FKOHE
.DQNR 'LYiFL 1895 * 6ODYLD3UDKD²6R
NRORY  %UDQN\5\]iN
9DPSROD âPHUKD   %DUiN 9UGORYHF
-DU %URå   5\]iN 9DPSROD .XĢiN 
)XUFK .RK~W-DU%URå 'LYiFL 892 *
3ĝHURY²9VHWtQ  %UDQN\
5ýHUQê 1DYUiWLO =ERĜLO 1DYUiWLO
3ãXUQê  ±  +U\FLRZ .DUDILiW âLOKDYê 
'LYiFL   ÓVWt Q/ ² 7ĝHEtÿ  
   %UDQN\  6HYHUD .UXåtN '
.UHMþt ±-HQ\ã )RUPDQ-HNHO 0L
FKiOHN 7+DYUiQHNâĢRYtþHN 9RGQê
%LWWQHU 0DOHF '0LN\VND9RGQê 
NROR

%.2ORPRXFNR86.3UDKD

90

77


5R]KRGÿt
0DWČMHN.DUD¿iW3RNRUQê
'LYiFL 521.

%7URMN\9:8.7+'RVNRN\
$VLVWHQFH22:21.)DXO\
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'RXJODV-DYRQWH3DO\]D/XNiã*RJD$GDP'HGHN-LĜt
-RVLSRYLþ,JRU.RXĜLO5DGRYDQ0RUJDQ0DOLN1RUZD0LFKDO
6HKQDO0DUHN9iĖD)UDQWLãHN9DãiW9LNWRUâWČSiQ'RPLQLN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

Ä7URãNX MVHP SUREOpP\ þHNDO VWiOH VH
VHKUiYiPHEXGHPHOHSãt³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

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

NROR

ÔVWtQ/2ORPRXFNR

S



5R]KRGÿt%DORXQ.XþtUHN8OU\FK'LYiFL
975.
E  E  7+
 'RVNRN\  $VLVWHQFH
)DXO\
19:21.
3URVWĨMRY6ODYLD3UDKD
D ERG\ 3URVWčMRYD 'RXJODV
 6HVWDYD
-DYRQWH  -RVLSRYLþ ,JRU  3DO\]D

YtFHYKODYQtPNXSyQX /XNiã.RXĜLO5DGRYDQ0RUJDQ0D
'DOätYëVOHGN\NROD 3RUXED²/LWRPčĝL OLN*RJD$GDP1RUZD0LFKDO9iĖD
FH  %UDQN\9RåHQtOHN )UDQWLãHN6HKQDO0DUHN'HGHN-LĜt
0%HUDQ -iQVNê âDOGD 9RåHQtOHN  9DãiW9tNWRUâWČSiQ'RPLQLN
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN
-iQVNê 6WĜRQGDOD0%HUDQ -iQVNê
6WUHMþHN3ĜLNU\O -tFKD 9RåHQtOHN 'LYi
FL 659 * +DYtĝRY²þHVNp%XGčMRYLFH Å=iSDV\YÓVWtMVRXYSRVOHGQt
    %UDQN\  ) 6HPDQ %DP
EXOD 0DUXQD   / %HGQiĜ 5DãQHU  ±  GREčMDNRSĝHVNRStUiN9æG\
(QGiO 3OiãLO01RYiN 3URNHã %DEND  SURKUDMHPHYSURGORXæHQt´
='ROHåDO 53ĜLNU\O/\WY\QRY .DUD
EiþHN 3URNHã3êFKD 01RYiN 3OiãLO  NRXþ3URVWČMRYD35('5$*%(1Èý(.
VWUDQD
(QGiO 'LYiFL .DGDė²ÓVWtQ/ 
 %UDQN\)ROWêQ =\JPXQW 
0-DQGXV 7UHIQê&KORXED ±.UXåtN 'DOätYëVOHGN\NROD
6HYHUD 3ãHQLþND   0DUãRXQ ' .UHMþt 3DUGXELFH2VWUDYD 
7ĤPD   0DUãRXQ 9LOGXPHW] 7ĤPD    1HMYtFHERGĥ.RKRXW3ĤOSiQ
2%OiKD .RUGXOH)LOLS 0DUãRXQ'LYi  9\RUDO  âYUGOtN   1HZNLUN 
FL   6RNRORY ² +& 'XNOD -LKODYD  3 %RKDþtN  âPtG   .ROtQ  'čÿtQ
 %UDQN\âYHF .DGHĜiYHN      1HMYtFH
0=DGUDåLO 2VPtN *RUþtN9UiQD  ERGĥ 5LFKDUGVRQ  ,JUXWLQRYLþ  ýtå
9UiQD 75RKDQ *RUþtN 9UiQD ±' âLãND*UXQW$XWUH\3RPL
.ROiĜ +DUNDEXV 'ýHUPiN 'DYtGHN/L kálek 11, Carlson 10 * 6YLWDY\1\PEXUN
FKDQHF -+ROê ýDFKRWVNê -3RKO      1HMYtFH
/LFKDQHF   )URQN ' .ROiĜ ýDFKRWVNê  ERGĥ 0DWČM 6YRERGD  &UDQGDOO D -
'LYiFL   9VHWtQ ² &KRPXWRY   -HOtQHN SR  2¶%ULHQ   - %RKDþtN
 %UDQN\'RVWiOHN 76 .X  +DQNLQV  5RJLþ  3 3XPSUOD 
FKDUF]\N .DUDILiW-HĜiEHN 'RVWiOHN * 2SDYD+UDGHF.UiORYp 
/9ROI'RVWiOHN 3HFKDQHF'XGiã ±  1HMYtFHERGĥ%XMQRFK
7HMQRU 3DĜt]HN6XFKê 6XFKê /OHZHOO\Q *QLDGHN  -XUHþND  âLĜLQD   3H
6WORXNDO  'LYiFL   7ĝHEtÿ ² %HQiWN\ NiUHN/RãRQVNê7UHVDþD23HWHUND
Q-      %UDQN\  9RGQê po 10 * 86.3UDKD%UQR 
%LWWQHU1HGYtGHN 3.UDWRFKYtO )RUPDQ    1HMYtFH ERGĥ 0DUHã 
7+DYUiQHN ±$0XVLO 3UĤåHN.ROPDQQ  6WHYDQRYLþD0DULþSR3UROHWD)DU
3UĤåHN $0XVLO 'âSDþHN'LYiFL VNê+HĜPDQ6PLWKVRQ)LOLS1RYRWQêD
 )UëGHN0tVWHN²3ĝHURYVQ  .|UQHUSR
 %UDQN\1RYRWQê '.YČ NROR
WRĖ  ±  3ãXUQê .XEHã =ERĜLO  UR]K QiM 2ORPRXFNR86.3UDKD
0RXþND'LYiFL

3ĝHGHKUiYND  NROD )UëGHN0tVWHN 
YtFHYKODYQtPNXSyQX
/LWRPčĝLFH  %UDQN\21. 
1RYRWQê 0DUW\QHN/.RYiĜ 0DUW\QHN 'DOätYëVOHGN\NROD
.XGOD1RYRWQê ±-tFKD 6WUHMþHN  2VWUDYD  6YLWDY\  
.DQJDV0%HUDQ -tFKD 0.DGOHF    1HMYtFH ERGĥ 1HZNLUN
9RåHQtOHN0DUFHO 'LYiFL 1005
 âPtG  .RORQLþQê D 1iEČOHN SR
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
  2 %ULHQ  0DWČM 6YRERGD 
 ý%XGČMRYLFH       
'RGG3XUãO 3DUGXELFH%UQR
 3RUXED
      
     1HMYtFH
 /LWRPČĜLFH
      
ERGĥ 9\RUDO  âYUGOtN  3ĤOSiQ
 3ĜHURY
      
 6ODQLQD   .|UQHU  6PLWKVRQ
 +DYtĜRY
      
D 6WHJEDXHU SR   .ROtQ  1\PEXUN
 &KRPXWRY
      
     1HMYtFH
 3URVWčMRY
      
ERGĥ,JUXWLQRYLþ.ROiĜ5LFKDUG
 9VHWtQ
      
VRQ  0DFKDþ   'DOWRQ  - %R
 6ODYLD3UDKD       
KDþtNâDIDUþtN 'čÿtQ2SDYD
-LKODYD
      
     1HMYtFH
7ĜHEtþ
      
ERGĥ$XWUH\3RPLNiOHNâLãND
)UêGHN0tVWHN       
âLĜLQD%XMQRFK-XUHþNDD.YD
%HQiWN\Q-       
pil po 9 * +UDGHF .UiORYp  ÓVWt QDG
ÒVWtQDG/DEHP      
/DEHP     
6RNRORY
      
1HMYtFHERGĥ7UHVDþ/RãRQVNê
.DGDĖ
      
6WDPHQNRYLþ6HGPiN3HFNDD
.$03ĜÌã7Č
6YHMFDUSR+RXãNDD%URZQSR
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
/LWRPČĜLFH ± ÒVWt QDG /DEHP %HQiWN\ Q- ±
.DGDĖ-LKODYD²3URVWčMRYýHVNp%XGČMRYLFH
± 6RNRORY &KRPXWRY ± )UêGHN0tVWHN 6OD
YLD3UDKD±7ĜHEtþ  3ĜHURY±+DYtĜRY
 3RUXED9VHWtQ  
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
ÒVWtQ/±%HQiWN\Q-  )UêGHN0tVWHN
± 3RUXED +DYtĜRY ± &KRPXWRY 6RNRORY ±
3ĜHURY 3URVWčMRY ² þHVNp %XGčMRYLFH,
.DGDĖ ± 6ODYLD 3UDKD 9VHWtQ ± /LWRPČĜLFH
 7ĜHEtþ±-LKODYD  

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Foto: BK Olomoucko

(;75$/,*$%2;8.2/2

%&5RKRYQtN$UPH['ĨġtQ²%&'7-3URVWĨMRY



-HGQRWOLYpYëVOHGN\ GRNJ6QČKRWD±7DQNR UVFYHNROH GRNJ3RODNRYLþ
±'HNêã QDERG\ GRNJ.DUYiQHN±%DOiå QDERG\ GRNJ-XQD±9HVHOê
 QDERG\ GRNJ7\LN\LV±*DQRãND QDERG\ GRNJ+RĜHMãHN±0XåtN QD
ERG\ GRNJ+DYHO±-iQ QDERG\ QDGNJ3iOD±+RUNê Y]GiQtPYHNROH 
5R]KRGÿt+iMHNâPtG±=DVSDO3OtYD
'LYiFL 200.
BOX

Å3URKUDVDPR]ĝHMPčPU]t
DOH'čÿtQPiVLOQëPDQÿDIW´


NRXþ3URVWČMRYD3(75129271é



VWUDQD

VOLEJBAL
UNIQA EXTRALIGA

NROR

2O\PS3URVWĨMRY




YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\  NROD /LEHUHF  9.
%UQR  1HMYtFHERGĥ
6YRERGRYiâRWNRYVNi5XWDURYi
-DQHþNRYi6YRERGQtNRYi:RORZL
czová 10 * .3 %UQR  2VWUDYD  
 1HMYtFHERGĥ&DUSHQWLHURYi
3DYOtNRYiâXQGHUOtNRYiD.YDSLORYiSR
:DQF]\NRYiäDUQRYLFNi1HþD
sová a Faltínová po 8 * 3ĝHURY  ãWHUQ
EHUN  1HMYtFHERGĥ
.RWODERYi5XVHNRYi6HPHUiGRYi
  6FKDQGORYi  .DUDELQRYLþRYi 
.RILHRYi 2ORPRXF)UëGHN0tVWHN
  1HMYtFHERGĥ Michalíková
6WUXãNRYi2UYRãRYi%RURYFRYi
3OXKDĜRYiDâQHOO\RYiSR
'RKUiYNDNROD
.3 %UQR  3ĝHURY      
1HMYtFH ERGĥ Šunderlíková 22, CarpenWLHURYi  %XNRYVNi   5XVHNRYi 
.XNXþRYi.RWODERYi











35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
âHOP\%UQR
   
2ORPRXF
   
3URVWčMRY
   
2VWUDYD
   
2O\PS3UDKD    
.3%UQR
   
9./LEHUHF
   
3ĜHURY
   
âWHUQEHUN
   
)UêGHN0tVWHN    

.$03ĜÌã7Č












NRORÿWYUWHNĝtMQDKRGLQ
9.%UQR3URVWčMRY, Šternberk - Olymp
 2VWUDYD3ĜHURY)UêGHN0tVWHN
.UiORYR3ROH  /LEHUHF2ORPRXF
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
2ORPRXF  9. %UQR .UiORYR 3ROH 
/LEHUHF  3ĜHURY)UêGHN0tVWHN
  2O\PS  2VWUDYD 3URVWčMRY 
ãWHUQEHUN

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 1\PEXUN 
 2SDYD

 ÒVWtQ/ 
 2ORPRXFNR
 86.3UDKD 
 3DUGXELFH 
 'ČþtQ

 6YLWDY\

 %UQR

+U.UiORYp 
.ROtQ

1+2VWUDYD 














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.$03ĜÌã7Č
MQNQUQDQVCąÊLPCJQFKP
1RCXC  ·UVÊ PCF .CDGO 75- 2TCJC
 *TCFGE -T¾NQXÆ   2CTFWDKEG
 1NQOQWEMQ   5XKVCX[  $TPQ
 -QNÊP1UVTCXC  &÷éÊP
0[ODWTM

(;75$/,*$%2;8.2/2
'DOätYëVOHGN\NRODÒVWtQDG/DEHP±3O
]HĖ
NROR3URVWČMRY±3O]HĖ SĜHGHKUiQR
]iĜt 'ČþtQ±ÒVWtQDG/DEHP
NROR²DOLVWRSDGXÒVWtQDG/DEHP±
3URVWČMRY  3O]HĖ±'ČþtQ
NROR²DSURVLQFH3URVWČMRY±'ČþtQ 
 3O]HĖ±ÒVWtQDG/DEHP
7HUPtQ\ ]EêYDMtFtFK GYRX NRO SR QRYpP URFH
EXGRXXSĜHVQČQ\SR]GČML
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
'ČþtQ
     
ÒVWt
     
3URVWčMRY      
3O]HĖ
     

TENIS
å(1<
/LQHF²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR 6WUêFRYi   ± &RU
QHWRYi )UDQFLH .ULVWêQD3OtãNRYi
±$OH[DQGURYRYi 5XVNR 
08å,
0RXLOOHURQOH&DSWLI²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR5RVRO±5R\HU )UDQFLH 
NROR5RVRO±%DUUHUH )UDQFLH 
9HVHOê  ±0DVXU 1ČPHFNR 
NROR9HVHOê±+XPEHUW )UDQ
FLH    5RVRO ± 6LQQHU ,WiOLH  
  þWYUWÀQiOH 9HVHOê ± /DDNVRQHQ
âYêFDUVNR 6HPLÀQiOH9HVHOê±
<PHU âYpGVNR 

JAK JSTE

-/,Û&)&
/"3,)2 &
3/, "

2=9ħ7(6(
9(Ġ(51Ì.8

Ġ(.É9É6
2'0ħ1$

milujeme vecerník
á

výsledky

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

1. Pardubice
2. Dukla Praha
3. Jihlava
4. Hradec Králové
5. Brno
 7ĜLQHF
 äLåNRY
8. Ústí n. L.
 /tãHĖ
10. Chrudim
3URVWčMRY
12. Vyšehrad
13. Varnsdorf
14. Vítkovice
15. Vlašim
16. Sokolov

11
11
11
11
11


11

11

11
11
11
11
11

8
8
7
6
5


4

3

3
2
2
2
1

2
0
2
3
4


4

3

1
3
2
2
3

1
3
2
2
2


3

5

7
6
7
7
7

19:6 26
23:13 24
22:14 23
23:11 21
20:13 19
 
 
18:15 16
 
14:23 12
 
15:18 10
15:31 9
15:20 8
9:18 8
10:24 6

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
Vítkovice - Dukla Praha (18.10., 17:00), Ústí n. L.Chrudim (18.10., 18:00), Brno - Varnsdorf (18.10.
 3DUGXELFH7ĜLQHF6RNRORY/tãHĖ9\ãHKUDG
- Jihlava, 3URVWčMRYåLæNRY  , Vlašim - Hradec Králové (20.10., 15:30).

Tomáš, .OHQRYLFH ² åHODWRYLFH Å%´   ,
5R]HKQDO 7RPiã 'DGiN 7RPiã 9ãLDQVNê -DQ
2WDVODYLFH²3LYtQ3., ÓVWtÅ%´+RUQt
0RäWčQLFH    3. , Nedbal Jan –
ĆRSDQ0LFKDO5DGVODYLFH²7URXEN\  ,
âLPHþHN 3HWU 6WRNOiVHN /XPtU YO   [ .ROOHU
Martin, Petráš Petr, 7RYDÿRY ² -H]HUQLFH 
 [=DWORXNDO3HWU=DMtF/XNiãâWLPSO3HWU±
Navrátil Michal, 9UFKRVODYLFH²0RVWNRYLFH
 , 3x Hradil Michal, 2x Machálek Jan, Fialka
Vladimír, Klesnil Tomáš – 3x Foret Pavel, Zapletal
3HWUâODPERU0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Troubky
11 10 0 1 41:19 30 0
 3LYtQ
      
 7RYDþRY
      
4. Újezdec
11 7 0 4 30:21 20 1
5. Ústí „B“
11 7 0 4 19:16 20 2
6. Kovalovice
11 6 0 5 25:24 18 0
 äHODWRYLFHÄ%³       
 5DGVODYLFH       
 9UFKRVODYLFH       
10. Jezernice
11 4 0 7 30:42 13 0
.OHQRYLFH
      
+RUQt0RãWČQLFH      
0RVWNRYLFH       
2WDVODYLFH       
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

NROR

.UDOLFHQ+þHODWRYLFH 6PUÿLFH+DQi3URVWĨMRY
2:1 (1:0)
SN
%UDQN\ 7. Baran, 81. Gottwald – 90. (+2)
Dlouhý. 5R]KRGÿt Brázdil – Slota, Pospíšil.
åOXWp NDUW\  *LWWZDOG  +XĖND ± 
Mackovík, 51. Klimek, 81. Goldemund, 87.
Dlouhý. 'LYiFL 70.
6HVWDYD .UDOLF +XĖND ± 5XV 3URNRS +ODþtN
Kadlec – Baran, Studený, Neoral, Gottwald, Vincourek – Cibulka. +UDMtFtWUHQpU Petr Gottwald.

Å2GYäHFKE\ODYLGčW
FKXģDVQDKDY\KUiW´


3HWU*277:$/'KUDMtFtNRXþ.UDOLF



VWUDQD

/LSRYiĠHUQRYtU 2:1 (0:1)
%UDQN\3ĜLNU\OäLOND±.LUVFKEDXP
5R]KRGÿt Pospíšil – Vedral, Matulík. åOXWp
NDUW\ 34. Milar, 87. Horák, 90. Drexler – 28.
Zapletal, 48. Meissner. 'LYiFL 130.
6HVWDYD/LSRYp9êPROD±äLOND7DNiþ0LODU
Hrabálek – Fialka (88. Novák), Horák, Palla (85.
'UH[OHU +ROHãLQVNê $3ĜLNU\O ±âWČSiQHN
'RVWiO '3ĜLNU\O 3HNDĜ 
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å2SčWWRE\ORY\GĝHQpYtWč]VWYt´


3DYHO5ģä,ý.$WUHQpU/LSRYp



VWUDQD

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 ).âWHUQEHUN       
2 FK Medlov
12 8 0 4 29:12 25 0
 =iEĜHK
      
 6./LSRYi       
5 Sokol Ústí
12 8 0 4 32:20 24 0
 7-%RKXĖRYLFH       
7 FK Mohelnice 12 7 0 5 24:18 22 1
8 Litovel
12 7 0 5 17:16 22 1
9 FK Jeseník
12 6 0 6 29:24 18 0
10 TJ Sigma Lutín 12 6 0 6 24:20 17 1
 )&äHODWRYLFH       
12 Velké Losiny 12 3 0 9 19:21 12 1
 .UDOLFHQD+DQp      
 6ORYDQýHUQRYtU      
15 FC Dolany
12 1 0 11 6:28 6 0
16 Opatovice
12 2 0 10 14:39 5 1
$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%
NROR 1RYp6DG\².RMHWtQ  , Drábek
-RVHI±[äĤUHN/LERU.RVWHOHFQ+%HėRY
 -DQDOtN3DWULN.\WOLFD7RPiã*Upþ-DQ=ER
ĜLOiN-DQ3URWLYDQRY²3OXPORY  , Grmela
0DUHN1HMHGOê9tW±[+ODGNê$GDP6SiþLO0L
chal, þHFKRYLFH²/LSQtNQ%  3.,
+DORX]ND)LOLS+DOX]D3HWU.ROHþNiĜ)UDQWLãHN±
[.RYDĜtN/XNiã%URGHNX3ĝHURYD²8UÿLFH
 6ORåLO$OIUHG+UDEDO'DYLG%XQGLO3HWU&K\WLO
'DQLHO±âOp]DU-DNXE+DORX]ND3HWU6ODYRQtQ²
%čORWtQ  *DVKL3DWMLP±'RVWiO=GHQČN
9DVLOMHY (GYDUG 3HFKD 5REHUW %XãLQD 9RMWČFK
+).2ORPRXFÅ%´.RQLFH  , Stoklasa
3DWULN1ČPHF(ULN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX3Ĝ       
 %HĖRY
      
3. HFK Olomouc „B“ 11 8 0 3 25:20 24 1
 .RQLFH
      
5. Lipník n./B.
11 8 0 3 29:23 23 2
 %ČORWtQ
      
 þHFKRYLFH       
8. Kojetín
11 5 0 6 20:31 14 1
9. Nové Sady
11 4 0 7 23:26 11 2
8UÿLFH
      
11. Slavonín
11 3 0 8 17:30 9 1
3URWLYDQRY       
3OXPORY
      
.RVWHOHFQ+       
60226,%7ĜÌ'$6.$

NROR

YtFHYUR]KOHGQĨVWUDQD

'DOät YëVOHGN\ NROD 'RORSOD]\ ² -HVHQHF
   [ *|W]HO -DQ 7RPtþHN 3HWU =iEUDQ
VNê -DNXE ± [ 6YRERGD 9RMWČFK 'UHãU 0LFKDO
6YRERGD9RMWČFK7LFKê-LĜt6PUæLFH²+DQi3Y
  3..DODQGĜtN-LĜt±&LEXOHF7RPiã
9HONi %\VWĝLFH ² ãWHUQEHUN Å%´   , 2x
/RãĢiN'DYLG1RYRWQê3HWU)HUHQF0DWRXã YO 
/HäWLQD²+QčYRWtQ  [.KQGHO5DGHN
+DMWPDU5DGHN±%RUþtN0LFKDO.RæXäDQ\²9HONë
7ëQHF  6HGOiþHN7RPiã7KRPDV0DUWLQ
Kundrt Petr – 2x Pospíšil Jaromír, 6ODWLQLFH²'XE
  'DQLVâWHIDQ'RVWiO0LFKDOâHPUR=GH
QČN±âiOHN-RVHI/RäWLFH²0RUDYVNë%HURXQ
  [.QHLIHO9RMWČFK[)DOWêQHN5RVWLVODY
.UHMþt0DUWLQ3OKiN9iFODY±0DOLQRYVNê1LNRV
0XåDWNR-DQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RåXãDQ\
      
2. Dub
11 10 0 1 46:9 29 1
3. Slatinice
11 8 0 3 42:24 24 0
4. Loštice
11 7 0 4 36:22 21 0
 9HONi%\VWĜLFH       
 +DQi3Y
      
7. Morav. Beroun 11 4 0 7 28:31 15 0
8. Leština
11 5 0 6 19:24 14 1
 6PUæLFH
      
-HVHQHF
      
âWHUQEHUNÄ%³       
12. Velký Týnec
11 3 0 8 28:26 9 0
13. Doloplazy
11 3 0 8 15:28 9 0
+QČYRWtQ
      
3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR

'UÿRYLFH+RUQtðWĨSiQRY

  

%UDQN\: 27. Procházka – 14. Meluzín, 73. Liška, 88.
Fojt. 5R]KRGÿt Krátký – Budaj, Grenar. åOXWpNDUW\
43. Fiferna, 74. Maška (oba D). 'LYiNĥ 35.
VHVWDYD'UæRYLF0RORYþiN±)LIHUQDâĢDVWQê6U
bený, Budaj – Chlup, Hodulák, Procházka, Kolkop
± .XþHUD 'RNRXSLO 6WĝtGDOL 9DOHQWD âWČSiQHN
Maška.
7UHQpU-LQGĜLFK6NiFHO
VHVWDYD+RUQtKRãWčSiQRYD/)RMW±6LJO5\FK
QRYVNê.OLPHã.RK~W±'/LãND1ČPHF0HOX]tQ
-)RMW±%DãQê0/LãND6WĜtGDOL-DQtþHNýHUYLQND
/DãWĤYND.DPHQê3LWQHU 7UHQpU Libor Klimeš.

Å9SUYQtPSRORÿDVHMVPHYLGčOL
QDGVWDQGDUGQtIRWEDO´



-LQGĜLFK6.È&(/WUHQpU'UåRYLF
VWUDQD

'DOät YëVOHGN\ NROD 9UDKRYLFH ² %URGHN X
3Y3., 8UÿLFHÅ%´1čPÿLFHQ+
 9RGiN3HWU±6WXGHQê$GDP.ROHþNiĜ3HWU
%URGHN X .  9ëäRYLFH   , Burget Aleš,
.ROiĜ'DYLG±0UĖND3HWU'REURPLOLFH²9tFRY
 , Kratochvíl Jakub, Zapletal Jakub (vl.), 7LäWtQ²
.UDOLFHQ+Å%´  1iYUDW5XGROI±8OLþQê
9iFODY3HWUåHOD2QGĜHM.DZLM3HWU3OXPORYÅ%´
6NDOND  , Hýbl František
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Vrahovice
9 8 0 1 40:19 24 1
 +RUQtâWČSiQRY       
3. Brodek u Pv
9 6 0 3 23:15 18 2
4. Skalka
8 6 0 2 22:16 17 1
 'UåRYLFH
      
6. Vícov
9 5 0 4 16:17 14 1
7. Kralice n./H. „B“ 9 4 0 5 32:31 13 0
8. Dobromilice
9 5 0 4 24:26 13 2
 1ČPþLFHQ+       
10. Brodek u K.
9 3 0 6 22:23 11 0
8UþLFHÄ%³
      
12. Tištín
9 3 0 6 14:27 9 0
13. Plumlov „B“
9 2 0 7 20:40 8 0
14. Výšovice
9 1 0 8 8:34 2 1
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$

0:0,

2WDVODYLFH3LYtQ



NROR 1H]DP\VOLFH²%HGLKRäģ  , 3x
0ROHU /DGLVODY [ 6WHMNRUD 3HWU 3ĜLNU\O 0DUWLQ

QD3. /DNRPê0LURVODY±[3D]GHUD=GHQČN2OäDQ\

5R]KRGÿt-DQXã±1ČPHF$QWRQtþHNåOXWpNDUW\
'UPROD5XV]y±06YR]LO'LYiNĥ 100.
VHVWDYD2WDVODYLF Sika – Smékal, Koudela, Vogl,
6NDOLFNê .DOiE ±7Niþ 9ODFK\QVNê &KYR
MND'UPROD5XV]y±+RQ1HMHGOê 7UHQpU-LĜt+RQ
VHVWDYD3LYtQD)UVW±3iWHN%DUWRQtN âYpGD 
6HGOiN 0DUWLQHF  âLPHN  =OiPDO  ± 9DOWU
3HWUåHOD06YR]LO)UêERUW±âLãPD 2UãHO -
Svozil.
7UHQpU Jaroslav Svozil.

Å=DVORXæHQiUHPt]D´



-LĜt+21WUHQpU2WDVODYLF
VWUDQD

NROR ÓMH]GHF².RYDORYLFH  , Fabián
0DUHN6NiOD0DUWLQ=ERåtQHN/DGLVODY%RXFKDOtN

²%LVNXSLFH  [6DPHN0DWČM.ROHĖiN
7RPiã+DQVO3HWU±.ĜLãĢDQ-DNXE2WDVODYLFH
Å%´þHFKRYLFHÅ%´  , Hon Tomáš – 2x
-iQ0LFKDO-RGO'DQLHO.OYiþHN0DWČM%URGHNX
3YÅ%´3DYORYLFH  , 2x Müller Jan, 2x
Bureš Tomáš, 2x Klobouk Petr, Selucký Tomáš –
ýHUYiã(GXDUG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Olšany
6 5 0 1 21:5 16 0
 ýHFKRYLFHÄ%³       
3. Nezamyslice
6 5 0 1 35:11 15 0
4. Biskupice
7 5 0 2 26:13 15 0
 äHOHþ
      
6. Brodek u Pv „B“ 6 2 0 4 17:23 6 1
 %HGLKRãĢ
      
8. Pavlovice
6 0 0 6 8:35 0 0
9. Otaslavice „B“ 6 0 0 6 7:34 0 0
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/,*$08åĤ-0.2/2
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%

NROR+YR]G².UDOLFHQ+Å%´  âYHF
5DGHN0OêQVNê-RVHI0X]LNDQW-DNXE±1DYUiWLO
2QGĜHM0HUWD3HWU3WHQt²þHFK\S.  ,
Nevrla Tomáš, Kohout Michal, 3ĝHP\VORYLFH
² %URGHN X . Å%´    'DYLG +RUiþHN
– Zatloukal Josef, Hryhoruk Andrii, .ODGN\ ²
3URWLYDQRY Å%´   , 3x Továrek Jaromír,
6ODYtþHN.YČWRVODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Kladky
6 6 0 0 28:7 18 0
2. Ptení
6 5 0 1 21:5 15 0
3. Brodek u K. „B“ 6 3 0 3 14:24 10 0
4. Hvozd
6 3 0 3 14:15 9 0
5. Protivanov „B“ 6 3 0 3 9:19 9 0
6. Kostelec n./H. „B“ 6 3 0 3 10:11 8 1
 ýHFK\S.
      
 =GČWtQ
      
 3ĜHP\VORYLFH       
06'/VWDUätGRURVW
NROR /täHė ² +OXÿtQ    6NRþRYVNê
Milan, Grápl Filip, 8QLÿRY ² =QRMPR   ,
*DEULHO .DUHO ± 3RKDQND 5DGLP .URPčĝtæ ²
%ODQVNR    [ 6LJPXQG -LĜt [ 'XãHN
Daniel, %DQtN2VWUDYDÅ%´6ORYiFNRÅ%´
 [âLJXW6DPXHO-LKODYD²)UëGHN0tVWHN
  , Malata Mirek – 2x Nezhoda Jakub,
Packo Daniel, 6LJPD2ORPRXFÅ%´3URVWčMRY
  3DYHOND'DYLG±[.RYiĜ3HWU=OtQÅ%´
7ĝLQHF  [+UXãND5RELQ/HKNê)LOLS
– Michalek Adam, Hamrozi Miroslav, 9tWNRYLFH
² =EURMRYND %UQR Å%´    ätGHN 'DYLG
1ČPHF0LFKDO+DGHã5LFKDUG5êF3DWULN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +OXþtQ
     
2. Frýdek-Místek 11 8 1 2 26:10 25
3. Jihlava
11 8 0 3 30:16 24
4. Zlín „B“
11 7 1 3 30:23 22
5. Slovácko „B“
11 6 2 3 27:15 20
6. Baník Ostrava „B“ 11 6 2 3 23:12 20
 /tãHĖ
     
8. Sigma „B“
11 5 1 5 34:15 16
9. Vítkovice
11 5 1 5 24:22 16
10. Zbrojovka Brno „B“ 11 4 2 5 24:29 14
7ĜLQHF
     
3URVWčMRY
     
.URPČĜtå
     
14. Znojmo
11 2 3 6 12:23 9
15. Blansko
11 1 1 9 10:39 4
8QLþRY
     
06'/PODGätGRURVW
NROR /täHė²+OXÿtQ  âWROED2QGĜHM
5DMþ\QHF 5RVWLVODY ± +DQGOtĜ 0DUHN 8QLÿRY
² =QRMPR   , Gabriel Karel – Sadílek
âLPRQ âNRSHN $OH[DQGU 6HGODĜtN 5RPDQ YO 
.URPčĝtæ ² %ODQVNR    [ âWDXEHUW )LOLS
%DQtN2VWUDYDÅ%´6ORYiFNRÅ%´  , 3x
%LWWD0DW\iã[/HYþtN/XNiã0DORĖ7RPiã/iWDO
'HQLVâXGiN5DGLP±âXãOD-DQ-LKODYD²)UëGHN
0tVWHN  , 2x Fila Lukáš, Procházka David,
Miška Matyáš, 6LJPD2ORPRXFÅ%´3URVWčMRY
  , Studený Simon – Vraj Matyáš, =OtQÅ%´
 7ĝLQHF    âYDFK 6ORQþtN 7RP ± %\UWXV
Eduard, Pollák Filip, 9tWNRYLFH²=EURMRYND%UQR
Å%´  +RQ(OLiã±ýHUQê0DUWLQ9DYĜLQD-LĜt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Zbrojovka Brno „B“ 11 9 1 1 47:12 28
2. Baník Ostrava „B“ 11 9 1 1 42:13 28
 /tãHĖ
     
4. Sigma „B“
11 7 2 2 30:10 23
 7ĜLQHF
     
6. Jihlava
11 7 0 4 30:17 21
7. Vítkovice
11 6 1 4 32:16 19
 3URVWčMRY
     
9. Frýdek-Místek
11 5 1 5 29:26 16
10. Zlín „B“
11 4 3 4 24:28 15
11. Slovácko „B“
11 4 0 7 16:25 12
+OXþtQ
     
13. Znojmo
11 2 1 8 16:35 7
14. Blansko
11 2 0 9 13:42 6
8QLþRY
     
.URPČĜtå
     

 /RYČãLFH
9. Kozlovice „B“
3LYtQ

6..XĝLP²7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.

      
6 1 0 5 14:28 3 0
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NROR

 

.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´
NROR 1čPÿLFH%URGHNX3Y²3LYtQ  ,
3x Handl Marek, 2x Frgál Jakub, Mudrla Martin,
âWČUED /XNiã .RSĜLYD 0D[LP ± =OiPDO -DNXE
1H]DP\VOLFH3DYORYLFH ² ÓVWt2SDWRYLFH 
  3. , Flajzar Martin, Matoušek Michal
± .RSĜLYD 2QGĜHM +UXãND -DNXE 'XE Q0 
/RYčäLFH  /iWDO-LĜt.RYiĜ3DWULN3URNHã
9ODVWLPLO %DUWRãHN )LOLS =XEDO 5DGHN 9\FKRGLO
=GHQČN ± 6RXNXS 0DWČM +RUQt 0RäWčQLFH ²
7RYDÿRY   , 2x Procházka Jakub, Obrtel
Michal, Botor Jan – 2x Vybíral Petr, Kohn Martin
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Dub n./M.
7 7 0 0 34:7 21 0
 1čPÿLFH%URGHNX3Y      
3. Kojetín
6 4 0 2 16:12 13 0
4. Ústí-Opatovice 7 5 0 2 19:17 13 2
 7RYDþRY
      
 +RUQt0RãWČQLFH       
 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH      



NRXþHKRVWĤVHQHSRGDĜLORSRXWNiQt]DFK\WLW
VWUDQD

HÁZENÁ
/,*$08åĤ

Å9ëVOHGHNMHVSUDYHGOLYë´

NROR

ĜtNi2QGĜHM0LODUNRXþ0RVWNRYLF
VWUDQD

.XíLP.RVWHOHFQ+

 
'UÿRYLFH8KHUVNĄ%URG

YtFHYKODYQtPNXSyQX

   %UQR%3URVWĨMRY
%UDQN\ %HQNRYiýLVOLQVNi0DOLQNRYi
 
5R]KRGÿt9RMiþHN±'XGD=DWORXNDOåOXWpNDU

W\.ĜtåRYi'LYiNĥ 50.
VHVWDYD 'UæRYLF Langerová – Niklová,
-DURãRYi -HWHORYi .RVWtNRYi ± ýLVOLQVNi 0D
OLQNRYi 3UĤFKRYi 1HKHURYi ± )URPORYi %HQ
NRYi6WĜtGDO\.ROHGRYi+XEiþNRYi.OLPHãRYi
.RPiUNRYi 6RDUHV .UDXVRYi 3WiþQtNRYi
7UHQpU Tomáš Jetel

Å3RGDOLMVPHSHUIHNWQt
WëPRYëYëNRQ´
Tomáš Jetel,



NRXþ'UåRYLF



VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD%ĝH]QLFH²0RUDYVNp.OR
ERXN\   , Vavrušková Veronika, Adamíková
$QGUHD ± [ 0DFKĤ 9HQGXOD âNUDEDORYi $GULDQD
%H]PčURY ² 9ONRä   , Kristýnová Eva – 3x
6OHåNRYi -XOLH 0RVWNRYLFH ² 0XWčQLFH   ,
6PLþNRYi9ČUD%DUHãRYi$QHWD/H[RYi+DQD±6YR
ERGRYi+DQD1RYiNRYi5RPDQD-DQVRYi<YRQQH
'UæRYLFH²8KHUVNë%URG  ýLVOLQVNi0DULH
0DOLQNRYi6RĖD%HQNRYi%DUERUD
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Holešov
5 5 0 0 36:3 15
2. Valašské Klobouky 5 4 1 0 17:6 13
3. Vlkoš
6 3 2 1 17:8 11
 0XWČQLFH
     
 'UæRYLFH
     
 0RVWNRYLFH
     
 8KHUVNê%URG
     
 %ĜH]QLFH
     
 %H]PČURY
     



YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD0DORPČĜLFH%UQR%
7HOQLFHÒMH]GX%UQD6RNRO90H]LĜtþt
37:23, Bohunice - HBC Olomouc 1966 35:25.

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 0DORPČĜLFH%UQR% 
2 Bohunice
4
3 Újezd u Brna
4
4 SKKP Brno B
4
 ,YDQþLFH

6 Telnice
3
 3URVWčMRY

 6..XĜLP

 6RNRO90H]LĜtþt 
.RVWHOHFQ+

11 Olomouc 1966
3


3
3
3
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109 : 82
124 : 107
117 : 114

87 : 82




74 : 93
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.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
,YDQþLFH  6..3 %UQR %    .RVWHOHF
Q+ÓMH]GX%UQD  3URVWčMRY0DORPčĝLFH
%  Telnice - Bohunice, HBC Olomouc 1966 6..XĜLP  

www.
vecernikpv.cz

MALÁ KOPANÁ

V PRVNÍ LIZE ŠLA CHALOUPKA DO TRHÁKU,

NA DALŠÍCH MÍSTECH JE TABULKA NAŠLAPANÁ

PROSTĚJOV Nesmírně zajímavý
podzim malé kopané v 1. okresní lize
mužů ČUS Prostějovska 2019/20
pokračoval třetími turnaji, po nichž
se tabulka soutěže přesypala jako v
písečných hodinách.
V Kobeřicích vládla vedoucí SK Chaloupka Prostějov, jež porazila domácí
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
Kobru 4:2 a udolala i průběžně druhý
NROR =iEĝHK²%RKXėRYLFH  , Hrubý FC Daniel Prostějov 3:2. Tím zvýšila
0DWČM %DOFiUHN 9RMWČFK ± [ 3ROiþHN -DNXE svůj náskok v čele na velice slibných šest
-HVHQtN ² þHFKRYLFH   , 2x Krézek
bodů, neboť nováček Daniel PV podlehl
'DQLHO +RUiN -LĜt .PtQHN )LOLS ýHUYHĖiN$OIUHG
– Valdez Daniel, 3OXPORY8UÿLFH²ãWHUQEHUN obhájci titulu SK Tomek 99 Dobrochov
 %XUHã0DUHN±[*iERU-LĜt=iKRUD-DQ
Lorenc Adam, .RQLFH ² &KRPRXWRY   ,
&HWNRYVNê9RMWČFK=DSOHWDO0LFKDO±[9DFKXWND
0LFKDO 'DYLG 7RPiã 2GVWUþLO -DQ .R]ORYLFH ²
0RKHOQLFH  [5HEO-RVHI8UEiãHN:LOOL
%DþD)LOLSâROF2QGĜHM1RYp6DG\²åHODWRYLFH
   3.  .XþHUD 0DUWLQ ± 6HKQDO )LOLS
þHUQRYtU ² 9LNWRULH 3ĝHURY Å%´   , 2x
âYHVWND'DQLHO[.RU\þDQ7DGHiã0LUYDOG3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH
     
2. Jeseník
10 9 0 1 34:13 26 1
3. Mohelnice
10 8 0 2 34:11 24 0
 =iEĜHK
    
5. Kozlovice
10 7 0 3 38:16 21 0
 äHODWRYLFH
    
7. Chomoutov
10 4 0 6 21:32 13 0
 .RQLFH
    
 âWHUQEHUN
    
10. Nové Sady
10 3 0 7 18:27 9 1
9LNWRULH3ĜHURYÄ%³     
þHFKRYLFH
    
3OXPORY8UÿLFH     
ýHUQRYtU
    

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
0D\HU1DYUiWLO±+DYOtN6PpNDO-3UiãLO3RSHOND0*UXOLFKětþDĜ3RGKUi]VNê
0*UHSO3DOLþND
7UHQpĝL Milan Varhalík a Leoš Havlík.

%UDQN\/H[RYi6PLþNRYi%DUHãRYi
5R]KRGÿt%ČKDO±3URFKi]ND.UiWNêåOXWpNDU
W\.UDYiNRYi6PLþNRYi±9iONRYi
Nováková. 'LYiNĥ60.
VHVWDYD 0RVWNRYLF 3WiþQtNRYi ± 6PLþNRYi
.DĖiNRYi 6PLþNRYi 9DYHUNRYi ± +ROXERYi
9ãHWLþNRYi /H[RYi .UDYiNRYi .DUD¿iWRYi ±
Barešová, Vlková. 6WĝtGDO\ Holubová, KalendRYi2ãĢiGDORYi/LVLFNiâWHINRYi+HMFPDQRYi
7UHQpU2QGĜHM0LODU



5R]KRGÿt+DMQD5XVDQRY9\ORXÿHQt
8:6. 6HGPLÿN\ 3/3:8/6. 'LYiFL 97.

1HMYtFHEUDQHN.XĝLPL
âXVWHN&KêOHN.DORXVHN

0RVWNRYLFH0XWĨQLFH
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3:6 a úřadující mistr pro změnu nestačil
na kobeřické hostitele 1:5!
Ve Vrbátkách se zaskvěl 1.FC Laškov
přehráním domácího týmu 5:2 + smetením Gremia Prostějov 9:2, čímž skočil až
na třetí místo za dobrochovského favorita. Celkově je tabulka ohromně vyrovnaná, druhou příčku a sestupový sedmý
post dělí jen čtyři bodíky.
A jeden dovětek na závěr: před zahájením sobotních zápasů se na obou hřištích držela minuta ticha za zesnulého
pěveckého mistra Karla Gotta.

2.5(61©/,*$08lµ
3. KOLO
Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – 1.FC Laškov 2:5, Vrbátky – TJ Orli Otinoves 2:6,
Laškov – Gremio Prostějov 9:2, Gremio PV – Otinoves 5:5.
Hřiště Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – SK Chaloupka Prostějov 2:4, Chaloupka
PV – FC Daniel Prostějov 3:2, Kobeřice – SK Tomek 99 Dobrochov 5:1, Daniel
PV – Dobrochov 3:6.

3UĥEčæQiWDEXOND

1. Chaloupka PV
2. Dobrochov
3. Laškov
4. Otinoves
5. Daniel PV
.REHĜLFH
7. Vrbátky
8. Gremio PV

5
3
3
2
3

2
0

1
1
1
3
0

0
1

0
2
2
1
3

4
5

20:9
27:18
22:15
23:19
24:24

15:24
23:43

16
10
10
9
9

6
1

/,*$08åĤ-0.2/2

6..3%UQR%²7-6RNRO,,3URVWčMRY

21
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5R]KRGÿt Florián a Krauter.
9\ORXÿHQt 2:3.
6HGPLÿN\ 1/0:1/1.
'LYiFL 87.

1HMYtFHEUDQHN%UQD%
Michálek 9, Svojanovský a Sedlák 4.
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
=0LFND6ODGRYQtN±90LFND+DFXUD2UGHOW01HYUOê0LNXOND.RVLQD-XUHþND
7UHQpU7RPiãýHUQtþHN

Ä&K\EČORþWUQiFWNOXNĤDSĜHVWRMVPHY\KUiOL³


7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD

VWUDQD

19100211084

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí

" I NII L?? J I L N ´ÛÛ

Z VERNISÁŽE

jaký byl konncertt viirtuuózza a jeeho hostůů....

dením všech odehraných filmů včetně
takových podrobností jako je národnost
režiséra a dalších členů štábu, aby bylo
do nejmenších důsledků dohledatelné,
jakou skladbu programu daný biograf
nabízí. Dále musí být také vykázána
činnost zaměřená na mladé publikum.
Toto se odehrává vždy lednu, Europa
Cinemas dlouhé měsíce kalkuluje výši
podpory, aby na podzim udělilo dotaci
za předchozí kalendářní rok.
„Mám velkou radost z toho, že se dramaturgie kina Metro 70 setkala s tímto
úspěchem ze strany vysoce ceněné profesní organizace a chtěla bych za to velmi poděkovat i ředitelce Barboře Kucsa
Prágerové a jejímu kolektivu,“ vzkázala
Sokolová.
(red)

Pod střechou prostějovské knihovny
jsou od středy k vidění obrazy amatérských malířů různého věku i profesí.
Vidět tam můžeme skutečně různorodá díla zachycující přírodní scenérie
v okolí španělského Santiaga de Compostela či hanáckých Seloutek. Jedno
však mají společné: všichni autoři svůj

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Chybou člověka je,
že se snaží přírodu ovládat místo
toho, aby jí dlouze a trpělivě naslouchal a obdivoval ji. Lidé, kteří tak
činí, ve středu zaplnili podkrovní
sál Městské knihovny Prostějov do
posledního místa. Stalo se tak při
slavnostní vernisáži výstavy, na níž
mnozí z nich představili vlastní obrazy inspirované právě přírodou.

kumšt rozvíjejí v jednom ze dvou výtvarných kruhů pod vedením Květoslavy Snášelové. Legendární kantorka
k lásce k výtvarnému tvoření přivedla
celé generace svých žáků a studentů,
v důchodu se jí totéž daří i u dospělých.
„Tvrdím, že nemám žádné začátečníky,
na všechny jsem hrdá. A to i přesto, že
občas trochu zlobí jako ty děti. Někdy
třeba nedonesou výkres s tím, že ho
vezli na kole a on jim uletěl,“ pobavila
přítomné členka olomoucké Unie výtvarných umělců, jež už desítky let stále
vyznává podobné postupy. „Jde mi
o to, aby se všichni při malování cítili
příjemně. Proto jim pouštím krásnou
meditativní hudbu,“ prozradila mimo
jiné Květoslava Snášelová.
Právě muzika byla jednou z nedílných součástí středeční vernisáže.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Představili se zejména šikovní začínající muzikanti, mezi nimiž vynikl Ondřej Koutný. Mladičký akordeonista
dokázal, že třetí místo v celostátní přehlídce rozhodně nezískal náhodou.
Výstavu Příroda má svoji poezii

bude možné navštívit v Galerii Na
Půdě prostějovské knihovny až do
konce roku. Sám podkrovní sál ožije již tuto středu 16. října přednáškou prostějovské historičky Michaely Kokojanové Věci a jejich lidé.

8GTPKU¾åXÚUVCX[FXQWXÚVXCTPÚEJMTWJčRQFXGFGPÊO-X÷VQUNCX[5P¾wGNQXÆ
\EGNC\CRNPKNCRQFMTQXPÊU¾N/÷UVUMÆMPKJQXP[
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Většinu života
prožíval zápasové stresy přímo
na hřišti, nejprve jako hráč a poté dlouhá léta coby trenér. Teď
už Miroslav Čada (na snímku)
druhým rokem vnímá volejbal
z odlišné role funkcionáře, VK
Prostějov v něm má spolehlivého sportovního ředitele. A začátek aktuální sezóny 2019/2020
si může z V.I.P. tribuny náramně
vychutnávat, neboť jím sestavené mladé družstvo po čtyřech
extraligových kolech senzačně
vévodilo tabulce.

ƔƔ Co říkáte na senzační vedení v tabulce po čtyřech kolech?
„Nebudu tvrdit, že jsem něco takového
čekal. (úsměv) Tým jsme od minulého
ročníku výrazně omladili, odešla většina hráčských opor a naší snahou bylo
v rámci ekonomických možností postavit co nejkvalitnější tým s perspektivou do budoucna. Samozřejmě jsme
chtěli, aby byl konkurenceschopný
už pro tuhle sezónu, ale reálně někde
v klidném středu tabulky bez sestupových starostí. Vyloženě medailové ambice jsme tentokrát neměli a nemáme,

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

natož abychom se pohybovali v úplném čele. Výborný vstup je určitě nad
plán, z našeho pohledu znamená velmi
příjemné překvapení.“
ƔƔ Čím si čtyři vítězství ze čtyř duelů
včetně skolení největších favoritek
z Olomouce vysvětlujete?
„V první řadě je potřeba ocenit dobrou práci hlavního kouče Lubomíra
Petráše, celého realizačního týmu a pochopitelně samých děvčat. Holky od
začátku přípravy správně makaly, Luboš je kvalitně vede a na start extraligy
dokázal mančaft dobře nachystat. Taky
je pravda, že si kolektiv po obměně kádru perfektně sedl, zatím je z něho cítit
ohromná soudržnost i touha se zlepšovat, něco dokázat. Luboš však pravdivě
opakuje, že jde teprve o vydařený úvod,
který ještě nemusí nic znamenat. Musíme všichni zůstávat nohama pevně na
zemi.“
ƔƔ Nicméně UNIQA extraliga se jeví
mnohem vyrovnaněji než loni, že?

PROSTĚJOV Městská umělecká
sbírka se rozroste o další obrazy, jejichž nákup minulé úterý schválila
rada města. Celkem bratru za devětapadesát tisíc korun. Konšelé podle
svých slov koupili pětici obrazů,
které budou reprezentovat lokální
umělce.
„Velice si vážíme umění a všech, kteří
mají tu schopnost předat krásno budoucím generacím. Tento kup nám
doporučila komise pro nákup uměleckých děl. Finance na pořízení půjdou
z rozpočtu města Prostějova,“ uvedl primátor František Jura.

obraz
kupní cena (v Kč)
Žudr, ilustrační perokresba,
3 000
Nám. T. G. M. v první
polovině 20. století, olej
28 000
František Tříska
Národní dům a Netušilova
ulice kombinovaná technika
8 000
Vilém Topinka
Hanačka s košíkem, olej
8 000
Jan Smítal
Hanák, olej na plátně
12 000
Zdroj: Magistrát města Prostějova
„Tentokrát je v nabídce perokresba, budoucí generace ocení a pohled na
olej na plátně či kombinovaná techni- umění mistrů jim potěší duši,“ doplnika malby. Obrazy nesou odkaz Hané la náměstkyně Milada Sokolová, která
nebo města Prostějova tak, jak jej uměl- Večerníku přidala přehled vybraných
ci viděli a cítili. Věřím, že náš výběr uměleckých děl.
(mik)

malíř
Adolf Kašpar
Antonín Majer
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„Ano, přesně tak to vidím. Olomouci
odešlo několik tahounek a nevypadá natolik dominantně jako v minulé sezóně.
Zatím se bez klíčových hráček trochu
hledá i Liberec, hodně přebudované celky mají Královo Pole nebo Přerov. Naopak silněji než loni se jeví Šelmy Brno,
Olymp Praha, Ostrava či Šternberk.
Každopádně se česká nejvyšší soutěž
opravdu dost vyrovnala a kvalitativní
rozdíly mezi jednotlivými družstvy se
zmenšily. I proto se nám v dobré počáteční formě dařilo vítězit.“
ƔƔ Není tedy možné útočit třeba i na
cenný kov?
„Takhle uvažovat by bylo moc předčasné. Jde o to, že máme skutečně velmi
mladý tým, kde kromě ostřílené Gabiky Kozmík jsou všechny ostatní holky
pod pětadvacet let. Tím pádem musíme
počítat s výkonnostními výkyvy, kdy ne
všechno půjde celou dobu optimálně.
Určitě přijdou horší chvíle, špatné zápasy, porážky. A právě až potom se ukáže,

-"1/`"*h

na co náš současný mančaft doopravdy
má. Nemluvě o zdravotních problémech, které mohou přijít a naše družstvo by citelně oslabily. V každém případě platí, že za výborný úvod zaslouží celý
kolektiv absolutorium a teprve uvidíme,
co přijde dál.“ (s úsměvem)
ƔƔNetáhne vás to zpátky na lavičku?
„Vůbec ne. (směje se) Trenérskou štafetu
jsem rád předal mladším a jak už jsem
řekl, Luboš dělá svou práci výborně. Já si
volejbal užívám z tribuny, i když musím
říct, že většinou jsou to tam větší nervy
než na place. Celkově mám radost, že
družstvo i realizační tým zatím tak dobře
fungují a po odchodu Petera Gogy zvládáme také chod klubu z provozně funkcionářského hlediska. Víc se zapojil Ondra
Hubáček na pozici sportovně-technického manažera, mládež si vzal pod sebe její
nový šéftrenér Aleš Novák. A všichni
společně se snažíme, aby volejbalový Prostějov měl i ve skromnějších finančních
podmínkách stále respekt soupeřů.“

Foto: Marek Sonnevend
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JUNIORKY

KADETKY
VK Prostějov – Ostrava 3:2 (-20,
24, 11, -9, 12) a 0:3 (-17, -20, -16)
V aktuálním ročníku extraligy ČR
U17 čekaly prostějovské kadetky na
premiérový zisk až do třetího dvoukola. Dočkaly se na konci prvního
vzájemného střetu s Ostravou (viz
připojená fotogalerie), který provázela
spousta velkých obratů, například třetí set ovládly Hanačky 25:11 a čtvrtý
vzápětí projely 9:25. Rozhodující tiebreak však zvládly 15:12, čímž oslavily
své první vítězství. Odvetný duel však

PRAHA, PROSTĚJOV Dlouho jely
prostějovské volejbalistky na vítězné
vlně, než je z ní v 5. kole UNIQA extraligy ČR 2019/2002 smetly ženy
pražského Olympu. Ty předvedly
ve své malé hale skvělý výkon, jasně
ovládly vzájemný souboj a dosud
vedoucí družstvo tabulky sesadily na
třetí místo.
Ráz celému střetnutí určil hned jeho
začátek, kdy Hanačky po vyrovnaném
vstupu (3:4) hodně srazil dolů následný
výpadek při servisu Šimáňové. Ta je dostala pod velký tlak na přihrávce, domácí
tým se chytil šňůrou devíti bodů za sebou (!) na 12:4 a v podstatě tím rozhodl
celou zahajovací sadu. Chybující vékáčko se pak sice vzpamatovalo, aby postupným zlepšováním dotáhlo z 20:11 na
21:15. Leč koncovka znovu patřila jasně
lepším soupeřkám – 25:16 a 1:0.
Ve druhém dějství vydržela herní vyrovnanost o něco déle, hostující kolek-

tiv zprvu těsně vedl (4:6, 7:8, ještě 9:11
a 12:13). Papírově silnější protivnice
ale v polovině setu skóre opět strhly na
svou stranu (16:13) a poté zvyšovaly
náskok (21:15) těžíce jak z mnohem
jistějšího příjmu, tak výrazně úspěšnějšího útoku. Mladé a nečekané lídryně
soutěže se vůbec nemohly dostat ke své
hře, pražský výběr měl ve všem navrch
– 25:18 a 2:0.
Klíčová pasáž třetího dílu zase nastala
od nadějného stavu (tentokrát 7:9),
jenž Olympačky otočily silným úsekem ještě razantněji na 17:11. Během
tohoto obratu se nejvíc projevila značná kvalita PVK na síti, kde jeho plejerky
v čele s ukrajinskou akvizicí Denysovou
kralovaly. Navíc získávaly drtivou většinu delších výměn, což mělo stěžejní
dopad. Ačkoliv Petrášovy svěřenkyně
bojovaly až do úplného závěru (20:16,
22:18) a snažily se v rovnocennějším
zbytku mače s nepříznivým vývojem

„V utkání byl Olymp jasně lepší ve všech herních činnostech, ale hlavně nás předčil v dohrávkách výměn, kde se dostával z těžkých pozic. Krajní smečařky byly
našlápnuté, velmi dobře zahrála Denysova. Celý zápas jsme tahali za kratší konec
a neměli v podstatě žádnou šanci.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov

Stanislav MITÁÈ – Olymp Praha
„Těší mě vítězství nad Prostějovem, protože ten vstoupil do soutěže excelentně,
dokázal vyhrát v Liberci a porazil doma 3:0 favorizovanou Olomouc. Jsem tak
nesmírně rád, blahopřeji hráčkám za předvedený výborný výkon. Byli jsme jasně
lepší v útoku s velice dobrou úspěšností 44 procent a oproti poslednímu zápasu
v Brně jsme zlepšili i proměňování bodových situací.“
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ještě něco udělat včetně odvrácení tří
mečbolů, už se jim to nepodařilo –
25:21 a 3:0.
(son)
Statistiky z utkání, výsledkový s průběžnou tabulkou UNIQA extraligy
a příštím programem najdete na
straně 26

3:0

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

OL PRA
VK PRO

kolektiv VK na žádný získaný set v 1.
lize U17, kde hraje pod hlavičkou oddílového béčka kadetek proti věkově
starším soupeřkám. Tentokrát byl nad
síly kolektivu trenérky Lenky Fabikovičové Nový Jičín, na jehož hřišti holky vyrovnaněji vzdorovaly jednu sadu
úvodního střetnutí a dvě dějství odvety. Favoritky ale víc neohrozily, přesto
nejsou v tabulce na nejnižší příčce.
1. liga kadetek ČR, základní skupi67$5h©l.<1¨
na F 2019/20 – pořadí po 6. kole: 1.
Nový Jičín – VK Prostějov B 3:0
Frýdek-Místek 18, 2. Zlín 14, 3. Nový
(20, 11, 12) a 3:0 (18, 20, 10)
Jičín 12, 4. Frenštát 10, 5. VK ProstěAni na třetí pokus nedosáhl žákovský jov B 0, 6. Olomouc 0.
(son)

odehrály mnohem hůře a protivnice
jim už nedovolily nic výraznějšího.
Družstvo kouče Aleše Nováka tak zůstalo v tabulce páté, leč aspoň trochu
odskočilo poslednímu Přerovu.
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B 2019/20 – pořadí po 6. kole: 1.
Šternberk 18, 2. Brno 15, 3. Ostrava
13, 4. Uherské Hradiště 6, 5. VK Prostějov 2, 6. Přerov 0.

Lékař prostějovských volejbalistek Pavel Navrátil má spoustu
kamarádů, přátel i známých. S jedním kámošem proslaveným dávnější minulostí se potkal v sobotu na Olympu Praha.
Byl to kapitán českých mistrů světa z domácího šampionátu
1966 Zdeněk Groessl (na snímku je vlevo).

S kapitánem mistrů světa

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

Na Olympu dostaly Hanačky herně

VK Prostějov – Znojmo 3:0 (15,
21, 19) a 3:0 (26, 18, 18)
Po sobotním jednobodovém vstupu do 2. ligy žen pokračoval tým
vékáčka U19 o den později ve svém
tažení juniorskou první ligou, v níž
tentokrát hostil Znojmo. Dvojzápas

4. kola měly svěřenkyně Solange
Soares bezpečně pod kontrolou kromě úvodu odvety, kde musely perně
bojovat o první sadu v dramatické
koncovce. To se jim povedlo a jinak
na palubovce Národního sportovního centra PV bez problémů kralovaly. Díky tomu se s plným počtem
osmnácti nasbíraných bodů posunuly do čela tabulky.
1. liga juniorek ČR, základní skupina
E 2019/20 – pořadí po 6. kole: 1. VK
Prostějov 18, 2. Šlapanice 17, 3. Zlín
13, 4. Uherské Hradiště 6, 5. Břeclav 0,
6. Znojmo 0.

a žákyně mezi staršími soupeřkami stále bez zisku setu
PROSTĚJOV České soutěže volejbalové mládeže 2019/2020 jsou
v plném proudu, se střídavými úspěchy do nich už téměř měsíc zasahují
dívčí talenty VK Prostějov. Jak se jim
dařilo o předminulém víkendu?

Prostějov (son) - Po jednom zápasově
volnějším týdnu s jediným střetnutím
opět přichází nabitější týdenní náplň
dvou soutěžních duelů. Ten první absolvují prostějovské volejbalistky ve
čtvrtek 17. října od 18.00 hodin venku,
konkrétně na palubovce Šelem Brno.
A půjde o 6. kolo UNIQA extraligy žen
ČR 2019/20. Loňský ambiciózní nováček čeřil v průběhu minulé sezóny herní
i výsledkové vody a nakonec obsadil
páté místo. Jak známo, spoléhá především na věkově starší legionářky, bývalé
(či ještě současné) reprezentantky. Současně dává prostor i mladým talentům,
ale každopádně se v létě před aktuálním
ročníkem ještě posílil. K osvědčeným
tahounkám Simoně Janečkové, Kristýně Boulové, Soně Novákové či Markétě
Chlumské přibyly blokařka Ivana Svobodníková, smečařka Lucie Polášková
(z Prostějova), univerzálka Tereza Diatková a dvě Američanky Kamalani Akeo
a Margaret Wolowicz, posléze i další
ostřílené účko s bohatými zahraničními
zkušenostmi Soňa Mikysková. Není
divu, že Jihomoravanky pod vedením
nového lodivoda Ondřeje Bouly od
začátku vše vyhrávaly a drží se v úplném popředí tabulky. „Šelmy jsou velice
silné a netají se cílem útočit na ligovou
medaili. Určitě patří ke spolufavoritům
soutěže, jejich dosavadní výsledky ani
vysoké umístění mě vůbec nepřekvapují. My však i v současném omlazeném
složení chceme bojovat o vítězství v každém utkání, proto do Brna rozhodně
nepojedeme předem poražení. Jakýkoliv bodový zisk tam každopádně bude
úspěchem,“ odtušil hlavní trenér žen
vékáčka Lubomír Petráš.

9HÄWYUWHNQDWÈzNÙPDÄ
za Šelmami do Brna

Prostějov (son) - Tak trochu nečekaně
odehrály volejbalistky VK Prostějov ve
čtvrtek 10. října přípravný duel. Nastoupily k němu doma v hale Sportcentra
DDM proti celku TJ Ostrava a po vyrovnaném průběhu podlehly 1:3 na
sety. „Nebyl to plánovaný přátelák, spíš
hodně narychlo domluvený. V úterý
mi zavolal Pompe – tedy ostravský trenér Zdeněk Pommer – jestli bychom
si s nimi nechtěli dát ještě během týdne
přípravný zápas. Řekl jsem, že jo, ale
musí přijet za námi do Prostějova. S tím
zase souhlasil on a tak jsme se dohodli
na čtvrteční odpoledne,“ vysvětlil rychlý
zrod střetnutí kouč vékáčka Lubomír
Petráš. Jeho tým nenastoupil v úplně
kompletní sestavě, která byla navíc průběžně prostřídávána. Hostující družstvo
nakonec mělo mírně navrch a získalo tři
ze čtyř hraných sad. „Šlo o tréninkové
utkání během dvou tréninkových hodin, nic bych z něj nevyvozoval. Zůstali
jsme díky němu v zápasovém rytmu
před víkendovým soubojem na Olympu,“ odkázal Petráš k extraligové bitvě
v Praze, kde Hanačky nastoupily dva
dny po severomoravském intermezzu.
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Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz

Juniorky do třetice naplno, kadetky vydřely první výhru

10. Frýdek-Místek 2. Zatím se extraligové pole trochu rozdělilo na horní a spodní polovinu, avšak tohle se
může postupem času lehce změnit.
„Nelze než zopakovat, že liga je letos
hodně vyrovnaná, každý může porazit
každého a určitě se zrodí ještě spousta
dílčích překvapení. My nesmíme řešit,
jestli jsme první, třetí nebo kolikátí. Spíš
je potřeba se maximálně soustředit na
každé další utkání a jít zápas od zápasu.
Sice to zní jako klišé, ale je naprosto pravdivé,“ poukázal Luboš Petráš s důrazem
na nutnost v pokračování co nejlepší tréninkové práce.

vecerník
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PROSTĚJOV Tak tohle se vyplatilo!
Prostějovské kino Metro 70 obdrželo
z prestižní sítě Europa Cinemas, jíž je
členem, částku 227 000 Kč. Co s částkou, se kterou se původně v rozpočtu
nepočítalo, bude?
„Tyto peníze jsou určeny na podporu
a rozvoj kina, a to především směrem
k důrazu na evropskou a národní kinematografii. Aby kino na peníze dosáhlo,
musí pravidelně plnit soubor podmínek
a přistupovat k dramaturgii tak, aby byla
co nejpestřejší a obsahovala velký podíl
evropského a českého filmu,“ vysvětluje
Milada Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Síť Europa Cinemas každoročně vyhodnocuje přehledy s detailním uve-

NESE OVOCE

v síti Europa Cinemas Knihovnu krášlí poetické obrazy přírody

Členství kina Metro 70

Václav Hudeček dle očekávání táhl.
Plakáty zvoucí na jeho konický koncert byly velmi brzy přelepeny nápisem „vyprodáno“. Přitom to rozhodně nebyl pouze on, kdo si uplynulou
sobotu vysloužil nadšené ovace více
jak stovky posluchačů, které se podařilo vmáčknout do prostor nevelkého barokního sálu. Devítiletou Kláru Gibišovou navzdory krásným
šatům nebylo za koncertním kříd-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Martin Zaoral
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klikni na
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tových sonát, později pak sonatinu, do Klubu přátel hudby. Tenkrát mě sem Vlkovi za finanční podporu, bez níž
níž Antonín Dvořák zaklel veškerou pozval pan Trnečka, který tady nyní by podobný koncert nebylo možné
naději na opětovné shledání se svými má velmi zdatnou následovnici,“ pro- uspořádat. Záznam z něj třemi kamedětmi, které již dlouho neviděl. Jako hlásil Václav Hudeček směrem k Lud- rami pořídila televize NOE.
přídavek si publikum vytleskalo noto- mile Kopečné Nedomanské stojící Další z akcí zmiňovaného konicricky známou Dvořákovu Humores- za organizací koncertů Klubu přátel kého Klubu přátel hudby bude
lem málem vidět, její hru však přes- Nokturna a zároveň doprovodil oba ku, již virtuóz předvedl s plným sou- hudby.
koncert kytarového dua Siempre
lechnout nešlo. Dívka známá i ze show houslisty. Sám Václav Hudeček spolu středěním. „V Konici jsem naposledy Organizátorka posléze poděkovala Nuevo naplánovaný na středu 20.
Jana Krause zahrála celkem čtyři kratší s ním předvedl nejprve jednu z Mozar- hrál před třiceti lety v rámci koncertu Olomouckému kraji a lékaři Zdeňku listopadu.
skladby. Už při té první Bachově preludiu publikum obdivně vzdychlo, to
saa
nejtěžší si však Klára nechala na konec,
3x foto: Martin Zaoral
když velmi solidně zvládla náročnou
etudu Ference Liszta.
Snad ještě větším překvapením
bylo vystoupení jen o pár let staršího houslisty Jana Nováka. Ten si
zvolil svěží dílko a jeho Cikánské
melodie Pabla de Saratese v sále
zapůsobily jako osvěžující hudební průvan za zavřenými okny.
Vůbec nejvíce času na pódiu strávil Lu8¾ENCX *WFGéGM UK MQPEGTV X U¾NG U LGFKPGéPQW &GXÊVKNGV¾-N¾TC)KDKwQX¾UMNÊ\GNC\CUNQWåGPÚQD $CTQMPÊU¾NMQPKEMÆJQ\¾OMWUG\CRNPKNFQRQU
káš Klánský. Jeden z nejvýznamnějších
CMWUVKMQWQRTCXFWWåÊXCN
FKX
NGFPÊJQOÊUVGéMC
mladých českých klavíristů sólově velmi precizně zahrál známá Chopinova

KONICE Tomu se říká návrat! Když mu bylo patnáct, vystoupil jeden z nejúspěšnějších houslistů naší historie s Royal Philharmonic Orchestra v Londýně. O řadu let později se Václav Hudeček
představil i publiku v Konici. Tehdy zahrál ve zdejším zámeckém sále, který vyniká jedinečnou
akustikou. Po třech desítkách let se na stejném místě objevil znovu. A vzal s sebou i mladičké
a zapálené muzikanty přesně takové, jako byl kdysi on sám. Stalo se tak v sobotu 12. října
v rámci slavnostního koncertu Má vlast. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz

KONCERT ZCELA ZAPLNIL ZÁMECKÝ SÁL

milujeme vecerník
á

HOUSLOVÝ VIRTUÓZ
9É&/$9+8'(Ġ(.
6(327ì,&(7,/(7(&+
95É7,/'2.21,&(

28

volejbal

aneb názor
Michaela Zatloukalová

V sobotním vzájemném duelu
Olymp – VK se hned čtveřice domácích hráček (Karyna Denysova, Pavlína Šimáňová, Lucie
Kalhousová a Anna Komárková) dostala přes dvouciferný počet nastřádaných bodů, zatímco
na straně Hanaček to dokázala
jediná Gabriela Kopáčová.

4
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KLASICKÝ „DOMÁCÍ“ TÝM?

V předchozích dvou sezónách provázel ženy VK Prostějov jeden zajímavý
jev: jejich výkony ani výsledky se skoro vůbec nelišily podle toho, jestli nastoupily doma nebo venku. Leckdy to naopak vypadalo, že na hřištích soupeřek hrají lépe než na vlastní palubovce.
Pamatuju si, že jsem tenhle nezvyklý fakt už minimálně jednou rozebíral
i v této rubrice. A došel k závěru, že nejpravděpodobnějším důvodem může
být psychika. Jako že v daném složení z ročníků 2017/18 i 2018/19 působily Hanačky často uvolněněji v cizích halách, zatímco v té vlastní před
některými náročnými fanoušky někdy podléhaly mentálnímu tlaku.
Třeba jsem se mýlil a šlo spíš o náhodu, možná ale taky ne. Každopádně
letos to zatím vypadá, že současný mančaft vékáčka po další personální obměně najel na klasický model běžně fungující u většiny týmů v kolektivních
sportech. Tedy větší domácí síla a větší venkovní zranitelnost.
Vždyť ve Sportcentru DDM holky působivě smetly favorizovanou Olomouc a skvělý výkon předvedly i proti Přerovu. Naopak v Liberci se trápily částečně a na KP Brno dva sety hrozně, byť nakonec oba duely dotáhly
k vydřeným vítězstvím. Leč v Praze na Olympu již spadla klec, další slabší
produkce vedla k jasné porážce.
Jestli bude aktuální sezóna pokračovat podobným způsobem i dál, to se teprve uvidí. Rozhodně by ale bylo lepší top kvalitu vytahovat hlavně na své
půdě a s vlastními věrnými fanoušky si co nejvíc užívat dobrou diváckou
atmosféru krásných vítězství.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Původně jsme měly za celý týden hrát jen ligu na Olympu, ale pak se povedlo narychlo domluvit přátelák s Ostravou. Aspoň jsme zůstaly v zápasovém
rytmu. Už proti TJ však bylo cítit, že nám to herně nejde tolik, jako ve většině
předchozích utkání, což se bohužel potvrdilo i v Praze. K tamnímu zápasu toho
moc neřeknu. Olymp hrál moc dobře, my jsme nezatlačily servisem a soupeřky
si pak dobře distribuovaly útok. Takže gratuluji domácím k vítězství. Mají kvalitní družstvo, nám slabší výkon v jejich hale nemohl stačit. Aspoň jsme se vrátily
nohama na zem a poznaly, že je potřeba pořád naplno makat. Na trénincích
i v zápasech. První porážka jednou musela přijít a teď jde o to, aby jich pokud
možno moc nepřibývalo. Ve čtvrtek zkusíme urvat nějaký bodík v Brně u Šelem,
kde to bude hodně těžké, ne náhodou nás vystřídaly v čele tabulky. V sobotu pak
potřebujeme vítězně zvládnout domácí utkání se Šternberkem.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Kouč volejbalistek Prostějova
Lubomír Petráš sice hodnotil
hladkou prohru na Olympu s odstupem času již s nadhledem,
ale během samotného střetnutí
v Praze tak klidný zdaleka nebyl.
I coby vyhlášený pohodář na své
svěřenkyně nejednou dost zvýšil hlas, což dokládá i připojený
snímek lékaře VK Pavla Navrátila
z haly v Přípotoční ulici.

Dùrazné
domlouvání na PVK

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Tohle bylo těžké vybírání... Pokud nepočítáme tréninkový mač s Ostravou, odehrály prostějovské volejbalistky
během minulého týdne jediné soutěžní střetnutí. A na
Olympu Praha ruply jasně 0:3. Žádné z hostujících plejerek se tam moc nedařilo, tudíž mladé smečařce stačilo
na dílčí ocenění i pouhých 6 dosažených bodů.
Měla totiž aspoň solidní přihrávku s úspěšností 50 procent a nejvyšší užitečnost +4
z celého týmu. Byť útočně (zakončení pouhých 31 procent) se svezla s bídou celého
družstva.

Karolína FRIÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Premiérová porážka VK v sezóně přišla na Olympu,
který prokázal sílu a odsunul lídryně z čela na třetí místo

úspěšností. Hlavní rozdíl mezi oběma
týmy spočíval v přechodu z defenzivy
do zakončení, soupeř uhrával skoro
všechny delší výměny,“ analyzoval kouč
vékáčka Lubomír Petráš.
Z porážky jako takové nedělal žádnou
vědu, ovšem logicky ho mrzela její výše.
„Mohli a měli jsme být odvážnější na podání i na síti, víc do toho chodit, zariskovat. Na druhou stranu Olymp předvedl
velice dobrý výkon, dařilo se mu a jeho
hráčky ukázaly svou kvalitu. Šlo o názornou ukázku toho, jak to vypadá, když
se dostaneme pod tlak silného družstva
a herně nám to moc nejde,“ rozebíral
Petráš.
První výsledkový neúspěch aktuálního
ročníku bral pragmaticky. „Asi každému
muselo být jasné, že s naším současným mladým mančaftem nemůžeme
v lize pořád jen vítězit úplně nade všemi
včetně favoritů. Samozřejmě nechceme
příliš dole. Prostě se stalo, s holkama
si rozebereme důvody a jedeme dál.
Příště to zkusíme zase,“ povídal Petráš
rozumně.
Jeho svěřenkyně už nevedou tabulku,
která se po pěti dějstvích dost srovnala: 1. Šelmy Brno 13, 2. Olomouc
12, 3. Prostějov 11, 4. Ostrava 10, 5.
Olymp Praha 9, 6. KP Brno 6, 7. Liberec 5, 8. Přerov 4, 9. Šternberk 3,

/QOGPVMC\GUQDQVPÊJQFWGNWRTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGM XTčåQXÆO PC1N[ORW
2TCJC
Foto: internet

prohrávat, ale počítali jsme s tím, že po
lepších výkonech zákonitě přijdou i horší. Což se tentokrát stalo,“ řekl slovenský
trenér.
Zaváhání číslo jedna po čtyřech vítězstvích tedy vnímal s nadhledem. „V minulých týdnech jsem zdůrazňoval, že
nesmíme přeceňovat šňůru výher a držet se nohama na zemi. Teď po porážce
by pro změnu bylo zbytečné zůstávat

Katrina Zilberman, další smečařka Veronika Schandlová či nahrávačka Nicole Šmídová (na roční hostování z Prostějova).
Přesto výrazně obměněný šternberský
kolektiv dosud marně čeká na první výhru, byť už dokázal získat tři bodíky za
těsné porážky 2:3 ve Frýdku-Místku, s Libercem i s KP Brno. V Olomouci podlehl 0:3, naposledy v Přerově 1:3 a po pěti
dějstvích je devátý, má tedy pod sebou
jediného soupeře.
„Přesto by bylo velkou chybou Šternberk jakkoliv podcenit. A já věřím, že my
to neuděláme. Na přípravném turnaji
v Olomouci jsme proti němu odehráli
naprosto vyrovnané utkání, jeho sestavu

vs.

tvoří hodně zajímavé hráčky včetně pětice zahraničních. Určitě tak je schopen
dobrých výkonů a my musíme být připravení na to, že třeba přijde právě u nás.
Proto sami půjdeme předvést kvalitní
hru, aby vítězství zůstalo doma,“ nadnesl
kouč prostějovských volejbalistek Lubomír Petráš k sobotnímu střetu dvou mančaftů z Olomouckého kraje.

PRAHA, PROSTĚJOV Další výsledkové překvapení už prostějovské
ženy nepřidaly. Páté dějství parádně
rozjetého ročníku extraligové soutěže je vyslalo do Prahy na palubovku
papírově silnějšího Olympu, který
prokázal své herní kvality. Jeho triumf však byl z hlediska vékáčka snad
až příliš vysoký.
Domácí družstvo mělo pronikavě navrch opravdu skoro ve všem, pouze
obrana na síti vyjádřená vítěznými bloky vyšla téměř vyrovnaně (7:6). Jinak
Policejní volejbalový klub dominoval
zakončením (úspěšnost 44:34 procentům), přihrávkou (úspěšnost 51:33 procentům) i servisem (esa 7:2).
Královnou sobotního duelu se jednoznačně stala ukrajinská smečařka
Karyna Denysova (16 bodů, útok 50
procent, příjem 54 procent, celková

užitečnost +13). Navíc jí zdatně pomáhaly další tři dvouciferné skórerky
(Pavlína Šimáňová 11, Lucie Kalhousová a Anna Komárková 10), podobně
přínosná Barbora Purchartová i spolehlivě přihrávající Veronika Pešková.
Naopak žádné z hostujících hráček
se souboj moc nepovedl. Nejčastěji
bodovaly univerzálka Gabriela Kopáčová (10) a smečařka Lucie Nová
(9), leč nejvyšší užitečnost přitom
měla smečařka Karolína Fričová (jen
+4). Ta držela příjem spolu se střídající Lenkou Knorovou, nebojácně se
uvedla také další naskočivší z lavičky
Klára Dvořáčková na nahrávce. A například blokařka Nikola Stümpelová
měla kvalitní ofenzivu (67 procent),
ale vinou týmově špatné přihrávky
se k zakončení dostávala málo často.
(son)

Ukrajinku Denysovou

a mohly se opřít o výbornou

Podání – esa/chyby:
Olymp 7/4 – Prostějov 2/6.
Bodové bloky:
Olymp 7 – Prostějov 6.
Celková užitečnost: Olymp +35 –
Prostějov +8.

Nejvíc bodů: Karyna Denysova 16,
Pavlína Šimáňová 11, Lucie Kalhousová
a Anna Komárková 10 – Gabriela Kopáčová 10, Lucie Nová 9, Karolína Fričová a
Nikola Stümpelová 6.
Nejvíc bodových útoků: Karyna Denysova 14, Lucie Kalhousová 9, Pavlína
Šimáňová a Anna Komárková 7 – Gabriela Kopáčová 9, Lucie Nová 8, Karolína
Fričová 5, Nikola Stümpelová 4.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Karyna Denysova a Barbora Purchartová 50 %, Pavlína Šimáňová 47 % – Nikola Stümpelová
67 %, Gabriela Kopáčová 35 %, Karolína
Fričová 31 %.
Nejvíc bodových bloků: Pavlína Šimáňová a Anna Komárková 2, tři hráčky 1 – Nikola Stümpelová, Gabriela

Kozmík, Lucie Nová, Karolína Fričová,
Michaela Zatloukalová a Klára Dvořáčková 1.
Nejvíc es: Pavlína Šimáňová a Barbora
Purchartová 2, tři hráčky 1 – Gabriela Kopáčová a Nikola Stümpelová 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Veronika Pešková 55
% + 27 %, Karyna Denysova 54 % + 31
%, Anna Komárková 42 % + 8 % – Lenka
Knorová 50 % + 33 %, Karolína Fričová
50 % + 19 %, Lucie Nová 29 % + 10 %.
Největší užitečnost: Karyna Denysova
+13, Pavlína Šimáňová +8, Lucie Kalhousová +7, Barbora Purchartová +5 –
Karolína Fričová +4, Nikola Stümpelová
+3, Michaela Zatloukalová a Klára Dvořáčková +2.

STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ

Úspěšnost útoku:
Olymp 44 % – Prostějov 34 %.
Úspěšnost přihrávky
(positive + excelent):
Olymp 51 % + 25 % – Prostějov 33 %
+ 16 %.

STATISTIKY TÝMOVÉ

Olymp Praha – VK Prostìjov 3:0

Pražanky měly silnou osu servis, přihrávka, útok

třetí post, ale přesto se stále drží mezi
nejlepšími celky UNIQA extraligy ČR
2019/2020. Aby tam zůstaly, potřebují
nad družstvem z města známého šlechtického rodu i automobilových závodů
do vrchu Ecce Homo zvítězit. Zvlášť na
vlastní palubovce.
Sokolky se na jaře zachraňovaly až v baráži a aby se tentokrát nic podobného
neopakovalo, přistoupilo oddílové vedení
k přebudování hráčského kádru. Včetně
přivedení zajímavých posil, jimiž se staly
Američanky Amanda Sifferlen (smeč)
Marek SONNEVEND dvě
a Olivia Kofie (blok), polská univerzálka
Ženy vékáčka sice klesly vinou poráž- Agnieszka Mazur, běloruská smečařka
ky na Olympu Praha z první pozice na Alexandra Karabinovich, izraelské libero

PROSTĚJOV Nejvyšší tuzemská soutěž pod vysokou sítí v dámské kategorii nabírá během tohoto týdne opět
dvouzápasovou rychlost. A po čtvrteční těžké zkoušce u vedoucích Šelem
Brno (více v rámci Rychlého Večerníku - pozn.red.) tak volejbalistky VK
Prostějov nastoupí o dva dny později
i doma proti TJ Sokol Šternberk. Hanácké derby 7. kola odstartuje v sobotu 19. října od 17.00 hodin tradičně
v hale Sportcentra DDM.

Sobotní derby se Šternberkem bude velmi důležité

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Do všech tří setů přitom Hanačky měly
o něco lepší vstup. Pokaždé vedly (3:4,
12:13, 7:9), aby je o naději připravil soustředěný nápor protivnic nejen ze servisu. Vždy tak přišel razantní obrat PVK
(12:4, 16:13, 17:11) a s tím už hostující
děvčata poté nedokázala nic zásadního
udělat. Proto nejenže poprvé podlehla,
ale navíc nezískala ani sadu.
„Olymp nás jasně přehrál, a to všemi
činnostmi. Neměl takové problémy na
přihrávce jako my, následně kraloval na
síti. Zatímco nám dělalo velké potíže
se prosadit přes jeho dobrou obranu,
domácí naopak útočili s mnohem vyšší

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ zpravodajství
pro Večerník

PRAHA, PROSTĚJOV Dva týdny si volejbalistky VK Prostějov
užívaly vítěznou sérii v UNIQA extralize žen ČR 2019/2020 i své
vedení v průběžném pořadí. Než tvrdě narazily na hřišti Olympu
Praha. Ten je vyřídil přesvědčivě 3:0 (16, 18, 21) a 5. kolo soutěže
se tudíž stalo svědkem toho, jak dosud překvapivě vedoucí družina přišla o svou neporazitelnost.

PROSTĚJOVANKY UZEMNILA VÝPRAVA DO
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všechno možné. „Po
roce se tu setkáváme
opět se členem klubu,
který nabízí k prodeji
i legendární Tatraplán.
Prodávají se zde náhradní díly všeho možného
druhu, letos ale i starožitnosti, staré knihy, plakáty
a prostě všechno, co lidé
najdou třeba při úklidu
na půdě,“ uvedl dále Petr Studený
a přiznal, že organizace motoburzy
dává zabrat. „Stojí to hodně sil, ale
zadostiučiněním je právě dnešek,
kdy nám vyšlo počasí a sjelo se
sem opravdu hodně prodávajících.
A jak je vidět, i návštěvnická účast
může být rekordní,“ pravil Studený
při pohledu na davy lidí mířících na
parkoviště před Tescem.
Akce se opravdu vydařila, tak na
jaře zase na shledanou!

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Každý rok si 8. října připomínají členové sokolských
jednot a spolků své padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů.
Krojovaní sokolové se po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku tragicky zesnulých bratrů a sester. V roce 2019
se poprvé slaví Památný den sokolstva také jako významný den České
republiky. Pietní akt se uskutečnil minulé úterý také v Prostějově.
„Shromáždili jsme se před budovou sokolovny na Skálově náměstí, mezi
příchozími byly cvičitelky žactva spolu s rodiči a dětmi. Vydali jsme se
k prostějovskému rybníku v Drozdovicích. Čtrnáct dětí za asistence rodičů zapálilo vlastnoručně vyrobené lodičky se svíčkou a všichni společně je
pouštěli po vodě.
Tento akt symbolizuje vzpomínku na umučené sokolské sestry a bratry, kteří
byli v noci ze dne 7. na 8. října 1942 pozatýkáni, uvězněni a popraveni v koncentračních táborech,“ sdělila Večerníku Petra Kohoutová, jednatelka Sokola I.
Prostějov. „Akce se líbila, je důležité tyto události mladším generacím stále připomínat a vysvětlovat je,“ dodala ještě Petra Kohoutová.
(mik)

2TQUV÷LQXwVÊUQMQNQXÆUGOKPWNÆ×VGTÚXGéGTUGwNKWFTQ\FQXKEMÆJQT[DPÊMC&÷VK
VCOPCRCO¾VMWWOWéGPÚEJDTCVTčCUGUVGTX[RWUVKN[PCJNCFKPWNQFKéM[UG\CR¾
NGPÚOKUXÊéMCOK
(QVQ2GVTC-QJQWVQX¾

s tím, že bychom se mohli stavit tady.
Byl to ten nejlepší nápad, co za posledních několik let měl,“ vtipkoval
u guláše jeden z návštěvníků.
Připraven samozřejmě byl i doprovodný program, stále se však musel
vypořádávat s technickými problémy kvůli výpadkům mikrofonu. Ten
se mimo jiné projevil při vystoupení
trubačů Vojenských lesů či přehlídce
dravých ptáků a sov. Kromě toho byla
připravena hudba MHU, vábení lovné zvěře či ukázka lukostřelců Kirry.
Děti si pak mohly zařádit na skákacím
hradě či vyzkoušet své znalosti v hravém přírodovědeckém kvízu.

Hubertskými slavnostmi sezóna na zámku v Plumlově
rozhodně neskončila. Už tuto
sobotu 19. října tam bude připraven Halloween, jemuž bude dominovat prohlídka strašidelného
zámeckého sklepení. Připravena
bude i kouzelnická show pro děti,
velká ohňová show a celá řada
dalších atrakcí.

*WDGTVUMÆUNCXPQUVKO÷N[NGVQUXGNMÆwV÷UVÊPCP¾FJGTPÆRQéCUÊPCP¾FXQąÊ\¾OMWUK
KFÊM[P÷OWPCwNQEGUVWXGNMÆOPQåUVXÊNKFÊ
Foto: Martin Zaoral

přehlídka loveckých psů. „Celkem
se během ní představilo šest skupin
plemen reprezentovaných zhruba
třemi desítkami psů. Lidé se při této
JTCXÆ MXÊ\[ U QV¾\MCOK 0CCMEKPGOQJNKEJ[D÷VCPKVTWDCéK8QLGPUMÚEJNGUč
příležitosti o nich dozvěděli mnohé
zajímavosti, které by jim mohly pomoci ujasnit si, jaká rasa bude právě
Asi největší novinkou ovšem byl la. Letos se naopak konala hned na pro ně tou pravou,“ objasnil Jindřich
přesun Hubertské mše, která úvod celé akce. Jedním z nejatrak- Hýža z Vojenských lesů, jenž měl orv minulosti setkání vždy uzavíra- tivnějších bodů programu byla ganizaci psí přehlídky na starost.

3x foto: Martin Zaoral
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jaksi není, nedá se nic dělat,“ poznamenal Pavel Pospíšil, který donesl jednoho
z asi dvou desítek draků, které se vznesly
k obloze. Organizátorům zkrátka štěstí
nepřálo. Původně se akce měla konat
den předtím, ale byla zrušena. Překvapivě pro nepřízeň počasí.

&TCEKFTCéKEGFT¾éCVC8wKEJPKOKPWNQWPGF÷NKwRNJCNKW2VGPÊMPGDGUčO
Foto: Michal Sobecký
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ta tehdy nepřijel, přestože akci pořádala
obec. Tentokrát ale spokojenost,“ uvedl
Michal
jeden z pořadatelů Pavel Šnajdr. Náladu
jemu i pouštěčům kazil jen jeden fakt,
SOBECKÝ
zato však podstatný: nedostatek větru.
„S lidmi je to každý rok lepší. Loni to Místy se během odpoledne udělalo úplbylo poznamenané volbami, ani staros- né bezvětří. „Počasí je super, jen ten vítr

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

HOLUBICE Krásné počasí a pohodová rodinná atmosféra. Nebo snad
hezký výhled? Možná kombinace
toho všeho nalákala předminulou
neděli lidi na plácek k Holubicím
nedaleko Ptení. Tam se následně
mohli oddávat jedné z příjemných
podzimních kratochvílí: pouštění
draka. Odstartovala tak třetí Drakiáda-bramboriáda, která byla společně uspořádána spolkem Ptení
beze slibů a dále obcí Stínava.

Snad i proto v neděli 6. října dorazilo
poměrně dost lidí. Někteří s draky, někteří se prostě přišli pozdravit se sousedy a dát si něco dobrého k pití. Pro
děti bylo připravené hřiště, řadu jich
nakonec lákalo více jak draci. „Když
se tak podívám na draka a sleduji tu
šňůru, tak málokdy provázek drží dítě.
Většinou se ho tatínci pokoušejí dětem
rozlítat,“ smál se při pohledu na plácek
i přilehlé pole Pavel Pospíšil, který draka koupil. Někteří přítomní ale přinesli
i domácí výrobek. Akce se celkově
odehrávala v klidném a přátelském duchu. „Nikdy jsem nechtěl megalomanské akce, raději mám normální. Malé
věci někdy potěší více,“ poznamenal
Pavel Šnajdr.
A proč bramboriáda? Přece ve spojení
s podzimem. „A aby měli lidi co dělat,
když nezafouká,“ smáli se pořadatelé
tomu, proč se na místě nacházel také
kotlík a okolo hromada brambor nachystaných k opečení.

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 tento 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 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)

tento pátek

9]KŢUXNQHEHVŢP'UDFLRYOiGOLREORKXX3WHQt S dýněmi půjdeme

Zatímco se kalendářní rok již poma- Projížďka byla v tomhle počasí nalu chýlí ke konci, u myslivců se lo- prosto parádní. Také nám ale už povecká sezóna v těchto dnech teprve řádně vyhládlo a tak kamarád přišel
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jaké bylyy huberttskké slavnnosti....

rozbíhá. A k ní již pěknou řádku let
neodmyslitelně patří také Hubertské
slavnosti na zámku v Plumlově, které
lákají zejména na oblíbenou mysliveckou kuchyni, která nabízí zvěřinové speciality. Letos si návštěvníci
mohli pochutnat na kanci na roštu,
guláši, ražniči a řízku.
„Vracíme se ze Suchého, kam jsme
ráno vyrazili z Prostějova na kole.

-TQO÷ O[UNKXGEMÆ MWEJ[P÷ D[NC JNCXPÊO VCJ¾MGO 2TQ F÷VK D[N[ RąKRTCXGP[
RąGJNÊFMCNQXGEMÚEJRUč
QRąÊTQF÷
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PLUMLOV Myslivci to mají u svatého Petra dobré! Svědčí
o tom fakt, že ačkoliv se Hubertské slavnosti na zámku
v Plumlově konají vždy v polovině října, v posledních letech při nich vždy panuje nádherné babí léto. Nejinak tomu bylo i uplynulou sobotu 12. října.

ZÁMEK Tradiční
V PLUMLOVĚ
OSLAVIL PATRONA MYSLIVCŮ
Hubertské slavnosti se konaly za nádherného počasí

dávno
nic neseženu. Proto objíždím podobné burzy, kde na své motorky
koupím úplně všechno, co potřebuju. Strávím zde spoustu času, protože se zároveň pobavím s lidmi, kteří
mají podobného koníčka a vlastní
autoveterány. Předávání zkušeností
patří k těmto burzám,“ prozradil Jiří
Sýkora, který na parkoviště před
Tescem v Držovicích dorazil až
z Nového Jičína.
Na rozlehlé ploše parkoviště nabízely na čtyři desítky prodejců snad

0COQVQDWT\GD[NQR÷VRQTQEGPCDÊ\GPMRTQFGLKNGIGPF¾TPÊ
6CVTCRN¾P P¾XwV÷XPÊEK CNG X[JNGF¾XCNK K UV¾PM[ U P¾JTCFPÊOK
FÊN[PCXwGEJP[OQåPÆFTWJ[CWVQXGVGT¾PčéKUVCTÆOQVQE[MN[
2x foto: Michal Kadlec

jaře a na podzim. „Tentokrát nám
nahrává fakt, že je krásně a tak se
přihlásil rekordní počet prodávajících,“ přivítal na motoburze Večerník hlavní organizátor akce a předseda Hanáckého auto moto veterán
klubu Petr Studený.
Už těsně po osmé hodině ranní se
na místo dění trousily davy lidí. Zemuži stáli fronty u stánků,
MICHAL KADLEC jména
kde trhovci nabízeli náhradní díly
Hanácký auto moto veterán klub pro ojetá vozidla a také veterány.
v AČR Prostějov pořádá tato do- „Vlastním dvě staré motorky značstaveníčka dvakrát do roka, vždy na ky Jawa a v běžných obchodech už

PROSTĚJOV Tradiční podzimní Motoristická burza konaná na
parkovišti před hypermarketem
Tesco v Držovicích přilákala minulou sobotu dopoledne největší
počet prodávajících v historii,
kteří rovněž značnému počtu zájemců nabízeli doslova všechno
možné. Prioritně šlo samozřejmě
jako vždy o náhradní díly na automobily, a většinou se nabízely
kousky, které vyhledávali majitelé
ojetin, nebo dokonce autoveteránů. Značný zájem návštěvníků ale
vzbudil také prodej starožitností,
starých knih, suvenýrů a podobně. Prostě sobotní dopoledne
v nádherném stylu RETRO!

www.vecernikpv.cz
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Motoristická burza s rekordním 1<F½Q-MJNOîEJQîKMJ=îCG
3@à@MNJFJGNFÑ>CNQîO@G
c6HzHQHWHWDG\YvHFKQR
počtem
GQHVNDLVWDURzLWQRVWLp
O½NDONXSXMÉFÉ3HWU6WXGHQÙ
prodávajících

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz

sport
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Všechny celky tvořili různě staří školáci od nejmenších po větší, které se
sportovní osobnosti na jednotlivých
stanovištích snažily maximálně motivovat. Po pravdě to však postupem
času ani nebylo tolik potřeba, neboť
přirozená soutěživost, radost z po-

Foto: Marek Sonnevend

5RQTVCFQDT¾P¾NCFCVQPGTQ\NWéP÷RCVąÊMUQD÷

3x foto: Marek Sonnevend

hybu i velký zápal zvítězily nad počátečním ostychem.
Ke konci Olympijského tréninku
dorazila i starostka města Plumlov
Gabriela Jančíková, tělocvičnu po
poledni zaplnili rovněž ostatní studenti a jejich učitelky či kantoři. Ještě před vyhlášením výsledků spíkr
Pavel Dolejška všem předvedl své
kouzelnické triky během působivého představení. Načež slavnostně
oznámil, že vítězství ve zdárně absolvovaných soutěžích vybojovali
úplně všichni. Což byla společně
s následným předáním zasloužených cen symbolická tečka za krásně povedeným vyučovacím dnem
v originálním balení.

<CLÊOCX¾URQNWRT¾EGXGFXQLKEKUG\CX¾\CPÚOCQéKOC

jak žácci zš pllum
mloov ollym
mpijs
jssky tréénoovalli...

vázané oči a druhý jej vedl. Všichni
z družstva vždy absolvovali tři kola,
jedno z nich přitom s různým omezením. Třeba dvojička přivázaná
k sobě provázkem, skákáním po
jedné noze či snožmo, rychlou chůzí
a podobně.

&QwNQKPCMQW\GNPKEMÆVTKM[URÊMTC2CXNC&QNGLwM[
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BYLI JSME
U TOHO

yy Proč jste se vlastně do tohoto
projektu zapojil?
„Když mě z Českého olympijského výboru s touhle nabídkou oslovili, neváhal jsem ani na chvilku.
Vnímal jsem jako velkou čest, že
se můžu na takové akci pro děti
podílet a udělat školákům svým
způsobem radost tím, že si užijí

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PLUMLOV Mít správné a pozitivní vzory hodné následování
je pro mladé zvlášť v současné
turbulentní době dvojnásob
důležité. Tak to vnímá bývalý
vynikající plavec Květoslav Svoboda, kterého Český olympijský výbor vybral jako ústřední
osobnost Olympijského tréninku se sportovními hvězdami na
ZŠ Plumlov.

hezké sportovní dopoledne. Vznik
Sazka Olympijského víceboje byl
před několika lety skvělý nápad,
jak podpořit sportování na školách. Coby hrdý Čech mám radost,
že mohu přispět svou troškou do
mlýna.“
yy Zůstal jste i po skončení aktivní kariéry u plavání?
„Po pravdě jsem potřeboval z toho
kolotoče na nějakou dobu utéct do
jiných sfér, proto jsem se několik
let pohyboval mimo plavání. Za určitou dobu mě to však začalo táhnout zpátky a nakonec jsem se stal
trenérem mládeže ve znojemském
plaveckém oddílu, ze kterého jsem
sám vzešel. Tam se teď snažím novým adeptům tohoto krásného
sportu předávat to, co mně kdysi
dali moji vlastní trenéři. A snad
možná i něco navíc.“ (úsměv)
yy Co je podle vás nejdůležitější
pro dnešní mladé sportovce?
„V první řadě určitě chuť ten který
sport dělat, aby je to bavilo a dělalo radost. Potom touha se zlepšo-

vat i vůle na sobě pracovat. Nejen
v týmových sportech rozhodně
přátelství a soudržnost s klubovými parťáky, hlavně v tréninkovém
procesu. A samozřejmě bojovnost,
bez té se neobejdete. Podstatné
však je uvědomit si, že zdaleka ne
každý musí nutně usilovat o kariéru vrcholového sportovce. Důležité je aspoň někdy se aktivně hýbat,
udělat si sportováním radost. Věřím, že i takové jednorázové akce
jako dnes můžou děti k pohybu
přivést, motivovat.“
yy Na který ze svých úspěchů
nejraději vzpomínáte?
„Z dosažených výsledků nemám
jeden jediný úplně nejvýš, ale samozřejmě největší hodnotu má
pět stříbrných medailí plus dvě
bronzové ze světových či evropských šampionátů v krátkém
bazénu. Škoda že mi to nikdy
nevyšlo aspoň na to jedno zlato,
ovšem s tím už jsem se bez problémů vyrovnal. (smích) Obrovským zážitkem každopádně byla

každá ze tří absolvovaných olympiád. A dělat vlajkonoše celé české
výpravě v Aténách 2004? O tom
se mi nikdy ani nesnilo, obrovská
pocta!“
yy Jaké si odnášíte dojmy
z
Olympijského
tréninku
v Plumlově?
„Musím říct, že zdejší školáci jsou
opravdu šikovní a předvedli moc
pěkné výkony. Věřím, že si
tenhle den užili a odnesou
si z něj pěkné vzpomín-

-X÷VQUNCX5XQDQFCUGXÊV¾UF÷VOK<i2NWONQX
Foto: Marek Sonnevend

ky. S kolegy jsme se snažili, aby
si dobře zasportovali, zároveň se
u toho pobavili. A mám pocit, že
se to skutečně povedlo. Snad v dětech něco pozitivního z dneška
zůstane, o to vlastně šlo.“

dětem předávat, co mně kdysi dali moji vlastní trenéři“

starostka města Plumlov:
„Já jsem velkou příznivkyní sportu, dokonce jsem jej v mládí aktivně provozovala. Žákům naší
základní školy se snažíme i ve
skromnějších podmínkách vytvořit takové prostředí, aby sportovali rádi a dobře. Tahle akce pro ně
byla krásnou odměnou a organizátorům z Českého olympijského výboru patří velký dík, že si ji
Plumlov mohl užít.“

Gabriela JANÈÍKOVÁ,

někdejší špičkový atlet – tyčkař:
„Celý Olympijský trénink je dělaný tak, aby si během něj školáci
dobře zasportovali, současně se
co nejlíp pobavili a pokud možno
se i něco naučili. Sice na to máme
krátkou dobu jen nějakých dvou
hodin, ale jedeme intenzivně
od začátku až do konce, jako při
opravdové sportovní přípravě.
Snad to tedy v dětech něco správného zanechá.“

Štìpán JANÁÈEK,

učiteltělesnévýchovynaZŠPlumlov:
„Když mi přišla zpráva, že naše škola
byla mezi tisícovkami dalších vylosována pro Olympijský trénink se
sportovními hvězdami, po pravdě
jsem tomu nejdřív ani nevěřil a myslel si, že jde o vtip. Byla to však pravda a já mám velkou radost, že místní
děti mohly tak výbornou akci absolvovat. Věřím, že si to hlavně užily,
podobná příležitost je jedinečná.
Teď ještě vyhrát losování o čtyřicet
tisíc korun na sportovní vybavení.“
(smích)

Pavel BEDNÁØ,

legendární atletka – trojskokanka:
„Celý projekt Sazka Olympijského víceboje včetně těchto Olympijských tréninků za odměnu
má cíl přilákat ke sportování co
nejvíc mladých tak, aby se mu pokud možno věnovali pravidelně.
Plumlovští školáci ukázali, že jsou
opravdu moc šikovní i zdatní, což
je dobrá vizitka jejich učitelů v čele
s místním panem tělocvikářem.
Těm patří díky, stejně jako paní ředitelce. Protože kde není podpora
seshora, tam se sportu nemůže
dařit.“

Šárka KAŠPÁRKOVÁ,

ohlasy
z plumlova
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Květoslav Svoboda: „Sám se teď snažím

2CPV÷NQEXKM¾ą2CXGN$GFP¾ąUF÷VOKRąKTQ\EXKéEG

saa

ným žákům ZŠ Plumlov nedočkavě
nastoupeným ve školní tělocvičně
nejprve představil všechny aktéry.
Společně s nimi k osazenstvu krátce
promluvili též ředitelka školy Simona Zapletalová a tělocvikář Pavel
Bednář, současně garant zapojení
tamních studentů do celého projektu. Následně už se šlo po nezbytné
rozcvičce s „Květošem“ Svobodou
na věc.
Čtyři vzniklé týmy dětí (modří,
červení, zelení, žlutí) postupně
absolvovaly čtyři různá stanoviště
s překážkovými dráhami, kde bylo
potřeba prokázat rychlost, obratnost, šikovnost, sílu, orientaci, vůli,
důvtip i vzájemnou spolupráci včetně kolektivního ducha. Tedy vše, co
tolik zdobí top sportovce a olympioniky.
Úkoly na každém stanovišti se přitom dost lišily. Kromě různých způsobů překonávání překážek během,
přeskakováním nebo podlézáním
si mladí aktéři procvičili například
i kotouly, házení či přenášení tenisového míčku, a dokonce plnění úkolů
poslepu, kdy jeden z dvojice měl za-

PLUMLOV Mimořádným zážitkem pro celou Základní školu
Plumlov se stala dopolední část úterka 8. října. V rámci projektu
Českého olympijského výboru dorazily sportovní hvězdy nedávnéminulostivčeleseslavnoutrojskokankouŠárkouKašpárkovou,
aby společně s místními dětmi absolvovaly Olympijský trénink.
A zrodila se dvouhodinovka nabitá aktivním pohybem i nefalšovanou show s vydatnou porcí výborné zábavy.

při Olympijském tréninku

Jak to celé vlastně vzniklo? Školáci
plumlovské ZŠ se zapojili do Sazka
Olympijského víceboje 2018/2019,
v rámci kterého splnili všechny stanovené disciplíny z různých sportů.
Následně měli obrovské štěstí, když
právě škola z tohoto malého města
na Prostějovsku byla vylosována
mezi tisícovkami dalších jako výherce Olympijského tréninku se sportovními hvězdami.
Za ústřední osobnost akce byl ČOV
vybrán bývalý špičkový plavec Květoslav Svoboda, mnohonásobný medailista z mistrovství světa i Evropy
v krátkém bazénu a vlajkonoš české
výpravy na Letní olympiádě 2004
v Aténách. K němu se přidali výše
zmíněná Šárka Kašpárková (zlatá
na MS, stříbrná na ME, bronzová na
LOH) se svým životním partnerem,
dříve trenérem Michalem Pogánym,
dále někdejší skvělý tyčkař Štěpán
Janáček (dvakrát 2. na Světových
univerziádách) a další dřívější atleti
mezinárodní úrovně Petr Marinčin
a Pavel Dolejška.
Posledně jmenovaný se náramně
ujal role moderátora, kdy vybra-

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz
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Školáci si náramně užili sportovní dopoledne s hvězdami
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yy Jak hodnotíte duel proti Ústí nad
Labem?
„Naštěstí dobře, protože jsme vyhráli.
(úsměv) Chvílemi jsem ale měl obavy.
Byla by to obrovská škoda, s takovým
průběhem o zápas přijít.“
yy Očekávali jste s Ústím takové
utkání?
„V této situaci asi úplně nevím, co od
zápasů očekávat... Trochu jsem tušil,
jaký hrálo Ústí hokej. Vždycky nějaké
góly dají, až jsou pod tlakem. Je potřeba proměňovat naše šance a vytvořit si

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Pondělní střetnutí Jestřábů s ústeckým Slovanem
nabídlo vyrovnanou bitvu, kterou
rozhodla až třetí třetina. Prostějov
zdolal soupeře pěti góly a bere tak
důležité tři body do tabulky Chance
ligy. Dvěma brankami se v utkání
blýskl útočník Jan Berger (na snímku), proto byl první volbou Večerníku na pozápasový rozhovor.
nad nimi pořádný náskok. Chvíli to vypadalo, že se nám to podařilo. Nakonec
to bylo tak tak a jsme za to strašně rádi.“
yy Osobně se vám dařilo, vstřelil jste
dva góly. Jak byste je popsal?
„V první situaci jsme ujeli dva na jednoho.
Přišlo mi, že to nejde
nahrát,
tak jsem vystřelil nahoru
na lapačku a spadlo
to tam.
Druhý gól byl ze
sehraného signálu
na přesilovce, který už
nějakou dobu plánujeme. Konečně
to vyšlo, když jsem to od Kávy (Petr
Kafka -pozn. red.) výborně dostal.“
yy V prostřední části soupeř dvěma
rychlými góly srovnal skóre utkání.
Čím si to vysvětlujete?
„Těžko říci, to se prostě může stát, že
ty góly dostaneme, například v oslabení. Ústí tam na to má hráče neskutečné, třeba Jarda Roubík. Bylo by spíše
potřeba, abychom více proměňovali
naše šance a ten náskok si udělali větší.

najdete nás
také na
www.vecernikpv.cz
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„Zápas jsem
nechytal tři
čtvrtě roku, naštěstí
to dobře dopadlo.“

Výrok:

Tolik gólů nasázeli prostějovští
muži za tři poslední duely prvoligové soutěže. Nekompromisně tak
utnuli předchozí střelecké trápení
plné zahozených tutovek a s celkovým počtem 45 dosažených gólů
se posunuli na třetí místo za České
Budějovice (54) a Porubu (49).

17
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yy Ústí se však
nevzdávalo a až
do konce zápasu hodně tlačilo. Jak těžké bylo jednobrankové vedení udržet?
„Těžké to je vždycky. Myslím si ale, že
jsme závěr docela slušně zvládli. Do- "|-uomo0u-mh࢙ং$okonce jsme si vytvořili i nějaké další
šance. Jsem za výhru strašně rád, taková l࢙ࡈ|ৄu-Ѵ-vbo77;1_Ѵķh7৴
ro 7Ѵo_࣐ 7o0࣒ m-v|orbѴ
prohra by nás hodně mrzela.“

Foto: ww
w.lhkjestra
bi.cz

Tím bude vše vyřešené.“
yy S čím jste nastupovali do závěrečné části?
„Řekli jsme si, že hrajeme zápas nanovo. Musíme zapomenout na to, co se
ve druhé třetině stalo. Mysleli jsme na
to, že když tu třetinu vyhrajeme, tak
vyhrajeme i celý zápas. Nakonec to vše
bylo jen o té jedné dvacetiminutovce,
kterou jsme díky bohu zvládli.“

„Chvílemi jsem měl obavy...“
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povědně jsme si výsledek ubránili. Je
super, že jsme to takto zvládli a bereme tři body.“
yy Po první třetině jste odcházeli
do šatny za stavu 3:0. Očekávali jste
takový vstup do zápasu?
„Určitě ne. Takový vstup člověk nikdy
neočekává. Samozřejmě je to ale dobré, že nám to tam napadalo. Dalo nám
to velký klid do zápasu.“
yy Po čtvrtém gólu se vaše hra utlumila, soupeř si vytvářel nepříjemné
šance. Čím si myslíte, že to bylo?
„Byla tam nějaká zbytečná vyloučení.
Ztráceli jsme hodně puky na modrých
čarách. Řekl bych, že tam bylo malinké podcenění. Na střídačce jsme si to

ale rychle vyříkali. Trochu jsme se tam
seřvali a pak už jsme to zvládali. Myslím si, že třetí třetinu jsme odehráli
zodpovědně.“
yy Nastupujete s Bergerem a Chlánem. Jak se vám s nimi hraje?
„Odehráli jsme spolu teprve druhý zápas, takže si spolu ještě trochu sedáme.
‚Chlánič’ je šikovný kluk, výborný na
puku. ‚Bergys’ tam dává zase tu sílu
a je dobrý i na kotouči. Určitě můžeme hrát dobrý hokej.“
yy Jak vypadá vaše výpomoc u Jestřábů. Budete nastupovat pravidelně?
„To záleží hlavně na Spartě, jak se to
tam bude vyvíjet a jak mě budou chtít
vůbec pouštět. Já jsem určitě rád, že
sem mohu jezdit a že si mohu zahrát.“
yy Jaké je to nastoupit opět před
prostějovským publikem?
„Fantastické! Strašně moc jsem se sem
těšil. Vážně jsem si to užíval. Lidi tady
jsou výborní.“
yy Sledoval jste nějak dění u Jestřá-

bů v novém ročníku?
„Určitě. Sleduji každý zápas Prostějova. Vždycky jsem se díval na výsledky.
Mrzelo mě, že ten začátek byl takový.
Klukům jsem ale fandil. Věřil jsem,
že se to zlomí, jelikož to byl pořád začátek sezóny. Věděl jsem, že takto to
může být. Karta se vždycky otočí. Je
super, že kluci makali a všichni
jsou tady připraveni.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz

Lepší odpich do zápasu však měli hosté a jejich aktivita převážně z pravého
křídla vyústila v přesilovkovou šanci
Kuťáka, jenž ve 4. minutě zblízka dorazil kousek mimo šibenice. Vzápětí
ujeli Jestřábi v oslabení dva na jednoho,
volný Žálčík u levé tyče netrefil prudkou přihrávku Kafky. Následný obří

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V sobotním duelu
13. dějství prvoligové soutěže mohli prostějovští hokejisté zaknihovat
už čtvrté vítězství za sebou. Povedlo se jim to pevným krokem, když
pražskou Slavii načali gólově vydařenou první periodou, načež získaný náskok bez větších problémů
uhájili až do zdárného konce.

tlak Meidlova útoku sešívaní přežili,
načež mohli dvakrát otevřít skóre. Staronová posila Štůrala ale vychytal blafák Vampoly i výpad Ondráčka. V 10.
Meidl vybojoval u zadního mantinelu
puk, poslal jej před bránu a Nouza po
zpracování rukavicí z metru nadvakrát
procedil Málka mezi betony – 1:0. Ještě dvakrát to pak hořelo v obranném
pásmu domácích. Nejprve Šmerha
pronikl opět pravou stranou a zakončil
vedle, v 15. mohl hrubku v rozehrávce
potrestat při vlastním oslabení Kuťák
(proti byl výborný Štůrala). Z kontru
udeřili znovu Hanáci, tentokrát zpětné
přiťuknutí Žálčíka poslal Kafka zprava
přesně ke vzdálenější tyčce – 2:0. Navíc
o chvíli později Račuk nahodil kotouč
ze strany do brankoviště, Žálčík tečoval

a Kafka sám u levé tyče zametl do sítě
– 3:0! A nastalo střídání Málka Michajlovem. Rušnou zahajovací třetinu uzavřely další možnosti agilních Žálčíka
s Kafkou plus únik Kuťáka, jehož sólo
zase během oslabení parádně zneškodnil Štůrala.
Gólová pojistka LHK přišla hned
zkraje prostřední části. V početní
výhodě Berger nabil Žálčíkovi mezi
kruhy a kanonýr i v pádu zavěsil přímo
do pravého vinklu – 4:0. Rozjetí Moravané pak ještě pokračovali v aktivitě,
fandové je odměňovali zaslouženými
ovacemi. Leč postupně převaha domácích vyprchala a ke slovu se dostal
protivník. V polovině utkání J. Novák
vjel s pukem na holi až k pravému
kruhu, aby hezky vymetl bližší horní

růžek klece – 4:1. Za dvě minuty vytvořili slávisté velký závar, který vyřešil
Štůrala v poloze ležmo à la Dominik
Hašek. Na druhé straně kluziště si na
Michajlova nepřišli Nouza ani Dvořáček, načež hrál výběr HC dvojnásobnou přesilovku v trvání devětadvaceti
sekund. Vykoukalovi svěřenci ji ale
výborně odbránili a tím se definitivně
nasměrovali k příznivému výsledku.
Třetí část totiž měli dlouho absolutně pod kontrolou. Z pevné defenzivy
opakovaně vyráželi na zteč, Michajlov
musel likvidovat pokusy Bergera (dvakrát), Žálčíka, Luňáka, Krejčíka (také
dvakrát) a Račuka. Teprve v závěrečné desetiminutovce se Pražané dostali
do několika nebezpečnějších situací,
ovšem nešlo o žádné vyložené příleži-
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„Většinu zápasu jsme hráli velice dobře a myslím si, že i pro diváky to byl
pěkný hokej. Jsme rádi za tři body a děkujeme fanouškům za podporu,
kterou nám po celé utkání dávali.“
0LORv´©+$s+&6ODYLD3UDKD
„Rozhodla první třetina, kde my jsme své šance neproměnili a domácí
naopak ano. Tím získali větší náskok, který pak ve zbytku střetnutí udržovali
a do ničeho nás moc nepouštěli.“
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tosti. A bezpečný triumf elhákáčka tak
zůstal v platnosti.
Statistiky z utkání, výsledkový
servis a průběžnou tabulku s příčtím programem Chance ligy najdete na straně 26

Proti Slavii rozhodla úvodní třetina s tříbrankovým vedením

yy Jak byste svůj návrat na prostějovský led zhodnotil?
„Myslím, že jsme do něj měli výborný
vstup. V první třetině nám tam napadaly góly, což bylo super. Ve druhé
třetině jsme měli výpadky, ve kterých
jsme přestávali hrát. Ve třetí třetině
jsme si to drželi. Až na nějaké výjimky
jsme soupeře k ničemu nepustili. Zod-

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Ve středu oznámili Jestřábi další posilu do útočných
řad. Ze Sparty má nyní nově vyřízené střídavé starty sedmadvacetiletý forward David Dvořáček (na snímku). Staronová posila
vyniká hlavně obrovskou rychlostí, což ukázala i v sobotním zápase proti pražské Slavii. Dvořáček byl po zápase jasnou volbou
pro interview. „Sleduji každý zápas Prostějova. Vždycky jsem se
díval na výsledky,“ prozradil.

TCFQXCNUGRQUQDQVPÊO\¾RCUG&CXKF&XQą¾éGM
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spodních patrech prvoligového
pelotonu, zatímco nyní již útočí dokonce na medailovou příčku! Stačí
si projít současnou tabulku: 1. České Budějovice 32, 2. Poruba 29, 3. Litoměřice 25, 4. Přerov 25, 5. Havířov
24, 6. Chomutov 23, 7. Prostějov 23,
8. Vsetín 22, 9. Slavia Praha 21, 10. Jihlava 19, 11. Třebíč 18, 12. Frýdek-Místek 16, 13. Benátky 16, 14. Ústí 12,
15. Sokolov 6, 16. Kadaň 1. Jak vidno,
soutěž je až po třináctý post ohromně
vyrovnaná, na žádné uspokojení není
čas ani prostor. Zvlášť vzhledem k nejbližšímu přetěžkému losu.

www.vecernikpv.cz
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letos milujeme
slavíme
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Ústečtí hokejisté patří k outsiderům
probíhajícího ročníku Chance ligy,
ostatně jsou v průběžném pořadí až
čtrnáctí. Přesto v Prostějově téměř
bodovali, ptačí dravci je udolali brankou teprve čtyři minuty před koncem.
Ještěže se ze svého soužení následně
zvedli, pomohly i změny v týmu.

Málem ztráta
se Slovanem

V Kadani (3:2) i proti Ústí nad Labem
(5:4) to ještě drhlo a zrodily se jen těsné
výhry. Leč následně Jestřábi vyplenili
Benátky nad Jizerou 8:2 + předčili sešívané 4:1, rázem tak táhnou sérii čtyř
triumfů v řadě. A to měli dosud v sezóně
problém uspět aspoň dvakrát za sebou.

¤W\ÔLYÉWÈ]VWYÉ
za sebou
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Mezi hokejovými mantinely

Tentokrát byl výběr pěkných gólových momentů v podání hanácké
letky nadmíru bohatý. Zvolili jsme
sobotní zásah proti červenobílým na
4:0, o který se postaral rozparáděný
snajpr Lukáš Žálčík. V přesilovce
rozjel se svými parťáky ohromný kolotoč, pálilo se jako u Verdunu. Načež
Marek Račuk posunul doprava Janu
Bergerovi, ten chytře nabil mezi kruhy a „Žálča“ sice v pádu, ale přesto
nechytatelně vyhnal pavouky z pravé
šibenice slávistické klece.

Nejkrásnější
akce

-

HOKEJOVÉ

Tak se to povedlo! Naskočení forvarda Davida Dvořáčka do sestavy
Jestřábů, o které se vedení klubu snažilo už delší dobu, konečně vyšlo. Se Spartou Praha se podařilo vyjednat střídavé starty,„Dvořka“
nechyběl v Benátkách nad Jizerou i proti pražské Slavii (viz snímek).
Na severu Čech dokonce dvakrát skóroval a Hanákům se bude hodit tím víc, že právě na benáteckém ledě se vážněji zranil jiný útočník Kryštof Ouřada. Devatenáctiletý mladík si nešťastně pochroumal rameno, už má po operaci a čeká ho delší absence.

'YRÔ½ÄHNLQ2XÔDGDRXW

ZAUJALO NÁS

Zítra třicetiletý útočník LHK zatím prožívá skvělou sezónu a zvlášť uplynulý týden mu vyšel skvostně. Proti Ústí
nad Labem (5:4) měl gól a asistenci, v Benátkách nad
Jizerou (8:2) přidal 1 + 2 a Slavii Praha (4:1) povalil opět jednou brankou i dvěma nahrávkami.
Dohromady nasbíral za tři utkání 8 kanadských
bodů! A to ještě řadu dalších šancí neproměnil.
Žálča je evidentně v parádní formě, však už
také pronikl do čela individuálních statistik
Chance ligy 2019/20. Vede jak celkové bodování díky číslům 21 (9 + 12), tak pořadí kanonýrů s 9 přesnými trefami!

/8.hl/¤©.

sami na bránu, ale nedokázali tyto
příležitosti proměnit. Na druhou stranu dostáváme spoustu laciných gólů.
A tuhle situaci budeme chtít v nejbližších dnech řešit,“ říkal Jiří Vykoukal.
Hned druhý den putoval brankář Jakub Neužil do Kadaně, místo něho
byl do týmu zařazen ostřílený matador
Tomáš Štůrala. A do středečního mače
v Benátkách nad Jizerou naskočil útočný navrátilec ze Sparty Praha David
Dvořáček formou střídavých startů,
přičemž mezi tyčemi chytal mladý Daniel Dvořák. Co z toho? Parádní demolice Severočechů působivým poměrem
8:2!
„Tenhle zápas jsem si užil, protože kluci
hráli dobře. Předvedli spoustu pěkných
akcí, které dokázali gólově proměnit.
V předešlých utkáních jsme měli hodně šancí, ale branky nedali. Dnes nám
to tam napadalo, za což jsme rádi,“ neskrýval Vykoukal spokojenost s rozdr„Ze začátku tam hosté měli nějaké nebezpečnější situace v našem obranném
pásmu, ale z mého pohledu nešlo o žádné vyložené šance. Důležité bylo, že jsme
dost rychle nastříleli tři góly a tím získali
jak výhodu, tak pohodu. Většinu střetnutí byl náš výkon velice dobrý, předváděli jsme pohledný hokej. Štůry tomu
dodal potřebný klid vzadu, pomohli
nám i fanoušci. A důležité bylo ubránění dvojnásobné přesilovky soupeře na
konci druhé třetiny. Celkově jsme měli
zápas pod kontrolou, momentálně se
nám daří,“ potvrdil Vykoukal viditelný
vzestup jestřábí letky.
Ta se ještě nedávno potácela ve
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cením nevyzpytatelného protivníka,
který jeho svěřencům dělal v minulosti
nejednou problémy. Tentokrát nikoliv.
V mnohem lepší náladě se tak šlo na
Slavii Praha, jejímž sobotním skolením mohli ptačí dravci navléknout na
vítěznou šňůru čtvrtý korálek. Vyšlo to
znamenitě, když do klece už nastoupil
Štůrala, v úvodní periodě zlikvidoval
několik možností HC a jeho parťáci
vepředu rozhodli třemi přesnými zásahy. Zbytek souboje prostějovská parta
s přehledem kontrolovala, aby kvalitním výkonem i zaslouženým rezultátem 4:1 demonstrovala svůj hokejový
progres.

5:4

početní výhody po nezištné Račukově
přihrávce Kafka ranou zleva do bližšího
vinklu – 0:1. Navíc hned za dvě minuty
na konci rychlého protiútoku Žálčík posunul na střed kluziště Račukovi a kapitán
tváří v tvář Kašparovi nezaváhal – 0:2. Leč
domácí ještě před přestávkou snížili, když
v jejich přesilové hře Špačkovu střelu šikovně tečoval Rychlovský – 1:2.
Okamžitě ožily čerstvé vzpomínky na
pondělní přetahovanou s Ústím, ovšem
tentokrát Prostějované nic takového nepřipustili. Rozhodl nekompromisní vstup
do druhé třetiny v podobě dvou slepených tref v rozmezí dvaašedesáti sekund.
Nejprve propálil Kašpara z levého křídla
Krejčík, vzápětí Račuk nabil mezi kruhy
Dvořáčkovi a ten oslavil svůj návrat přesnou ranou k levé tyči – 1:4! Ve 24. sice
Severočeši znovu reagovali bleskovou korekcí Šíra do odkryté klece bezmocného
Dvořáka, jenže šlo o poslední komplikaci
elhákáčka v celém utkání. Definitivní zlom
přinesla 25. minuta, v níž pohotově zavěsil

tující Roubík sjel na kruh a trefil se k levé
tyči Dvořákovy brány – 3:2. Nepříjemné
probuzení přišlo pro Jestřáby, když hosté
bleskově vstřelili i další branku. Ústí uchopilo kotouč v obraném pásmu a ihned šlo
do protiakce, ze které pálil Kordule a bylo
hned vyrovnáno – 3:3. Pět minut před
koncem se dostali hosté na koně a jediným úkolem pro domácí bylo do zbytku
třetiny opět neinkasovat.
Do závěrečné třetiny už ale vlétli Jestřábi
opět plni energie. Ve 44. minutě se ujali
znovu vedení, když Račuk tečoval nahození od Mrázka – 4:3. Čtyři minuty poté
hráli domácí přesilovou hru, i přes mnoho gólových šancí si však vedení druhým
gólem nepojistili. Na začátku 51. minuty
tak přišlo opět srovnání stavu, Vildumetz

se z pravého kruhu prosadil umístěnou
jedovkou Novák, aby za pouhých devětadvacet vteřin uzavřel debakloidní rezultát
Žálčík proměněním sólového nájezdu
– 2:8!
A bodový účet strůjců tohoto vysokého
triumfu? Marek Račuk 1+3, Lukáš Žálčík
též 1+3, Petr Kafka 2+1, David Dvořáček
2+0. K tomu obránci Jaroslav Mrázek
i Jakub Husa přidali po dvou asistencích.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Chance ligy najdete na straně 26

se v mezikruží chopil puku a střelou nad
vyrážečku překonal prostějovského brankáře – 4:4. Tlak Prostějova to neotupilo,
Brízgala se měl v brance hostů co otáčet,
aby svůj celek podržel. A v čase 54:35, kdy
šli ústečtí hokejisté opět do oslabení, sehrál prostějovský tým sehrál snad nejlepší
přesilovou hru v tomto ročníku. Po pěkné
kombinaci se ke střele dostal Berger, který svojí druhou trefou v zápase rozjásal
spoře zaplněné tribuny - 5:4. Hosté ještě
zkusili risk a hráli v závěru bez brankáře,
potřetí vyrovnat se jim už ovšem nepodařilo. Jestřábi tak s fanoušky mohli slavit
zisk důležitých a vybojovaných tří bodů!
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

„Domácí mohli rozhodnout utkání v první třetině, kde nás podržel Adam Brízgala.
My jsme pak utkání zdramatizovali, ale na zisk bodů to nestačilo.“

9ODGLPÉU(9$1s+RNHM¶VWÉQDG/DEHP

„Za vítězství jsme rádi, zápas měl ale dopadnout s úplně jiným skóre. Dostáváme laciné góly, naopak naše šance, jako například ty dnešní nájezdy, jsme prostě neproměnili.
Když to tak řeknu, tak soupeř dvakrát vystřelil na bránu a vyrovnal. Vítězství je super, bereme ho všemi deseti. S góly, které dostáváme celou sezónu, musíme už něco
udělat. Jsem rád, že si v každém zápase vypracováváme gólové šance, ale v té koncovce
nám chybí trošku většího klidu.“

-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
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2:8

BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Brankáře Jakuba Neužila
poslali do Kadaně, místo něj angažovali Tomáše Štůralu, do útoku navíc
naskočil na střídavé starty ze Sparty
Praha navrátilec David Dvořáček.
A celý tým hokejových Jestřábů asi
i tyhle změny rázem nastartovaly. A to
natolik, že Hanáci ve 12. kole Chance
ligy mužů ČR 2019/20 venku doslova
smetli HC Benátky nad Jizerou šestigólovým rozdílem!
Zkraje utkání však pokračovalo trápení
LHK s neproměňováním vyložených
šancí. Hosté byli od začátku jasně lepší,
ale Chlán v 7. minutě při přesilovce orazítkoval z mezikruží jen tyč a Žálčík o chvíli
později ztroskotal z brejku na Kašparově
betonu. Skóre tak otevřel až ve 14. během

HC BEN
LHK PV

„Tento zápas jsem si užil, protože kluci hráli dobře. Předvedli jsme spoustu pěkných
akcí, které jsme dokázali gólově proměnit. V předešlých utkáních jsme měli hodně
šancí, ale góly nedali. Dnes nám to tam napadalo, za což jsme rádi.“

-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

„Zápas se mi hodnotí strašně těžce. Po dvou dobrých utkáních jsme totálně zkolabovali
a dnešní duel byl náš nejhorší v této sezóně. Samozřejmě nás to mrzí a fanouškům se
omlouváme.“
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Kafka. A jakmile ve 28. přidal svůj druhý
zásah rozparáděný Dvořáček, nebylo co
řešit – 2:6.
Zbytek mače se víceméně dohrával, byť
pojizerský celek místy zlobil. Tutovka
Chrtka však zamířila nad a Klapkovu
loženku vychytal Dvořák. Taktéž ještě
v prostřední části oživila dění bitka Dudy
s Novotným, které sudí následně poslali
předčasně do sprch. Závěrečnou periodu
si pak ptačí dravci už s přehledem hlídali
a ještě zatloukli do benátecké rakve dva
pečetící hřeby. Deset minut před koncem

Konečně: v Benátkách se rozjela prostějovská kanonáda,
řádili Račuk, Žálčík, Kafka i navrátilec David Dvořáček

Na začátku zápasu domácí tým ihned
několikrát prověřil ústeckého Brízgalu.
V čase 1:15 mělo přijít na řadu první
vyloučení zápasu, a to na straně hostů.
Domácí kapitán Račuk ukázal gesto
fair-play a faul na jeho osobu byl odvolán. Po třech minutách už ale vyloučení
na straně Slovanu přišlo a v početní vý-

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV V jedenáctém kole
Chance ligy přivítal Prostějov minulé
pondělí na svém ledě Ústí nad Labem.
Jestřábi vedli 2:0 po polovině první
části, ale hosté stačili snížit. Ve druhé
dvacetiminutovce šel Prostějov opět
do dvoubrankového vedení, Slovanu
se ale v krátkém čase podařilo dokonce
vyrovnat. Napínavý souboj rozhodl až
v závěru zápasu Jan Berger v početní
výhodě a domácí se tak radovali z důležitých tří bodů do prvoligové tabulky.

LHK PV
S UNL

hodě měl největší šanci na otevření skóre
mladičký Ouřada, který zakončoval do
prázdné branky, gól ale nedal. Následně
si domácí vytvořili pár solidních střeleckých příležitostí, přičemž diváky zvedla
ze sedaček především rána Nováka, která
rozezvonila ústeckou svatyni. Domácí
i nadále určovali rytmus utkání. V čase
10:24 se poprvé rozsvítilo světlo za zády
Brízgaly. Brankář Ústí si poradil s pokusy
z osy hřiště, pak ale chybně vyjel z brankoviště a Jandus tak pohodlně zakončoval
do prázdné svatyně – 1:0. Netrvalo dlouho a Jestřábi šli po povedené střele Bergera do dvoubrankového vedení – 2:0. Ve
14. minutě se vydal Žálčík sám na branku
hostů, ale těsně minul. Čtyři minuty poté
zaspala prostějovská obrana a toho tým
ze severu ihned využil. Osamocený Filip
dostal přihrávku zpoza branky a střelou
z blízkosti se nemýlil – 2:1.
Druhou část zahájili Jestřábi na jedničku.
V čase 21:09 vrátil dvoubrankové vedení
domácím Žálčík, ke kterému se odrazil
puk, forvard Prostějova na nic nečekal
a střelou golfem nedal gólmanovi Ústí
šanci – 3:1. Na další gól čekalo publikum
do 34. minuty. To si v přesilové hře hos-

cenné tři body

Z devítibrankového zápasu brali Jestřábi

Kýžené zlepšení nedobré situace však
započalo dost váhavě, když v pondělním střetnutí na vlastním ledě Hanáci
horkotěžko udolali předposlední Ústí
nad Labem 5:4. Slovan vyrovnal z 3:1
na 3:3 a poté uprostřed závěrečné
třetiny i na 4:4. Teprve v 56. minutě
rozhodl vítěznou trefou Jan Berger, leč
ani těsná výhra neuhasila v hlavním
trenérovi a sportovním manažerovi
elhákáčka myšlenky na nutné změny.
„Jsme samozřejmě rádi za tři body, ale
výsledné skóre mělo být úplně jiné.
V posledních třech utkáních jsme si
vytvořili spousty šancí, včetně nájezdů proti Třebíči jeli snad patnáctkrát

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

PROSTĚJOVHokejisté LHK Jestřábi Prostějov konečně
roztáhli naplno své perutě a díky aktuální sérii čtyř
výsledkových triumfů v řadě vletěli zpátky do horní
poloviny tabulky. Během uplynulého týdne vyhráli
všechny tři duely, čímž se posunuli na sedmé místo
průběžného pořadí Chance ligy ČR 2019/2020 po 13.
kole pouhé dva bodíky od třetí pozice!

celkový příval dvanácti bodů je vynesl kousek za třetí post
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Hokejisté Prostějova vítězně zvládli všechny zápasy týdne,

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej
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PROSTĚJOV Během letošního
roku se v klasickém parašutismu nekonal žádný z obvyklých
vrcholů v podobě mistrovství
světa či Evropy. Sezónu však otevíral závod Světového poháru
v Argentině a uzavře ji vojenská
top akce: Světové armádní hry
CISM 2019 v čínském Wuhanu,
v pořadí už sedmé.
Parašutisté ASO Dukla Prostějov
do Asie odletěli už koncem předminulého týdne, nyní se tam aklimatizují a začínají trénovat. Jejich
soutěže ve skupinové akrobacii,
individuální akrobacii a přesnosti
přistání započítávané do pořadí
jednotlivců i družstev proběhnou

do Číny

ce pomohlo i osm es. „Je to soupeřka, proti které se mi nedaří.
Před měsícem mě porazila i v Soulu,“ posteskla si česká tenistka.
Třiatřicetileté Strýcové se od senzační účasti v semifinále
na travnatém grandslamu ve Wimbledonu příliš nedaří.
Počtvrté od té doby prohrála první zápas v turnaji, naposledy s Cornetovou z Francie. „Dělala jsem, co bylo možné. Nic nezabíralo,“ mávla po porážce rukou Strýcová.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 26

Ve Francii hrál také Lukáš Rosol.
V 1. kole vyřadil Barrereho z Francie, dvojku turnaje, pak ovšem nestačil na Itala Sinnera. Rosol sice
získal první sadu, pak ale dovolil
soupeři střetnutí otočit.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

Nepříjemný pohled čekal ještě donedávna prostějovské hokejové fanoušky při pohledu na tabulku Chance ligy. Desáté
místo? Slabota. Nejen oni vskutku čekali víc, ale také klub.
Prostějovu se v některých zápasech nedařilo takřka nic, zejména pak proti Havířovu a Třebíči. Chyběla lehkost, pohyb,
střelba, nedařila se kombinace. A ani brankáři trvale nepodávali úplně stoprocentní výkony. Výsledkem je také odchod
Jakuba Neužila, který už nyní lapá za Kadaň.
Že by se ale karta obrátila? V posledním utkání Jestřábi nečekaně hladce porazili Slavii. A i když už Slavie nějaký čas nepatří
k favoritům ligy, zvedání týmu může napovědět ještě jasnější
vítězství nad Benátkami nad Jizerou. Tým zejména konečně
začal dávat branky a ještě více se do popředí dostali hráči, od
nichž se to právem čeká: Lukáš Žálčík a Marek Račuk.
Důležitá lekce je tedy splněná: zdá se, že se Prostějov dostal
z nejhoršího. Chytil se na slabších soupeřích, z potřebných
devíti bodů má šest. Ovšem tým teď čekají poněkud těžší
výzvy: ve středu Jihlava a poté domácí duely s Českými Budějovicemi a Přerovem. Tedy týmy, které jsou všechny v boji
o extraligu.
Může se přitom jednat o klíčové bitvy. Základní část je přesně
v polovině. A tabulka je nesmírně vyrovnaná. Jedno zaváhání
– a Prostějov je devátý, mimo TOP osmičku. Úspěch může
naopak znamenat hodně. Teď se tedy teprve ukáže!

Tři zápasy, jediný vstřelený gól. A k tomu zisk pouze jednoho bodu. K dokreslení pak chybí umístění Prostějova
v tabulce: 11. místo. Taková je nyní řeč čísel ve fotbalovém
klubu 1.SK Prostějov. Tým si dával před ročníkem za cíl
pohybovat se v polovině tabulky. V klidném středu, kde
se nemusí mužstvo třást o bytí a nebytí. A tím si i vylepšit
loňskou devátou pozici a zejména nehezky se vyvíjející
podzim. Realita je však jiná.
Prostějov jakoby stále hledal střelce. Přitom by se jich
v současném kádru našlo. Kupříkladu Lutonský. Zejména
začátkem ročníku měl formu, dostával se do řady šancí.
Jenže i když občas nějakou proměnil, velká většina zůstala nevyužitá. Za střelce pak platí také třeba mladý David
Píchal. Ale také Jan Šteigl a Jan Polák mají předpoklady
k tomu, aby po nich v zápise v kolonce „góly“ nezůstávalo
prázdné místo.
Přesto ale bilance Prostějova směrem dopředu zůstává
méně než skromná. Počtem vstřelených branek se Hanáci řadí k nejméně produktivním týmům soutěže. Více
než dvě branky pak dal Prostějov pouze jednou, a to díky
skvělému závěru proti Varnsdorfu, kdy na poslední chvíli
zachránil tři body Milan Lutonský. To je ovšem málo. Je
tak načase uvažovat o někom, kdo Prostějovu dodá to, co
mu chybí nejvíce: góly.

riéře. Bude to moje třetí finálové dějiště a jsem zvědavá, co nás v Šen-čenu čeká,“ nechala se slyšet Kvitová.
Její absenci v Moskvě chápal i Šamil
Tarpiščev, prezident Ruské tenisové
federace, která turnaj pořádá. „Kvitová se rozhodla turnaj vynechat,
protože se kvalifikovala do finále
WTA. To je přirozené,“ uvedl. (lv)

V uplynulém týdnu měli fanoušci fotbalistů z Prostějovska
doslova žně. I když 1.SK Prostějov nehrál, z krajského přeboru oba zástupci Prostějovska utkání pořádali, dále se na derby
mohli těšit Protivanov a Plumlov či prostějovská Haná se
Smržicemi. Atraktivní zápas los přinesl i do Čechovic, které se
utkaly se silným Lipníkem nad Bečvou.
Poněkud stranou zůstal Pohár OFS Prostějov. Čili zápas, který
by měl být teoreticky výstavní skříní fotbalistů z regionálních
soutěží. Zápas Konice s Plumlovem rozhodně vybízí návštěvníky k příští návštěvě, nicméně o prestiži poháru se dá bohužel
pochybovat. Dá se totiž označení použít pro klání, v němž se
namísto desítek možných týmů utkává pouze šest?
Sám zápas tak sice může nalákat diváky, nicméně to je asi tak
vše. Celkově Pohár postrádá dynamiku, náboj, stala se z něj
taková „Popelka“ soutěží, které si nikdo moc nevšímá. Počet
týmů, které se ho na Prostějovsku účastní, je konstantní, příliš se s časem nemění. Stejně jako vlastní týmy. Člověk tak už
pomalu dopředu tuší, kdo s kým bude hrát a kdo se nakonec
objeví ve finále.
A to je škoda. Tyto všechny skutečnosti totiž ubírají soutěži na
lesku. Je proto možná načase, aby si okresní fotbalové vedení
sedlo a začalo dumat, jak kluby k Poháru přitáhnout zpět.
A nedopustit, aby se z tohoto zápolení stala pouze akce pořádaná ze zvyku.
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závěrem sezóny. Nejedná se ale o nic
vážného,“ prohlásil mluvčí tenistky
Karel Tejkal.
Samotná tenistka se na poslední
turnaj sezóny těší a věří, že se jí bude
dařit. „Jsem nadšená, že jsem se kvalifikovala. Po skvělém startu sezóny
v Austrálii jsem na sebe pyšná, že
jsem si zajistila místo posedmé v ka967É9$-Ì-(67ìÉ%,=0579ă&+"

MOSKVA, PROSTĚJOV Hned
dva turnaje v řadě vynechává Petra Kvitová po postupu do závěrečného Turnaje mistryň. Nejprve
se odhlásila z rakouského Lince
a chybět bude také v Moskvě.
„Po dobrých výkonech ve Wu-chanu a Pekingu potřebuje nechat svoji
ruku odpočinout před náročným
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LINEC, PROSTĚJOV Hodně rychle se na turnaji
v Linci rozloučily hráčky extraligového TK Prostějov. Barbora Strýcová vypadla v prvním kole a stejně
skončila také Kristýna Plíšková. Dohromady vyhrály
pouze jeden set.
Kristýna Plíšková prohrála s osmou nasazenou Ruskou
Alexandrovovou. Světová pětatřicítka Alexandrovová ztratila
první set za půl hodiny. Pak se ale ruská hráčka rapidně zlepšila
a za dalších 46 minut dovedla zápas k postupu. Loňské finalist-

nestačil na Ymera ze Švédska.
„Odehrál jsem dobré zápasy, v semifinále ale nebyl výkon takový,
aby stačil na výhru. Postup ale beru,
body mi pomůžou v žebříčku. Zase
se o kousek přiblížím ke světové
stovce. Chci se do ní vrátit co nejdříve,“ uvedl český daviscupový reprezentant.

„Pracovat v historicky nejslavnějším moravském klubu je pro mě výzva a čest,“ vyjádřil své pocity pro klubový web nový trenér
Zbrojovky.
Podrobněji se rozpovídal Miloslav Machálek v exkluzivním rozhovoru, který Večerník přináší na straně 34 tohoto vydání.
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od pátku 18. do neděle 27. října.
„Světové armádní hry mají pro klasické parašutisty stejný program
jako vojenské šampionáty konané
vždy v sudých letech. To znamená
nejprve akrobacii skupinovou, potom individuální a nakonec přesnost. Medaile se udělují za každou
disciplínu zvlášť, navíc se výsledky
sčítají do celkového pořadí týmového i jednotlivců včetně titulů absolutních vítězů. Věřím, že pokud
kluci udrží výbornou formu z celé
sezóny a vlastně mnoha posledních roků, můžou přivézt řadu medailí včetně zlatých. Dlouhodobou
výkonnost na to rozhodně mají,
dobrou psychiku taky. Rozhodne
zvládnutí podmínek v dějišti a aktuální rozpoložení,“ uvažoval Ivan
Hovorka coby reprezentační trenér ČR, kterou borci prostějovské
Dukly reprezentují.
(son)

armádní hry

na Světové

MOUILLERON LE CAPTIF,
PROSTĚJOV Druhé semifinále
na turnajích kategorie challenger si zahrál prostějovský tenista
Jiří Veselý. V průběhu podniku
ve francouzském Mouilleron le
Captif dokázal vyřadit i domácí
nasazenou jedničku Humberta,
v utkání o postup do finále ale

trenéra Machálka na lavičku Zbrojovky. Ta má
před sebou konkrétní cíl, kterým je návrat do
české nejvyšší soutěže. Na to ovšem musí být
Zbrojovka nejhůř třetí v tabulce, aby postoupila
do baráže, nejlépe však úplně první, což znamená postupovou jistotu. Na tato místa Brnu aktuálně chybí čtyři, resp. sedm bodů.
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níku vyhrál. Mezitím klubové vedení vytvořilo
podmínky pro postup do profesionální druhé
ligy, kde v tomto ročníku dosáhl Machálek
s Líšní několika zajímavých úspěchů.
Díky spojenectví Zbrojovky s Líšní a faktu, že
několik kol byla v tabulce právě Líšeň před známějším brněnským klubem, vedlo k přechodu

Parašutisté odletěli

Osmapadesátiletý Machálek si vydobyl v posledních letech renomé nejen na lavičce třetiligového Vyškova, ale především Líšně, kterou
převzal potácející se na hraně sestupu zpět do
divize. Během svého angažmá u týmu posunul
klub z okraje Brna do čela Moravskoslezské
fotbalové ligy, kterou nakonec v minulém roč-

PROSTĚJOV Co jsme ve Večerníku už před časem avizovali,
se stalo v pondělí 7. října skutečností. Vedení Zbrojovky Brno
odvolalo z postu trenéra Pavla Šustra a na jeho místo jmenovalo
dosavadního šéfa lavičky SK Líšeň Miloslava Machálka. Pro
tohoto zkušeného prostějovského trenéra se tak otevírá velká
výzva na nesporném vrcholu jeho dosavadní trenérské kariéry.

Tomáš KALÁB

milujeme vecerník
á
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Prostějovský tenista
potřetí v řadě prošel
moskevskou kvalifikací! Na své úspěchy
z let 2017 a 2018,
kdy postoupil skrz
předsoutěží až do
osmifinále, navázal
Foto: internet i letos. Po zvládnutém prvním kole proti domácímu
Safjullinovi si poradil ve finálovém kole
se Srbem Nikolou Milojevičem, jehož
zdolal po téměř dvou a půl hodinách boje 7:5, 6:7(6), 6:3.

LUKÁŠ ROSOL

.20(7$

Organizátor Mezinárodního policejního turnaje v malé kopané Lukáš PŘIKRYL má jasno: charitativní rozměr akce hraje prim.
Reportáž z akce najdete v příštím čísle!
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Takový počet členek extraligového
týmu TK Agrofert Prostějov by se
měl objevit na Turnaji mistryň, který
se letos koná v čínském Šen-Čenu.
Karolína Plíšková a Petra Kvitová ve
dvouhře, k nim pak Barbora Strýcová
ve čtyřhře. Toto trio už má účast jistou,
další Češky o ni ještě bojují.

5
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První prohra, a hned tak tvrdá... Volejbalistky Prostějova vstoupily do
nového ročníku extraligy s omlazeným kádrem a výrazně nižšími
ambicemi, než bylo v minulosti
zvykem. První porážku však tým
VK zaznamenal až v pátém kole na
palubovce pražského Olympu. Ten
do té doby neporaženým Hanačkám nepovolil ani set!

DEBAKL:

Junioři florbalového týmu SK K2
Prostějov jsou stále neporaženi.
Přestože jim před sezónou odešel
silný ročník 2000 do mužů, nadále
jsou mezi nejlepšími týmy v lize.
V neděli to potvrdili vítězstvími
6:1 nad městským konkurentem
FBC Playmakers a 5:2 nad Hranicemi. Slušný start do ligy, chlapci!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

Foto: internet

sport
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„PRO EVROPU MÁME JEDINÝ CÍL I SEN: MEDAILI!“
Prostějovský korfbalista Petr Šnajdr
by na domácím ME U21, které startuje již zítra,
rád prožil další výsledkovou euforii

PROSTĚJOV Rok 2019 je pro
korfbalistu SK RG Prostějov Petra Šnajdra (na snímku) rozhodně
přelomový. Sportovně i životně.
Koncem ledna měl zásadní podíl
na zisku bronzu z klubového Europa Shieldu v domácím prostředí, následně se podílel na dvou
bronzových medailích z českých
soutěží – hráčsky v extralize dospělých, trenérsky v lize mladších
žáků. Poté startoval na mistrovství světa v Jihoafrické republice,
nyní má před sebou další turnajový vrchol na vlastní prostějovské
palubovce v podobě evropského
šampionátu do 21 let, které se
koná od úterý 15. do soboty 20.
října v hale RG a ZŠ. A aby toho
nebylo málo, mezitím se začal
korfbalem pracovně živit, což je
mezi zdejšími vyznavači tohoto
kolektivního sportu rarita. Všechny tyhle skutečnosti k rozhovoru
s energickým mladíkem těsně
před startem prostějovského šampionátu přímo vybízely.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
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yyJak často si vzpomenete na svůj
slavný vítězný koš z prodloužení
duelu o třetí místo při domácím
turnaji evropského poháru Europa Shield?
„Tohle je pro mě nezapomenutelné.
(usměje se) Už tím, o jak velkou mezinárodní akci šlo, navíc doma v Prostějově, a že jsme se dokázali probojovat
do utkání o třetí místo. V něm jsme
dlouho prohrávali, ještě minutu a půl

před koncem o dva koše. Pak Renča
Havlová snížila, mně se povedlo v poslední minutě vyrovnat. Načež jsme
v prodloužení zase ztráceli a z akce
následující po inkasovaném koši sami
museli skórovat, aby zápas neskončil porážkou. To se podařilo Danovi
Štefákovi, potom přišla ta rozhodující
akce, kterou jsem já přesně zakončil.
Hlediště bylo plné našich fanoušků,
výborná atmosféra a do toho obrovská radost z vydřeného bronzu ve
vlastní hale – na to fakt nejde zapomenout. Ze záznamu jsem si ten rozhodující koš s následnými oslavami
pouštěl už mockrát, pokaždé mi běhá
mráz po zádech.“
yy Byla to vaše největší euforie
v životě?
„Řekl bych, že určitě jo. Jak to tam
spadlo, a já skočil do hlediště mezi
diváky, bylo to opravdu velké.
(smích) Strašně silně jsem ty chvíle
prožíval já sám a z reakcí lidí vím, že
i spousta dalších. Nádhera pro celý
prostějovský korfbal.“
yy Dalo vám to hodně energie do
další sportovní kariéry i do života?
„Rozhodně mě to nakoplo do zbytku minulé korfbalové sezóny. Se
spoustou lidí jsme se o tom rozhodujícím momentu a celém Europa
Shieldu ještě dlouho potom bavili,
všichni gratulují a vy si tu pozitivní
energii nesete v sobě dál. I když se
pak samozřejmě musíte soustředit
na nové věci, které život včetně sportu přináší.“
yy V létě jste s národní reprezentací ČR cestoval na světový šampionát do JAR. Byl jste už někdy
takhle daleko na jiném kontinentu?
„Zatím ne, pro mě byla Jižní Afrika
jasně nejvzdálenější destinací, kam
jsem se v životě dostal. Poprvé jsem
zblízka naživo viděl oceán, mohl se

Jak to tam spadlo, a já skočil do hlediště
mezi diváky, bylo to opravdu velké.
Strašně silně jsem ty chvíle prožíval já sám
a z reakcí lidí vím, že i spousta dalších.
Nádhera pro celý prostějovský korfbal...
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Foto: Marek Sonnevend

v něm vykoupat. A celkově je to tam
úplně jiný svět než tady u nás v Evropě. Člověk až přímo na místě na
vlastní oči pozná, jak tamní lidé žijí
a podobně, šlo o velkou životní zkušenost.“
yy Zkušenosti jste v rámci msitrovství světa sbíral i na hřišti?
„Dá se to tak říct. V kádru českého
nároďáku, kde nás mimochodem
bylo z Prostějova šest včetně asistenta
trenéra Davida Konečného, jsem patřil k nejmladším a víc času na hřišti
dostávali zkušenější. Ale myslím, že
když jsem naskočil do zápasů, tak se
mi docela dařilo svou práci pro tým
odvést.“

yy S výsledkovým vyzněním šampionátu panovala spokojenost?
„Rozhodně ano. Naším hlavním cílem bylo postoupit na Světové hry
2021, což je taková olympiáda pro
neolympijské sporty. K tomu jsme
potřebovali v osmifinále porazit
Austrálii, to se podařilo a nakonec
jsme skončili sedmí, podle mě hezké umístění. Podstatné je, že napřesrok česká repre nebude v Americe
chybět na těch Světových hrách,
kam bych se i já osobně moc rád
podíval.“
yy Jako první prostějovský korfbalista se tímto sportem živíte. Co
přesně děláte?
„Jde o projekt Školní korfbal, který
rozjel Český korfbalový svaz poprvé
od roku 2013 v Ostravě. Později se
přesunul do Brna, na obou těchto místech se povedlo k našemu
sportu přitáhnout stovky nových
dětí. O totéž se teď chceme pokusit
i tady v Prostějově, kde projekt odstartoval se začátkem školního roku
2019/2020. Já jsem garantem zdejšího Školního korfbalu, ČKS mě
zaměstnává. Prioritou je na všech
místních školách korfbal představit
jak dětem, tak jejich učitelům a přirozenou nenásilnou formou mládež
k tomuto sportu nalákat. V praxi to
dělám tak, že jeden den z každého
týdne strávím na nějaké základní
škole, kde korfbal v rámci hodin
tělocviku představím a děcka si jej
pak sama vyzkouší, trochu i zahrají.
Koho to chytí, může následně pokračovat ve školních korfbalových
kroužcích s tréninky jednou týdně.
Takový kroužek už pod mým vedením funguje tady na reálce, na ZŠ
Dr. Horáka hned dva, na ZŠ Kollárova a další by ještě měly přibýt,
například na ZŠ Jana Železného.
Výhodou pro školy je rovněž fakt,
že jim zdarma zůstává korfbalové
vybavení, to znamená koše a balóny.“
yy Co ještě stíháte vedle Školního
korfbalu a svého vlastního hraní?
„Hodně se věnuju propagaci korfbalu na sociálních sítích z pozic člena Marketingové komise ČKS i šéfa
Komunikační komise SK RG Prostějov. Mládí a sociální sítě v současnosti patří k sobě, proto se s kolegy
snažíme, aby komunikace jejich
prostřednictvím byla ze strany celého korfbalu co nejkvalitnější.“

yy Doslova za dveřmi už je ME
U21 právě v Prostějově. Motivuje
vás opět domácí prostředí tím víc?
„Na tenhle evropský šampionát
doma se určitě strašně těším. Původně se letošní mistrovství do jednadvaceti let mělo konat v Turecku,
kde to však odřekli a pořadatelství
nakonec získala Česká republika.
Když pak náš národní svaz svěřil organizaci Prostějovu, byl jsem úplně
nadšený a začal se už dlouho dopředu hrozně těšit. Navíc ta natěšenost
každým dalším dnem ještě roste,
protože hrát Evropu za reprezentaci
doma bude prostě bomba. Můžeme
využít důvěrně známého prostředí,
fanoušci nám určitě znovu vytvoří
skvělou atmosféru a celý turnaj si
užijeme.“
yyNebudete příliš nervózní?
„Když jsem ve svých šestnácti letech
začínal hrát extraligu dospělých, tak
mě nervozita svírala hodně, musím
říct, že mi i kazila výkony. S přibývajícím věkem i nabranými zkušenostmi se ale tohle postupně lepší
a můžu říct, že momentálně už zůstává jen taková ta normální zdravá
nervozita. Navíc já osobně jsem docela showman, a pokud je v hledišti
bouřlivá kulisa, spíš mi to pomáhá
a nabíjí, než aby mě to nějak svazo-

valo. S fanoušky rád komunikuju
a hecuju je, třeba na Europa Shieldu
to oboustranně fungovalo. Věřím, že
i tentokrát to bude podobné.“
yyJak vidíte výsledkové šance českého družstva na nadcházejícím
mistrovství?
„Vzhledem k tomu, že startuje pouze
osm nejsilnějších týmů Evropy, nebude žádný z účastníků nijak slabší.
V naší základní skupině máme největší
favority z Nizozemska, proti kterým
by cokoliv jiného než porážka znamenalo velký zázrak. Přesto se je pokusíme co nejvíc potrápit a vyrovnanějším
bojem s nimi nabrat sebevědomí. Na
koho ze skupiny věřím, že bychom
naopak měli mít, to je Katalánsko. Na
posledních mládežnických šampionátech buď ani nestartovalo, nebo
nemělo dobré výsledky, nejen proto
je potřebujeme i musíme porazit. Jestli
všechno půjde podle předpokladů,
rozhodující zápas o druhé postupové
místo do semifinále bychom měli sehrát proti Anglii, která po pravdě má
velice dobrý mančaft. Je zdolat a dostat se mezi elitní čtyřku by byl ohromný úspěch, všichni přitom samozřejmě sníme o zisku jakékoliv medaile.
Každý z nás to má jako cíl a věřím, že
splnit ho i s podporou příznivců může
být reálné.“

vizitka
PETR ŠNAJDR
✓ hráč a trenér mládeže v korfbalovém
oddílu SK RG Prostějov
✓ narodil se 9. února 1998 v Prostějově
✓ korfbal začal hrát v deseti letech, postupně
prošel všemi mládežnickými týmy SK RG
až mezi dospělé
✓ v kategoriích žáků a dorostenců
se podílel na zisku mnoha republikových
medailí včetně několika mistrovských titulů, v extralize dospělých
přispěl ke dvěma bronzům a stejný kov pomohl vybojovat
v evropském poháru Europa Shield
✓ nastupoval také za všechny mládežnické reprezentace ČR,
dosavadním vrcholem byl start na mistrovství světa dospělých 2019
v JAR (7. místo)
✓ vedle hráčské kariéry začal předloni trénovat mladší žáky SK RG,
které společně s Renatou Havlovou letos dovedli k ligovému bronzu
✓ základním vzděláním prošel na RG a ZŠ města Prostějova,
poté absolvoval kominické studium na Střední škole polytechnické
Olomouc a nástavbu s maturitou v oboru stavební provoz tamtéž
v současnosti pracuje na plný úvazek pro Český korfbalový svaz
jako Koordinátor školního korfbalu v Prostějově
✓ je svobodný
zajímavost: proslavil se vítězným košem při domácím Europa Shieldu
2019 v prodloužení zápasu o 3. příčku
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Kontinentální šampionát proběhne NA „REÁLCE“
od úterý do soboty, hitem budou všechny zápasy ČR

PROSTĚJOV Pořadatelskou aktivitou hýřící oddíl korfbalu SK
RG Prostějov je během aktuálního týdne spoluorganizátorem
Mistrovství Evropy v korfbalu do 21 let 2019 v tomto kolektivním smíšeném sportu. Šampionát se koná od úterý 15. do soboty 19. října v hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici
a jde o zatím nejvýznamnější mezinárodní korfbalovou akci,
která se ve zdejším regionu kdy uskutečnila!
Dosavadním vrcholem byl lednový
Europa Shield 2019, tedy závěrečný
turnaj druhého nejvyššího poháru
klubů na starém kontinentu. Hanáci se
následně v tomto roce úspěšně zhostili
i Finálového dne českého korfbalu jak
pro extraligu dospělých, tak pro ligu
mladších žáků, poté přivítali ještě čtyři ze šesti hracích dnů nové Superligy
včetně medailových bojů. Nadcházející evropský šampionát jednadvacetiletých však z globálního hlediska
znamená logicky nejvíc, neboť jde
o poměřování národních reprezentací.
Těch už v minulých dnech dorazilo do
Prostějova všech osm, které se turnaje
zúčastní. V základní skupině A to budou Česko, Nizozemsko, Anglie a Katalánsko, v grupě B Belgie, Německo,

Portugalsko a Maďarsko. Z obou skupin hraných 15. až 17. října postoupí
nejlepší dva do semifinále (18. října),
ostatní zabojují o 5. až 8. místo. Medailové bitvy včetně finále pak přijdou na
řadu poslední den ME, tedy 19. října.
Hlavní pozornost bude samozřejmě
upřena na domácí výběr České republiky, v jehož středu se vyjímají tři
zástupci SK RG Prostějov: hráči Petr
Šnajdr a Daniel Štefák plus asistent
trenéra David Konečný. Velký smutek
naopak zavládl u další místní rodačky
Nikoly Lorencové, kterou o start připravilo zranění prstu během jednoho
ze tří soustředění před vrcholným kláním přímo na „Chorázce“.
V každém případě se lze těšit na špičkovou sportovní podívanou, byť
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v obecně ne tolik známém sportu. Pokud si však na internetu pustíte záznamy třeba z lednového Europa Shieldu
(zvláště ze slavného duelu ergéčka
o bronz) právě na prostějovské palubovce, uvidíte, co vás v případě osobní návštěvy Mistrovství Evropy U21
může čekat. Vysoce kvalitní korfbal

v parádní atmosféře bouřících fanoušků a tím pádem super zážitek!
Cílem českého družstva přitom jednoznačně je útok na zisk některé
z medailí, navzdory těžkým soupeřům
ve skupině. Proto si v kompletním
zápasovém programu šampionátu na
jiném místě této strany dobře zapa-

Foto: internet

matujte termíny i časy střetnutí ČR,
stejně jako následných utkání o cenné
kovy. Jestli totiž Češi na placku opravdu dosáhnou, tak hala RG a ZŠ města
Prostějova snad samou euforií spadne!
Budete u toho? PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální partner
akce, ano!

PROGRAM MISTROVSTVÍ EVROPY U21 V KORFBALU 2019
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Šéf SK RG Jan Mynařík: „Věřím, že máme před sebou
další nezapomenutelnou akci. Snažíme se maximálně“
PROSTĚJOV Zajímá vás ještě něco
navíc o zítra startujícím ME U21
korfbalistů v Prostějově? Nahlédnout do jeho zákulisí můžete v následujícím interview s předsedou
zdejšího oddílu SK RG Janem Mynaříkem.
ƔƔ Můžete popsat, jak Prostějov
získal pořadatelství šampionátu?
„Získal jej Český korfbalový svaz,
který se po mistrovství světa 2007
v Brně novodobě osvědčil i v letech
2014 a 2016 při mistrovstvích Evropy
a světa juniorů v Olomouci. U mezinárodní federace IKF tak mají Češi
velmi dobré pořadatelské jméno, navíc
do každé svěřené akce vždy přinesou
něco nového. A svaz se rozhodl oslovit
náš klub jako osvědčeného pořadatele
národních akcí. Naši dobrovolníci také
spolupracovali na zmíněných šampionátech v Olomouci, takže to byla asi
jasná volba. No a lednový Europa Shield už jen stvrdil úspěšnou pořadatelskou spolupráci.“
ƔƔJakým způsobem se SK RG Prostějov a jeho členové podílejí na přípravách a organizaci mistrovství?
„Jsme hlavním dodavatelem dobrovolníků, zároveň jsme zprostředkovali vazbu na místní prostředí, školu
a sportovní halu, hledali sponzory
i hodně vyjednávali. Zde patří obrov-

ské díky našemu otci zakladateli Jiřímu
Kremlovi a také Martinovi Šnévajsovi, na kterém leží za naši stranu nejvíc
pořadatelských povinností. Do toho
se jako klub staráme ještě o přitáhnutí
dostatečného počtu diváků, doprovodné akce i služby pro týmy a oficiální delegace.“
ƔƔ Je mistrovství Evropy do jednadvaceti let ještě větší a významnější
akce než klubový Europa Shield konaný zde letos v lednu?
„Určitě už jen kvůli tomu, že se jedná
o národní týmy. A také je to delší turnaj. Mezinárodní federace má rovněž
větší nároky na pořádání i zázemí.
Rozhodně jde o největší korfbalovou akci, která kdy v Prostějově byla.
Obrovské díky patří vedení města za
vstřícnost při pořádání takhle velkého
podniku.“
ƔƔ Myslíte, že během zápasů ME
bude panovat stejně skvělá divácká
atmosféra, jako právě na Europa
Shieldu?
„Ve všední dny se hrají dva zápasy
v dopoledním bloku a na tato utkání
doufáme v účast žáků škol, které se zapojily do nového projektu Korfbal do
škol běžícího od začátku září. Dva odpolední duely denně jsou pak určitě
zajímavé pro fanoušky korfbalu z řad
našeho klubu, našich hráčů, jejich ro-

din a dalších fanoušků. A samozřejmě
zveme širokou veřejnost, protože je to
ideální příležitost se na korfbal přijít
podívat. V základní skupině od úterý
do čtvrtka hrají Češi vždy v 16.30 hodin, takže je to i jednoduché na zapamatování. Včetně dějiště, což je hala
RG a ZŠ. A abych vlastně odpověděl
na otázku, tak ve skvělou atmosféru
věříme. Europa Shield byl výjimečný
naší klubovou účastí, ale tady jde zase
o národní tým a možnost si i zaskákat: Kdo neskáče, není Čech! Potom
je tu ještě fakt, že sportovní hala RG
a ZŠ je pro skvělou atmosféru snad
přímo dělaná. Divácká kulisa na Europa Shieldu byla doslova geniální
a překvapila i ostřílené představitele
IKF, kteří jsou zvyklí na turnaje v Holandsku či Belgii. Doufáme, že přitáhneme spoustu diváků a společně
zažijeme něco nezapomenutelného.“
ƔƔ Co byste řekl k roli tří Prostějovanů v týmu ČR?
„Po posledním soustředění reprezentace je jasné, že nakonec z nominace
vypadla Nikola Lorencová z důvodu
zranění prstu na ruce. V nároďáku tak
budeme mít Petra Šnajdra a Daniela
Štefáka a já tajně doufám, že budou hrát
klíčovou roli, když oba společně s dalšími Prostějováky už patří i do seniorské
reprezentace. Jako asistent u národního

týmu působí David Konečný, trenér našeho extraligového družstva, který tvoří
již osvědčenou dvojici společně s hlavním koučem Ivo Kracíkem.“
ƔƔ Jak vidíte ambice a výsledkové
šance českého družstva v turnaji?
„Přiznám se, že jsem nad tím vlastně
ještě ani pořádně nepřemýšlel, protože
těch starostí s pořadatelstvím je tolik, že
na to nebyl čas. Reprezentace má velmi
těžkou základní skupinu, kde v každém
zápase půjde o všechno a kromě utkání
s vysoce favorizovaným Nizozemskem
se snad nedá ani výsledek jakkoliv předjímat. Cílem je vždy medaile, tak budu
držet palce a fandit.“
ƔƔ Na co se ve spojitosti s nadcházející vrcholnou akcí osobně nejvíc
těšíte?
„Já se těším na atmosféru a všechno
kolem. A těším se, že korfbal na vrcholné mezinárodní úrovni uvidí spousta
nových lidí i zejména dětí, které tím
snad pro náš nádherný sport získáme.
Třešničkou na dortu se pak stane finálový den v sobotu 19. října, který bude
zároveň vyvrcholením oslav třiceti
let korfbalu v českých zemích. Právě
v Prostějově se tudíž setká spousta lidí,
kteří se o korfbal u nás zasloužili, včetně
zahraničních hostů. Největší odměnou
pro mě i celý náš klub určitě budou plné
tribuny, proto bych ještě jednou rád po-
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Nominace ÈR bez
zranìné Lorencové
Prostějov (son) - Dějištěm nadcházejícího Mistrovství Evropy U21
v korfbalu 2019 bude hala RG a ZŠ
města Prostějova ve Studentské ulici.
V rámci přípravy absolvovala reprezentace České republiky právě zde
hned tři soustředění: 20. až 22. září, 4.
až 6. října a 11. až 13. října. Při jednom
z těchto kempů si nešťastně zranila
prst na ruce mladá hráčka SK RG Prostějov Nikola Lorencová a bohužel
pro ni přišla vinou tohoto zdravotního problému o konečnou nominaci
na šampionát. V ní naopak nechybí
další dva zástupci ergéčka Petr Šnajdr
a Daniel Štefák + coby trenérský asistent David Konečný, jinak kouč prostějovských korfbalistů.
Nominace ČR na ME U21: Dominika Drábková (Brno), Gabriela Hurdálková (Náchod), Vendula Jemelíková (Brno), Anna Literová (Kolín),
Sára Sahatciu (Brno), Lucie Součková
(České Budějovice), Pavlína Štěpánová (Náchod), Rostislav Kortus
(České Budějovice), Mikuláš Martinec (Náchod), Daniel Šmíd (České
Budějovice), Filip Šmíd (Náchod),
Petr Šnajdr (Prostějov), Daniel Štefák
(Prostějov), Jan Toufar (Znojmo).

Plné hledištì divákù
EXGHQDNDzGÙ]½SDV
Prostějov (son) - Vynikající atmosféra by měla provázet evropský šampionát korfbalistů do jednadvaceti let,
který v termínu úterý 15. až sobota 19.
října přivítá město Prostějov. Podle
spoluorganizátorů z místního oddílu
SK RG prý bude hlediště pro tři stovky diváků zaplněno na úplně všechny
duely včetně dopoledních, kde nenastoupí domácí Češi. „V rámci mé
propagace korfbalu na prostějovských
ZŠ od začátku tohoto školního roku
jsem se snažil s vedením jednotlivých
škol dohodnout, jestli by děti mohly
místo vyučování jít fandit na zápasy
mistrovství. Domluva se podařila
a tak věřím, že halu divácky zaplníme
snad na úplně každé utkání,“ zadoufal
koordinátor projektu Školní korfbal
v Prostějově Petr Šnajdr. Srdečně vítáni samozřejmě jsou i všichni další
příznivci sportu, kteří chtějí vrcholný
mezinárodní korfbal na vlastní oči
zhlédnout. Vstup do haly je během
celého ME zdarma. „Přejeme si, aby
fanoušci vytvořili skvělou kulisu, stejně jako na lednovém Europa Shieldu.
Podpora domácího prostředí nám
může hodně pomoct k vysněné medaili,“ připojil Šnajdr, současně hráč
výběru ČR na zítra začínající vrcholné
akci.
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zval všechny čtenáře Večerníku, protože
tohle by byla velká škoda nechat si ujít.
Vstup je samozřejmě zdarma, takže věřím, že se tam uvidíme!“
ƔƔChcete něco dodat na závěr?
„Určitě poděkování všem partnerům
a sponzorům, zejména statutárnímu
městu Prostějov, Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova,
Olomouckému kraji i PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku. Velké díky patří
také všem dobrovolníkům, kteří věnovali a ještě věnují nemalé úsilí tomu,
aby celé mistrovství Evropy do jednadvaceti let proběhlo podle nejnáročnějších představ.“

Prostějov (son) - V souvislosti s turnajem nejlepších mladých korfbalistů
starého kontinentu pro letošní rok se
hostitelská hala RG a ZŠ města Prostějova dočkala svého dalšího vylepšení. Po loňské rekonstrukci palubovky
to tentokrát byla instalace dvou nových světelných tabulí. „Jde o dotační
titul navázaný právě na mistrovství
Evropy. Stará časomíra tady byla už
hodně dlouho, a proto moc neodpovídala moderním potřebám, což nové
ukazatele skóre i času určitě splňují,“
pochvaloval si Martin Šnévajs, učitel
na „reálce“ a zároveň trenér starších
žáků (i bývalý extraligový hráč) SK
RG Prostějov. Světelné tabule byly do
haly nainstalovány v sobotu 5. října
a „Šnev“ u toho samozřejmě nemohl
chybět. „Přípravy šampionátu mě stojí
spoustu času, stejně jako všechny korfbalové aktivity. Tenhle sport ale miluju a dělám to rád, přestože za to nejsou
žádné peníze. Hlavní teď je, aby se
ME U21 po všech stránkách vydařilo.
A výhoda? Jakékoliv vylepšení haly už
zůstane natrvalo,“ pousmál se Šnévajs.
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František Jura:d2ąGFUG\ÐPPÊEÊNG\CVÊOPGRNPÊOGq
PROSTĚJOV Ne úplně veselý,
spíše rozalděný je prostějovský
pohled je na prozatimní tabulku
Fortuna:Národní ligy. Eskáčko
je na jedenácté pozici a trvale se
mu nedaří bodovat. Ztrácí zápasy,
vázne koncovka. A i když příliš
mnoho branek tým nedostává,
stejně se mu nedaří do kolonky
bodů přivát hodnotnější zisk.
Čím to? „Ztratili jsme herní pohodu,“ říká mimo jiné předseda
klubu František Jura (na snímku).
Herně to podle něj není úplně
špatné, tým však selhává v některých klíčových pasážích zápasů.
A někteří hráči navíc nehrají na takové úrovni, jaká se od nich čeká.
Nejen o tom pohovořil redaktor
Večerníku právě s prvním mužem
druholigového 1.SK Prostějov.

Michal SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte aktuální stav
eskáčka v reprezentační přestávce?
„V posledních zápasech se nepodařilo získat tolik bodů, kolik bychom
potřebovali k většímu klidu. Tým
není v ideální herní pohodě a situace
podle toho vypadá. Nejbližší utkání
proto potřebujeme nutně vyhrát.
Měl jsem pohovory s hráči i s trenér-

ským štábem a věřím, že do toho dají
maximum.“
yy Aktuálně se 1.SK Prostějov nachází v horším průměru tabulky,
a sice na jedenáctém místě. Daří se
tedy naplňovat předsezónní cíle?
„Jak zž vyplývá z mé předchozí odpovědi, určitě zatím naplněné nejsou! Jsme si vědomi, že dosavadní
vývoj je určité zklamání. Čekali jsme,
že na tom budeme lépe. Na druhou
stranu je třeba říct, že jsme ztratili tři
zápasy až v samém závěru. Například s Vítkovicemi, se Sokolovem
a také doma s Chrudimí. Spokojení tedy nejsme. Byl předpoklad, že
budeme mít touto dobou nejméně
o šest sedm bodů více.“
yy Jak hodnotíte výkony hráčů
a celkově týmu? Je z vašeho pohledu někdo, kdo herně vyčnívá nad
ostatními hráči?
„Přes ztráty zápasů velice dobře funguje stoperská dvojice. Zejména
Schuster podává standardní výkony.
Dobře hraje také Honza Polák. Je
to ale bohužel málo. Místy se k nim
někdo v zápasech přidá, ale je to jednotlivec, ne celý tým. Ztratili jsme pohodu, se kterou jsme na začátku hráli.
Do šancí se tak sice dostáváme, ale
nedáváme góly. Příkladem může být

druhý poločas s Duklou Praha. Hráli
jsme snad nejlepší fotbal za posledního půl roku. Jenže místo branek jsme
vystřelili do tyčky a do břevna...“
yy Chybí také branky od Honzy
Koudelky? Ten dostal povolení k reprezentování země na MS v malém
fotbalu a scházel týmu v důležitém
utkání proti Chrudimi.
„Honza je rozdílovým hráčem. Do
šancí se dostává, avšak také je neproměňuje je, nedařila se mu poslední
dobou ani finální nahrávka. Těžko
říct, jak by ty zápasy s ním v sestavě
vypadaly. Rozhodli jsme se mu nebránit.“
yy Zmínil jste v úvodu trenérský
štáb. Má od vedení klubu pořád
důvěru?
„Otázka trenérů je na delší povídání. Přežili jsme několik krizí, například loni na podzim jsme nevyhráli
osm zápasů. Ani chvíli na jaře se
nedařilo a potom je tu ta krize aktuální. Všechny jsme ale zatím ustáli.
Ono to navíc není jen o případné
výměně, ale také o tom, že se musí
najít náhrada, která k týmu zapadne. Sám jsem byl léta trenérem,
tak to vnímám i z druhé strany. Jak
už jsem řekl, proběhly pohovory,
trenérům jsme dali důvěru. Věci

by se případně řešily po Žižkovu,
nyní ale chceme, aby všichni měli
patřičný klid pro přípravu na další
důležitý zápas.“
yy Jak to máte s bodovými cíli?
Máte nějaké? Nebo se spíše snažíte jít zápas od zápasu?
„To je dobře položená otázka a sám
jste si na ni i odpověděl. Jednak se
díváme dopředu na každý jednotlivý zápas a snažíme se jít
utkání od utkání. Zároveň
ale máme bodový cíl pro
konec podzimní části. Ten
je stále stejný, tedy devatenáct bodů. Je to meta,
co vypadá hodně vysoko. Pokud ale další
zápasy zvládneme,
můžeme jí dosáhnout.“
yy Jaká je zatím
spokojenost s letními posilami?
„S některými větší, s některými
menší. Část zapadla do týmu
rychle, u dalších to bylo pomalejší. Nechal bych vyhodnocení
až na konec podzimu.“

yy Plánujete v souvislosti s postavením
týmu v tabulce
další zásahy do
kádru v zimní
přestávce?

PROSTĚJOV Právě dnes, tj. v pondělí 14. října, se vrací z australského
Perthu domů česká reprezentace
v malé kopané, která se v uplynulých
dvou týdnech zúčastnila tamějšího
světového šampionátu. Po dlouhé
době parta, jejíž nedílnou součástí
je záložník 1.SK Prostějov Jan Koudelka, nepřiveze medaili. Stopku
Čechům vystavila už ve čtvrtfinále
reprezentace Mexika, pozdější nový
světový šampion.
Přitom ve skupině se české reprezentaci dařilo, Singapur v úvodním zápase
smetla 17:0, kdy Koudelka přispěl do
součtu dvěma brankami, jihoameričtí
šampioni z Chile také nebyli výraznou
překážkou, kanonádu s výsledkem
7:0 načal opět Koudelka. Až poslední

utkání ve skupině se Srbskem bylo vyrovnanější, poločas skončil 1:1, hned
po změně stran se Češi dostali do vedení, ale soupeř opět srovnal. Rozhodoval
až sám závěr střetnutí. Šest minut před
koncem dal z penalty vítězný gól Koudelka, který jistil po dvou minutách
Šultes.
Velkým dramatem se ukázalo osmifinále s Američany, kde se opět naplnilo
dnes už možná klišé o malém fotbale,
ale velkém srdci. V prvním poločase
český tým tahal za kratší konec, prohrával 0:2, v závěru snížil opět z penalty Koudelka, jenže v nastavení přidali
Američani třetí branku. To bylo naštěstí
z jejich strany vše. Po změně stran Češi
dvakrát dvojicí slepených gólů otočili
výsledek a postoupili do čtvrtfinále.

Tam je čekalo Mexiko, finálový soupeř
z posledního šampionátu. Tentokrát
bylo nad síly našeho výběru, na první
branku ještě reagoval srovnáním Paděra, na druhý gól už Češi odpovědět nestihli. Na hře se určitě projevil specifický
terén, umělý povrch postrádal granulát,

mokrý hodně klouzal a to typické kombinační hře naprosto nevyhovovalo. Poprat se s tím museli všichni, ale pro českou hru to nepochybný hendikep byl.
„Letos to nevyšlo. Vypadli jsme se soupeřem, který nám vrátil porážku z finále
posledního MS. Mexiko bylo hodně

yy Jak zpětně hodnotíte oslavy
115 let prostějovského fotbalu, které nedávno proběhly?
„Myslím, že to byla důstojná
oslava. Přijeli perfektní hráči,
kteří předvedli, co umí na hřišti. Dále dorazili Karel Brückner, Rostislav Václavíček, Ivo

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„tyto debaty budou na pořadu dne Viktor a další. Dostat tolik slavných
právě až po podzimní části. Podle jmen na jedno místo, to se možná
toho jak dopadne, se zachováme.“
dokáže docenit až s odstupem času.“

„KOUDY“'$/ðÌ=/$721(3ì,9(=(
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kvalitní mužstvo a bylo o kousek lepší
než my. Postoupit mohl jen jeden a letos to vyšlo na Mexiko, kterét turnaj
nakonec vyhrálo. Nám nezbývá než se
připravit na další šampionát,“ vzkázal
ještě z Perthu exkluzivně pro Večerník
Jan Koudelka.
(tok)

Å1D/täHŁQH]DSRPHQX
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PROSTĚJOV Trénovat některý z věhlasných klubů na naší
fotbalové scéně je nepochybným snem každého trenéra.
Prostějovskému kouči Miloslavu Machálkovi (na snímku) se
v uplynulých dnech takový sen vyplnil. Není to ale náhoda, nýbrž důsledek poctivé dlouholeté práce spojené s dosaženými
výsledky od divize až po druhou ligu.

pro Večerník

TOMÁŠ
KALÁB
yy Berete angažmá ve Zbrojovce
Brno jako vrchol své dosavadní
trenérské kariéry?
„Bude to poprvé v mé kariéře, kdy budu
na pozici trenéra mužů v takovém velkoklubu, jakým Zbrojovka Brno bezesporu je. Takže asi ano.“ (úsměv)
yy V Líšni jste oceňoval domáckou poloprofesionální atmosféru,

kde jste si mohl zachovat své civilní zaměstnání, jak těžký byl v tomto smyslu přechod do Zbrojovky?
„To spolu úzce souvisí. Zbrojovka
Brno je jako klub úplně někde jinde
nežli rodinný klub SK Líšeň. Mimochodem na Líšeň nikdy nezapomenu, protože mně také pomohla v kariérním postupu. Nicméně skloubit
mé dosavadní zaměstnání s pozicí
hlavního trenéra ve Zbrojovce nelze,
takže tímto opouštím své civilní zaměstnání.“
yy Dostal jste od klubového vedení nějaké jasné zadání, kam byste
měl Zbrojovku posunout?
„Cíle Brna jsou všeobecně známé, co
nejrychlejší návrat do první ligy. Na
tom se nic nemění. Chceme jít po-

(QVQYYYHE\DTPQE\

stupnými kroky zdoláváním dílčích
cílů, což je každé nadcházející mistrovské utkání. Je nám jasné, jak jsou
cíl a záměr změny na postu trenéra
k této metě směřovány.“
yy Dostal jste od vedení klubu
volnou ruku vzít si s sebou hráče,
kteří se vám osvědčili, kterým důvěřujete?
„To je hudba budoucnosti. Teď momentálně stejně nejde nic realizovat, je třeba pracovat se stávajícím
kádrem, který je dle mého názoru
kvalitní pro splnění našich cílů. Teď
není na programu dne vytipovávání
nějakých nových posil.“

19082710930

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz
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PO TŘETINĚ SOUTĚŽE ESKÁČKU ZOUFALE CHYBÍ BODY
Fotbalisté Prostějova jsou na tom hůře jako loni

PROSTĚJOV Reprezentační pauza, která dává pravidelně
vydechnout nejen klubům první, nýbrž také druhé nejvyšší fotbalové soutěži, přináší zároveň prostor pro rekapitulaci. Odehráno je něco přes třetinu soutěžního ročníku
Fortuna:Národní ligy a týmy tak mají před sebou na podzim už
jen pět zápasů. Prostějovské eskáčko se může těšit na atraktivní soupeře, jenže musí také získávat body. A to ještě nejméně
sedm, aby aspoň vyrovnalo stav z předešlého roku. Věru těžká
dřina přes Machalovými svěřenci.

obránce. „Musíme hrát agresivněji,
víc se tlačit do šestnáctky,“ ví i Patrik
Slaměna, který se k mužstvu připojil
teprve v průběhu sezóny. A samozřejmě je potřeba i špetka nezbytného
sportovního štěstí, které se tentokrát
od svěřenců trenéra Machaly spíše
odvracelo.
Pokud se podíváme na tabulku komplexně, pak jednoznačně nejpříjemnějším překvapením současného
ročníku je mužstvo Pardubic. Pravda
i loni se na čele objevilo nečekaně
třeba Ústí nad Labem, jenže to nemělo příliš dlouhého trvání. Právě po
vítězství nad tímto soupeřem se klub
z města perníku drží na čele tabulky,
což je už od pátého kola. I náskok se
nyní ztenčil na pouhé dva body, ale
i tak nelze než smeknout klobouk
před týmem, který navíc zažil přes
léto hodně změn v kádru.
Na dalších místech se drží čtveřice,
která by si to měla podle předpokladů rozdat o tři místa zaručující aspoň
postup do baráže, tedy od druhé
příčky Dukla Praha, Jihlava, Hradec
Králové a Zbrojovka Brno. Ta navíc
vyměnila trenéra, aby udělala maximum pro posun tabulkou až na úplný vrchol.
Trojici obsazující zbylá místa v první
polovině tabulky tvoří Třinec, Žižkov
a Ústí nad Labem. Především první
dva kluby se oproti loňsku významně
zlepšily, vždyť Třinec byl touto dobou
poslední a Viktorka jen těsně nad pásmem sestupu.
Druhou polovinu tabulky načíná
nováček z Líšně, který je bezesporu
druhým největším překvapením dosavadní sezóny. Tým z okraje Brna
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nahlédl i do vyšších pater a byl několik kol úspěšnější než slavnější Zbrojovka. To také zapříčinilo kariérní
vzestup trenéra Miloslava Machálka,
který se přestěhoval z Líšně právě do
Zbrojovky.
S bodovými odstupy pak následuje
Chrudim, která si také poměrně polepšila, 1.SK Prostějov, další nováček
z pražského Vyšehradu, Varnsdorf
a Vítkovice. Na sestupových místech
se momentálně krčí Vlašim se Sokolovem. Právě tým ze západní výspy
Čech a především Varnsdorf, který
byl ještě o kolo zpět na sestupovém
místě, patří k těm, jimž se vstup do
ročníku 2019/2020 vůbec nevyvedl.
A na co se ve zbytku podzimu ještě
můžeme těšit? Třinácté kolo nabídne třeba šlágr Jihlava – Pardubice,
čtrnácté televizní utkání Prostějov –
Jihlava, což bude v případě Hanáků
první přenos z tohoto ročníku a druhý po loňském mači se Zbrojovkou,
a poslední kolo pak dva zajímavé duely Pardubice – Zbrojovka nebo Dukla
Praha – Hradec Králové.

Když začneme z tohoto konce, pak je
jasné, že imperativem je zisk tří bodů
hned tuto sobotu v domácím zápase
se Žižkovem a stejně tak v posledním
utkání sezóny ve Vlašimi. Ve zbývajících duelech s Jihlavou na domácí
půdě a v Hradci Králové či v Brně na
Zbrojovce pak musí „ulovit“ aspoň bod,
což samozřejmě nemusí být vůbec nereálné. A jak dobře víme, s dostatečnou
motivací proti věhlasným soupeřům se
dají nějaké ty úspěchy udělat.
Chce to jen proměňovat šance. To je
totiž ta největší bolest výběru 1.SK
Prostějov v dosavadním průběhu
soutěže. Když se podíváme na průběh stávající a minulé sezóny, jedná se
zatím o zrcadlový obraz. Neduhy, které zapříčinily špatný konec loňského
podzimu, se tentokrát projevily hned
v počátečních fázích. Také proto má
eskáčko zatím o sedm bodů méně.
Zajímavý je ovšem pohled na
skóre. Jakékoli hodnocení má totiž
tendenci žehrat na slabou produk-

tivitu směrem dopředu, zatímco
zadní řady jsou povětšinou hodnoceny příznivě. Jenže fakta předešlá
tvrzení staví do trochu jiného světla. Loni totiž stačilo na osmé místo
v tabulce se sedmnácti body vstřelit
tucet branek. Letos se střelci trefili
do černého pouze o jediný gól méně,
přesto jedenáct branek stačí pouze
na jedenácté místo s jedenácti body.
Zabrousíme-li pak na druhou stranu
dvojtečky, tak zatímco loni tam figurovalo stejné číslo, tedy dvanáctka,
skóre mělo eskáčko naprosto vyrovnané, letos obrana obdržela celkem
šestnáct branek, tudíž pět gólů v mínusu. Víc než třetinu branek obdržel
Prostějov ve dvou zápasech v Ústí nad
Labem a Líšni, kde inkasoval po třech
brankách. Po dvou brankách pak obdržel od Vítkovic, Třince a u dna se
potácejícího Varnsdorfu, a to je moc.
Brankář Bréda udržel čisté konto
pouze v úvodním utkání proti zakřiknutému Vyšehradu a pak proti Pardubicím, což byl jistě dobrý počinek,
jenže loni utkání s inkasovanou nulou
bylo touto dobou hned pět.
To ovšem nemění nic na tom, že
produktivita především ofenzivních
hráčů musí být podstatně lepší, pochválit v tomto smyslu lze jedině

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Po pauze přijíždí Žižkov, měl by odjet bez bodu

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Eskáèko
s Jihlavou v televizi
Prostějov (tok) – Tak přece jen
bude na podzim živý televizní přenos
ze stadionu Za Místním nádražím!
Česká televize si ze 14. kola vybrala
duel 1.SK Prostějov – FC Vysočina
Jihlava, který začne v sobotu 2. listopadu už ve 13:15 hodin.

1DlLzNRYNHYVWXSHQFH
REÄHUVWYHQÉ
Prostějov (tok) – Vedení klubu
1.SK Prostějov se rozhodlo povzbudit fanoušky k návštěvě sobotního
duelu se Žižkovem, který začíná už
ve 14:30 hodin. K zakoupené vstupence obdrží diváci pivo a drobné
občerstvení zdarma.

PROSTĚJOV Zápas za tři body se
očekává od sobotního duelu s žižkovskou Viktorií. Jen tak může
eskáčko doplnit chybějící body
do přijatelné výše. Utkání to ovšem nebude vůbec jednoduché,
protože pražský tým si na podzim
zatím nevede vůbec špatně. Poté,
co utekl „hrobníkovi“ z lopaty na
konci minulého ročníku, se drží
se sedmnácti body na sedmém
místě tabulky.

Není divu, že přes léto se na Žižkově
pilně posilovalo. A začalo se pěkně od
píky, tedy od brankáře. Po nějaké době
Viktorka vsadila na zkušenost, když
se novou jedničkou stal třiatřicetiletý
Milan Švenger. Do ofenzivy se trenéru
Haškovi hodily dvě nové brazilské tváře
Felipe a Guči, velkou osobností je další
zahraniční akvizice Luis Gil. Tento pětadvacetiletý kalifornský rodák má na své
winchestrovce 170 zářezů v americké
MLS, a dokonce i dva starty za americ-
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TABULKA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA PO 11. KOLE
z

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Pardubice
FK Dukla Praha
(%8[UQéKPC,KJNCXC
(%*TCFGE-T¾NQXÆ
(%<DTQLQXMC$TPQ
(-(QVDCN6ąKPGE
(-8KMVQTKCäKåMQX
(-·UVÊP.
5-.ÊwGÿ
MFK Chrudim
5-2TQUV÷LQX
(%5NCXQL8[wGJTCF
(-8CTPUFQTH
/(-8ÊVMQXKEG
(%5GNNKGT $GNNQV8NCwKO
(-$CPÊM5QMQNQX

Z

V

R

P

5MÐTG

Body

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
7
6
5
5
5
4
3
3
2
3
2
2
2
1

2
0
2
3
4
4
2
4
4
3
5
1
3
2
2
3

1
3
2
2
2
2
4
3
4
5
4
7
6
7
7
7

19:6
23:13
22:14
23:11
20:13
20:15
19:15
18:15
19:20
14:23
11:16
15:18
15:31
15:20
9:18
10:24

26
24
23
21
19
19
17
16
13
12
11
10
9
8
8
6

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020

ký výběr. Obranu doplnili dva hostující
sparťané s druholigovými zkušenostmi
Maksić ze Znojma a Březina z Táborska. Management klubu udělal opravdu
maximum, aby tým posílil ve všech řadách i na gólmanském postu.
Viktorka začala nejprve naprosto vyrovnaně, když venku vycházela naprázdno
a doma plně bodovala. Pak však vyhrála
3:0 v Chrudimi a remizovala 3:3 v Líšni,
jenže tahle dobrá karta zas tak dlouhého trvání neměla. S Hradcem doma

utrpěla Viktorka první porážku, jeden
bodík vydolovala doma s Jihlavou, k plnému zisku se vrátila zatím v posledním
kole s nováčkem z Vyšehradu.
V minulém ročníku nemá eskáčko
na Žižkov věru nejlepší vzpomínky.
Doma uhrálo pouze bezbrankovou remízu a na první jarní kolo s porážkou
1:4 po darebném výkonu se snažilo
rychle zapomenout. Tentokrát by zopakování loňského výsledku domácím
nestačilo.

Naposledy Viktorie nastoupila v sestavě Švenger – Řezáč, Opluštil,
Březina, Tusjak - Urbanec (90.+4
Halgoš), Súkenník, Batioja (71.
Gil), Bazal, Martan – Diviš (89.
Petrlák).
„Víc než týden před zápasem je těžko
předpovědět zdravotní kondici hráčů,
ale pro nás platí, že v jakékoli sestavě
jsme povinni zvítězit,“ uvedl k nastávajícímu utkání trenér Oldřich Machala.
(tok)

d0CwÊOJGPFKMGRGOLGRTQFWMVKXKVCq
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PROSTĚJOV Z podzimní druholigové sezóny jsou už dvě třetiny
nenávratně pryč. Všechny týmy Fortuna:Národní ligy tak v těchto
dnech nabírají dech k poslední pětici utkání se snahou zabezpečit
si co nejlepší výchozí pozici do jarních bojů. Některé kluby právě
reprezentační pauzu využily ke změně na postu trenéra. To se netýká Prostějova, kde má trenér Oldřich Machala (na snímku) nadále
důvěru klubového vedení. I přes fakt, že eskáčku chybí body a trápí
ho nízká produktivita.

Tomáš KALÁB

to přitom není vůbec špatné. Až na
zápas s Chrudimí, kdy ten zápas ne-

yy Mužstvo má za sebou byl dobrý z obou stran, si myslím, že

jedenáct kol, tedy zhruba
třetinu soutěžního ročníku. Jak ho hodnotíte?
„V prvé řadě musím říci,
že nám chybí body...
Zápasy, které jsme měli
vyhrát, ať už to bylo ve
Vítkovicích, Sokolově,
nebo poslední domácí
utkání s Chrudimí, jsme
nedotáhli, takže nám chybí
minimálně pět bodů. Pokud
bychom tyto bodíky měli, tak sezónu po jedenácti kolech hodnotíme jako velmi dobrou a v tabulce
bychom byli podstatně výš. Herně

vůbec nepředvádíme špatné výkony,
ba naopak. Vytváříme si spoustu šancí, ale máme velký hendikep v tom,
že tyto šance neproměníme. Góly
nedáváme dokonce ani z vyložených
šancí. Tady bychom zápasy měli rozhodovat.“
yy V létě přišly do týmu nové posily, jak hodnotíte nyní s odstupem
jedenácti kol jejich přínos?
„Po jedenácti kolech je na relevantní
hodnocení ještě pořád brzy. Přišel
Kuba Rolinc, kde jsme počítali, že jím
vstřelených branek bude víc, to samé
od Paška, kde jsme také čekali větší
produktivitu. Zase to jsou ale kluci,

kteří běhají, jsou agresivní ve hře, bojují, takové hráče jsme chtěli. Jakékoli
hodnocení se děje optikou toho, že
body nejsou. Takže po jedenácti kolech panuje nespokojenost v tom, že
herní projev špatný není, ale když nejsou body, vždy se to neguje.“
yy Jste jako realizační tým pod tlakem vedení klubu, aby šel výkon
rychle nahoru?
„Samozřejmě se bavíme o tom, že situace není taková, jaká by měla být. Máme
ještě pět zápasů, z nichž první máme
doma Žižkov. Ten zápas musíme zvládnout, pak se bude situace odvíjet dál...“
yy Co vás naopak za těch jedenáct
kol potěšilo, z čeho jste se radoval?
„Pozitivní je určitě fakt, že z jedenácti branek, které jsme dali, jich sedm
vstřelili obránci. To je neskutečná
bilance. Obránci obvykle dají sedm
gólů za celou sezónu, tedy třicet zápasů, my jsme toho dosáhli už za
jedenáct kol, to je neskutečné číslo!
S produktivitou našich beků proto
musí panovat velká spokojenost. Škoda že je nenásledují také ti, kteří mají
v popisu práce ofenzivu.“
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yy Dá se tomu tedy rozumět tak,
že s defenzivní činností jste spokojen?
„Některým brankám se dalo zabránit,
to je tak vždycky. Pokud ovšem nedáváte góly a necháváte skóre 1:0, čímž vznikají hektické závěry, tak zápas prostě
nezvládneme. Zápasy musíme rozhodovat mnohem dřív. Jenže i velké šance
neproměníme a pak jsme pod tlakem.“
yy Čeká vás na podzim ještě pětice
utkání vesměs se soupeři zvučných
jmen, v nichž o motivaci nebývá nouze. Co od nich osobně očekáváte?
„Musíme udělat body, abychom jich
měli po podzimní části aspoň osmnáct
nebo devatenáct. Stejně jako tomu bylo
minulý ročník. I když budeme hrát
s těžkými soupeři, nikde není psáno,
že s nimi nemůžeme udělat body. Teď
jsme odehráli vynikající zápas na Dukle, myslím si, že to bylo nejlepší utkání

vůbec. Prohráli jsme ho střelou z pětadvaceti třiceti metrů, obrovské šance
jsme neproměnili. To je ta naše bolest.“
yy Jak využíváte pauzu vyhrazenou reprezentačním utkáním?
„Budeme hodně dobíjet baterie, ale
není to jen o běhání, budeme trénovat a chystat se na na Žižkov.“
yy Máte dva dlouhodoběji zraněné
hráče, jak to vypadá s jejich návratem do sestavy?
„Luboš Machynek už s námi začíná
trénovat, začíná běhat, ale do čtrnácti dnů asi připraven nebude, možná
stihne poslední ligové kolo. Martin Sus
začal trénovat také, ale u něj je těžko
předvídat, kdy bude zdravotně v pořádku. Přitom nám chybí, je to kvalitní
hráč především ve středu pole, který
tam může zaskočit na více postech.
Troufám si říci, že kdyby hrál, máme
nějaký ten bod navíc.“

´
menicko

´
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RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR DOROST:
12. kolo, neděle 20. října, 10.00
hodin: Želatovice – Plumlov/Určice
(sobota 19. 10., 12.00, Šrejma), Čechovice – Černovír (Borůvka), Konice –
Zábřeh (Vachutka).

III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
dohrávané 2. kolo, neděle 20. října,
14.30 hodin: Biskupice – Želeč (sobota 19. 10., 14.30), Bedihošť – Olšany u Prostějova (10.00), Čechovice
„B“ – Nezamyslice, Pavlovice u Kojetína – Nezamyslice, Brodek u Pv
„B“ volný los
III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
dohrávané 2. kolo, sobota 19. října,
14.30 hodin: Protivanov „B“ – Přemyslovice, Zdětín – Hvozd, Brodek
u Konice „B“ – Ptení, Kostelec na
Hané „B“ – Kladky (neděle 20. 10.,
14.30), Čechy pod Kosířem volný los
06'l6.83,1$c%p
8. kolo, neděle 20. října, 11.00 hodin: Sokol Mostkovice – Sokol Držovice (P. Antoníček)
MSDL st.:
12. kolo, neděle 20. října, 10.30:
1.SK Prostějov – Vítkovice (Řezníček – Hubený).
MSDL ml.:
12. kolo, neděle 20. října, 12.45:
1.SK Prostějov – Vítkovice (Hubený
– Řezníček).
MSDD – E st.:
12. kolo, sobota 19. října, 11.00
hodin: Havířov – 1.SK Prostějov „B“
(Macrineanu – Dudek, Drobek).
06l/8
10. kolo, sobota 19. října, 10.30 hodin: Zlín – 1.SK Prostějov (Kulička).
MSDD – E ml.:
12. kolo, sobota 19. října, 13.15
hodin: Havířov – 1.SK Prostějov „B“
(Dudek – Drobek, Macrineanu).
06l/8
10. kolo, sobota 19. října, 12.30 hodin: Zlín – 1.SK Prostějov (Kulička).

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA:
12. kolo, sobota 19. října, 14.30 hodin: 1.SK Prostějov – FK Viktoria
Žižkov
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
12. kolo, sobota 19. října, 14.30 hodin: FK Jeseník – Kralice na Hané (Vedral – Motal, Matulík), FK Mohelnice
– SK Lipová (Haberrmann – Machala,
Kološ).
FGP STUDIO I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
12. kolo, sobota 19. října, 14.30 hodin: TJ Sokol Určice – FK Slavonín
(Dokoulil – Lizna, Kašpar, hřiště
Kralice na Hané), Kojetín-Kovalovice – TJ Sokol Konice (Kundrát – Pytlíček), TJ Sokol Bělotín – TJ Sokol
Čechovice (Kučera – Krpec, Frais),
TJ Spartak Lipník nad Bečvou – FC
Kostelec na Hané (Winkler – Perutka, Stloukal), TJ Sokol Plumlov – FK
Brodek u Přerova (Šerý – Sedláček,
Doležal), FK Nové Sady – SK Protivanov (neděle 20. 10., 10.00, Drápal
– Bašný, Horák).
SMOOS I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 20. října, 14.30
hodin: Sokol Mostkovice – Sokol
Otaslavice (Dokoupil – Frais, I. Antoníček), FK Troubky – Sokol Vrchoslavice (Němec – Kašpar, Kryl), Sokol
v Pivíně – Klenovice na Hané (Kylar
– Chládek, Zemánek).
LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
12. kolo, neděle 20. října, 14.30
hodin: Haná Prostějov – SK Loštice
1923 (10.15, Smékal –Molík, Majer), TJ Sokol Velký Týnec – TJ Smržice (Petrásek – Vachutka, Borůvka),
Jesenec-Dzbel – FK Velká Bystřice
(Pytlíček – Winkler, Dokoupil).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- II. TØÍDA:
12. kolo, neděle 20. října, 14.30 hodin: Skalka – Určice „B“ (sobota 19.
10., 14.30, hřiště Pivín), Němčice nad
Hanou – Vrahovice (hřiště Měrovice nad Hanou), Horní Štěpánov
– Plumlov „B“, Výšovice – Brodek
u Prostějova, Brodek u Konice – Tištín, Výšovice – Držovice, Kralice na
Hané „B“ – Dobromilice.
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upřesnil následně. Právě bojovnost pomáhá jeho svěřencům dlouhodobě a přispívá
zásadním způsobem k tomu, že Lipová vyhrává a vyhrává.
Úvod přitom nebyl povedený. „Utkání se
pro nás nevyvíjelo dobře. Dostali jsme gól
na 1:0, navíc jsme neproměnili penaltu,“
řekl Pavel Růžička. Mrzet jej to společně
s jeho hráči příliš nemuselo. Druhá půle už
vypadala lépe. „Ve druhém poločase jsme
se zlepšili a otočili zápas. Podařilo se nám
rozhodnout po standardní situaci,“ uvedl
lipovský trenér. Příliš času na rekonvalescenci, fyzickou ani psychickou, ale tým
Lipové nemá.
Už v sobotu 19. října od 14.30 totiž čeká
Lipovou mužstvo z Mohelnice. „Je to určitě
kvalitní tým, který teď vyhrál v Ústí. A tam se
nevyhrává lehce,“ podotkl Růžička.

(1:0)

2:1

maximálně důležité utkání. Dlouho jsme se
na něj připravovali a věděli jsme, že Želatovice
jsou zhruba průměrný tým soutěže, se kterým
doma musíme bodovat,“ vyjádřil se Petr Gottwald. Kralice se tak pustily do útočení, napadání, trápení soupeře. A výsledek se konečně
dostavil.
První poločas se totiž domácím podařilo
ovládnout a nakonec i vyhrát. „Napadali jsme,
doráželi jsme, vytvořili si spoustu šancí a dali
branku na 1:0. Dopláceli jsme ovšem na naši
trvalou střeleckou nemohoucnost, mohli
jsme v poločase vést klidně 3:0,“ domnívá se
trenér Kralic. Druhý poločas se nicméně domácím dařil podobně jako ten první. A mohli
se díky tomu znovu radovat. „Střely nám létaly
kolem břevna a tyček. Pak až se mi podařilo
zvýšit na 2:0 a trochu nás to uklidnilo. Soupeř
měl celkově asi dvě gólovky, z nichž druhou
korigoval v závěru stav,“ poznamenal pak
Gottwald.
I přes tři body však s některými věcmi není
spokojený. „Zápas má dvě kaňky. První je, že
jsme nedali víc branek. Druhou je pak inkasovaný gól v závěru,“ řekl pro Večerník. Tým
nicméně konečně dotáhl do konce své úsilí
a vydřel nutné tři body. Trenér pak ocenil přístup hráčů. „Musím jim pogratulovat k nasazení. Od všech byla vidět chuť a snaha vyhrát.
Po této stránce jsem maximálně spokojený,“
uvedl kralický kouč.
Úspěch pak bude určitě chtít se svými svěřenci potvrdit. Možnost bude mít v sobotu
19. října od 14.30 na půdě desátého Jeseníku.
„Když budeme k zápasům takto přistupovat,
jsme schopni porážet týmy zespodu i ze středu tabulky. Vše je o hlavách,“ zdůrazňuje Petr
Gottwald.

PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky přineslo víkendové 11. kolo I.B třídy skupiny„B“ Olomouckého KFS. V obou
případech vyhrály podceňované týmy, i když Smržice získaly derby až po penaltách. To Jesenec-Dzbel může být
ještě mnohem spokojenější, a to hned ze tří důvodů. Tým získal tři body, nastřílel pět branek a dokonce zvládl
dohnat třígólové manko a utkání otočit.

Smutná série Kralic na Hané je u konce, šňůra
porážek a zároveň zápasů bez vstřelené branky
se zastavila na čísle tři. Fotbalisté chtěli nezdary
utnout už dříve, to se ale nedařilo. Tentokrát ovšem řekli hlasité „Dost!“. A doma uhájili všechny
tři body. Střelecké trápení ovšem podle trenéra
Petra Gottwalda pro Kralice pokračuje. Sám
se ovšem brankou zasloužil o to, že Kralice poskočily na třinácté místo v tabulce. I když její
dno je stále až nepříjemně blízko.
Střetnutí nabídlo od počátku tempo. Částečně
i proto, že zejména Kralice na Hané nejenže
chtěly, ale hlavně musely. „Bylo to pro nás
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vydřela další výhru
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Kralice tentokrát
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TJ Sokol
Doloplazy
Jesenec
-Dzbel

Drešr, 83. J. Tichý, 89. Poles. Rozhodčí:
Kučera – Polanský, Stloukal. Žluté karty: 87. Laštůvka. Diváků: 85.
Sestava Jesence-Dzbelu: Ošlejšek
– Žouželka, Drešr, Trnka, Burget –
Prokeš, J. Tichý, P. Tichý, Čížek (46.
Branky: 5. a 8. Gotzel, 18. Tomíček, 57. Laštůvka) – Poles, Svoboda. Trenér: P.
Zábranský – 48. a 57. Svoboda, 56. Tichý.

4:5
(3:0)
„Cesta k vítězství byla hodně těžká. Jeli
jsme na zápas v jedenácti, navíc nám
musel chytat hráč do pole. Ošlejšek nás
ale podržel. Prohrávali jsme brzy 3:0,
opět jsme nezachytili začátek utkání.

Hodnocení trenéra
Petra Tichého:

V šatně jsme si něco řekli a nakonec se
nám podařilo otočit. Mohli jsme navíc
přidat další čtyři branky. Ukázalo se
jednak, že se zvedáme, druhak, že hráči
mají víc naběháno. Bylo to ve druhém
poločase nahoru, dolů, ale naštěstí nás
Ošlejšek podržel, chytil dvě tutovky.“
(sob)

navíc bere soupeř…
„Ty mě trochu mrzí a beru to na sebe, protože rozhodující penaltu jsem nedal já. Podařilo se mi sice chytit dvě za sebou, ale musím
uznat také Marka (Fürst - brankář hostů),
který dokázal chytit dokonce tři v řadě.“
ƔƔ Který z těch zákroků byl pro vás vůbec
nejtěžší?
„Asi ta pumelice v první půli z ohromné
dálky. Míč měl razanci a nebezpečně se točil.
Tam jsem se natahoval, že to zkusím nějak
vyškrábnout, a se štěstím se mi to podařilo.
Ve druhé půli jsem ještě moc neviděl ránu
Svozila z vápna, kterou jsem taky na poslední
chvíli vytáhl na roh.“
ƔƔ Jaká byla taktika a plnili ji kluci?
„Trenér jednoznačně řekl před zápasem, že
je potřeba hrát důrazně a dojíždět soupeře.
Hlavně nic nevypustit. Tam si myslím, že se

to tu a tam stalo. Hlavně u té koncovky jsme
nějaké souboje vypustili a tam se mohl lámat
chleba.“
ƔƔ Z celkového pohledu to byl odpovídaa
jící výsledek?
sledek?
„Objektivně
ktivně si myslím, že asi ano. My jsme
si vypracovali
acovali nějaké tři čtyři tutovky, soupeř
také. Spíše
píše si myslím, že spravedlivější by byla
dělba bodu za starého systému než penaltový
rozstřel.l. Dnes si oba celky zasloužily odnést
stejně bodů.“
ƔƔ Leží
ží na vás deka, což je na některáčích vidět. Jak z toho ven?
rých hráčích
„Troškuu to znát je, ale myslím si, že daleko
víc to bylo znát třeba minulý týden v Žeích, které nám daly sedmičku.
latovicích,
krát to bylo od nás daleko lepší,
Tentokrát
dobře jsme
sme se dokázali vyhecovat. Akorát bohužel
jsme nevyužili.“
hužel ty šance jsmenevyužili.
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v jiném složení. Jak si tedy proti sobě
povedou?
Nápovědou mohou být samozřejmě postavení v tabulce a výsledky. O něco lépe
jsou na tom s pěti body páté Mostkovice,
Držovice mají nyní předposlední příčku,
ovšem jen o dva body méně. Hlavně Držovicím se v posledních zápasech nedařilo,
částečně i kvůli velké marodce. Tento stav

přitom trvá. „Trápí nás nemoci a zranění.
Snad se mi doplní trochu kádr před utkáním. Měly by se nám vrátit Hubáčková
a Čislinská, což jsou dvě klíčové hráčky,“
uvedl trenér Držovic Tomáš Jetel.
Zcela bez šrámů ale nejsou ani ženy
z Mostkovic. „Zranily se nám dvě hráčky.
Marková má problémy s kolenem, uvidíme, třeba se zapojí na jaře, možná ale už

nikdy. Lexová pak je naše důležitá hráčka
směrem dopředu, také je zraněná,“ počítá
ztráty také Ondřej Milar, trenér Mostkovic.
Zejména ten mostkovický pak potvrdil, že
derby je pro něj skutečně něco jiného oproti dalším zápasů. „Pro nás to samozřejmě
derby je a psychicky to tak všichni vnímáme,“ poznamenal Ondřej Milar.
Oba trenéři se naopak shodují, že se na

utkání zvlášť nepřipravují. Ani po teoretické, ani po herní stránce. A i když může
navíc počasí některé diváky odradit, věří, že
zápas bude mít atmosféru. „Určitě bude mít
utkání svůj náboj,“ je přesvědčený Tomáš
Jetel.
Duel začne v neděli 20. října od 11.00
hodin na hřišti Mostkovic. Tak dorazte!
(sob)

FC Kostelec
na Hané
FC
%HĦRY

„Věděli jsme, že je to hodně důležitý zápas.
Že se hraje o šest bodů. Po dlouhé době
jsme měli dobrý začátek, brzy jsme dali
gól. I když pak Plumlov vyrovnal, opět
jsme se dostali do vedení. Herně to ale
nebyla žádná sláva. V šatně jsme si řekli,
že to musíme zlepšit. Herně to sice šlo,
ale výsledkově vůbec ne. Po dnešku panuje obrovské zklamání. Plumlov vyhrál
zaslouženě. Dostat přitom čtyři branky
doma s posledním týmem tabulky, to je
hodně špatné.“

Hodnocení hrajícího asistenta trenéra Protivanova Víta Nejedlého:

koupil – Winkler, Vachutka. Žluté karty:
36. M. Pospíšil – 89. Kotlán. Diváků: 150.
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil
(85. D. Sekanina), M. Pospíšil, Dvořák,
Kropáč – Liška (65. Musil), D. Nejedlý, T.
Sekanina, D. Sedlák (81. Rozsíval) – Grmela, M. Sedlák. Hrající trenér: Milan
Piták.
Sestava Plumlova: Grepl – Vysloužil,
Gryglák, Kotlán, J. Kiška – Fajstl (82. Kratochvil), Bárta, P. Kiška, Aujezdský (90+1.
Ševcůj) – Hladký, Spáčil. Trenér: Petr
Matoušek.
pk 4:3

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH
TJ Spartak Lipník
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„Ve mně se bijí dvě emoce a nevím, která je
silnější... Jednak je to kvůli průběhu zápasu,
kdy jsme soupeři darovali dva góly. Musím
na druhou stranu pochválit za morálně-volní
vlastnosti. Podařilo se nám s Lipníkem dvakrát otočit zápas. V utkání jsme věděli, že má
soupeř velmi kvalitního Kovaříka. Upozorňoval jsem na něj a on nám stejně dal tři góly.
Dva jsme mu darovali: nejprve se podařilo
podskočit dlouhý nákop a byl z toho gól. Veselý se pak ocitl v jednoduché situaci, mohl
dát jednoduchý balon do rukou. Ale nepodařilo se a byl z toho gól z nultého úhlu. Kovařík je prostě nadstandardní hráč, u kterého
jsem říkal hráčům, že bude využívat všechny
naše chyby. To se potvrdilo. Před poločasem
snížil Haluza. V kabině jsem ale po dlouhé
době zvýšil hlas. Ve druhém poločase jsme
pak soupeře přišpendlili k jeho polovině. Na

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 27. Haluza, 70. F. Halouzka,
90.(+1) Kolečkář – 17., 23. a 85. Kovařík.
Rozhodčí: Šerý – Smékal, Němec. Žluté
karty: 35. Machala. Diváků: 150.
Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák, Haluza, Walter, Běhal – Frys (67. Zapletal), Kolečkář, Lakomý, O. Halouzka (60. Veselý) –
F. Halouzka, Muzikant (85. Frohn). Trenér:
Lukáš Koláček.

3:3
(1:2)

„Jsem spokojený s výkonem, i když jsme nebodovali. Hráli jsme s nejlepším týmem soutěže, ale podali jsme dobrý výkon. Na zápas
jsme byli dobře připravení, hráči navíc plnili
taktické pokyny. Dostali jsme se do vedení,
soupeř si ale svou kvalitou vypracoval rohy
a standardní šance. Ve druhé půli nám vinou
nedůrazu odskočil soupeř o gól a pak se to lá-

Hodnocení trenéra Určic Davida Kobylíka:

Branky: 38. Bundil, 52. Chytil, 59. Hrabal, 61. Složil – 25. P. Halouzka, 59. Šlézar.
Rozhodčí: Frais – Lepka, Zbožínek. Žluté
karty: 36. Šebesta, 73. Glauder, 78. Kudlička
– 85. Žáček, 89. P. Halouzka. Diváků: 180.
Sestava Určic: Hýbl – Slezák, Frehar, Zelina, Šnajdr – Handl (60. Krajíček), Mariánek,
Bureš, Šlézar (70. Pospíšil) – Halouzka, Žáček. Trenér: David Kobylík.

4:2
(1:1)

FK Brodek
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TJ Sokol
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2:2 vyrovnal Filip Halouzka, našel jej Walter.
Pak to už vypadalo na ztracený míč za stavu
2:3, ale Haluza šel srdnatě do souboje, byl
v něm dřív a na gólmanovi si vybojoval faul
a penaltu, kterou Kolečkář proměnil. Utkání
šlo do penalt, pomohl hodně Klimeš, který
zneškodnil skvěle tu poslední, a získali jsme
navíc bod. V utkání mě ale mrzí individuální
chyby, stojí nás dost sil. Nevím jak už hráče
vést k větší odpovědnosti. Protože sportovní
štěstí nám nemusí vydržet.“

„Máme za sebou venkovní prohru s kvalitním soupeřem. Nevím ale, co bych hráčům
vytkl. Podali slušný výkon, bohužel tomu
chybělo jen to gólové vyjádření. V prvním
poločase jsme měli šance, byli jsme lepší.
Krása se Širůčkem měli dobrou šanci, hlavou
zakončoval Laďa Bílý, ale byl pískán ofsajd.
V šatně jsem nabádal k pečlivosti. Holice se
ve druhé půli zatáhla a po naší standardce
a chybě na pravé straně jsme inkasovali. Poté
jsme hru změnili na tři útočníky, vytvořili
jsme si dvě dobré šance. V závěru jsme pak
dostali gól do otevřené obrany. Celkově jsem
ale spokojený, zápas měl parametry. Kluci to
odedřeli a někteří si sáhli až na dno, protože
měli v nohách i středeční zápas s Plumlovem.“
(sob)

Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

Branky: 69. Němec, 90. Stoklasa. Rozhodčí:
Kundrát – Pekárek, Přenosil. Žluté karty: 41.
Němec, 73. Krumpolc, 80. Henkl – 51. Kořenovský, 70. Oščádal, 83. Krása. Diváků: 76.
Sestava Konice: Zapletal – F. Bílý (77. Holub), Ošlejšek, Drešr, L. Bílý (70. Procházka) –
Krása, Pěruška, Kořenovský (86. Škrabal), Paš
– Širůček, Kamený. Trenér: Petr Ullmann.

2:0

malo. Dostali jsme branku z rohového kopu,
naopak jsme neproměnili šance. Celkově to
byl kvalitní zápas, ze kterého jsme mohli zísý
kat víc. Snad se od tohoto výkonu
odrazíme.“
1.HFK
Olomouc „B“
(0:0)
JTJ Sokol
Konice

0:0
)6:7)

ze prosvištěla kolem ní. V 25. minutě byli
domácí velmi blízko vedoucí brance. Po
krásné akci a centru z levé strany se k hlavičce na malém vápně dostal Chvojka,
jenže jeho hlavička orazítkovala pouze tyč.
První půlhodinu byly „Metle“ aktivnějším
celkem. Pivín se těžko dostával do hry, ale
zároveň moc šancí domácím nenechal.
Poté se hosté osmělili. Velmi peprnou
střelu Svozila ze zhruba čtyřiceti metrů vyškrábl brankář Sika jen tak tak na rohový
kop. Pohledné nůžky pro diváky předvedl
Jaroslav Svozil, ale brankář Sika jej skórovat nenechal.
„Metle“ si pak ještě připravily dvě šance
před poločasem. Koudela levou nohou vystrašil brankáře Fürsta, který střelu dokázal
zlikvidovat s velkými obtížemi. Nejedlý na
konci poločasu nedal vyloženou šanci,
když se řítil sám na brankáře. Střela mu
ale hrubě nevyšla a ohrozila pouze rohový
praporek.
Prvních deset minut druhé půle by se
dalo nazvat opravdovou kopanou. Diváci
kromě faulů a vzájemného dohadování
neviděli vůbec nic. Až v osmapadesáté

I.B třída skupina A

První čtvrthodina zápasu nenabídla příliš pohledný fotbal. Oba celky musely na
začátku duelu nuceně střídat. Nejprve
domácímu Skalickému vypověděl sval.
Poté se srazil Bartoník se svým brankářem
Fürstem a pro zraněná třísla byl dokonce odnesen na nosítkách. První zajímavá
střela přišla v 16. minutě. Smékal se dostal
k odraženému míči a z třiceti metrů poslal
tvrdou ránu na hostující branku, ale pou-

Jan FREHAR

OTASLAVICE Jedenácté kolo I.B třídy Olomouckého KFS nabídlo souboj
mezi Otaslavicemi a nedalekým Pivínem. O favoritovi tohoto utkání nebylo pochyb. Zatímco hosté se drží na
předních příčkách, domácí leží u dna
tabulky. Oba úvody poločasů divákům
moc krásy nepřinesly. Pak se ale dalo
na co koukat. Ani jeden z mančaftů ale
nedokázal své šance využít, a tak se zrodila zasloužená bezbranková remíza.
V penaltovém rozstřelu rozhodli hosté
až v deváté sérii.

vrátil i domácí celek. Drmola vyslal pokus
na Fürsta ve vápně, ten ji vyrazil před sebe
a na dorážku nikdo nebyl připraven. Čtvrthodiny před koncem předvedly „Metle“
krásnou fotbalovou akci. Vlachynský vyslal po lajně Hona, ten si míč dobře převzal
a poslal ho pod sebe na Chvojku, který si
prvním dotykem nachystal střelu, jenže
brankář hostů byl na svém místě a střelu
vyboxoval. Sedm minut před koncem už
se domácí fanoušci začali radovat. Rohový
kop propadl až na nohu kapitána Vogla,
který míč směřoval do sítě. Ovšem na bran-

kové čáře ho vykopl jeden z obránců mimo.
Tím také zápas skončil.
Penaltový rozstřel nabídl velké drama. Prvních šest sérií se nikdo ze střelců nemýlil.
Poté vykryl první penaltu Sika, jenže Smékal nerozhodl, když mu ji Fürst lapil. Zlámal
pak také neproměnil střelou doprostřed, ale
Sika trefil Fürsta a pokračovalo se. Vítěznou
penaltu dal nakonec Oršel, jelikož po jeho
penaltě Nejedlý neproměnil. Z celkového
pohledu tedy zasloužená remíza, kdy Otaslavice měly o něco více ze hry, ale Pivín měl
větší tutovky. Penalty už byly loterií.

PROSTĚJOVSKOBezbranková plichta, jasná výhra i divoká kanonáda. To jsou výsledky tří utkání sehraných prostějovskými zástupci ve skupině„A“ I.B třídyy Olomouckého KFS. Nejlépe se o uplynulém víkendu
vedlo Klenovicím na Hané, které dávají zapomínat na mizerný úvod ročníku. Zápas ovládly a neinkasovaly.
To Pivín překvapivě ztratil v trápících se Otaslavicích bod (čtěte přímou reportáž na jiném místě dvoustraně
– pozn.red.), penalty přitom nabídly drama. Divoký výsledek přineslo utkání Mostkovic s Vrchoslavicemi.
Hosté z Mostkovic jej nezvládli a hráči schytali od trenéra Kroupy tvrdou kritiku.

-LÔÉ+21– Otaslavice
„Šance byly na obou stranách, remíza byla zaslouženým výsledkem, jen si myslím, že ten bodík navíc by více slušel nám. Chybí nám klid v koncovce, naše hra dnes nebyla špatná, ale končí na vápně soupeře, bohužel. Když už se dostaneme i do vyložené tutovky, nedokážeme ji využít.
Ještě bych chtěl říci, že musím ‚poděkovat’ domácím fanouškům. Moc dobře vidí, jaká je na týmu deka, a místo povzbuzení jim celých devadesát minut většina nadává! To jim na tom hřišti rozhodně pomůže...“
Jaroslav SVOZIL – Sokol v Pivínì:
„Sami jste viděli, v jaké sestavě jsme přijeli. Abych byl upřímný, bezbrankovou remízu jsem před zápasem vážně nečekal. Musím ale uznat, že
byla pro obě strany zasloužená. Velké poděkování patří dorostencům, kteří odehráli ráno zápas, a ještě se dnes protočili v ‚áčku’. Nevím, jestli se
dokázali domácí takto namotivovat jen na nás, ale s takovou hrou nechápu, co dělají na spodu tabulky. Nehráli vůbec špatně a určitě by byla
škoda, kdyby právě oni o tuto soutěž přišli. Jejich kádr je kromě dvou veteránů mladý a běhavý a neměl by mít takové starosti.“

Pozápasové hodnocení trenérù

minutě přišla první střela druhé půle. Martin Svozil napřáhl za vápnem a opřel se
do míče, který branku přeletěl. Pak přišla
desetiminutovka minisouboje Jaroslava
Svozila s domácím brankářem Sikou. Po
hodině hry se dostal do brejku a běžel na
gólmana sám, ale ten dobře četl hru a míč
před ním dokázal v poslední chvíli ukopnout. O chvíli později se dostal ke střele na
hranici velkého vápna. Jeho tvrdou ránu
dokázal Sika vytáhnout na roh. A když se
v sedmdesáté minutě řítil znovu sám, Sika
ho zase dokázal vychytat. Do hry se pak
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2:4

„Je to pořád stejné. Měli jsme hratelného
soupeře. Dalo se z toho něco vytěžit. Zase
jsme prováděli drobné chyby. Hráčům
ani tak nechybí technika nebo kondice,
ani fotbalovost, ale nejsme třeba schopní
přepnout z ofenzivy do defenzivy. Vypouštíme základní věci. Co se týká útoku, tak
šance jsme měli. Šance, které jsme měli
a normálně bychom je proměňovali, jsme
nezvládli. Naše série pokračuje, nemáme se
Hodnocení trenéra Plumlova
y “
čeho chytit.
Petra Matouška:
SK
„Jeli jsme k zápasu v situaci, kdy už jsme
3URWLYDQRY
museli bodovat. Jsou to pro nás hodně
(2:2)
TJ Sokol
cenné tři body. Myslím, že to bylo za3OXPORY
sloužené vítězství, měli jsme více šancí.
Branky: 8. Grmela, 30. V. Nejedlý – 22., 40. A mohli jsme dát více branek. Musím hráa 90+1. Hladký, 52. Spáčil. Rozhodčí: Do- če pochválit, bylo to odbojované.“

Hodnocení trenéra
Petra Merty:

Branky: 21. Gréč, 29. Zbořilák, 60. Kytlica, 89. Janalík. Rozhodčí: Jurčák – Štěpán,
Rosskohl. Žluté karty: 23. D. Lužný, 36.
Hruban, 70. A Grulich, 77. Kupka – 57.
Hrabal, 70. Pelikán, 75. Gréč. Diváků: 168.
Sestava Kostelce na Hané: Hradečný
– Synek, Baláš (68. Jamrich), Chytil (78.
Pavlíček), Kupka – D. Lužný – Holoubek,
Hruban, L. Grulich, A. Grulich (72. Fink)
– M. Lužný. Trenér: Petr Merta.

0:4
(0:2)
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I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky přineslo víkendové 11. kolo I.A třídy skupiny „A“
Olomouckého KFS. Ale vesměs s nepříjemným koncem pro kluby z Prostějovska. Nejhůře se vedlo Kostelci na Hané, který opět prohrál, navíc nevstřelil ani branku. Další derby, které v krátké době
odehrál Protivanov, už tentokrát neovládl a radoval se Plumlov. Konice pak překvapivě prohrála
v Olomouci, zklamané jsou i Určice, které dostaly od lídra tabulky vBrodku u Přerova čtyři góly.

3:0

PROSTĚJOV Velmi příjemnou zprávu má pro své
fanoušky ženský fotbalový tým z Držovic. Podařilo
se mu totiž po hluchém období opět prolomit smůlu
a vyhrát. Jeden z hlavních důvodů? Návraty hráček
z marodky. Ale nejen to. Hlavní je, že družstvo opět
umí vyhrávat!
„Musel jsem udělat vítr v kabině. Tým podle mě nefungoval, jak měl. Byla zde metoda cukr a bič, musel jsem teď

&4ä
UHB

trochu švihnout bičem,“ poznamenal trenér Tomáš Jetel.
Odměna na sebe nedala dlouho čekat. Na utkání s Uherským Brodem budou Držovice vzpomínat v dobrém.
„Podali jsme perfektní týmový výkon a dostali se zpět na
vlnu z jara,“ věří trenér Držovic. Důvodů k tomu má hned
několik. „Soupeře jsme přehráli, mohli jsme vyhrát i vyšším
rozdílem. Ukázalo se, že i když ještě třeba tým postrádá některou oporu, stejně dokáže velké věci, pokud se semkne,“
vysvětlil Tomáš Jetel. Přesto se mu většina lidí do pole už
uzdravila. „Měl jsem k dispozici sedmnáct hráček, takže
vysněná situace,“ poznamenal Tomáš Jetel.
(sob)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky s průběžnou
tabulkou skupiny „D“ MSDŽ najdete na straně 27

3:3

PROSTĚJOV Loni mizérie, letos naopak velmi
obstojné výkony. Mostkovice se během letní pauzy
nemálo proměnily. A nyní oproti dřívějšku sbírají bodík k bodíku. Doslova. V poslední době totiž
zejména získávají remízy. Výsledek? Šesté místo.
A to rozhodně není špatné. Zasloužily se o to především tři remízy z poslední doby. A to i přesto, že
trenéra Milara trápila marodka.
Zápas se ale zprvu nevyvíjel kdovíjak dobře. „V prv-

MUT

ním poločase byl soupeř lepší, dal z toho dva góly. Až
v posledních patnácti minutách poločasu jsme hru vyrovnali a vytvořili si šance,“ uvedl Ondřej Milar, trenér Mostkovic. O přestávce přesto následovala změna – Smyčková
zamířila na střed zálohy. „Kiks stoperky, která hrála místo
ní, znamenal prohrávání 0:3. Následně jsme ale během asi
patnácti minut vyrovnali na 3:3,“ řekl Milar.
Zbytek zápasu pak byl už v moci Mostkovic. Ono vyrovnání třígólového manka zamává s každým týmem.
„Zbytek utkání jsme byli přinejmenším vyrovnaným
soupeřem. Sahali jsme po vyrovnání. Ale myslím si, že
konečný výsledek je spravedlivý. Navíc nás podržela
naše gólmanka,“ vysekl na závěr poklonu své svěřenkyni Ondřej Milar. (sob)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky s průběžnou
tabulkou skupiny „D“ MSDŽ najdete na straně 27
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Branky: 40. Dadák, 59. Všianský, 80. Rozehnal. Rozhodčí: Lizna – Majer, Hubený.
Žluté karty: 37. Dreksler – 80. Koplík, 82.
Král. Diváků: 105.
Sestava Klenovic: Pokorný – Spálovský,

)&ŅHODWRYLFH
„B“

více čtěte na jjiném místě
7-6RNRO.OHQRYLFH

Sokol
2WDVODYLFH
Sokol
Y3LYtQđ

„Šli jsme do zápasu s tím, že je to pro nás důležité utkání. V prvním poločase jsme měli
dvě vyložené šance, a kdybychom je proměnili, mohli jsme rozhodnout. Nedali jsme je.
Soupeř toho tolik neměl. Podařilo se později
dostat do vedení Dadákem, který krásně
trefil po přímém kopu. Ve druhém poločase
soupeř hru otevřel a my měli více místa na
útočení. Měli jsme další šance, neproměnili

Hodnocení trenéra
Vladimíra Horáka:

Dreksler, Prášil (72. Grepl), César – Frys,
Rozehnal, Dadák (83. Popelka), Zapletal
(46. Skřička) – Pokorný, Všianský (87. Drábek). Trenér: Vladimír Horák.

TJ Sokol
9UFKRVODYLFH
TJ Sokol
0RVWNRYLFH
Branky: 5., 24. a 70. Hradil, 18. a 75. Machálek, 7. Klesnil, 78. Fialka – 2., 43. a 90.
Foret, 85. Šlambor, 88. Zapletal. Rozhodčí:
Navrátil – Weiser, Domisch. Žluté karty: 85.
Jančík. Diváků: 86.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jášek, Holub,

7:5
(4:2)

jsme je. Celkově to bylo spíše bojovné utkání,
což se ale při pohledu do tabulky dalo čekat.
Musím pochválit hráče. I když nám někteří
chyběli, tak to ti hrající odmakali do poslední
minuty. Uhráli jsme důležité tři body.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
„Byli jsme lepší celý zápas. Poslední
tři góly jsme dostali, protože jsme přestali
hrát. Pět minut před koncem jsme ale vedli
už o pět branek 7:2 a ještě jsme nechali sopeře zápas zdramatizovat... Naše dvě první
inkasované branky jsme jim sami dali. Ne-

Kankovský, Jurčík – Horák, Horák. Fialka,
Machálek – Hradil (76. Barnet), Klesnil
(63. P. Horák). Trenér: Miroslav Panáček.
Sestava Mostkovic: Karafiát – Němeček
(33. Zbořil), Milar, Wolker (25. O. Zapletal), Krčal (65. Vánský) – Šlambor, Jančík,
Vojtíšek, Karafiát (66. Sekanina) – P. Zapletal, Foret. Trenér: Ivo Kroupa.

„Hodnotí se mi to špatně. Pokud se budeme prezentovat tímto fotbalem, jako dvě
třetiny zápasu, nemáme v soutěži co dělat.
Se vší úctou k soupeři by nás Vrchoslavice
neměly takto přehrát a už vůbec by se nemělo stát, že to bude 80 procentům hráčů
jedno. Skóre hodnotit nebudu. Je takové,
protože nás Vrchoslavice na konci nechaly
dát branky, přestaly hrát.“
(sob)

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy:

měl jsem v zápase tři hráče ze základní sestavy, a sice zraněného Hradila a dále Dostály.
Kluci se s tím ale poprali dobře, bojovali,
dali jsme i pěkné góly.“

37
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SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 20. října, 12.15 hodin: Kostelec na Hané – Loštice (sobota 19. 10., 10.00, Doležal), Slavonín
– Protivanov/Brodek u Konice (Dorušák), Šumvald – Olšany u Prostějova
(Šteier).
.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 20. října, 12.00 hodin: Pivín – Nezamyslice/Pavlovice
(sobota 19. 10., 12.15, Piňos), Tovačov
– Němčice nad Hanou/Brodek u Prostějova (Šafařík).
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
67$5h©l&,
12. kolo, sobota 19. října, 10.00: Čechovice – Černovír (9.00, Pytlíček), Jeseník – Nezamyslice-Němčice nad Hanou, Zábřeh – Konice-Horní Štěpánov
(Horák), Šternberk – Olšany u Prostějova (neděle 20. října, 10.45, Valouch).
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
0/$'h©l&,
12. kolo, sobota 19. října, 11.45: Čechovice – Černovír (10.45, Pytlíček),
Jeseník – Nezamyslice/Němčice nad
Hanou, Zábřeh – Konice (Horák),
Šternberk – Olšany u Prostějova (neděle 20. října, 9.00, Valouch).
.5$-6.6287¨l67$5h©l&,
2. kolo, sobota 19. října, 10.30: Dolany – Kralice na Hané (Bašný).
)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©l&,
12. kolo, neděle 20. října, 14.30
hodin: Bruntál – Kostelec na Hané
(sobota 19. 10., 11.00, hřiště Moravský
Kočov, Kryl), Medlov – Haná Prostějov (10.00, Zemánek), Jesenec-Dzbel
– Šumperk „B“ (10.30, Kašpar).
KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍ
PØÍPRAVKY:
2. kolo, neděle 20. října, 9.00 hodin:
Přerov – Prostějov.
.5$-6.6287¨l67$5h©&+
PØÍPRAVEK:
22. kolo, sobota 19. října, 9.30 hodin: Olšany – Šternberk „B“, Olšany
– Chválkovice, Olšany – Šternberk „A“
(hřiště Šternberk)
23. kolo, sobota 19. října, 11.30 hodin: Smržice – Nové Sady, Smržice –
Přerov, Smržice – Velký Týnec (hřiště
Nové Sady).
3´(%252)667$5h©l&,
2. kolo, neděle 20. října, 9.00 hodin:
Protivanov – Brodek u Prostějova (sobota 19. 10., 9.00), Mostkovice – Horní
Štěpánov, Určice – Pivín (10.00), Výšovice – Klenovice na Hané (12.00).
3´(%252)60/$'h©l&,
2. kolo, sobota 19. října, 10.00 hodin: Horní Štěpánov – Brodek u Prostějova (9.00), Vrahovice – Protivanov,
Mostkovice – Ptení, Lipová – Bedihošť,
Vícov – Přemyslovice (neděle 20. října,
10.00), Němčice nad Hanou – Otaslavice (neděle 20. 10., 10.00).
PØEBOR OFS MLADŠÍ PØÍPRAVKA:
13. kolo, sobota 19. října, 9.00 hodin:
Prostějov „A“ – Němčice nad Hanou,
Protivanov – Prostějov „B“. Němčice
nad Hanou – Prostějov „B“, Prostějov
„A“ – Protivanov, Prostějov „B“ – Prostějov „A“, Protivanov – Němčice nad
Hanou (hřiště Olympijská, Prostějov)
14. kolo, sobota 19. října, 9.00 hodin: Kralice na Hané – Určice, Přemyslovice – Mostkovice, Mostkovice – Určice, Kralice na Hané – Přemyslovice,
Určice – Přemyslovice, Kralice na Hané
– Mostkovice (hřiště Kralice na Hané)
15. kolo, sobota 12. října, 9.00 hodin:
Jesenec-Dzbel – Nezamyslice, Otaslavice – Kostelec na Hané, Kostelec na
Hané – Nezamyslice, Jesenec-Dzbel –
Otaslavice, Jesenec-Dzbel – Kostelec na
Hané, Nezamyslice – Otaslavice (hřiště
Dzbel)
19. kolo, sobota 12. října, 9.00 hodin: Vícov – Haná Prostějov, Mostkovice – Čechovice, Čechovice –
Haná Prostějov (9.40), Prostějov „C“
– Mostkovice (9.40), Prostějov „C“
– Čechovice (10.20), Vícov – Mostkovice (10.20), Mostkovice – Haná
Prostějov (11.00), Vícov – Čechovice
(11.00), Haná Prostějov – Prostějov
„C“ (11.40).
Zvýrazněné zápasy jsou tipem Večerníku na vaši návštěvu!
(sob)
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a Mostkovic padlo 12 branek!
'UæRYLFNpæHQ\MVRX]SĚW Mostkovické dámy urvaly bod V derby Vrchoslavic
Zatím mizerný obhájce z Klenovic soupeře přejel
UR]VWŐtOHO\8KHUVNë%URG MOS

PROSTĚJOV Dlouho očekávané derby
je tu. Fotbalistky Držovic a Mostkovic se
mohou na závěr podzimní části těšit na
lahůdku, čeká je totiž vzájemný souboj
a zejména pro Mostkovice jde o prestižní záležitost. V minulé sezóně totiž
s Držovicemi nejdříve remizovaly, pak
ale vysoko prohrály 0:6. Minulá sezóna je však minulostí a týmy navíc hrají

9QHGĚOLQDæHQVNpGHUE\7ëP\DOHNRVt]UDQĚQt

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

jak jste viděl svůj výkon?
„Tak s průběhem hry i se svým výkonem
jsem spokojený. Cítil jsem, že jsem něco chytl a kluky podržel. (úsměv) Bohužel je škoda,
že jsme neproměňovali šance vepředu. Mohli jsme dát nějakou branku a pak bychom
Jan FREHAR
hráli ve větším klidu.“
ƔƔ Chytil jste minimálně tři jasné branky, ƔƔ Chytil jste dvě penalty a stejně ten bod

OTASLAVICE Regionální derby na stadionu v Otaslavicích patřilo jednoznačně brankářům obou mužstev. Muži v rukavicích dokázali podržet své celky, a především kvůli nim se diváci branky
nedočkali. Domácí brankář už lezl doslova na nervy především
hostujícímu playmakerovi Jaroslavu Svozilovi, kterému během
deseti minut chytil čtyři branky. Nakonec zlikvidoval i dvě penalty a byl jednoznačně nejlepším mužem na straně otaslavického
výběru.

„Snad jsem dnes kluky podržel,“ usmál se brankář Otaslavic Martin Sika

více čtěte ve Fotbalové rozhledně
na straně 39

1:1
(0:0)

-HVHQHF']EHOVODYtVNYĚOëREUDW

I.B třída skupina B

Skvělá forma, která se u nováčka soutěže jen
tak nevidí. Takovou má už delší dobu Lipová, která postupně získává bod za bodem
a propracovává se do špičky soutěže. A platí
to i po uplynulém víkendu. Lipová se vrátila
na nedávnou vlnu, kdy vyhrávala těsně 2:1.
Tentokrát musela napravovat nepříliš podařený začátek utkání, ale povedlo se.
Že to nebyla jednoznačná výhra, uznává
Pavel Růžička hned na úvod. „Opět to
bylo vydřené vítězství, jsme moc rádi za
tři body,“ poznamenal. „Ubojovali jsme
to a dali do toho srdíčko. To rozhodlo,“

SK LIP
6,è'4

PROSTĚJOVSKO Skvělé výsledky si o uplynulém víkendu
připsaly oba regionální týmy z Prostějovska hrající v krajském
přeboru. Kralice na Hané po dlouhé době ochutnaly, jaké to
je zvítězit. A i díky skórujícímu Petru Gottwaldovi se jim tak
podařilo odčinit tři předchozí prohry. Lipová oproti tomu má
dobrou formu dlouhodobě. A i když celý zápas třeba neodehraje ideálně, připisuje si výhru za výhrou. Byť často jednogólovým rozdílem. Svěřenci Pavla Růžičky se už propracovali až
na 4. místo tabulky!
(sob)

Clean4you krajský
přebor mužů

milujeme vecerník
á
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fotbal

TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

NEJDŘÍV DOBÝVÁNÍ TVRZE, PAK ROZJETÝ VÁLEC !JFµU<GDENH@PMàDOO@HKJCMT
'YRXJÑORYÛ5RPDQ.DPHQÛ

Konice splnila roli favorita a dokráčela k pohárovému titulu

KONICE Dva a půl měsíce se čekalo na nového vládce okresního fotbalového poháru. Od uplynulé středy už je znám. Na
svém hřišti k trofeji dokráčela Konice, která ve finále narazila
na třáídního rivala z Plumlova. Zprvu vcelku vyrovnaný souboj
se ve druhém poločase proměnil v ofenzivní smršť domácích,
kteří přes řadu zahozených šancí dokázali vysoko vyhrát. A po
zápase si při průtrži mračen mohli vychutnat oslavy návratu
na trůn pro vítěze Poháru OFS Prostějov.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Výrazně se pak také díky druhému poločasu změnil poměr střel na bránu. Jestliže
po první půli byl v poměru 5:2, ve druhé
už byli domácí jasně dominantní.

Michal
SOBECKÝ
5VCXRąGFXÚMQRGO
O favoritovi nebylo sporu. Konice trvale atakuje v I.A třídě Olomouckého
KFS nejvyšší příčky a disponuje širokým kádrem. I když pak forma z posledních zápasů nebyla ideální, pořád
je lepší jak ta plumlovská. Hostům se
nedaří bodovat, topí se na dně tabulky
stejné soutěže. Navíc do Konice dorazili bez dua Spáčil–Hladký, tedy bez
hlavních opor směrem dopředu.

8ÚXQL\¾RCUW
Utkání nabídlo značně odlišné poločasy.
Ten první začal Plumlov snahou o ofenzivu, zejména díky aktivnímu Parákovi.
Konice se ale postupně ujímala iniciativy,
nicméně nedařilo se jí dlouho vypracovat si nějakou větší šanci. Plumlovští
dobře bránili a nepouštěli soupeře příliš
do šestnáctky. Konice tak ostřelovala buď
z dálky, nebo ze standardek. Jednu z nich
mohl těsně před koncem poločasu zužitkovat Krása, ale míč zatočil až příliš.
Druhá půle mnohem více sedla Konici.
Ta se pět minut po začátku dostala do
vedení a od té doby jí bylo všude plno.
Domácí navíc přidali na pohybu a soupeř přestal stíhat. Navíc se Konice zlepšila
i v přesnosti střelby. Zejména před šedesátou minutou a pak ke konci zápasu si
Konice vytvořila velký tlak. A soka téměř
k ničemu směrem dopředu nepustila.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
Na první zajímavý moment nemuseli
nečetní diváci čekat dlouho. Petr Kiška ve
3. minutě nejdříve pomotal obranu soupeře, aby následně nacentroval na vzdálenější tyč. Zde ale míč nikdo nepřevzal. Ve
4. minutě opět zahrozili hosté, Bárta ale
rohový kop tečoval mimo. Dvě minuty
nato se pak předvedl i Parák, který hledal
nahrávkou spoluhráče ve vápně, ovšem
nebyl přesný. Plumlov vůbec sázel na
dlouhé nahrávky a centry do vápna, v 11.
minutě se tak o další postaral Fajstl, hodně byl vidět Parák. Nicméně nahrávky
buď nenacházely adresáty, nebo je jejich
příjemce nezpracoval.
Posléze se navíc začala probouzet i Konice. První zdravici na gólmana vyslal
Kamený, ve 14. minutě ale trefil jen boční síť. V 19. minutě už ale akce volala po
gólu. Brankář Plumlova vyběhl hodně
na pravé křídlo a málem se nestihl vrátit
do kasy, na niž po přenesení hry začali
dorážet hosté. Výsledkem byla střela
Cetkovského do spojnice tyče a břevna. A ofenzivní show pokračovala. 24.
minuta a Krása se dokázal zbavit svého
strážce a prudkou střelou minul tyč. Jen
pár desítek sekund na to nevyužil Drešr
spousty volného místa na levém křídle,
a rovněž nebyl přesný. A ve 30. minutě
skončili Ladislav Bílý s Oščádalem na
trávníku při snaze o zužitkování centru.
Konice se v těchto okamžicích stala pánem dění na hřišti. Tuto situaci zpečetil
i Kořenovský, který ovšem hezkou dalekonosnou střelou přestřelil. I Plumlov ale

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

2NWONQXX\FQTQXCNUQWRGąKJNCXP÷XRTXPÊORQNQéCUG&TWJÚLGFPQ\PCéP÷RCVąKN
-QPKEK
Foto: Michal Sobecký

měl co říct a kolem 40. minuty si vytvořil
hned několik šancí. Obrovskou měl například Bárta. Kiška mu poslal z přímého
kopu nabídku a Bárta skvěle zasáhl patou
a pořádně protáhl Zapletala, který na
poslední chvíli vytěsnil míč zpod břevna.
Bárta rovněž zahrozil hned dvě minuty
na to, tentokrát ho u tyče vychytal brankář. O závěrečnou možnost poločasu se
pak sice postaral Krása, který minul zatočeným balonem pravou tyč, nicméně
závěr první půle ukázal, že i Plumlov umí
zahrozit. A nemíní se jen tak lehce vzdát.
Jak se však ukázalo, byla to spíše labutí
píseň ofenzivy Plumlova. Už v 50. minutě totiž zafungovalo nedáš – dostaneš.
Petr Kiška totiž neproměnil standardku,
poslal míč příliš vysoko. Z následného
útoku se pak radovala Konice, když Roman Kamený utekl soupeřovým obráncům a zavěsil k levé tyči – 1:0. Stačilo pět
minut a Konice zaúřadovala po druhé.
Zmatky v obraně vyústily v osamoceného Kameného na hraně vápna. A ten poslal míč, tentokrát k pravé tyči přízemním
zakončením – 2:0. Už v 58. minutě navíc
domácí mohli přidat třetí gól, Pěruška
poslal pěknou dalekonosnou střelu příliš
přesně, trefil břevno. V 66. minutě už to
ale bylo o tři. Plumlov ztratil míč těsně za
polovinou a následně se Martin Paš proháčkoval obranou a trefil přesně – 3:0.
V 74. minutě se naopak Melichárek zaskvěl proti střele Krásy. Na to, aby Plumlov se zápasem ještě něco udělal, už nebyl
čas. Navíc Konice zůstávala aktivnější,
častěji na míči a navíc také při střelecké
chuti. Škrabal například těsně netrefil
k pravé tyči, v 78. minutě se tentýž hráč
snažil opět prosadit, ovšem neúspěšně.
Od 80. minuty pak byly pravidelné závary před bránou Plumlova a dvě minuty
před koncem se dokázal prosadit David

Holub a určit tak konečné skóre zápasu 4:0. Rozhodčí nic nenastavil, ve hře bylo
velmi málo přerušení. Navíc všichni byli
rádi, že se dostanou do sucha, celé utkání
propršelo, k jeho konci déšť zesílil. Menší
oslavu se šampaňským a vítěznou fotku
si však domácí ani tak nenechali ujít.

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Jaromír Krása patří k hlavním pilířům konické hry. Ukázal to i tentokrát, celý zápas
byl hodně vidět a i když jeho střely nebyly přesné, ukázal, co s míčem dovede.
Plnil důležitou funkci na pravém křídle,
odkud domácí hrozili zdaleka nejčastěji,
a měl přímý nebo nepřímý podíl i na gólech, které nakonec rozhodly.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Utkání se hrálo za prudkého deště,
i tak si ho nenechala ujít hrstka diváků s konickými šálami a samozřejmě
někteří bez nich. Ke konci utkání padl
ještě pátý neuznaný gól. Přestože rozhodčí nechali pokračovat ve hře, časoměřič branku započítal. Část diváků si
tak do závěrečného hvizdu nebyla jistá,
zda Konice dala čtyři góly, nebo hned
pět. V zápisu o utkání ale gól nebyl.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Plná úsměvů na hřišti, jinak bez větších
emocí. Fanoušci tentokrát byli vcelku
slušní, také jich nepřišlo mnoho. Déšť
navíc hodně uklidnil dění na hřišti.
Nejvíce tak byl slyšet tradičně hlasitý
trenér Konice Petr Ullmann, který
i přes nedávné zdravotní trable a doporučení lékařů dát si od fotbalu absenci
nechyběl na lavičce domácích.

KONICE Zápas ve stínu jiných,
přesto důležitý. Zejména pro Konici, která se chtěla vrátit na pohárový trůn. A podařilo se. O tom, že
návrat myslí domácí mužstvo vážně, svědčila i sestava, která se téměř
nelišila od těch ze soutěžních utkání. Proto nemohl v útoku chybět
ani Roman Kamený (na snímku),
který i tentokrát ukazoval, proč je
pro současnou Konici tak důležitý.
Už na úvod utkání vytvořil první
větší šanci, později už ale pálil ostrými a právě jeho dva góly z větší
části zlomily odpor Plumlova, který do té doby nehrál špatně.

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

ƔƔ Jaké bylo pohárové utkání
s Plumlovem z vašeho pohledu?
„Zápas to byl určitě nepříjemný, museli jsme se na něj připravit a nějakým
způsobem se koncentrovat. Věděli
jsme, jak kvalitní hráče mají na křídle a
ve středu útoku. To, že Adam Hladký
se Spáčilem nepřijeli, to pro nás byl
plusový bod. Dokázali jsme si prostě
určit tempo hry a to jsme zvládli.“
ƔƔ Co se týká vody a počasí, jakou
hrály tyto faktory roli?
„Tak hra byla svižnější, je to úplně
něco jiného, kór umělá tráva. Takže
hrálo to velkou roli ve hře, ale my jsme
se na podmínky dokázali připravit.
Absolvovali jsme už na umělé trávě
den předtím trénink.“

ƔƔ Začátek zápasu vypadal ze
strany Konice poněkud nervózní.
Souhlasíte?
„Bylo to pro nás čtvrté finále po
sobě. Jednou už jsme vyhráli právě
s Plumlovem, pak jsme prohráli.
Měli jsme tedy co vracet. Nervozita
tam u nás byla, chtěli jsme to urvat,
zvlášť tady v Konici. Což se nám podařilo.“
ƔƔ Do konce podzimní části už moc
zápasů nezbývá. Jaký soupeř bude z
vašeho pohledu nejtěžší?
„Bude to pro nás určitě obtížné z hlediska přípravy, kdy hrajeme nyní ´anglický´ týden. Ale co se týká soupeřů,
tak určitě Beňov. Podle výkonů i podle
výsledků.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
2GVT7../#00t-QPKEG
„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Počasí tomu nenahrálo. Ta naše umělka není extra
kvalitní a soupeř má své kvality, hraje dobře. My jsme tu s nimi už ztratili body. Takže jsme
tušili, že to nebudeme mít lehké, určitě ale byli oslabení o Spáču s Hlaďochem. Co si budeme nalhávat, to je pro ně padesát procent mančaftu. Spáčil to tam celé hraje a Adam je
gólový útočník, takže byl soupeř slabší. Kdyby tady ale ti dva byli, tak to utkání je mnohem vyrovnanější.“
2GVT-+i-#t2NWONQX
„Vyhrál lepší tým. Konice měla lepší pohyb, projevilo se to hlavně ve druhém poločase.
Ten první byl z naší strany slušný, ve druhém už se ukázala fotbalovost soupeře. Dá se
mluvit i o tom, že nám trochu nesedla umělá tráva, nejsme na ni moc zvyklí. Nechci se
ale vymlouvat, domácí byli prostě lepší. Možná by se ale svaz měl zamyslet nad formátem
této pohárové soutěže. Hostující tým je znevýhodněn, mohlo by se navíc začít dříve, třeba
o tři týdny. Také bych byl pro, aby se finále odehrálo v Prostějově na stadionu, třeba by
dorazila i větší návštěva.“

TJ Sokol Plumlov
4 :0
Finále Poháru OFS Prostějov

TJ Sokol Konice

Drešr

L. Bílý

Aujezdský

J. Kiška

Petr
ULLMANN
Oščádal

Zapletal

Paš

Gryglák

P. Kiška

Krása

Petr
KIŠKA

Ševcůj
Melichárek

Kořenovský
Procházka

F. Bílý

KONICE

Střely na branku:
Žluté karty: 45. Kamený

10

Rohové kopy:

Bárta

Fajstl

Cetkovský

Branky: 50. a 55. Kamený, 66. Paš, 88. Holub

Střely mimo branku:

Parák

Kamený

7

4 : 0

PLUMLOV

Kotlán

Vysloužil

Branky: -

( 0 :0)

14

Rozhodčí: Řezníček – Kopecký, I. Antoníček

Střídali: 46. Pěruška za Oščádala, 68. Holub za Cetkovského,
68. Knoll za Paše, 74. Škrabal za Kořenovského

Střely na branku:
Diváci: 50

Střely mimo branku:

2

Rohové kopy:

Žluté karty: 57. P. Kiška
Střídali: 68. Kutný za Aujezdského, 68. Kratochvil za Grygláka, 78. Bureš za J. Kišku

4
2
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TBALOVÁ R

zakončení Cibulec. Ovšem nedal a hned
nato mohly jít Smržice do vedení. Obrana hostí zapomněla na Gottwalda, který
měl na pravém křídle hodně prostoru.
A tak zkusil štěstí: po zemi se snažil procedit míč pod rukou brankáře, který už
šel na zem. Pěkný moment, ovšem míči
chyběly centimetry. A právě ty rozhodly,
že se do šaten šlo za vyrovnaného stavu.
Ten pokračoval dlouho i ve druhém
poločase. Tatam ale byla mírná převaha
Smržic. Naznačil to už ve 47. minutě
Hladký, který ale svou střelou minul
tyč. Postupně hosté přidávali na aktivitě, ale střel pořád bylo k vidění pomálu.
To ovšem chtěl změnit Krupička, který
z hranice vápna poslal prudkou střelu, ovšem brankář dokázal zasáhnout.
A v 60. minutě měla obrana Smržic už
namále: Gábor umístil roh na hlavu
Koláře, jenže ten jen posunul míč dál,
souběžně s brankovou čárou. Odpovědí
mohlo být zakončení Vernera, brankář
s ním ale neměl moc problémů a sražený balón obráncem chytl. Brzy na to
v 71. minutě už ale propuklo na trávníku
veselí, ovšem v táboře Hané. Cibulec
úspěšně podstoupil souboj před bránou
a proti mírně vyběhnutému brankáři
Kollmannovi dokázal uklidit míč k levé
tyči – 0:1. Následné protesty domácích
směřujících právě ke zmíněnému okamžiku před brankou rozhodčí nevyslyšel. Smržice se ale nepoložily a naopak
ožily. Zejména 74. minuta byla z jejich
strany podařená: Studený napřáhl k pěkné střele z rohu velkého vápna, ale proti
byl ještě lepší zákrok Maráka. Srovnat
záhy mohl Vařeka, ale po tlaku na bránu
a zmatcích se ocitl v ofsajdu. Pak se přece
jen dočkaly, 80. minuta totiž přinesla gól
Kalandříka, který jakoby nejdříve váhal,
co s míčem, nakonec se ale rozhodl pro
střelu a míš poslal do levého horního
růžku – 1:1. Závěrečných deset minut
pak přineslo zejména dlouhé a nepřesné
nákopy a odkopy. Ovšem hosté na úplný
závěr přichystali ještě jednu šanci: Gábor
přenesl hru na pravé křídlo, Krupička ale
následně svižnou střelou minul.
Následoval tak penaltový rozstřel. V něm
se zprvu více dařilo Smržicím, když
Haná hned první pokus neproměnila.
Jednou však zakosílal i domácí střelec

SMRŽICE Žádné ofenzivní hody, spíše přetahovaná. Tak vypadala větší část regionálního derby v „B“-skupině I.B třídy
Olomouckého KFS, ve kterém se v rámci 11. kola střetly týmy
Smržic a prostějovské Hané. Až druhý poločas obě mužstva připomněla, že fotbal hrát umí. A zapotili se konečně také brankáři.
Zápasu nakonec nechybělo ani drama, když se dvacet minut
před koncem hosté skoro radovali z výhry, následně ale oslavy
zahnal domácí Kalandřík. Rezultovala z toho v sobotním odpoledni spravedlivá remíza, kterou rozsekl penaltový rozstřel.
Bonusový bod navíc pro sebe získaly přesnější a jistější Smržice.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
5VCXRąGFXÚMQRGO
Favoritem prestižního duelu dvou rivalů
v nejnižší krajské soutěži byl hostující
celek, který sice v posledních dvou zápasech padl, nicméně celkově si drží čtvrté
místo. Oproti tomu Smržice se stále
nepříliš úspěšně snaží dostat ze suterénu
tabulky, naposledy jim k tomu částečně pomohla i nedávná vydřená výhra
s Jesencem-Dzbelem, která svěřencům
kouče Zbožínka notně zvedla sebevědomí. Prostějovská Haná ovšem letos patří
k pořádně dravým štikám, velkou zbraní
je kanonýr Patrik Gábor.

8ÚXQL\¾RCUW
První poločas nebyl příliš přívětivý
k očím diváka. Pěknějších akcí a zejména vyložených šancí bylo jako šafránu.
O něco lepší v něm byly Smržice, které
ovšem mírné převahy nedokázaly patřičně využít. A během poločasu téměř
nevystřelily na bránu. Nepomohl jim
ani fakt, že domácí měli výrazně mladší mužstvo než soupeř. Nicméně Smržice držely většinu poločasu míč pod
kontrolou, už v zárodku se jim dařilo
likvidovat pokusy o zteč. Až ve 40. minutě přišla velká šance Gottwalda, do
té doby se brankáři spíše nudili.
Druhý poločas od začátku nabídl trochu

jinou podívanou. Oba týmy sice nadále
srážely nepřesnosti a také nedostatek nahrávek a zejména střel do nebezpečných
prostor. Nicméně tentokrát to byla Haná,
která měla více ze hry. Začala se jí více dařit kombinace, na pohybu přidala i hlavní
ofenzivní zbraň hostí Gábor. Nakonec
z toho ale byla vedoucí branka hostů,
ovšem brzy poté Smržičtí vyrovnali. Konec utkání byl nervózní, vesměs sestával
z dlouhých, vysokých a taky nepřesných
lobů. Penalty na závěr pak byly zprvu
v režii domácích, Haná ještě zvádla srovnat krok. Nakonec ale bodík navíc zůstal
v moci přece jen bojovněji naladěných
Smržic.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
Začátek utkání byl na zajímavé momenty spíše chudý. V 9. minutě byl vidět ale
aspoň náznak šance. Haná však nedovolila Vernerovi zakončit a radši zakopla
míč na roh. Ten nezužitkoval Luža, mířil
hlavou mimo. Devatenáctá minuta pak
přinesla také jednu šanci Hané. Jančiar
připravil akci, po níž mohl střílet Kolář,
ale z dobré pozice trefil pouze soupeře.
Následovala nehezká pasáž plná nepřesností. O něco lépe se vedlo Smržicím,
které byly častěji u míče. Nedařilo se jim
ale dostat k finální nahrávce, natož ke střele. Ojedinělá šance přišla ve 31. minutě,
kdy dobrý roh kopl Luža, gólman Hané
musel vyrážet, ovšem dorážka smržického hráče, který se k míči dostal, vyzněla
naprázdno. Na druhé straně zkoušel
s centrem štěstí Jančiar, střela z toho znovu nebyla. Až konec poločasu přinesl
skutečně nebezpečné šance. Nejprve se
díky standardce dostal k nebezpečnému

6PUæLFNÛ]DFKU¿QFH.DODQGĆËN

FOTOGALERIE
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iCPEÊD[NQRQO¾NW
Foto: Michal Sobecký

a tak vyrovnaný souboj musela rozhodnout až pátá série, jmenovitě domácí
Klus, který proměnil k tyčce a využil dalšího zaváhání prostějovského hráče.

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Jan Marák je stálou oporou Hané, v tomto ročníku se musel ze středu pole zatáhnout za stabilního gólmana Lošťáka
až mezi tři tyče. A nelehké role se zhostil
dobře, stal se oporou týmu. I tentokrát
měl více práce než jeho kolega na druhé
straně. Zadařilo se mu především v 74.
minutě, kdy perfektním zásahem zamezil vyrovnání, což možná bylo klíčem
k tomu, že utkání dopadlo po závěrečném hvizdu remízou. Smržice totiž tlačily, a pokud by vyrovnaly dříve, mohly by
i vyhrát.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Utkání se bez nadsázky dalo nazvat
soubojem generací. Zatímco Smržice
postavily tradičně mladé mužstvo, Haná
Prostějov, opět tradičně, přijela s velmi
zkušenou sestavou. Nechyběl ani šestapadesátiletý Ivan Jančiar, který navíc
odehrál velkou porci 84 minut. Utkání
pak provázelo slunečné počasí, nejednou
tak byl vidět brankář, co si zastiňuje oči
před paprsky.

SMRŽICE Běžela 80. minuta
utkání. Domácí prohrávali 0:1
a mnohé nasvědčovalo tomu, že je
rozhodnuto. Utkání totiž neoplývalo velkým počtem šancí, vázla
střelba i finální nahrávka, a to na
obou stranách. Smržicím navíc
docházel čas, hra byla přerušovaná
jen minimálně, nastavení bylo nepravděpodobné. V takovou chvíli
se rozhodl střílet Jiří Kalandřík (na
snímku) a k nadšení domácích míč
skončil v růžku brány. Právě domácí sedmička tak zákonitě byla obětí
pozápasového rozhovoru. A to jak
o právě skončeném utkání, tak o situaci ve Smržicích, které přeci jen
mají po zisku dvou bodů o něco
klidnější spánek.

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Jaké bylo utkání z vašeho pohledu?
„Se zápasem jsme spokojeni. A to
s výsledkem i s výkonem. Zase nás
ale trápilo to, že neproměňujeme
šance, do kterých se dostáváme. Jinak jsme ale rádi za vítězství.“
ƔƔ Při vašem zásahu jste dlouho
váhal, komu míč poslat. Nebylo
ale komu, tak jste vystřelil, je to
tak?
„Ano. Chtěl jsem přihrávat, nakonec
jsem si ale řekl, že to zkusím. Protože
celý zápas mi říkal Ivoš Zbožínek, ať
jdu sám do zakončení a vystřelím.
Tak jsem to zkusil a zapadlo to tam.“
(úsměv)
ƔƔ Patrik Gábor je velkou ofenzivní zbraní prostějovské Hané, všiml
jsem si, že jste si ho pokryli. Byl to
také jeden z klíčů k úspěchu?

Foto: Michal Sobecký

„Myslím si, že určitě, protože jsme si
před zápasem řekli, že si Patrika musíme pohlídat. A to se podařilo.“
ƔƔ Zmínil jste spokojenost s výkonem. Je tam přesto ještě něco
kromě neproměňování šancí, co
byste potřebovali zlepšit?
„Myslím si, že určitě efenzíva, protože v předešlých zápasech jsme v ní
dělali strašně moc chyb. Jako ku příkladu v předchozím utkání s Moravským Berounem. V něm jsme udělali
asi pět chyb vzadu a z toho nás soupeř trestal. Takže na to by asi bylo
dobré se zaměřit.“
ƔƔ Co se týká aktuálního postavení Smržic, tak na tom nejsou
ani příšerně, ani dobře. Je tam tak
znát nějaká nervozita?
„Myslím si, že určitě. Tři sezóny po
sobě jsme hráli o udržení. Takže
nyní chceme být alespoň v půlce
tabulky. Abychom se zas nemuseli
trápit s tím, že se musíme zachránit.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Klidná. Utkání oproti očekáváním neprovázely téměř žádné emoce, diváci zůstávali celkem v klidu. Chybělo fandění,
což vynahradila až na konci a při penaltách skupina místní omladiny za brankou hostů. Ostatně kulisa utkání značně
odrážela poměrně mdlý první poločas.

+XQ<$1äª0'-t6,5OTåKEG
„Se dvěma body jsme spokojení. Bylo to
vyrovnané utkání, prohrát jsme si nezasloužili. Na šance to bylo chudé, ale zároveň bylo to bojovné, férové a myslím si,
že remíza tomu dle průběhu devadesáti
minut sluší. Nakonec máme bod navíc
z penalt, za to jsme samozřejmě rádi.“

&CPKGN-1.Ąt6,*CP¾2TQUV÷LQX
„Smržice hrozily rychlými brejky, měly
možná o něco více šancí. My spoléhali na
nebezpečné standardky, které se nám dařily. Proto si myslím, že po devadesáti minutách je remíza zasloužená. Penalty jsou pak
loterie. Mrzí mě, že jsme je nezvládli, ale
každý bod se počítá.“

TJ Smržice
TJ Haná Prostějov
1 :1
11. kolo Lion Sports I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny B

Luža

M. Studený

Jančiar

Hladký

Ivo
ZBOŽÍNEK
Kotlár

Tomiga

Kollmann

Gábor

Š. Verner

Daniel
KOLÁŘ

Makowski
Krupička
Marák

Klus
Gottwald

Augustin

SMRŽICE
Střely na branku:

6

Rohové kopy:

Žluté karty: 45. Klus, 73. Kalandřík

6

M. Kolář

Holomek

Kalandřík

Branka: 80. Kalandřík

Střely mimo branku:

Cibulec

Pleva

1 : 1

HANÁ

Macourek

Trnavský

Branka: 71. Cibulec

( 0 :0)
4 : 3
P K

6

Rozhodčí: Votava – Sedláček, Mlčoch

Střídali: 50. M. Verner za Kotlára,

69. Vařeka za Plevu, 78. Martinák za Š. Vernera, 82. A. Studený za M. Studeného

39

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

NEHEZKÝ FOTBAL VYSTŘÍDALY PARÁDY
Dramatické derby rozsekly až penalty

fotbal

Střely na branku:
Diváci: 110

Střely mimo branku:

5

Žluté karty: Střídali: 79. Kaprál za Makowskiho, 84. Novák za Jančiara

Rohové kopy:

3
5

40

KOLA

ŠAMPI N

6,*140ªi6ö2018

Svěřenci trenéra Langera dokázali uzmout všechny tři body na horké
půdě Držovic. Po remízovém prvním poločase předvedli ve druhém
velmi dobrý výkon a díky dalším třem bodům stále nahánějí první celek
tabulky z Vrahovic a dýchají mu na záda.

KOLA

SM LÍK
6,51-1.2.7/.18d$q
Plumlovskou rezervu čekal těžký domácí zápas se Skalkou, která se letos dobře rozjela. Navíc domácím nepřál ani los, jelikož hráli zároveň
s „A“ mužstvem. S favoritem drželi krok až do závěru zápasu. O alespoň
velmi cenný bodík přišli až v posledních dvou minutách zápasu.

PROGNÓZA NA 12. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
(-5MCNMC
Tip
VS. 6,5QMQN7TéKEGd$q
Jeden z hlavních taháků kola. Oběma týmům se celkem daří, 8GéGTPÊMW
střílí hodně branek. Určice jsou zatím o chlup lepší na venkovních hřištích a nakonec vyhrají, byť tomu bude až po penaltách. 3:4 pk
(-0÷OéKEGPCF*CPQW VS. 6,5QMQN8TCJQXKEG
Tip
Šlágr kola. Vrahovice mají formu jako hrom, Němčice nad Ha- 8GéGTPÊMW
nou zase čerstvou zkušenost z vyšší soutěže. Po devadesáti mi3:2 pk
nutách nepozná duel vítěze a rozhodne až penaltový rozstřel.
6,*QTPÊiV÷R¾PQX VS. 6,5QMQN2NWONQXd$q
Tip
Hostující tým trápily zprvu špatné a nevyrovnané výkony i výsled- 8GéGTPÊMW
ky. V posledních zápasech se zvedá. Zajíždí však na půdu silného
3:2
celku, který je aspirantem na postup. Své kvality potvrdí i nyní.
(-8ÚwQXKEG VS. 5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
Tip
O favoritovi duelu není sporu, jsou jím hosté. Nicméně ty 8GéGTPÊMW
tam jsou víkendy, kdy Výšovice dostávaly příděly. Přesto na
1:3
svém hřišti podlehnou a body poutují do Brodku.
6,6KwVÊP
Tip
,KUMTC$TQFGMW-QPKEG VS.
Oba týmy se potýkají s nevyváženými výkony. O něco lépe je 8GéGTPÊMW
na tom ale Brodek u Konice, který, ač tomu tak většinou není,
3:2
střílí i více branek, což se potvrdí i tentokrát.
Tip
6,5QMQN8ÊEQX
6,5QMQN&TåQXKEG
.
S
V
Favoritem jsou hosté, jeden z aspirantů na celkové prvenství 8GéGTPÊMW
v přeboru. Po sobotní ztrátě na domácím trávníku s Horním
1:3
Štěpánovem mají navíc co napravovat. A podaří se jim to.
(%-TCNKEGPC*CPÆd$q VS. (%&QDTQOKNKEG
Tip
Kralické „béčko“ nepolevuje ve střílení branek. Ukáže se to 8GéGTPÊMW
i tentokrát, v utkání s Dobromilicemi jich uvidíme na obou
3:4
stranách spoustu. Šťastnější budou hosté.

Omluva Jindøichu Skácelovi

PROSTĚJOV V čísle 39 se na této
straně věnované servisu z nejvyšší okresní soutěže objevila chybná
formulace, dle níž se trenér Držovic
Jindřich Skácel starší nevyjádřil
k utkání II. třídy OFS Prostějov
Držovic s Němčicemi nad Hanou
konanému 28. září v Držovicích.
Domácí tehdy prohráli 1:5. Ve
skutečnosti lodivod své vyjádření
poskytl, avšak do výrobního systému doputoval text až po uzávěrce

vydání. V něm zůstala výše zmíněná informace. Proto dnes dodatečně přinášíme hodnocení lodivoda
s omluvou jemu i čtenářům.
„Soupeř měl mladý tým, napůl z dorostenců. My se snažili hrát fotbal,
oni naopak byli hodně rychlí, všude
napadali. A vydrželo jim to celý zápas. Bylo vidět, že jsou fyzicky velmi
dobře připravení, i když to nemělo
úplně systém. Pro mě překvapivá
prohra.“
(sob)

PODZIM V AZYLU!

0÷OéKEGéGMCLÊPCPQXÆJąKwV÷
NĚMČICE NAD HANOU
Měsíc na rekonstrukci? Někdy
nestačí. Třeba v případě fotbalového hřiště v Němčicích nad
Hanou. To je aktuálně v péči dělníků a oproti původnímu plánu
ještě nějakou dobu bude.
„Stále probíhá zapískování hřiště.
Původně měly být práce hotové
měsíc po začátku, jsou ale rozsáhlejší, než se počítalo,“ vyjádřil se
sekretář němčického klubu Ivo
Kopřiva. „Akci financuje město,
patří totiž do položky údržba,“ do-

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbal

dal pak představitel němčického
klubu.
Vzhledem k prodlouženým termínům nezbude němčickým fotbalistům než dohrát celou podzimní
část na hřišti Měrovic nad Hanou.
Na rozdíl například pro Určice
nebo dříve pro Vícov, týmy, které
také musely na domácí zápasy dojíždět, to ale nebude taková vzdálenost. Měrovice se totiž nachází
hned vedle Němčic nad Hanou,
pouhé dva kilometry od města.
(sob)

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX
připravila sportovní redakce Večerníku

V DRŽOVICÍCH DOMÁCÍ V ZÁVĚRU NESTAČILI
Horní Štěpánov si triumfem pojistil druhou příčku

DRŽOVICE Kdykoliv se potkají tito soupeři, slibuje Přebor OFS
Prostějov-II. třída nadstandardní fotbalový zážitek. Pravda, v minulém ročníku na tom oba kluby byly ještě o něco lépe, ale i ve
stávající sezóně patří ke špičce soutěže a hlavně vyznávají podobný atraktivní styl hry, který se na držovickém hřišti dá praktikovat.
Tentokrát bylo od počátku znát, že mírně navrch budou mít hosté,
ovšem svěřenci Jindřicha Skácela staršího si dali pozor, aby se alespoň neopakoval debakl ze závěru loňského podzimu. Nakonec
rozhodla v závěru lepší fyzická kondice, Horní Štěpánov strhl výsledek na svoji stranu a v závěrečných minutách své vítězství ještě
potvrdil. Večerník utkání sledoval v rámci šlágru 11. kola nejvyšší
okresní soutěže.

5&4ä
TJ HŠ

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Už v úvodních pasážích sobotního
střetu se před domácím gólmanem
ocitl zcela osamocený Martin Liška, ale
dobrou příležitost prováhal. Držovice
se z toho ovšem nepoučily a přišel trest.
Po čtvrthodině hry Dominik Liška zleva
naservíroval míč do vápna, kde střelou
k tyči otevřel skóre zápasu Meluzín – 0:1.
Na standardní situace je v týmu Horního
Štěpánova kapitán Němec, který pálil
z přímého kopu jen do brankářových
rukavic. Domácí rychle vyrovnali nejen
hru, ale i skóre. Z nenápadné akce si našel na hranici šestnáctky odražený míč
Procházka a technickou střelou nedal
hostujícímu gólmanovi šanci – 1:1. Zbytek první půle zaznamenal šance ještě na
obou stranách. Nájezd hostujícího Jiřího

1:3 (1:1)

Fojta z pravé strany likvidoval brankář
Molovčák, v samém závěru poločasu
domácí z trestného kopu nastřelili pouze
břevno branky hostí, což je možná v konečném účtování stálo nějaké ty body.
Hned po změně stran si zopakoval výlet po pravém křídle Jiří Fojt, dostal se

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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hodně z úhlu, přesto musel Molovčák
vyrážet na roh. Diváky bezesporu zaujala pěkná kombinace domácích, když se
vydal dopředu Fiferna, posunul míč doleva Kučerovi, který odcentroval, jenže
Srbený na zadní tyči zamířil mimo. Po
uplynutí hodiny hry začínali mít hosté
přece jen viditelně více ze hry a svou
převahu zúročili necelých dvacet minut
před koncem, kdy Martin Liška z úhlu
vstřelil nakonec vítěznou branku zápa-

su – 1:2. Držovice to nevzdaly, ale Kučera trefil přímo brankáře hostí. Horní
Štěpánov se přece jen s postupujícím
časem více zaměřil na obranu a čekal
na brejky. Na jednom takovém participovali Martin Liška a Meluzín, Jiří Fojt
ovšem nezakončil pohlednou akci
přesně. Vše si ovšem vynahradil v poslední minutě, kdy si obhodil obránce
a střelou k tyči pečetil vítězství Horního
Štěpánova - 1:3.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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„Utkala se dvě mužstva, která se postupně zhoršují. Štěpánov má výborné starší
hráče, ale logicky jdou výkonnostně dolů. Musíme si uvědomit, že nám odešli
technicky vybavený Borja a další hráči, je to znát. Především v prvním poločase
jsme viděli na okresní měřítko nadstandardní fotbal, hráli jsme dobře. Právě ten
první poločas jsme ale nevyužili, měli jsme jej vyhrát 3:1, nastřelili jsme pouze
břevno. Za stavu, jaký byl o poločase, jsem věděl, že je zle. My pravidelně odcházíme po hodině hry, protože trénují především ti, co nehrají. Ti, co umí hrát, vydrží
tak šedesát minut. Dopředu to pak ještě jde, dozadu hůř. Z toho rezultovaly brejky
Štěpánova, Němec umí dát míč do mezery. Měli jsme nějaké šance na vyrovnání na 2:2, na penalty jsme si věřili. Jenže to nadšení, které tady bylo, je pryč.“

.KDQT0ö/'%

tMCRKV¾P6,*QTPÊiV÷R¾PQX
„Vývoj utkání mě samého trochu překvapil, měli jsme hodně absencí, což domácí
zřejmě taky. Soupeř je naštěstí taky fotbalový, dá se s nimi hrát fotbal, opravdu
s Držovicemi hrajeme rádi. Utkání bylo
herně vyrovnané, možná by mu slušela
i remíza. V závěru po vstřelení druhé
branky už jsme hráli z hlubokého bloku
na brejky, z nichž jeden nám vyšel. Za tři
body z Držovic jsme samozřejmě rádi.“

11. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Jiskra Brodek u Konice
FK Výšovice

2:1
(0:1)

Branky: 46. A. Burget, 70. Kolář z penalty – 40. P. Mrňka. Rozhodčí: Zatloukal
– Liška, Lužný. Žluté karty: 35. Kováč,
78. H. Burget – 71. a 80. Dudík, 75. P.
Mrňka. Červená karta: 80. Dudík (V)
Diváků: 40.
sestava Brodku u Konice: Kováč –
Blatner, Možný, Z. Koudelka, M. Grepl,
Sekanina, P. Koudelka, A. Burget, J. Koudelka , Vičar, Kolář, Tuček, Zemánek,
Sychra, H. Burget, K. R. Grepl. Trenér:
Patrik Müller.
sestava Výšovic: Pychora – Škop M.,
Křivinka J., Škop J., Kozdas – Okleštěk
M., Mrňka D., Křížek, Ryšánek – Mrňka
P., Obručník. Střídali: Dudík, Štolba,
Okleštěk F. Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Patrik Müller:
S trenérem se bohužel nepodařilo spojit.
Michal Dudík: „Zápas jsme si prohráli vlastní vinou, bohužel. Udělali jsme
spoustu chyb, které byly zbytečné, a s tím
se vyhrát nedá. Dneska celkově ten zápas byl strašidelný z obou stran. To nebyl fotbal, ale plácaná. To hřiště je tam
katastrofální. Tam se ani fotbal moc
hrát nedá. Soupeř dal zkrátka o gól
více, ale jinak si myslím, že se potkaly
dva nejhorší celky soutěže momentálně. Moc krásy ten zápas opravdu
nepřinesl.“
Sokol Určice „B“
1:2
(0:2)
FK Němčice nad Hanou
Branky: 68. Vodák – 11. Studený, 16.
Kolečkář. Rozhodčí: Peřina – Ježek,
Hrbáček. Žluté karty: 73. Mlčoch
(U). Diváků: 60.
sestava Určic: Hýbl – Berčák, Hudský, Nakládal, Kadlec – Pospíšil, Antoníček, Hanzelka, Čajan – Kouřil,
Vodák. Střídali: Plišťák, Bross, Pavlů,
Svačina, Mlčoch. Trenér: Karel Vlach.
sestava Němčic: Chmelař – Řezáč,
Navrátil, Vejvoda, Studený – Pěnčík,
Župka, Horák, Vévoda – Kolečkář,
Hrabal. Střídali: Rus, Buček. Trenér:
Pavel Voráč.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Po minulém cenném
vítězství to byl tentokrát hrozný první poločas. Máme problémy zopa-

kovat dobrý výkon alespoň ve dvou
zápasech. Jestli jsme si mysleli, že to
přijde samo, tak ne. Poločas nula dva
naprosto zaslouženě. Začali jsme hrát
až ve druhé půli, ale za dobrých třicet
minut si prostě body nezasloužíme.
To momentálně na žádného soupeře
nemůže stačit.“
Pavel Voráč: „Celý týden jsme se připravovali na Určice, zkoušeli jsme i nějakou speciální taktiku. V prvním poločase jsme byli o něco lepším celkem
než domácí. Dali jsme dvě branky a do
druhého poločasu jsme šli s tím, že se
to nemůžeme vypustit tak jako minulý
týden s Plumlovem. Nicméně Určice
ve druhé půli zlepšily hru a myslím, že
byly lepší. Domácí se nakopli po kontaktním gólu a možná i s trochou štěstí
jsme udrželi to vedení z první půle.“
Sokol Vrahovice
0:0
(3:1) pk
Sokol Brodek u PV
Rozhodčí: Dömisch – Doležel, Pluhař. Žluté karty: 67. Prucek, 86. Petík
– 67. Rakaš, 71. Švéda, 85. Matoušek J.
Diváků: 88.
sestava Vrahovic: Vybíral, Prucek,
Doležel, Michalec – Petík, Kratochvíl,
Hanák, Varga – Dvořák, Studený. Střídali: Kurfürst, Bukovec, Klíč, Kratochvíl, Němec, Šustr. Trenér: David
Mezuliánek.
sestava Brodku u PV: Vystavěl – Stejskal, Matoušek J., Hanák, Matoušek
P. – Zatloukal, P. Soldán, Pávek, Rakaš
– R. Soldán, Švéda. Střídali: Masař,
Valenta. Trenér: Michal Jelínek.
Pohledem trenérů:
David Mezuliánek: „Zápas byl
z obou stran za mě velmi dobrý. Utkání odpovídalo postavení obou celků
v tabulce. Mohli vyhrát jak hosté, tak
i my. Nakonec to skončilo dělbou
bodů. Byl to tvrdý duel, ale zároveň
taky férový. Penalty jsme zvládli o něco
lépe a bereme tak bod navíc.“
Michal Jelínek: „Tvrdý zápas na obě
strany, ostrá, agresivní hra, ale i přesto
nijak zákeřná. První poločas jsme hráli
my, druhý byl lepší soupeř. Řekl bych,
že posledních dvacet minut nám docházela šťáva. Obrovským způsobem
nás podržel brankář Vystavěl, který
chytil dva jasné góly. Shodli jsme se i s trenérem domácích, že remíza odpovídá
a je zasloužená. Penalty už jsou loterie.“

FC Dobromilice
2:0
(2:0)
Sokol Vícov
Branky: 26. Kratochvíl, 27. Zapletal
vlastní. Rozhodčí: Horák – Čmela, Krutovský. Žluté karty: 75. Selucký – 55.
Vávra, 75. P. Pliska. Diváků: 60.
sestava Dobromilic: Nosek – Svozilek, Prášil, Ryška, Kubíček – Richter,
Šenkeřík, Václavík, Selucký – Fialka,
Kratochvíl. Střídali: Bako, Prusenovský,
Rochla, Špaček. Trenér: Michal Rochla.
sestava Vícova: Drexa – Pliska M.,
Humpolíček, Adámek, Chytil – Ježek,
Tesařík, Vávra, Šobr – Zapletal, Dokoupil. Střídali: Trnečka, Zdobina, P. Pliska.
Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Vyhráli jsme dva nula.
První gól jsme vstřelili po standardce,
druhý gól si dali hosté vlastní, byl hodně
kuriózní. Po rozehrávce šel míč k brankáři. Ten mu před nohou odskočil a skončil až v brance. Za první půli zasloužené
vítězství. Soupeře jsme po celý zápas nepustili do vážnější šance. Rozhodně jsem
za tři body spokojený. Ještě jsme možná
mohli dát více branek, kdybychom lépe
vyřešili některé situace.“
Miroslav Krutovský: „Náš výkon nebyl
ideální. Nehráli jsme moc dobře. Zápas
to byl spíše než fotbal tuhý boj, ale domácí vyhráli zaslouženě. Obě branky jsme
jim doslova darovali. Nejvíc si na zápase
cením toho, že se nikdo nezranil. Protože
některé souboje byly opravdu ostré až za
hranou...“
TJ Sokol Plumlov „B“
0:1
(0:0)
FK Skalka 2011
Branky: 88. Hýbl. Rozhodčí: Vrážel –
Hofman, Hýžďák. Žluté karty: 43. Spisar. Diváků: 55.
Plumlov B: Chmelař – Surma, R. Bureš, O. Čarný, Kiška – M. Čarný, Kutný,
M. Bureš, Kolařík – Hulka, Petržela.
Střídali: Křesala, Žoch, Možný Trenér:
Radek Bureš.
Skalka: Glouzar – Spisar, Slamenec,
Chlud, Donát – Bartoník, Hýžďál, Tydlačka, Ondrejkovič – Hýbl, Makoš. Střídali: Švéda, Vrána, Krejčí, Vrba. Trenér:
Stanislav Prečan.
Pohledem trenérů:
Radek Bureš: „Měli jsme zraněného
brankáře, který nemohl moc chodit,

tak to soupeř zkoušel ze všech pozic, ale
netrefoval branku. Šance byly na obou
stranách a pak už bylo jasné, že to bude
o jednom góle. Ten jsme nedali a soupeř
ho dokázal dotlačit na konci zápasu a odvezl si tři body. Hosté byli spíše šťastnější
než lepší.“
Stanislav Prečan: „Zápas se nám moc
nepovedl, řekl bych, že jsme podali asi
nejslabší výkon z průběhu celé sezóny.
Prvních deset patnáct minut jsme soupeře zatlačili. Měli jsme tam šance, které jsme nevyužili. Zbytek zápasu bylo
z naší strany trápení. Na konci jsme tam
tu branku dotlačili. To si u kluků cením,
že jsme to nevzdali a dobojovali jsme to
utkání až do samého závěru.“
TJ Tištín
1:3
FCKralicenadHanou„B“ (1:0)
Branky: 40. Rud. Návrat – 61. Uličný,
75. O. Petržela, 90. Kawij z penalty. Rozhodčí: Zatloukal – Otáhal, Nakládal.
Žluté karty: 67. Němčík (K) Diváků:
100.
sestava Tištína: Koutský – Cetkovský,
Hanák, Sipěna, Rehák – Hýsek, Hamala, Návrat Ru., Oulehla – Bosák, Slavík.
Střídali: Kubeš, Špička, Kuča, Čoupek,
Návrat Ro., Mojtek. Trenér: Zdeněk
Oulehla.
sestava Kralic B: Miler – Ječmínek,
Uličný, Dokoupil, Dvořák – Petržela O.,
Kawij, Němčík, Zapletal, Ličman – Balák. Střídali: Takáč, Frýbort, Němčík J.
Trenér: Miroslav Takáč.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Za krásného nedělního počasí nám odpoledne příliš nevyšlo. První poločas byl ještě dobrý. Dokázali jsme držet se soupeřem krok a dostali
se i do vedení. Druhý už jsme fyzicky trochu odešli a soupeř vyrovnal. Poté jsme
nedali penaltu, a to nás podle mě zlomilo.
Nespokojenost s výkonem, musíme na
některých věcech zapracovat.“
Miroslav Takáč: „Malé hřiště a domácí
si vytvořili územní převahu v první půli.
Dali nádhernou branku, kterou se dostali
do vedení. My potom, co jsme si zvykli
na hřiště, jsme Tištín začali přehrávat. Po
přestávce jsme dali branku z rohu. Když
potom nedal soupeř penaltu, to nás
nakoplo a dvěma brankami jsme utkání rozhodli na svou stranu. Jsem velice
spokojený s první výhrou na venkovním
hřišti.“
(jaf)
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STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ V BRANKOVIŠTI LHK
Jakub Neužil byl poslán do Kadaně,
místo něj Jestřábi podepsali Štůralu!

PROSTĚJOV Hned po pondělním přemožení Ústí nad
Labem těsně 5:4 kouč prostějovských hokejistů jasně naznačil, že něco chystá... „Dostáváme spoustu laciných gólů a tuto situaci budeme chtít v nejbližších dnech řešit,“ pravil Jiří
Vykoukal. Druhý den pak hanácký klub oznámil razantní řešení týkající se brankoviště: odešel Jakub Neužil
a místo něho nastoupil exzlínský Tomáš Štůrala!

původní
zpravodajství
pro Večerník

MAREK
SONNEVEND
Neužilův konec v LHK přitom není
žádným bleskem z čistého nebe. Už
v létě sportovní manažer a hlavní
trenér v jedné osobě říkal Večerníku doslova: „Kuba musí stabilizovat
svou výkonnost a v nové sezóně
potvrdit, že má na to trvale chytat
první ligu za ambiciózní tým v roli
brankářské jedničky.“ To se „Neužkovi“ během aktuálního ročníku
2019/2020 po pravdě moc nedařilo,

z jeho strany převažovaly
spíš horší duely nad lepšími. A tak nastal v úterý 8.
října menší třesk.
„Výkony našich gólmanů jsou
do současné chvíle nevyrovnané,
a proto jsme se rozhodli udělat změnu v brankovišti. Jakuba Neužila
střídá Tomáš Štůrala, který vytvoří
dvojici s Danem Dvořákem. Kuba
v Prostějově odvedl velký kus práce,
odchytal tu výborné zápasy i série
play-off a my mu chceme za jeho
práci poděkovat! V současné době
však cítíme, že on i my potřebujeme
nový impulz. Do příštího angažmá
i do života mu přejeme jen to nejlepší,“ objasnil změnu v brankovišti
Vykoukal.
Čtyřiadvacetiletý Neužil se okamžitě přesunul do Kadaně, kde zkusí

,CMWD0GWåKNQFGwGN\2TQUV÷LQXCFQ-CFCP÷(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
vaných branek 2,67.
„Klub se tak rozhodl, je to jeho
rozhodnutí.
Respektuji to,
sám se už sna$TCPM¾ąUMQWRQUKNQW.*-LG6QO¾w žím dívat hlavně
iVčTCNC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
dopředu a změnu vnímám popomoci tamním Trhačům z tabul- zitivně,“ okomentoval situaci Jakub
kového dna Chance ligy. Dodejme, Neužil v exkluzivním rozhovoru pro
že za elhákáčko absolvoval od svého Večerník, který najdete už v příštím
nástupu v roce 2015 dohromady vydání.
124 střetnutí základní části a 15 bitev Ani jméno jeho nástupce mezi tyčeplay-off s procentuální úspěšností mi Jestřábů není zdaleka překvapivé.
zákroků 91,79 a průměrem inkaso- O deset roků starší Tomáš Štůrala

totiž s ptačími dravci trénoval během
letní přípravy a hledal si angažmá
jinde, přičemž za Prostějov odchytal
33 utkání již v sezóně 2007/2008
(úspěšnost zákroků 91,3 %) a dalších sedm přidal loni (bilance 5
vítězství – 2 porážky). Dlouholetá
dvojka extraligového Zlína tak nakonec doplní v hanáckém mančaftu
reprezentačního mladíka Daniela
Dvořáka.
„Štůry coby rodák z Nového Jičína
se i s rodinou usadil v Prostějově
a měl by nám pomoci hlavně dodat
potřebný klid do obranné fáze. Ve
dvojici s Danem by měl navíc fungo-

vat i jako mentor, který bude předávat své zkušenosti a tlačit na mladého parťáka,“ uvedl trenér brankářů
LHK Štefan Žigárdy. „Tom nám výrazně pomohl v minulém ročníku
a věříme, že na to naváže i letos,“
doplnil Jiří Vykoukal.
„Trénoval jsem tady celé léto a s klubem byl neustále v kontaktu, průběžně jsme se bavili skoro pořád.
Někdy víc, někdy míň. Začátkem
týdne mě pak oslovili s nabídkou
a rychle jsme se dohodli,“ řekl ke
svému příchodu Tomáš Štůrala. Interview s novou posilou najdete na
jiném místě této strany.
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PROSTĚJOV Po šňůře utkání
s takzvaně hratelnějšími soupeři
teď mají hokejisté Prostějova před
sebou opačný extrém. Šestkrát za
sebou totiž nastoupí proti spolufavoritům tohoto ročníku Chance
ligy, z nichž většina figuruje v průběžné tabulce nad nimi. Postupně
takhle narazí na Jihlavu, České
Budějovice, Přerov, Chomutov,
Porubu a Vsetín.

Přetěžký test, zda herní i výsledkové zlepšení LHK z poslední doby
vydrží, odstartují Jestřábi ve středu
16. října od 17.30 hodin na ledě
jihlavské Dukly. Ta zatím zůstává daleko za očekáváním, po sérii
čtyř porážek (Poruba 1:2, Vsetín
2:4, Frýdek-Místek 3:4sn, Havířov
1:3) naposledy s odřenýma ušima
přemohla venku Sokolov 5:4 a je
až desátá se ziskem 19 bodů. Což je

o čtyři méně, než mají Hanáci. Na
Vysočinu tudíž rozhodně nepojedou bez šancí na příznivý výsledek.
Ještě o poznání náročnější bitva
přijde na řadu v sobotu 19. října od
17.00 hodin, neboť na prostějovský zimní stadión zavítá papírově
nejsilnější celek ČEZ Motor České Budějovice, aktuální lídr soutěže. Favorizovaným Jihočechům
se pod vedením Václava Prospala

daří, během letošní sezóny podlehli jen třikrát, v minulém týdnu
porazili Vsetín 5:3, Frýdek-Místek
3:2 i Havířov 5:2. A vedou pořadí
zásluhou bodového konta nabobtnalého na výživných 32 punktů. Sobotní podvečer tak slibuje
opravdu náramnou podívanou,
skutečný divácký tahák!
„Že teď šestkrát za sebou hrajeme s hodně silnými soupeři? Já

to takhle nerozlišuju. Někdy je
utkání mnohem těžší proti někomu papírově slabšímu a naopak,
dopředu se nikdy nedá kalkulovat.
A stejně rozhoduje hlavně to, jak
zápas zvládnete vy, jestli podáte
kvalitní výkon. Proto se musíme
na každý souboj co nejlépe připravit, abychom pravidelně bodovali.
Každopádně duel s Budějicemi
bude velký šlágr, na který zveme

fanoušky a věříme v jejich maximální podporu i celkově skvělou
atmosféru,“ uvedl kouč elhákáčka
Jiří Vykoukal.
(son)
VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ

2TQUV÷LQXt,KJNCXC
FQOCCXGPMWC
2TQUV÷LQXtèGUMÆ$WF÷LQXKEG
FQOCCUPXGPMWC

Tomáš Štůrala: „Utkání jsem nechytal
snad tři čtvrtě roku. Tím víc rád
jsem za výhru, že to dobře dopadlo“
PROSTĚJOV Po hodně dlouhé době naskočil do střetnutí (staro)nový
brankář Jestřábů Tomáš Štůrala. Absence zápasové průpravy však na něm
nebyla vůbec znát a velice jistým výkonem notně přispěl k sobotní skládce
Slavie Praha 4:1. Načež se zkušený „Štůry“ rozpovídal nejen o vítězné bitvě.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

MAREK
SONNEVEND
yy Jaká byla vaše obnovená premiéra
v prostějovském dresu?
„Myslím, že supr. (úsměv) Kluci mě podrželi,
dali hned v první třetině tři góly a to se pak
hraje mnohem líp. Proto jim chci poděkovat,
hlavní je samozřejmě vítězství.“
yy I vy jste ale tým dost podržel během
úvodní části zlikvidováním několika šancí soupeře, ne?
„Já jsem byl hlavně rád, že jsem to všechno
chytil a nedostal v té úvodní třetině žádnou
branku. Kdybychom jako první inkasovali

my, asi by to bylo těžší, hrálo by se nám hůř.
Ale nestalo se, zápas jsme zvládli dobře.“
yy Jak se vlastně zrodilo vaše angažmá
v LHK?
„Trénoval jsem tady celé léto a s klubem
byl neustále v kontaktu, průběžně jsme se
bavili skoro pořád. Někdy víc, někdy míň.
Začátkem týdne mě pak oslovili s nabídkou
a rychle jsme se dohodli.“
yy Hledal jste si předtím angažmá jinde?
„Ano, něco jsme s mým agentem sháněli.
Nakonec to však dopadlo takhle, že jsem
v Prostějově. Za což jsem rád i kvůli manželce, máme tady rodinu. Já sám chci za Jestřáby chytat a beru tohle angažmá jako investici
do budoucna. Když se mi bude dařit, můžu
zde třeba zůstat ještě pár let.“
yy Kdy jste před tímtosoubojem naposledy absolvoval ostrý duel?
„Řekl bych, že už to je nějakého tři čtvrtě
roku. (smích) Navíc jsem nehrál ani žádný

přátelák a tím pádem nevěděl, co přesně od
sebe čekat. Naštěstí se mi chytalo dobře a vyhráli jsme, takže supr.“
yy Kolik máte za sebou aktuálně tréninků s místním mužstvem?
„Do přípravy jsem teď naskočil od středy, ale
předtím jsem chodil na tréninky s prostějovskou juniorkou a tím se průběžně udržoval.“
yy Ještě před deseti dny na tom kluci
byli špatně a trápili se, momentálně už se
mančaft viditelně zvedl. Jak vnímáte současnou atmosféru v kolektivu?
„Řekl bych, že jsou na tom chlapi dobře. Potřebovali jen nakopnout, což se jim teď povedlo několika vítěznými zápasy za sebou.
A věřím, že to takhle půjde dál, že se nám už
bude dařit.“
yy Co spolupráce s mladým kolegou
v brankovišti Danielem Dvořákem?
„Trenér už to říkal do novin, že bych měl fungovat jako takový jeho mentor, předávat mu
zkušenosti a snažit se co nejvíc pomáhat jak
Danovi, tak hlavně celému týmu. U ´Dvořky´ je důležité, aby nabral pohodu, dobře
chytal a byl kvalitně nachystaný na domácí
mistrovství světa dvacítek.“

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

46

HRÁČ

VEČERNÍKU SOUHRA JEŠTĚ VÁZNE, TÝM PŘESTO

UKAZUJE SVŮJ POTENCIÁL

ADAM GOGA

Až do zahajovací sestavy proti USK Praha
se na začátku sezóny propracoval rozehrávač
Adam Goga a byl cítit na obou polovinách
palubovky. Ve vítězném střetnutí rozdal pět asistencí, nejvíce z celého
týmu. Navíc přesně střílel a proměnil tři trojky z pětasedmdesátiprocentní úspěšností. Vidět byl
rovněž pod vlastním košem, kde
se úspěšně střídal při bránění
Ondřeje Sehnala.

JIŘÍ
DEDEK

PROSTĚJOV První tři ligové zápasy mají za sebou basketbalisté
Olomoucka a už úvod Kooperativa NBL ukázal, že přes několik
změn v sestavě zůstal týmu velký útočný potenciál.V každém utkání dali basketbalisté minimálně devadesát bodů, přestože zatím
nemají ideální úspěšnost při střelbě trestných hodů.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„V útoku to nevypadá špatně, i když
si ještě tým úplně nesedl. Stále jsme
z některých kombinací překvapení,
není to ale nic překvapujícího. V přípravě jsme nebyli kompletní, noví
kluci potřebují trochu času. Budeme
se zlepšovat,“ předpokládá trenér ha-
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Douglas i letos
sbírá double-double
Prostějov (lv) - Ve všech dosavadních zápasech Javonte Douglas
dosáhl na dvouciferná čísla v bodech a doskocích a zůstává největší
hvězdou Kooperativa NBL. Americký basketbalista je opět velkou
oporou BK Olomoucko a velkou
hrozbou pro soupeře. Také jeho
další čísla vzbuzují respekt. Ve
třech duelech získal sedmnáct faulů
a k tomu všemu rozdává spoluhráčům v průměru téměř pět asistencí.
„Pro tým je hodně důležitý. Jsme
rádi, že hraje právě u nás. Je to velká
osobnost, nesmírně šikovný basketbalista a dobrý kluk do kabiny,“
chválí Douglase spoluhráči.

Šlágr 4. kola
v Pardubicích
Prostějov (lv) – Souboj tradičních
rivalů nabídne program 4. kola Kooperativa NBL. V Pardubicích budou
tuto sobotu 19. října od 17.30 hodin hostovat basketbalisté BK Olomoucko. Pro Východočechy půjde
o třetí domácí duel v řadě. „Poslední
dva zápasy Pardubice vyhrály o třicet
bodů. To ukazuje, že jsou na tom velice dobře. Soupeři našeho protivníka
se nedostali ani na sedmdesát bodů
a to je dobrá vizitka. V útoku naopak
domácí dávali přes devadesát bodů.
Musíme být maximálně soustředění
na náš vlastní výkon a držet vysoké
tempo,“ říká před nadcházejícím duelem kouč BK Olomoucko Predrag
Benáček. Pardubice mají Olomoucku
co oplácet. V posledním play-off prohrála Beksa s Hanáky 0:4 na zápasy.

náckého výběru Predrag Benáček.
V některých ohledech je zlepšení, ve srovnání s minulou sezónou, patrné již na začátku nového ročníku. Ve všech odehraných
zápasech Olomoucko vyhrálo na
doskoku, dříve to byl problém.
„Doskok není jen o pivotech. Musí
se podílet všichni hráči. Snažili jsme
se na tom zapracovat. Navíc i kvůli
aktivitě na doskoku přišel Igor Josipovič a dělá svoji práci dobře, za-

číná to do sebe zapadat,” všímá si
Benáček.
Po návratu z letního reprezentačního bloku se do formy postupně vrací
kapitán Lukáš Palyza. Střelecky to
zatím není optimální, v dosavadním
průběhu ligy například proměnil
šest z dvaceti sedmi střel za tři body
s úspěšností lehce přes 22 procent.
„To nás nezaskočilo. Víme, jaké měl
Lukáš léto. Trénoval, v ostrých zápasech toho ale příliš nenahrál. Je logické, že mu herní pohoda trošku chybí. Ovšem v tomto případě nemám
obavy, dostane se do toho,“ věří kapi(QVQYYYDMQNQOQWEMQE\
tánovi kouč. „Pro tým je i tak hodně
platný. Jeho nasazení a práce v obra- odměna za odvedenou práci,“ tvrdí
ně nám pomáhá. Pohoda přijde jako trenér Benáček.

3
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ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV Potřetí v řadě o vítězi
zápasu mezi Ústím nad Labem
a Olomouckem na severu Čech
rozhodovalo prodloužení. Tradice bohužel zůstala zachována
i uplynulou středu a po výsledku
100:97 získala výhru v utkání 2.
kola Kooperativy NBL domácí
Sluneta.
První koš utkání sice zaznamenal
Kouřil, pak se už ale hosté dlouhé
minuty dívali na to, jak Sluneta dominuje v útoku. Její ofenzivu táhl

především Američan Švejcar, který
dal v úvodních šesti minutách třináct bodů a pomohl týmu k náskoku 18:9. Až pak Olomoucko zabralo
a snížilo na 18:20. Konec periody
ovšem opět patřil Severočechům
a sérií osmi bodů odskočili na dvouciferný rozdíl - 28:18.
Ústí ve druhé části ještě přidalo a už
ve 13. minutě vedlo 37:20. Hosty
pak zvedl Palyza. Kapitán sice z pole
minul prvních šest střel, pak však
během ofenzivního náporu zaznamenal osm bodů z deseti a pomohl
k výraznému stažení ztráty na 30:37
v závěru 15. minuty. Domácí pak dokázali několik bodů přidat, přesto do
kabiny odcházeli pouze s pětibodovým náskokem při stavu 50:45.
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Také po přestávce svěřenci kouče Predraga Benáčka pokračovali
NA TISKOVCE...
v ukrajování ústeckého náskoku
#PVQPÊP2+i6'%-ºt5NWPGVC·UVKPCF.CDGO
a ve 25. minutě zásluhou Douglase
vyrovnali na 57:57. Hned z dalšího „Do zápasu jsme vstoupili dobře a postupně si vypracovali až sedmnáctiboútoku otočil skóre Josipovič, další dový náskok. Olomoucko pak změnilo obranu, přešlo do zóny a my se s tím
body přidal Goga a bylo to 61:57 nemohli srovnat. Bohužel jak už to bývá, když se nedaří v útoku, nedaří se obpro Olomoucko. Od tohoto oka- vykle ani v obraně, což jsme si v šatně říkali, že není možné, abychom nedali
a pak ani neubránili. Zápas se dostal do prodloužení a vyhrály ho těžké střely.“
mžiku se Sluneta do vedení dostala
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
pouze jednou, pod vlastním košem
ale udělala několik chyb a její zavá- „Zápasy v Ústí jsou v poslední době jako přes kopírák. Vždy prohrajeme
hání využili hosté ve vedení 74:67 v prodloužení... Musím říct, že tentokrát jsme to měli ve svých rukách. Měli
jsme poslední střely v řádné hrací době i prodloužení. Bohužel to nevyšlo. Je
po třiceti minutách.
Do začátku poslední periody dali třeba přiznat, že v prvním poločase jsme nedokázali ubránit domácí střelce
a dostali hodně bodů. Proto je výhra Slunety zasloužená, i když jsme se po
domácí veškerou svoji energii a vypřestávce zlepšili.“
platilo se jim to. Ve 34. minutě dokonce opět otočili výsledek po koši ty v poslední minutě ale znamenaly tující veterán Houška a zajistil SluneDavida na 77:76. Olomoucko ale za stavu 89:89 prodloužení. V něm tě úspěch.
(lv)
dokázalo ještě přidat a vedlo, tři ztrá- se těžkými střelami vyznamenal hos- Statistiky z utkání najdete na strana 26

Vysokoškoláci kladli odpor přes třicet minut
BBK OL
USK PRH

90:77

PROSTĚJOV Hodně těžce se rodilo druhé vítězství basketbalistů
BK Olomoucko v novém ročníku
Kooperativa NBL. Jejich sobotním soupeřem byl do té doby
neporažený USK Praha a vysokoškoláci ukázali, že mají letos
k dispozici konkurenceschopný
výběr. Domácí vyhráli duel 3.
kola Kooperativ NBL až po boji
90:77, klíčový náskok však získali až v poslední periodě.

Ladislav Valný

Také vstup do druhého domácího zápasu týmu úplně nevyšel a proměnil až
pátý útok. Přesto šel už ve 3. minutě do
vedení. Do žádného bodového trháku
se ale Hanáci nedostali, protože se už
během prvních pěti minut dopustili tří
ztrát. V závěru čtvrtiny navíc neproměnili dvě otevřené střely a jednou nezakončili v limitu, vysokoškoláci otočili
skóre a po deseti minutách vedli 17:15.
Hosté vycítili, že jejich soupeř není
v optimální pohodě a dokázali toho
využít. Důležité body dávala chorvatská posila Proleta a i další Pražané byli
úspěšní. Pomaličku navyšovali svůj
náskok a v 17. minutě Olomoucko
prohrávalo 28:37. Odpovědělo sérií
pěti bodů, pak ale opět inkasovalo.

V poslední minutě ale zabojovalo
a sérií sedmi rychlých bodů snížilo na
NA TISKOVCE...
40:41 po druhé čtvrtině.
Do třetí desetiminutovky vstoupi2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
li domácí lépe. Proměnili tři trojky „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, protože USK vstoupil do soutěže dobře.
v rychlém sledu a otočili na 49:43. Potvrdilo se to, my jsme k tomu navíc přispěli výkonem v prvním poločase, který
Následovala ale slabší pasáž, kdy se byl bez energie. Zlepšili jsme se až po pauze. Trošku jsem problémy čekal, stále se
naopak předvedli hráči USK a během sehráváme, budeme lepší. Základem konečného výsledku byla obrana, ve které
dvou minut zaznamenali sedm bodů odvedli velmi dobrý výkon Lukáš Palyza a Adam Goga, nejlepší hráč zápasu.“
v řadě a šli zase do vedení. Bylo to pou&KPQ4'2'i#t75-2TCJC
ze na chvíli. Vysokoškoláci začali dělat
„Zápas proti Olomoucku byl pro nás testem, jak se budeme měřit se silnými
chyby, které žlutí dokázali potrestat týmy. Měli jsme motivaci, všichni se chtěli ukázat. První poločas nebyl úplně
a do poslední části střetnutí šli za stavu ideální, nedali jsme hodně trestných hodů a v poslední minutě jsme dostali šest
66:59.
bodů. To domácím pomohlo. Po přestávce se chytili střelecky a ukázali, že přeV závěru měli domácí lepší nervy. Ve devším v ofenzivě jsou nesmírně talentovaným týmem.“
34. minutě poprvé vedli dvouciferným
Statistiky z utkání
rozdílem 76:66, když Douglas dopíchl už dokázali, přes tvrdou hru vysokonajdete na strana 26
neúspěšný nájezd Palyzy a toto vedení školáků, udržet.
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„Pomohlo zlepšení v obrane,“ UR]HKUiYDĀ
Adam Goga
hodnotil obrat

„Možná to byl ještě důsledek předchozího zápasu v Ústí nad Labem. Mysleli
jsme si, že přijedeme a soupeře přejedeme. To se nestalo, naopak. Prohráli
jsme a byli z toho hodně skleslí. Mohlo
to mít vliv na začátek dalšího zápasu.“
ƔƔChyběla týmu potřebná energie?
ƔƔ Hlavně do pauzy se týmu ne- „Zpočátku to opravdu nebylo dobré.
dařilo, chyběla mu lehkost. V čem Hráli jsme profesorský basketbal, bylo
byl z vašeho pohledu největší pro- to pomalé směrem dopředu. Museli
blém?
jsme se do zápasů dostat bojovností.“

PROSTĚJOV Před začátkem sezóny rozehrávač Adam Goga
(na snímku) věřil, že přes velkou konkurenci na rozehrávce nebude pouze vysedávat na palubovce. Povedlo se a mladý odchovanec prostějovského basketbalu k tomu výrazně pomohl vlastními výkony. Proti USK Praha byl třetím nejvytíženějším hráčem
celého týmu BK Olomoucko a podílel se na důležitém vítězství.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

basketbal

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Byl na vás soupeř dostatečně
připravený?
„Možná i to byl problém prvního
poločasu. Soupeři se dařilo zastavovat náš rychlý protiútok. Chvíli
nám trvalo, než jsme se s ním vyrovnali.“
ƔƔ Druhý poločas už byl podle vašich představ?
„Především jsme se zlepšili pod vlastním košem. Od třetí čtvrtiny se obra-

na hodně zlepšila, díky tomu jsme
vyhráli.“
ƔƔ Pomohla série tří trojek na začátku druhého poločasu?
„Byla dobrá, protože překlopila výsledek na naši stranu. Dostali jsme se
dopředu a na vlastní polovině jsme to
už nepustili.“

Pondělí 14. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

sport
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TĚSNÁ PORÁŽKA PROSTĚJOVSKÝCH BOXERŮ

V DĚČÍNĚ
Bojovníci BC DTJ vedli na severu
Čech 6:2, ale nakonec padli

DĚČÍN, PROSTĚJOV O prvním
říjnovém víkendu bylo na programu
úvodní kolo boxerské extraligy družstev mužů ČR 2019/2020. Rohovníci BC DTJ Prostějov však už měli
za sebou zářijovou premiéru, když
v předehrávce druhého dějství doma
zdolali Plzeň 10:6. Tentokrát už výsledkově úspěšní nebyli a z ringu BC
Armex Děčín si odvezli porážku stejným poměrem. Ačkoliv během střetnutí drželi velice slibný náskok.

Marek SONNEVEND
Do duelu vtrhli Hanáci výborně, v jeho
polovině vedli 6:2! Nejprve zkušený Viliam Tanko nedal žádnou šanci mladému
Petru Sněhotovi, pak sice Lukáš Dekýš

AR DĚČ
DTJ PV

10:6

podlehl navrátilci po trestu Pavlu Polakovičovi. Ale vzápětí Patrik Baláž krásně
vybodoval Jakuba Karvánka a Tomáš
Veselý si poradil s Miroslavem Junou.
„Vili neměl proti mladíkovi vůbec žádné
problémy, naopak Luky si moc nevěděl
rady. Patrik svedl moc pěkný souboj v asi
nejlepším utkání dne a Tom zvítězil taky
zaslouženě. Nástup do zápasu jsme tak
měli skvělý, ale věděli jsme, že v těžších
vahách to budeme mít náročnější,“ hodnotil pro Večerník hlavní trenér prostějovských boxerů Petr Novotný.

6ÚORTQUV÷LQXUMÚEJDQZGTčRąKUNCXPQUVPÊOP¾UVWRWFQWVM¾PÊX&÷éÊP÷
Foto: Facebook

Jeho slova se potvrdila. Milan Ganoška
nestačil Tomáši Tyikyisovi, Jan Mužík
nevyzrál na Karla Hořejška, Pavel Ján
padl s Jiřím Havlem a Jiří Horký tvrdě
narazil do známého Ondřeje Pály. „Nemůžeme si na nic stěžovat, rozhodčí
všechno posoudili přesně a spravedlivě. Například Pavel jako náš klubový
odchovanec bojoval statečně, ovšem
na Havla coby českou jedničku sou-

REFKRGQtSDUWQHíL%&'7-3URVWĨMRY

časnosti v dané váhové kategorii prostě
neměl,“ uznal Novotný.
Tým BC DTJ tudíž nedotáhl do
zdárného konce náramně rozjetý
mač a průběžně klesl z čela extraligové tabulky až na třetí místo.
„Prohra samozřejmě mrzí, ale Děčín 2CVTKM$CN¾åUGTCFWLG\XÊV÷\UVXÊRQUMX÷NÆOXÚMQPWRTQVK-CTX¾PMQXK Foto: Facebook
má silný mančaft a zvítězil zaslouženě, být hodně vyrovnaný a dramatický. v Ústí nad Labem a v sobotu 7. prosini když těsně. V každém případě ten- Po jedné porážce tak rozhodně není ce přivítáme doma Děčín. Tohle utkání
to ročník soutěže vypadá, že by měl nic ztraceno, naopak vše zůstává dál plánujeme do Národního sportovního
otevřené. Podstatné je, aby kluci i dál centra Prostějov, což bude zajímavá
mohli boxovat kvalitní zápasy,“ zdůraz- novinka, věřím, že pro naše fanoušky
nil Novotný.
atraktivní. Začátek večerního duelu ješVe zbytku kalendářního roku 2019 tě upřesníme, pravděpodobně bude od
absolvují jeho svěřenci ještě dvě bitvy. 18.00 hodin nebo maximálně o šedesát
„V sobotu 16. listopadu nastoupíme minut později,“ dodal Petr Novotný.

-QUVGNGéVÊF¾NDG\XÊV÷\UVXÊ*¾\GPM¾ąK5QMQNC++KUOKPKOGO
JT¾éč8;*4.+8$40ö
VGPVQMT¾VRQFNGJNKX-WąKOK
21:27

KUŘIM, PROSTĚJOV Nejhorší vstup do sezóny za mnoho
posledních let zatím prožívají
házenkáři TJ Sokol Kostelec
na Hané HK. Ve 4. kole 2. ligy
mužů ČR 2019/20 sice dlouho
bojovali vyrovnaně na hřišti SK
Kuřim, ale soupeř je nakonec
porazil 35:29 (15:15) a na kontě
hostů tak nadále zůstává jediný
získaný bodík znamenající až
deváté místo ve zkvalitněné skupině Jižní Morava.
První poločas přitom vypadal ze
strany Hanáků slibně. Ačkoliv měli

jen devět hráčů do pole a tím pádem omezené možnosti střídání,
drželi s domácími krok. Byli totiž
útočně produktivní díky kapitánu
Smékalovi, důraznému Podhrázskému i sedmičky proměňujícímu
mladíkovi Havlíkovi.
Po změně stran však protivník přidal, borcům Sokola naopak docházely síly. To se projevovalo hlavně
v průchodné defenzivě, čímž výběr
SK tažený zejména kanonýrem Šustkem postupně získal mírný náskok,
který v závěru navýšil na konečný
šestigólový rozdíl.

SK KUŘ
HK KOS

35:29

Konečně dosáhnout premiérového vítězství budou kostelečtí muži
chtít v neděli 20. října od 10.30 hodin, kdy v městské sportovní hale
přivítají nebezpečného nováčka
z Újezdu u Brna.
(son)
Statistiyk z utkání
a výsledkový servis
s dalším programem
najdete na straně 27

BRNO, PROSTĚJOV Nečekaný
vítězný impuls dostali házenkáři
TJ Sokol II Prostějov. Ve 4. dějství
2. ligy mužů JM 2019/2020 uspěli
na palubovce dosud neporaženého
SKKP Brno B a sami poprvé v probíhajícím ročníku třetí nejvyšší soutěže ČR bodovali výsledkem 21:27
(13:13) z pohledu domácích. Čímž
se ze dna tabulky rázem vyhoupli až
na sedmé místo!
Minulý víkend měli Hanáci volno,
tentokrát se sešli v extrémně nízkém
počtu. „Chybělo čtrnáct kluků, k dispozici jsme měli dva brankáře a jen
sedm statečných do pole. Štěstí nám
ale přálo v tom, že soupeř nastoupil

bez pendlů z extraligového áčka, tím
pádem byl pro nás i za dané situace
hratelný,“ vysvětlil trenér „dvojky“ Tomáš Černíček.
Přesto se jeho svěřenci museli hrabat
ze špatného začátku. „Po šesti minutách Královo Pole vedlo 4:0, naštěstí
jsme se postupně zvedli a ztrátu smazali, první půlka vyzněla vyrovnaně.
Ke všemu se ale zranil Filip Mikulka,
většinu zápasu jsme tak museli dohrávat úplně bez střídání,“ popisoval
Černíček.
Leč prostějovští bojovníci v sobě našli
nemalé morální i fyzické síly, stejně
jako herní schopnosti. „Po pauze jsme
šli do vedení a pomalu jej zvyšovali až

KP BRN
SO PRO

na rozdíl čtyř pěti gólů deset minut před
koncem. Navíc i závěr se podařilo zkušeně zvládnout až k jasnému vítězství.
Klukům patří velká pochvala, v okleštěné sestavě makali na maximum a na
place nechali srdíčko. Ohromná spokojenost,“ zářil Černíček.
V neděli 20. října od 13.00 hodin hostí
Sokol II v hale RG a ZŠ města PV zatím suverénní Maloměřice B. (son)
Statistiyk z utkání a výsledkový
servis s dalším programem
najdete na straně 27
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➢ ze strany 25

PARDUBICE,
PROSTĚJOV
Narvané tribuny i stovky tisíc
diváků u televizních obrazovek
sledovaly uplynulou neděli dostihové odpoledne v Pardubicích.
V něm se už tradičně představili
i koně trénování ve stáji Na Srdéčku u Hvozdu. A opět byli hodně
vidět.
Vrcholem byl samozřejmě nejtěžší
překážkový dostih kontinentální
Evropy. Na startu Velké pardubické se postavili devítiletý Stretton
i sedmiletý Mahony. Ani jedno-

mu z nich sázkaři příliš nevěřili,
Stretton byl s kurzem 15:1 šestým
favoritem, Mahony pak do závodu
vstupoval s kurzem 30:1. Druhý
jmenovaný bohužel nezvládl už
čtvrtou překážku dostihu, kterou
je tradičně Velký Taxisův příkop.
„Mahony očividně nepočítal s tou
velkou dírou za živým plotem.
Odrazil se příliš brzy a upadl. Vše
nasvědčuje tomu, že je v pořádku,
po dopadu vstal a chodil rovně.
Uvidíme, zda to na něm nezanechá do budoucna nějaké následky,“
okomentoval nepříjemný okamžik
Stanislav Popelka.

6ąGVÊUVąÊDTQ
XJKUVQTKKUV¾LG
Naopak Stretton v sedle s britským
žokejem Thomasem Garnerem
měl od začátku téměř ideální průběh dostihu, skákal bez problémů
a až do cílové rovinky si stále udržoval průběžné druhé místo. V náběhu do posledních metrů se dokonce
dostal do čela a vypadal velmi svěže. Nakonec však v boji s vítězným
Theophilem těsně prohrál, podařilo se mu však uhájit stříbro před
dotírajícím Chicname De Cotte.

televizními obrazovkami závodilo v rámcových dostizích. Tím
nejprestižnějším z nich byla
Cena Labe. Druhé místo v ní vybojoval rodák ze Srdéčka Lombargini, který do dostihu vstupoval v roli největšího favorita.
„V tomto případě jsme věřili ve
vítězství, nicméně měkčí terén
Lombarginimu tolik nevyhovoval a jeho finiš nebyl tak úderný, jak jsme si představovali,“
4QF¾M\G5TFÆéMC
zhodnotil Stanislav Popelka. Do
FTWJÚX%GP÷.CDG
Ceny Labe nakonec kvůli drobJeště před startem Velké par- nému zranění nenastoupil Mardubické se v Pardubicích před cus Aurelius.
„Druhé místo ve Velké pardubické
je určitě úspěch. Zatím na něj v historii naší stáje dosáhli pouze Hirsch
a Nikas,“ radoval se Stanislav Popelka. Velmi bojovně po skončení
dostihu hovořil sám žokej. „Loni
jsme tu byli se Strettonem třetí, letos druzí a příští rok bychom si sem
rádi přijeli pro vítězství,“ prohlásil
Thomas Garner.

#EQVKQUVCVPÊ"
Náročnou Cenu Vltavy absolvoval
také Imphal, který z jedenácti startujících doběhl pátý. Přitom již zhruba
od poloviny dostihu byl poháněný bičíkem. Stejné umístění brala v Ceně
Jana Kašpara také Kornelia. „Byla nejlepší z českých koní, předběhli ji pouze ti importovaní,“ upozornil kouč
ze Srdéčka, který celkově dostihový
víkend v Pardubicích hodnotil pozitivně. „Jedinou kaňkou bylo sobotní
zranění Čáriraye, jinak můžeme být
spokojeni,“ uzavřel Stanislav Popelka.

19101011169

