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PŘIJĎTE ZA NÁMI NA T.G. MASARYKA (prostor vedle muzea) od 14.30 do 17.00 hodin
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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV To musela být mela! Na Burčákový pochod vyrazily z Prostějova do Mutěnic desítky lidí. Populární akce měla tentokrát pořádně akční dohru. Skupina cestujících na nádraží nejprve slovně a pak i fyzicky napadla řidiče autobusu.
Mladík, který se jej zastal, dostal taktéž naloženo a se zraněními musel být převezen do nemocnice. Důvodem vášnivé
hádky se stala situace, kdy řidič odjížděl z Mutěnic přesně na čas. Přitom přes opakované výzvy odmítl zastavit a počkat
-KPEKFGPVWFQwNQRąGFJNCXPÊORTQUV÷LQXUMÆOP¾FTCåÊ-TQO÷\D[VMčMTXGRQTXCéEGD[N[RCVTPÆK na jednoho z cestujících, který si
UVQR[RQPKéGPÊKPVGTKÆTWCWVQDWUW
2x foto: Facebook a wikipedia.org odskočil na toaletu...
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Drony v Prostìjovì!
Praha, Prostějov (mik) - Podle
vyjádření ministra obrany České republiky Lubomíra Metnara
vznikne v Prostějově nový vojenský prapor. A ne ledajaký! „U příležitosti oslav 100. výročí vzniku generálního štábu naší armády jsme
rozhodli o zřízení nového praporu,
který bude od začátku roku 2020
sídlit v Prostějově. Jednat se bude
o prapor bezpilotních prostředků.
Jednotka bude mít také schopnost
analýzy dat získaných z dronů.
Nový prapor bude nabývat schopností postupně, a to v kategorii miniaturních bezpilotních prostředků až po větší stroje,“ uvedl ministr
obrany ČR.

Chøipka se ujímá vlády
Prostějov (mik) – Na Prostějovsku
je podle aktuálních informací hygieniků v tuto chvíli nejvíce evidovaných pacientů nemocných
chřipkou. „Relativní nemocnost na
sto tisíc obyvatel vykazuje v Prostějově 1 262 osob postižených
respiračními chorobami. Je to nejvíce v rámci celého Olomouckého
kraje,“ prozradila Eva Kučerová,
vedoucí protiepidemického oddělení pobočky Krajské hygienické
stanice v Prostějově.

Køik a hádky
Prostějov (mik) – Romská komunita
je známá hlučností sobě vlastní. To
se potvrdilo minulé úterý poblíž Zlaté brány v Prostějově. Dvě přibližně
stejně početné skupiny Romů po
sobě řvaly, až se jich ostatní občané
zalekli a obě je míjeli širokým obloukem. „Hádají se o nějaký dluh. Ta
tlustá paní půjčila jiné ženě ze sociálních dávek peníze, a ta jí to teď odmítá vrátit,“ prozradil Večerníku mladík
snědé pleti. A pak že se v centru našeho krásného města nic neděje...

Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz
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Jak se vejít FOTOK U
VEÈERNÍ
GRORúQLFH"
Michal KADLEC

WZK^d :Ks K ŶĞƉƎşůŝƓ ǀǇĚĂƎĞŶĠ ƐƚĂǀďĢ ĚŽŵƵ
ƐŵĢƐƚƐŬǉŵŝďǇƚǇǀ^ƵƓŝůŽǀĢƵůŝĐŝƵǎďǇůŽŶĂƉƐĄŶŽ
ŵŶŽŚĠ͘ EĢŬƚĞƎş ēůĞŶŽǀĠ ǀĞĚĞŶş ŵĂŐŝƐƚƌĄƚƵ ƐƚĄůĞ
ƚǀƌĚş͕ǎĞďǇƚǇũƐŽƵǀǇŚŽǀƵũşĐş͕ƉƌŽƐƚŽƌŶĠĂũĞŽŶĢ
ǌĄũĞŵ͘ EƵ ĐŽǎ͘ WƎĞũĞŵĞ ƚĞĚǇ ŶĄũĞŵŶşŬƽŵ͕ ĂďǇ
Ɛŝ ͣŬƵƚůŽĐŚǇ͞ ǌĂ ũĞĚĞŶĄĐƚ ƟƐşĐ ŬŽƌƵŶ ŶĄũĞŵŶĠŚŽ
ŵĢƐşēŶĢƉĢŬŶĢƵǎŝůŝ͘WĂŬĂůĞĂƛŶĄŵŶĢŬĚŽǌŶŝĐŚ
ƉƌŽǌƌĂĚş͕ũĂŬŶĂƉƎşŬůĂĚǀŵĢƐƚŶĂƚŶĞďŽǀǇďĂǀŝƚŶĄͲ
ďǇƚŬĞŵƚƵƚŽǀĞůŝĐĞͣƉƌŽƐƚŽƌŶŽƵ͞ůŽǎŶŝēŬƵ͘EĂǀşĐǀĞ
ƚǀĂƌƵũĂŬĠŚŽƐŝŵŶŽŚŽƷŚĞůŶşŬƵ͘^ŶĂĚƐĞƚŽƉŽĚĂƎş͘͘͘

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Razantní postup policistů. Když
se po dálnici projíždí chlapík v kradeném luxusním autě, je opilý a ještě k tomu pod vlivem kokainu, nemůže to věstit nic dobrého. A právě
takového šílence zadrželi s namířenými pistolemi policisté u dálničního sjezdu na Brodek u Prostějova.
Policistům patří za rychlý zásah
palec nahoru.
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Kadlec

Dostal pěstí za močení. Policie
v těchto dnech šetří případ napadení
čtrnáctiletého chlapce. Ten se totiž
vyčůral za keř u polorozpadlé budovy za místním nádražím v Prostějově.
Pěstí do obličeje jej uhodil bezdomovec za to, že chlapec vykonal svoji potřebu u studny, ze které bere bezdomovecká komunita vodu k pití.
ZACHYTILI JSME

Agentura ãOHKDÿNDEXGHPOXYÿtP7RPLDL)LDON\ 120
Přestup století. Tak prostějovská
politická scéna komentuje ukončení
členství bývalého náměstka primátorky v ČSSD Pavla Šlehačky. Jak
známo, tento dřívější „socan“ jak
poleno je nyní pracovníkem SPD
Tomio Okurka. Jak během uplynulých dní Agentura Hóser zjistila,
poloviční Japonec si Šlehačku vzal
přímo na ústředí své strany.
„Prostřednictvím svého kamaráda
a poslance Radimka Fialky jsem
pozoroval práci Pavla Šlehačky
a musím říct, že ten chlapec u mě
zabodoval. I když to byl socan,

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

•• Pondělí ••
Opravář osudů. „Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží,“ shrnul americký spisovat Robert Fulghum, který do
prostějovského Národního domu dorazil v rámci populárního LiStOVáNí se svojí knihou Opravář osudů.
•• Úterý ••
Burza proti pohodlnosti. Když se nechce, je to horší, než když se nemůže... Sklon k pohodlnosti dokáže nadělat mnohem větší paseku než
všechna trápení, bojovat proti němu můžeme zejména vzděláním a prací. Obojí prezentovala burza, která se premiérově konala v Národním
sportovním centru.
•• Středa ••
Ztracen v lese. Někdo hledá houby, jiný zase houbaře. Taková byla situace
u Laškova, kde se ztratil právě třiasedmdesátiletý houbař. Po muži v lese ve
velkém pátrali policisté i hasiči. Bohužel hledání dopadlo smutně...
•• Čtvrtek ••
Historie učitelka. Je potřebné zachycovat současné události a prezentovat aktuální názory, aby si naše děti mohly říct, jak jsme byli hloupí. Právě náměty z historie čerpal pro svoji tvorbu malíř Václav Brožík, jehož
výstava aktuálně běží v prostějovském muzeu. Jeho život i dílo přiblížila
beseda s Boženou Bumbálkovou - předsedkyní spolku, který nese jeho
jméno.
•• Pátek ••
Stezka štěstí. Lidé jsou šťastní, pokud jsou svobodní. Aby byli skutečně
svobodní, musí být odvážní… Vyzkoušet svoji odvahu i zručnost mohly
děti, které vyrazily do Smetanových sadů na oblíbenou Dýňovou stezku.
•• Sobota ••
Škola, která předběhla čas. „Nic na světě se nezmění. Jen zachvěje se
pár srdcí, jak k ránu mák kvetoucí. A život jde dál.“ Takto zní slova básně
Jiřího Wolkera Umírající upravená na melodii slavné písně Nothing else
matters od skupiny Metallica. Stojí za povšimnutí, že Gymnázium Jiřího
Wolkera vzniklo už rok před narozením samotného básníka. Oslavy 120
let od založení školy proběhly i ve zdejším divadle a přilehlém Národním
domě v Prostějově.
•• Neděle ••
Příbuzné si nevybíráme, sekretářky ano. Milenky se zahrnují láskou,
manželky penězi a bývalé manželky buldozerem. Hotové pozdvižení
při velké rodinné oslavě způsobila atraktivní sekretářka, která vyvolala
u mužů paniku a podezření u jejich manželek. Vše se odehrálo v rámci
vyprodaného představení Příbuzné si nevybíráme, které bylo k vidění
v prostějovském divadle.

měl jsem pocit, že daleko bližší mu
vždycky byl náš program zaměřený
proti nepřizpůsobivým občanům
této republiky. Třeba proti mladým
aktivistům, neplatičům nájemného a podobným lumpům,“ nechal
se slyšet Tomio Okurka a odpověděl také na otázku, na jaké pozici
s Pavlem Šlehačkou počítá. „Bude
mně a Fialkovi dělat osobního
tiskového mluvčího! Máme toho
tolik na srdci a naše myšlenky umí
správně prezentovat pouze pan Šlehačka,“ uvedl doslova vůdce SPD
Tomio Okurka.
Ani Agentuře Hóser se dosud neozval právě Pavel Šlehačka, aby
vysvětlil svůj odchod z ČSSD a přestup k Okurkovcům. Redaktor

naší agentury jej však potkal na
jednom z večírků pořádaných prostějovským poslancem Radimem
Fialkou. „Já s vámi zatočím, jestli
mě budete otravovat! Co teď budu
dělat, je pouze moje věc. Socani
se na mě vykašlali, kdežto Tomio
a Radim jsou moji věrní kamarádi,“ pronesl trošičku společensky
unavený Pavel Šlehačka.
Jeho zradu stále nemohou skousnout současní sociální demokraté,
kteří jsou součástí radniční koalice
v Prostějově. „Ať si klidně jde za
svým štěstím. Jeho chyba, my s ním
počítali jako kandidátem na primátora v příštích komunálních volbách v roce 2022! Místo toho teď
bude podržtaškou vedoucích před-

stavitelů extrémistické partaje...
A psát do jejich novin s názvem Japonec na konec,“ posmívá se svému
dřívějšímu kolegovi v oranžových
barvách bývalá primátorka a současná náměstkyně Alena Rašáková.
Je tedy zřejmé, že Šlehačka ještě
dostane od sociálních demokratů
pořádný kartáč!
Za Agenturu Hóser Majkl

V Prostějově se nám rozmáhá
další nešvar. V poslední době
přibývá případů okradených
osob, které odpočívaly na lavičce. Tentokrát policisté nově
vyšetřují případ z minulého
úterý, kdy žena z neopatrnosti
zanechala vedle sebe na lavičce v Olomoucké ulici odloženou kabelku. Nevěnovala jí
však pozornost a přišla o ni!

40 000
Dáma měla v kabelce nejen
peněženku s finanční hotovostí šesti tisíc korun, ale také platební kartu, doklady a nový
mobilní telefon. Policistům
odhadla škodu za čtyřicet tisíc
korun. Pokud se strážcům zákona podaří chmatáka zjistit,
může jít až na dva roky do
basy

ZAUJALA NÁS...

EWA FARNA

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Prostějovské gymnázium Jiřího
Wolkera slavilo během uplynulého
víkendu ostošest. A tato tradiční
střední škola měla skutečně co slavit,
vždyť od chvíle jejího vzniku uplynulo už úctyhodných sto dvacet let.

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.

RADOVAN VESELÝ
se narodil 31. března 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 15. října
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 21 do 23 let, měří mezi 170 až
175 centimetry, má hubenou postavu
a hnědočerné vlasy.

Foto: internet

Užívá si mateřské dovolené, ale
přesto vystupuje. Populrání zpěvačka koncertovala minulé úterý
v prostějovském divadle. Kromě
svých tradičních hitů fanouškům
zazpívala i zbrusu nové songy.
ZASLECHLI JSME…

„Z PŮVODNĚ
DESETIMINUTOVÉHO
PROGRAMU Z TOHO
DOKÁŽÍ UDĚLAT
TŘÍHODINOVÉ
DIVADLO!““
Jeden z koaličních zastupitelů takto
komentoval úterní průběh mimořádného jednání prostějovského
zastupitelstva
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 21/10 °C

Brigita

¶WHUÙ

Sabina

Støeda 18/12 °C
Teodor

JIŘÍ PASTOREK
se narodil 23. ledna 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. srpna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 24 do 25 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má střední až hubenou postavu a hnědočerné vlasy.

17/13 °C

Ètvrtek

16/9 °C
Nina

Pátek

15/11 °C
Beáta

Sobota

15/9 °C

Erik

Nedìle 16/12 °C
Šarlota a Zoe
Zdroj: meteocentrum.cz
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ZASE UTEKLA! SMRT NA ZÁMKU ÿtVOHP"
V parku chcípl BOBR!
Tìhotná patnáctiletá cikánka

PROSTĚJOV Už jednou v polovině
srpna tohoto roku vyhlásila policie
po patnáctileté Kateřině Rehovičové
z Prostějova celostátní pátrání. Tehdy
během rizikového těhotenství a hospitalizace utekla z olomoucké nemocnice v doprovodu svého přítele. Po dvou
týdnech byla nalezena a dopravena
zpět do špitálu. Nyní ale utekla zase!
Mladá cikánka se minulý týden opět
objevila v policejní databázi jako hledaná! „Mohu potvrdit, že po slečně
pátráme, ale v současnosti se nebudeme k její osobě coby hledané
nijak vyjadřovat,“ sdělila Večerníku Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Dívka má trvalé bydliště v Prostějově, příbuzné však eviduje také
v Nezamyslicích, v Kojetíně či Přerově. Kateřina Rehovičová vypadá
zdánlivě na 18 let, je vysoká kolem 158 centimetrů a má střední postavu. Vlasy má černé, vlnité, středně dlouhé po ramena, češe si pěšinku
vlevo. Oči má výrazné hnědočerné a má husté obočí.
Policisté žádají případné svědky, kteří by hledanou mladistvou někde
viděli nebo by věděli, kde se zdržuje, aby ihned kontaktovali nejbližší
policejní služebnu nebo volali na bezplatnou telefonní linku 158. (mik)

Co se stalo

s minulým

Martin ZAORAL

ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle nikdo nečekal. V průběhu loňských
prázdnin se v zámeckém parku v
Čechách pod Kosířem objevil bobr. Vše nasvědčovalo tomu, že se
tu vodních hlodavců už nikdy nezbaví. Čekalo se, že dají řádně zabrat zdejším vzácným dřevinám.
Věci ovšem nabraly překvapivý
spád. Po bleskových záplavách z
letošního léta byla v Čechách pod
Kosířem objevena bobří mrtvola.
Nyní to vypadá, že chráněná zvířata z parku zcela zmizela...

EXKLUZI

VNĚ
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æÈPEXGHPHVYÈWLW" ELMAT

Jiří Dittmann po bezmála
třiceti letech hledá nástupce
PROSTĚJOV Oblíbená elektroprodejna v centru města se zřejmě brzy uzavře. Elmat by v dubnu příštího roku oslavil 30 let od
svého otevření, přesto je jeho
budoucnost vzhledem k důchodovému věku majitele nejistá.
Prodejna Elmat byla otevřena ve
Školní ulici v Prostějově na jaře

Při noční výrobě PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku č.
41/2019 dne 13. 10. došlo
v tiskárně k náhlé technické
závadě, kdy se pokazily oba
připravené stroje, jejímž následkem bylo snížení obvyklé
kvality tisku. V zájmu co největší aktuálnosti jde každé
vydání Večerníku do tisku až
těsně před posledním termínem pro odevzdání novin do
distribuční sítě v noci z neděle
na pondělí. V této časové tísni
tak bylo rozhodnuto o expedici novin ještě před kompletním odstraněním závady
a s poškozenými prostředními panoramatickými starnami tak, aby nebylo ohroženo
vydání jako celek.
Čtenářům a redakci Večerníku se za sníženou kvalitu
a způsobené obtíže tímto
omlouváme. MAFRAPRINT

7UDJÇGLHY0RVWNRYLFËFKSRURFHDPøVËFL

NIKDO
NENÍ
OBVINÌN!
možná skončí
EXKLUZIVNĚ

zjistili jsme

roku 1990. „Do dnešních dnů ji
navštívilo neuvěřitelných milion
padesát tisíc zákazníků. Nyní vše
nasvědčuje tomu, že budeme muset zavřít,“ prozradil exkluzivně Večerníku majitel Jiří Dittmann, který

1DEJQFUGNGMVTQPKMQW'NOCVFGUÊVM[NGVPGQFO[UNKVGNP÷RCVąÊMGiMQNPÊWNKEK(QVQKPVGTPGV

má obchodování v genech. „Už můj
dědeček patřil k předním prostějovským obchodníkům,“ zmínil se.
Přestože se firmě relativně daří,
navázat na dlouhou tradici nebude snadné. „Jsem již v důchodu
a žiji mimo Prostějov. Řídit provoz
na dálku se ukázalo jako náročné.
Myslím, že ve svých letech si již
zasloužím trochu klidu. Navíc můj
stálý a spolehlivý zaměstnanec po
sedmnácti letech odchází. Sehnat
podobného odborníka v oblasti
elektroinstalačního materiálu není
v dnešní době vůbec snadné,“ vysvětlil Dittmann, který by uvítal,
pokud by se našel někdo ochotný
v jeho díle pokračovat. „Z reakcí zákazníků vím, že nejsem sám.
Mnoho obyvatel města by mělo
radost, kdyby prodejna pokračovala i nadále,“ uzavřel Jiří Dittmann
s tím, že pokud by se takový člověk
přece našel, bude rád, když se s ním
zkontaktuje.

PROSTĚJOV Tragický případ z 22.
září 2018, kdy ulicí Na Valše v Mostkovicích otřásl slovy těžko popsatelný
výbuch, není dosud uzavřen. V jedné
z nemovitostí, která se po detonaci
skoro celá okamžitě zbortila, zahynul třiatřicetiletý
profesionální hasič z prostějovské jednotky. Podle
exkluzivního vyjádření
šéfa prostějovské kriminálky pro Večerník se policisté budou vyšetřováním
zabývat ještě do konce tohoto roku.
Po výbuchu v Mostkovicích
zůstalo zhruba šest desítek poničených
domů. Škoda činí asi 30 milionů korun.
Už od samého začátku se vědělo, že profesionální hasič vyráběl ve svém domě
pyrotechniku. To ostatně v květnu letošního roku potvrdili na tiskové konferenci
sami policisté. Od té doby se ale nad dalšími informacemi zavřela voda, šířily se
jen spekulace, nebo klasické formulky:
„Věc je v šetření, více to nemůžeme komentovat.“ Překvpivého „bobříka mlčení“ drží i většina postižených.

iÆHRTQUV÷LQXUMÆMTKOKP¾NM[.GQ*CNW\CRQUM[VN8GéGTPÊMWGZMNW\KXPÊKPHQTOCEG
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Teprve až minulý pátek
poskytl pro Večerník
exkluzivní vyjádření šéf
prostějovské kriminálky. „Mohu potvrdit, že tento tragický případ není
stále uzavřen, ale podle mého názoru celé vyšetřování skončí ještě do
konce tohoto roku. Byly vyslechnuty
desítky osob, ale detailně se k jejich
výpovědím nebudeme vyjadřovat.
V případu nebyl nikdo obviněn,“
sdělil Leo Haluza, vedoucí oddělení
obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje územního odboru Prostějov.

Večerník se také zeptal, jaké úkony ještě
kriminalisté provádějí. „Aktuálně probíhá znalecké zkoumání, jaké množství
látek v domě, kde došlo k výbuchu, bylo.
Mám na mysli váhové množství, které
mohlo způsobit známé následky,“ uvedl
Haluza s tím, že v domě nebyla nalezena
vyrobená pyrotechnika ani výbušniny,
které například používá armáda nebo
dělníci v kamenolomu. „Nikoliv, o žádné
složky s TNT nešlo, v domě byly nalezeny stopy po chemických látkách, které
jsou běžně prodejné, ale ze kterých se zábavní pyrotechnika dá vyrobit,“ potvrdil.
(mik)
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Gymnázium se ke
stodvacetinám
SRNORQLORDEVROYHQWŢP

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Po dva dny trvaly na konci uplynulého týdne oslavy výročí Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově. Škola si během nich připomněla významné absolventy a s nimi i jednotlivá historická
období, kterými se kantoři spolu se studenty museli prokousávat. Na prknech městského divadla
se pak v sobotu večer odehrávalo mnohé: chvíli se vzpomínalo na druhou světovou válku, o pár
desítek minut později byla v hlavní roli spartakiáda...
(sob)
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Rozhodně bych se neoznačil za člověka,
který se snaží každou část života v našem
městě zregulovat vlastní vyhláškou, v jednom konkrétním případě jsem ovšem pro
odlišný přístup. A tou oblastí je využívání
zábavní pyrotechniky. Nemám samozřejmě nic například proti oslavě Nového roku.
Nicméně nepřiměřené odpalování pyrotechniky během celého roku a v nejrůznějších denních i nočních hodinách vnímám
negativně. Špatně na ně reagují děti, stresuje
domácí i divoká zvířata. Pyrotechnika navíc znečišťuje ovzduší a často po ní zůstává
nepořádek na veřejných prostranstvích. Po
vzoru jiných měst jsme se proto rozhodli
dát využívání zábavní pyrotechniky jasný
řád a nechali vypracovat příslušnou městskou vyhlášku. Věřím, že zastupitelé budou
mít na celou věc stejný názor jako my.

PO STOPÁCH

pohled zpátky

STARÉHO
PŘÍPADU
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STÍNY MINULOSTI

milujeme vecerník
á

díval. Například svému bratrovi měl
vrátit 800 tisíc korun, další bezmála
milion korun měl splácet stavební
spořitelně. A to rozhodně nebylo
vše. Kam se všechny peníze poděly,
nikdo přesně nevěděl.
Bezdětný a dlouhodobě nezaměstnaný Jan Vymětal žil v domě s rodiči.
Kromě záliby v silných motorkách
peníze nijak okázale nerozhazoval.
V této souvislosti zřejmě zásadní
roli sehrál hazard. Vymětalovo jméno například figurovalo ve světové
databázi Hendon Mob Pokeru sdružující hráče karetní zábavy, ve které
často jde o velké peníze. Bylo rovněž
prokázáno, že vsázel i na sportovní
výsledky. Proslýchalo se přitom, že
v nich byl schopný „roztočit“ i velké
peníze.
Nepodmíněný trest byl nařízen
i proto, že se v jeho případě nejednalo o první podobný přečin. Jan Vymětal již v minulosti čelil obžalobě
kvůli tomu, že své klienty měl navádět, aby do žádostí o půjčky uváděli
nepravdivé údaje. Když se ke čtyř-

,CP8[O÷VCNPCRTXPÊRQJNGFRčUQDÊ
FQLOGO×UR÷wPÆJQONCFÆJQOWåG
XG UMWVGéPQUVK D[NQ XwG ×RNP÷ LKPCM
5XÆéGVPÆFNWJ[DWFGURN¾EGVXGNOK
V÷åEGQD\XN¾wċ\X÷\GPÊMCORQé¾V
MGOąÊLPCPCUVQWRKNQFM[RCVUKéV[ąNGVÚ
VTGUV
Foto: Martin Zaoral

letému trestu přičtou předchozí
podmínečná odsouzení, vychází celková délka vězení na
šest let a čtyři měsíce. „Přátelé,
odcházím,“ rozloučil se v pátek
4. října Jan Vymětal na sociálních sítích, kde zároveň sdílel
rozšafnou píseň v podání
Karla Gotta „Mám styl
Čendy“ napsanou
na hudbu Eltona
Johna.
(mls)

Slavný hokejista a prostějovský rodák
Oldřich Machač poslal starostovi města Janu Tesařovi otevřený dopis, se kterým majitel tří zlatých medailí z mistrovství světa v ledním hokeji seznámil
i Večerník. Machač si v dopise stěžuje
na stále rostoucí počet případů krádeží
na Městském hřbitově v Prostějově.
„To, co se děje na tomto hřbitově v Brněnské ulici je naprosto pobuřující. Naše
rodina vlastní hrobku v arkádách, které
jsou dominantou tohoto pietního místa.
Za posledních deset let nám z této hrobky bylo ukradeno vše, co mělo nějakou
hodnotu. Byly tu kovové svícny, erb, který
byl odlitý z bronzu, kovové svítilny a různé další věci. Všechno to byly umělecké
předměty, které byly staré téměř sto let

Šlikova ulice

Když už jsou tito městští biřicové občanům k dispozici, neboť údajně mají chránit majetek občanů, tak ať tak činí,“ láteří
v dopise starostovi Tesařovi slavný hokejista Oldřich Machač. V závěru svého dopisu vyzval vedení města, aby konečně se
zlodějnami na Městském hřbitově v Prostějově něco udělalo. „Žádám proto vedení
města Prostějova v čele s panem starostou
Janem Tesařem aby byla zřízena stálá pořádková služba na tomto hřbitově, tedy
i v noci. Tím by činnost a vůbec existence
takzvaných „měšťáků“ měly alespoň nějaké zdůvodnění a smysl. Služebnu si mohou zřídit třeba v tom hampejzu naproti
brány hřbitova, tam je celonoční provoz,“
opřel se Oldřich Machač tvrdě také do
strážníků Městské policie Prostějov.

Příště: Pod Záhořím

VÍCE VE SPECIÁLU

PØEDPLATNÉ
LEVNÌJI

Oldřich Machač tehdy velice správně pojmenoval to, co se
před deseti lety na hlavním prostějovském hřbitově dělo.
Krádeže uvnitř pietního místa, ale rovněž případy vykradených vozidel na parkovištích před hřbitovem byly na denním
pořádku. Zloději na hřbitově kradli vše cenné, co jim přišlo
pod ruku. Věci z mědi, bronzu či železa mizely z desítek hrobů a policii, tedy ať už státní, nebo městské, se dlouhou dobu
nedařilo chytit ani jednoho zloděje. Dnes je situace zcela jiná
a pozitivnější. Krádeže na hřbitově i před ním ustaly, vymizely takřka úplně. Město se skutečně chytilo za nos a ve spolupráci s policií zavedlo účinný bezpečnostní systém. Hřbitov
hlídají kamery a rovněž počet hlídek se rapidně zvýšil. Jen
abychom to nezakřikli před blížícími se Dušičkami, jelikož
počet krádeží na tomto pietním místě by se dal dnes spočítat
na prstech jedné ruky...
(mik)
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a až do dneška si nikdo nedovolil na ně
byť jen sáhnout. Hodnota těchto věcí
se blíží ke 100 tisícům korun, ale daleko
horší je ten pocit bezmoci, protože se
tímto stavem nechce nikdo zabývat a naše
policie mě odkázala po dvouhodinovém
čekání na správu hřbitova. Jelikož se krade
klidně dál, ptám se vás všech, kteří máte
podobnou zkušenost, jak dlouho si budeme muset nechat líbit toto nekonečné
okrádání? Ptám se, co bude dělat vedení
tohoto města, jak dlouho hodlá svojí nečinností umožňovat této zlodějské bandě
rozkrádání našeho majetku a jeho ničení?
A k čemu je vůbec zřízena městská policie? Strážníci jsou vidět pouze při projížďce auty nebo při chystání pastí na řidiče.
Proč je máme vůbec za tuto činnost platit?

5NCXPÚ1NFąKEJ/CEJCéMTKVK\WLGTCFPKEK

PROSTĚJOV „Odjíždím, ale vrátím se ještě silnější,“ vzkázal
svým přátelům a známým na sociální síti finanční poradce Jan
Vymětal. „Čenda“, jak mu jeho
kamarádi přezdívali, se vždy
snažil působit dojmem úspěšného mladého muže, který nemá
s penězi problém. Ve skutečnosti bylo vše jinak. Dlouhý STÍN
jeho MINULOSTI jej definitivně
dohnal v pátek 4. října, kdy nastoupil do vězení. Odsouzen byl
na čtyři roky, kvůli předchozím
hříchům se mu trest zřejmě protáhne.
Sedmatřicetiletý Jan Vymětal byl
prostějovským soudem odsouzen
letos v dubnu. Důvodem byl fakt,
že si od svého souseda z Dětkovic
půjčil 2,6 milionu korun. Vymyslel
si k tomu historku o tom, že se chystá koupit dům v Náměšti na Hané.
Žádnou nemovitost však nepořídil
a peníze zmizely neznámo kam.
Ukázalo se přitom, že už v době
půjčky Vymětal dlužil, kam se po-

Janu Vymětalovi zlomily vaz podvody a dluhy

jak šel čas Prostějovem ...
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Napsáno
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rostka Tištína Alena Vágnerová.
Začátkem letošního října v sokolovně začal zcela nově působit kroužek
florbalu pro děti od šesti až do 15 let.
Nezapomíná se tam však ani na kulturu. „Nedlouho po svém otevření
hostila sokolovna tři divadelní inscenace, na to bychom nyní rádi navázali,“ předeslala Alena Vágnerová s tím,
že v pondělí 28. října zde proběhne
operetní představení.
(mls)
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TIŠTÍN Koncem loňského října
po desetiměsíční rekonstrukci opět otevřeli sokolovnu
v Tištíně. S ročním odstupem
Večerník zjišťoval, jak se naplnila očekávání, která do
rekonstrukce objektu místní
vkládali.
Po letech chátrání nabízí sokolovna v Tištíně už rok důstojné
prostředí pro společenská setkání,
sport i výuku tělocviku žáků místní základní školy. A skutečně to
v ní žije. „Konalo se tu mimo jiné
několik svateb, na jednu z nich
dorazilo asi půldruhé srtovky hostů. Nejvíce lidí se sešlo asi na plesech, kdy v sokolovně tancovalo
kolem dvou stovek návštěvníků,“
reagovala na dotaz Večernku sta-

TO BYLA SVATBA! MOTORKÁŘ z Dětkovic už je <#/Ąªä
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rou by jinak mohl potkat za mnohem
dramatičtějších okolností. „Jsme rádi,
že tu máme dost místa,“ kvitovala Iva
Burgetová.
Letos poprvé se na akci představil
také model malého robota, který
u návštěvníků sklidil velký úspěch.
„Především žáci základních škol aktivně využili možnost vyzkoušet si
manuální zručnost při montáži listové pružiny. Aktivní přístup a zájem žáků základních škol nás mile
překvapil,“ komentovala akci Hana
Mášová z HŽP, která s robotem dorazila.
To ovšem nebylo vše. „Zajímavá
byla i možnost setkat se s představiteli ostatních prostějovských firem
a dozvědět se něco nového o dění
na pracovním trhu v regionu. Naše
společnost se příští rok znovu ráda
Burzy práce a vzdělání zúčastní“,“
uzavřela Hana Lambot Wiesinger
z Galy.
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PROSTĚJOV Na organizaci Burzy
práce a vzdělání se významně podílel
také Úřad práce ČR. „Jsem ráda, že
na jednom místě se potkali a spolu
hovořili studenti, veřejnost, zástupci
zaměstnavatelů a škol. Někteří z nich
také našli nové pracovní uplatnění,
a to ať už na plný úvazek, či jen brigádně,“ neskrývala spokojenost v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
Věra Crhanová (na snímku), ředitelka
Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště v Prostějově.
ƔƔJak letošní čtvrtý ročník hodnotíte?
„Velice pozitivně. Prostřednictvím Burzy
práce a vzdělání jsme chtěli široké veřejnosti představit významné a zajímavé zaměstnavatele, což se podařilo. K návštěvě
byli pozváni i žáci základních škol a studenti středních škol, kteří si tak mohli na
místě vytvořit jasný obraz o svém budoucím povolání a situaci na trhu práce. Ze
základních a středních škol na
akci zavítalo téměř devět
stovek žáků a studentů.“
ƔƔ Jak jste spokojeni
s návštěvností a ohlasy?
„Setkali jsme se s velmi pozitivními ohlasy, firmy měly velmi
zajímavé prezentace
a návštěvnost byla
kolem devatenácti stovek návštěvníků, což
je velice hezké
číslo. Prospělo
i přemístění akce. Budova Národního
sportovního centra v Prostějově je moderní a prostorná navíc s velice dobrým
zázemím včetně parkování. V rámci venkovní expozice proběhla prohlídka nejnovějšího kamionu a armádní techniky,
elektromobilů, simulátor nárazu vozidla,

prohlídka zemědělské techniky – traktorů aj. – to vše bylo
návštěvníky přijato velmi
kladně spolu s možností
absolvovat exkurzi na tenisové kurty, exhibici ve
skateparku či navštívit
a seznámit se s činností lukostřeleckého
klubu.“
ƔƔCo byste této akci popřála do budoucna?
„Budeme dělat
vše pro to, aby
byla rok od
roku lepší, větší, zajímavá, nabízela i nadále atraktivní doprovodný program
a návštěvníkům přinesla kvalitní pracovní místa i novinky od zaměstnavatelů.
Prála bych si také, aby byla místem pro
osobní setkání a komunikaci se zajímavými a významnými firmami a školami.“
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Komentovaný doprovod zajišťovali studenti Střední odborné školy
podnikání a obchodu, kteří nadto
pomáhali s celkovou organizací.
Od většiny vystavovatelů obdrželi
návštěvníci drobné dárečky. Velkou
výhodu v tomto ohledu měly například potravinářské firmy, které nabízely ochutnávky. Každý příchozí

0¾TQFPÊURQTVQXPÊEGPVTWOPCDÊFNQXwGOX[UVCXQXCVGNčOKP¾XwV÷XPÊMčOUMWVGéP÷Fč
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Foto: Martin Zaoral

jaká bylaa burzaa prác
áce 20019....
ác

Také přímo v Národním sportovním centru panoval od brzkých
ranních hodin skutečně čilý ruch.

Odcházeli
s informacemi i dárky

odvážnější také vyzkoušeli posuvný
simulátor nárazu. Zaujala i exhibice ve
skateparku či prohlídky přilehlých tenisových kurtů a lukostřeleckého oddílu
s ukázkami tohoto odvětví.
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Najít si tu správnou odbornou střední
školu a seznámit se s firmou, která by je
s chutí zaměstnala. Takovou příležitost
dostali Prostějované prostřednictvím
úterní Burzy práce a vzdělání. Připravena pro ně byla téměř šedesátka vystavovatelů, mezi nimiž byly firmy i školy,
a také bohatý doprovodný program.
Hned na první pohled zaujala venkovní
expozice. Obdiv získaly nejmodernější
traktory, souprava tahače s návěsem,
vojenská technika a elektromobily. Ti

PROSTĚJOV Mládí má zelenou! Pokud si dnešní školáci chtějí sehnat zajímavou školu i práci, určitě mají z čeho vybírat. Přesvědčit se
o tom mohly stovky z nich na čtvrtém ročníku velkolepé Burzy práce
a vzdělání, která po celé úterý plnila moderní prostory Národního
sportovního centra v ulici Za velodromem. K nim se přidaly i zástupy
dospělých.„V průběhu celého dne prošly burzou téměř dva tisíce návštěvníků,“ mnula si ruce Helena Chalánková, předsedkyně Okresní
hospodářské komory v Prostějově, která byla společně s Úřadem
práce ČR hlavním organizátorem. Akci navštívil i redaktor mediálního partnera, jímž je od samého zrodu PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Atraktivní byl i stále se rozrůstající doprovodný program. „Uvítal jsem možnost projít v doprovodu Jiřího Nováka
kurty a zázemí, kde trénují třeba Petra
Kvitová či Tomáš Berdych,“ pochvaloval si Martin Mokroš z prostějovské
SŠ zdravotní, která se prezentovala
hned v sousedství společnosti Agel.
Na jejím stánku se kdokoliv mohl
seznámit mimo jiné s usměvavou
a hovornou vrchní sestrou oddělení
ARO prostějovské nemocnice, kte-
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navíc dostal brožuru se seznamem
a stručnou charakteristikou všech
vystavujících firem.
Všichni oslovení vystavovatelé si organizaci akce pochvalovali. „Burzy
se účastníme od prvního ročníku.
Spolupráce se školami je totiž pro
nás klíčová. Zázemí tady je letos lepší, než bývalo, a organizace také klape,“ shrnul své pocity Luboš Jadrný,
personalista společnosti Mubea.

æHVHGRVWDQRXGRSRYĚGRPtQRYpSŐtUŢVWN\OiNDO\

PROSTĚJOV Řadu nových atrakcí
nabídl letošní ročník Burzy práce
a vzdělání. Nové prostory Národního
sportovního centra v prostějovské
ulici Za velodromem zaujaly zvláště
svojí atraktivností a designem. „Pokud budu akci hodnotit z pozice organizátora, musím přiznat, že celková
organizace byla letos obzvláště náročná. Potýkali jsme se s celou řadou
technických i provozních problémů,
ale díky všem zainteresovaným se
naštěstí vše podařilo úspěšně zvládnout,“ vyjádřila se ředitelka Okresní
hospodářské komory Helena Chalánková (na snímku), s níž jsme se za
úterní podívanou ohlédli.
ƔƔ Jak jste spokojeni s návštěvností
a ohlasy?
„V průběhu celého dne prošly burzou
téměř dva tisíce návštěvníků, největší

počet byl zastoupen žáky základních
a středních škol. Za tento obrovský
zájem jsme velmi rádi a moc nás těší.
Ohlasy od vystavovatelů jsou veskrze
pozitivní. Samozřejmě jsme se také
ptali průběžně během celého dne
návštěvníků, jak se jim akce líbí. Nezaznamenala jsem žádnou negativní
reakci, žákům i studentům se líbily
interaktivní expozice vystavovatelů,
u spousty z nich si mohli vyzkoušet
svoji zručnost i postřeh.“
ƔƔ Splnila akce svůj účel?
„Návštěvníci měli možnost v jeden den
na jednom místě kontaktovat téměř
šedesát vystavovatelů, kteří zde prezentovali svoje výrobní programy a poskytované služby. Zastoupeny byly téměř
všechny obory – od zpracovatelského
průmyslu přes textilní, kožedělný, strojírenský, potravinářský, dále zde mělo svo-

je zastoupení zemědělství, zdravotnictví,
lázeňství, doprava, logistika, elektro, bezpečnostní či novinové služby... Ani tentokrát nechyběly prezentace odborných
středních a vysokých škol, se kterými vystavující firmy úzce spolupracují. Každý
z vystavovatelů se snažil zaujmout interaktivní formou, nechyběly simulátory,
ochutnávky, kadeřnický salon, dárečky.
Studenti využili této skvělé příležitosti
a spousta z nich si domluvila u firem
stáže. Zástupci základních škol zase měli
možnost zařídit exkurze svých žáků do
firem. Ostatní návštěvníci, z řad veřejnosti, zjišťovali u jednotlivých stánků
nabízené volné pracovní profese s konkrétními požadavky. Vzájemně se mezi
sebou kontaktovali také sami vystavovatelé a probírali možnosti vzájemné
spolupráce. Z mého pohledu tedy akce
naplnila svůj účel po všech stránkách.“

ƔƔ Ohledně nového místa konání
převažovala mezi vystavujícími spokojenost, nicméně zaznamenal jsem
ohlasy na problém s parkováním
v den konání akce. Jak byste na to
reagovala?
„Každý vystavovatel dostal týden před
konáním akce podrobné informace
týkající se celkového organizačního
zabezpečení včetně plánku parkovacích míst. Všem byla dána možnost
navézt si svoje prezentační materiály ve
dvou dnech, konkrétně v odpoledních
hodinách den před konáním burzy
a pak od šesti hod ráno v den konání.
Bylo doporučeno dle možností navézt
si v klidu věci právě ten den předem.
Bohužel této nabídky využilo minimum firem a většina dojela až v den
akce, a to v přibližně stejný čas. Je pak
zcela jasné, že není v našich silách všem
zajistit vhodné parkovací místo. Navíc návoz věcí probíhal přes nákladní
zadní vchod celkem plynule a šlo se
v těchto místech docela dobře prostřídat. To znamená, že stačilo zajet
k onomu vchodu, vyskládat věci a následně dojet zaparkovat na přilehlá
parkoviště. Nikdo nemusel nosit věci
z velké vzdálenosti, s čímž jsme
se trápili v minulosti Ráda
bych podotkla, že centrální
parkoviště u Národního
sportovního centra má
kapacitu šedesát parkovacích míst, boční dalších deset.“
ƔƔ Co byste rádi v rámci této akce
přinesli do budoucna?
„V organizaci budeme určitě pokračovat i v následujících letech. Její cíl
a účel necháme zachovaný v tom du-

ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově

chu, jak už jsem popsala výše. Uvidíme časem, jak se bude celkově vyvíjet
a kam se bude ubírat trh práce a jak nás
všechny zasáhne rozvoj Průmyslu 4.0,
tzn. digitalizace, robotizace, automatizace a další.“

„Akce splnila svůj účel po všech stránkách,“ neskrývá spokojenost Helena Chalánková,

„Zaujala mě
možnost studia na policejní škole, pro
kterou bych se
v budoucnu
ráda rozhodla.
Také jsem uvítala, že jsem si tu mohla zastřílet.“

Lucie SPURNÁ

„Bydlíme odsud nedaleko,
a jak Matěj
uviděl ty obří
traktory, bylo
rozhodnuto,
že sem prostě
musíme. Alespoň jsme pozdravili tatínka, který
pracuje u Policie ČR a zrovna je tu.“

Aneta DOBEŠOVÁ

„Je tu velice
příjemné prostředí. Nejvíc
mě upoutaly
potravinářské
obory. Líbily
se mi například
pokusy s glukózou.“

Marián KRÁLÍK

„ Ne j z a j í m a vější by pro
mě byla možnost pracovat
u Policie ČR.
Dostali jsme
u nich velké
množství informací, které
mi jen potvrdily, že je to práce právě pro mě.“

Štìpánka SPURNÁ

CO VÁS NA BURZE
NEJVÍCE ZAUJALO?

ANKETA

Premiéra v Národním sportovním centru se povedla. =DPĚVWQDYDWHOp

BEZMÁLA DVĚ TISÍCOVKY

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ TÁHLA:
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Uplynulý čtvrtek večer si strážníci v centru města povšimli muže
konzumujícího alkohol, a to na
náměstí T. G. Masaryka. Jednalo
se o místního muže bez domova
ve věku 58 let. Hlídkou byl poučen
o protiprávním jednání a platnosti
vyhlášky o konzumaci alkoholu
na určených veřejných prostranstvích. Z části vypitá dvoulitrová
lahev s červeným vínem byla muži
odebrána. Celá záležitost byla
předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu.

Pil přímo na náměstí

Při kontrolní činnosti a dohledu na
veřejný pořádek zjistil v pondělí 14.
října strážník okrskové služby u sběrných nádob na tříděný odpad větší
množství odložených papírových
krabic umístěných na zemi. Důkladným prozkoumáním odpadu bylo
zjištěno, že na jedné krabici byla ponechána adresa příjemce, z ostatních
krabic byly adresy pečlivě a důkladně
odstraněny. Místním šetřením se
podařilo ustanovit pachatele. Tím,
že uložil odpad mimo místa k tomu
určená, se dopustil přestupku podle
zákona o odpadech. Správní orgán
za takové jednání může uložit pokutu až do výše 50 000 korun.

Usvědčil se sám

V odpoledních hodinách minulého pondělí 14. října bylo přijato
oznámení o psovi bez majitele, který na procházce obtěžuje psa oznamovatelky. Do uvedené lokality
byla vyslána hlídka, čtyřnohý tulák
byl odchycen a převezen na služebnu. V průběhu jeho převozu se
o křížence telefonicky přihlásil jeho
majitel. Po vyřešení přestupku příkazem na místě mu byl pes předán.

Napadl jiného psa

Dvě hodiny po půlnoci se v neděli
13. října prostřednictvím linky 156
obrátil na strážníky muž s prosbou
o pomoc při zvednutí jeho matky,
která upadla na zem a on sám ji
nedokáže zvednout. Na místo byla
vyslána hlídka. Ženě strážníci pomohli zpět na postel. Její pád se naštěstí obešel bez zranění. Lékařské
pomoci nebylo zapotřebí.

Pád z postele
bez zranění

V nočních hodinách ze středy 16.
na čtvrtek 17. října bylo přijato telefonické oznámení o neznámém
muži pohybujícím se po střeše
domu v okrajové části města, načež
bylo zjištěno, že na střechu vylezl
po lešení, které je připraveno k rekonstrukci domu a odmítá slézt
dolů. Strážník se proto vydal po lešení za mužem na střechu. Dotyčný byl vyzván k sestoupení dolů,
teprve poté muž poslechl. Jelikož
se nepodařilo na místě zjistit jeho
totožnost, byl předveden k jejímu
zjištění na služebnu Policie ČR. Na
dotaz hlídky, proč na střechu lezl,
uvedl, že viděl u domu postavené
lešení, tak na něj prostě vystoupal.
Svým jednáním je jednatřicetiletý
muž důvodně podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku a proti
občanskému soužití.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

„Horolezec“ vyrušil
nájemníky
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Celkem způsobenou škodu vyčíslila na bezmála čtyřicet tisíc korun,“
oznámil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „Za uvedené
pachateli v případě dopadení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“

konstatoval mluvčí prostějovské policie.
Další podobný případ, kterých je
pak v poslední době v Prostějově
stále víc a víc, se odehrál předminulou neděli 13. října v době od osmi
do devíti hodin. „Právě v tuto dobu
využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti šestatřicetiletého muže,
který se znaven uložil ke spánku na
lavičce přilehlého Sídliště Svobody

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

v Prostějově. Zloděj spáče prohledal
a z kapes oděvu mu odcizil mobilní telefon i peněženku s osobními
doklady a finanční hotovostí 2 300
korun. Poškozený vyčíslil způsobenou škodu na celkem 7 790 korun,“
popsal událost František Kořínek.
„V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za přečin krádež hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodal.
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studny, ze
které berou
vodu na pití. Protože chlapec ihned
neuposlechl, celý incident skončil
úderem pěstí do obličeje a ošetřením chlapce v prostějovské nemocnici,“ popsal incident František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajskho
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Jeho zranění však není vážné a nedojde tak k jeho omezení na běžném
způsobu života. Přesto policisté věc
šetří pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití. Za ten dvacetiletému agresorovi hrozí pokuta až
do výše dvaceti tisíc korun,“ doplnil
fakta Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Během pondělního
podvečera 14. října přijali strážníci Městské policie Prostějov
telefonické oznámení o napadení
mezi rodinnými příslušníky. Když
policisté přijeli na místo, spatřili
nevídanou věc. Syn slovně i fyzicky napadal vlastního otce a poté se
pustil i do strážníků! Nebylo proto divu, že opilý agresor skončil
v poutech a šup s ním na záchytku.
„Při zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že osmadvacetiletý
syn, nejprve slovně a poté i fyzicky
zaútočil na svého devětačtyřicetiletého otce. Mladší muž se choval
agresivně i k zakročujícím strážníkům, přičemž neustále vyhrožoval
svému otci a kopal do dveří od bytu.
Výzvy k zanechání protiprávního

jednání neuposlechl a pokusil se
z místa utéci,“ popsala situaci Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Za použití donucovacích prostředků
byl násilník zpacifikován. „Orientační dechovou zkouškou u něj byla
naměřena hodnota 1,92 promile
alkoholu v dechu. Jelikož se osmadvacetiletý muž nedokázal ovládat
a hrozilo, že bude v napadání otce
pokračovat, rozhodla hlídka o jeho
umístění na záchytné stanici v Olomouci. Před převozem muže prohlédl přivolaný lékař. Svým jednáním
se dopustil přestupku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Celá záležitost byla postoupena
správnímu orgánu k dořešení,“ dodala Greplová.
(mik)
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PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

jediným zaměstnáním osmatřicetiletého muže bylo, když asi tři měsíce
pomáhal s úklidem na faře v Hněvotíně. To jeho nezletilý syn byl jednou
viděn i na výkopových pracích. BoMartin
hužel pro něj to bylo zrovna v době,
ZAORAL
kdy měl být ve škole! Tam si chodil
Oba manželé společně mají čtyři ne- opravdu jen tehdy, když se mu zrovzletilé potomky, pátý je v ústavu pro na chtělo. A takových dnů bylo velimentálně postižené. Ani o jedno dítě ce málo..
se však nejsou schopni řádně postaPro aktovku se
rat. Ostatně Ladislav Červeňák byl
YU½WLO]DGYDWÙGQ\
opakovaně za ohrožení výchovy odsouzen. Než by však zjednal nápravu Jeden příklad az všechny se stal,
či přenechal děti státu, raději zamířil když z vyučování svévolně odešel po
do vězení. O tom, že by to na jeho čtyřech hodinách, přičemž si ve třídě
děti nějak zapůsobilo a ony začaly nechal aktovku. Opět se ukázal až za
do školy pravidelně docházet, však více jak dva týdny! „Syn byl nemocpanují vážné pochybnosti. Ostatně ný a v neschopnosti,“ opakoval před

PROSTĚJOV Děti jsou požehnáním. Kdo by si jich nepřál mít
kolem sebe celou kupu? Obzvláště pokud přídavky na ně mohou tvořit podstatnou část rodinného rozpočtu. Nicméně vychovat z dětí slušné lidi, kteří budou nejen brát, ale naučí se
i dávat, to už chce trošku fištrónu a úsilí. Obojí očividně chybí manželům Červeňákovým. Slovenští cikáni, kteří našli azyl
v Němčicích nad Hanou, se s výchovou svých pěti dětí příliš
nezatěžují. Jejich případ se minulé úterý ocitl před prostějovským tribunálem. A Večerník byl u toho!

BYLI JSME
U TOHO

soudem neustále dokola Ladislav
Červeňák, který mimo jiné očividně
nechápal rozdíl mezi omluvenkou
a neschopenkou. Navíc z vyjádření
dětské lékařky jasně vyplynulo, že
i tak je to naprostý nesmysl. Například letos v červnu byl žák němčické školy nemocný pouze čtyři dny.
Přesto stihl nasbírat 98 neomluvených hodin.
Nelze se divit, že mladík už má kvůli
krádežím a vydírání problémy se zákonem. Proto také skončil v ústavu
na Svatém Kopečku u Olomouce,
nicméně ani tam dlouho nevydržel.
„Byla tam špatná společnost,“ zdů-

vodnil to jeho otec, který „perlil“ i při
dalších odpovědích na dotazy soudce. „Na třídní schůzky jsme nechodili,
protože tam byla jenom paní učitelka
a žádný další svědek,“ pobavil Ladislav Červeňák. V podobném duchu
se nesla i výpověď jeho manželky.
Vzhledem ke svérázu výpovědí obou
obžalovaných stejně jako jejich syna
se jinak banální dokazování neúměrně protahovalo.
Rozsudek nakonec vůbec nepadl,
hlavní líčení bylo odročeno na 18.
listopadu. Důvodem byla nutnost
předvolat ředitelku školy v Němčicích nad Hanou.

1UOCVąKEGVKNGVÚ.CFKUNCXèGTXGÿ¾MRQQRCMQXCPÚEJRTQJąGwEÊEJFQMQPEGUMQP
éKN\COąÊåGOK1VQOåGD[VQPCLGJQF÷VKP÷LCM\CRčUQDKNQCQP[\CéCN[EJQFKV
FQwMQN[XwCMRCPWLÊQRT¾XP÷PÆRQEJ[DPQUVK
(QVQ/CTVKP<CQTCN

Jeden ze synů Ladislava Červeňáka
místo toho krade a vydírá
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PROSTĚJOV
Nutná
lidská potřeba zahnala
čtrnáctiletého chlapce
až za místní nádraží v Prostějově. Ve chvíli, kdy močil za
jedním z keřů u polorozpadlé
budovy za kolejemi, napadl jej
dvacetiletý bezdomovec. Pěstí mu
dal do nosu za to, že svoji potřebu
vykonal u studny, odkud nedaleko žijící lidé bez přístřeší berou
pitnou vodu!
„V úterý 15. října ve třináct hodin
v Martinákově ulici v Prostějově
podlehl čtrnáctiletý chlapec volání svého těla a rozhodl se ulevit si
za keřem za rozpadlou budovou
u místního vlakového nádraží. Při
vykonávání potřeby se na něj obořil
dvacetiletý muž pobývající v místní
komunitě lidí bez domova. Tomu
se nelíbilo, že močí nedaleko od

Moèil za keøem,
dostal pìstí

$G\FQOQXGE\ON¾VKNEJNCREG +<K<?GQG<NOIÁCJJO>@ 

„V úterý 15. října během odpoledních hodin využil dosud nezjištěný
pachatel neopatrnosti osmačtyřicetileté ženy. Ta si svou kabelku odložila na lavičku v Olomoucké ulici a po
celou půlhodinu se svému majetku
nijak nevěnovala, za což zaplatila
ztrátou. S odcizenou kabelkou přišla
i o platební kartu, osobní doklady,
finanční hotovost šest tisíc korun
a mobilní telefon typu iPhone 7S.

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOVPřípadů okradených lidí sedících či dokonce spících na lavičkách v různých lokalitách Prostějova neutěšeně
přibývá. Nově se policisté zabývají případy z předminulé neděle 13. října a následujícího úterního odpoledne. V tom prvním se chlapík odevral do „věčných lovišť“ ve veřejném prostoru a stálo jej to skoro osm tisíc korun, ve druhém pak využil
nepozornosti ženy v Olomoucké ulici zloděj, který si z lavičky
svévolně vzal kabelku s cennými věcmi.

sedící na lavičce dokonce o 40 tisíc korun

Během čtvrtečního odpoledne
17. října přišel o jízdní kolo značky CTM sedmnáctiletý mladík,
který ho zanechal uložené ve
sklepě v domě v ulici Šárka. Když
se odpoledne ke kolu vrátil, našel
už jen vypáčené dveře do sklepní
kóje, která zela prázdnotou. Nenechavý lapka způsobil mladému
muži škodu za 11 000 korun. Po
ohledání místa policisté případ
kvalifikovali a šetří ho pro trestné
činy krádeže a porušování domovní svobody.

Přišel o kolo ze sklepa

V dosud přesně nezjištěné době
od soboty 12. do neděle 13. října
se neznámý pachatel vloupal na
staveniště nedaleko centra města
Prostějova. Po násilném překonání oplocení vnikl do přístavby
objektu, ze které odcizil asi 400
metrů měděného kabelu. Stavební firmě tím způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na 26 000
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Straka na staveništi

Uplynulý pátek 11. října před
sedmnáctou hodinou nakládala na parkovišti v nákupní zóně
v Okružní ulici dvaasedmdesátiletá žena nákup z vozíku do automobilu a její chvilkové nepozornosti využil dosud nezjištěný
pachatel, který se v nestřeženém
okamžiku zmocnil kabelky umístěné ve vozíku. S kabelkou žena
přišla i o troje dioptrické brýle
a peněženku s osobními doklady, dvěma platebními kartami
a finanční hotovostí 500 korun.
Způsobenou škodu vyčíslila na
bezmála 9 000 korun. V případě
dopadení a odsouzení pachateli
tohoto jednání za přečin krádeže
a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí až dvouletý trest vězení.

Číhal na chybu seniorky

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Ve čtvrtek 17. října ráno se na policisty obrátil starší muž s tím, že
v areálu nejmenované společnosti Fanderlíkově ulici došlo ke krádeži. Hlídka na místě zjistila, že se
neznámý pachatel vloupal do objektu pravděpodobně v nočních
hodinách po vylomení zámku ve
vratech. V budově se již volně pohyboval a prohledal neuzamčené
auto značky Fiat, ze kterého vzal
klíče ode dveří ostatních budov
v areálu. V témže objektu našel
a neoprávněně si přivlastnil čtyři
kompletní zimní pneumatiky na
vozidlo Škoda Roomster, kompresor, křovinořez, kanystr s 10
litry benzínu, hliníkový trojitý
žebřík, vysokotlakový čistič, fukar na listí, sadu pneumatického
nářadí, dvě tažná lana a mazací
olejovou pistoli. Škoda na odcizených věcech byla předběžně
vyčíslena na 100 000 korun.

Stotisícový lup u centra
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PROBUZENÍ A NEPOZORNOST ÿ(51É
168 KRUTÉ
Spící muž přišel o mobil a peníze, žena
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děti, pejsci a školství

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!

Viktorie FRODLOVÁ
14. 10. 2019 52 cm 4,05 kg
Prostějov

Mariana HODINKOVÁ
14. 10. 2019 50 cm 3,25 kg
Pustiměř

Karolína LASOVSKÁ
15 10. 2019 48 cm 3,00 kg
Obědkovice

Patrik KNOTEK
25. 9. 2019 50 cm 4,00 kg
Prostějov

Studenti

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

SOŠPO

3ì('3/$71e/(91ħ-,
VÍCE VE SPECIÁLU
David HANSL
13. 10. 2019 45 cm 2,35 kg
Olšany u Prostějova

Tomáš ROZMAN
15. 10. 2019 49 cm 3,30 kg
Hluchov

připravili

Dny Erasmu

19101711180

Studenti Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově se připojili k celoevropské kampani Erasmus Days 2019. Cílem
této kampaně je propagace programu Erasmus+, prezentace a šíření výsledků probíhajícího projektu.
Na SOŠPO probíhá už druhým rokem projekt
Erasmus+ s názvem Postavme mosty, jehož se
účastní studenti ze všech ročníků, kteří tak mají
možnost komunikovat, setkávat se a spolupracovat se studenty z dalších pěti zemí, konkrétně
z Polska, Portugalska, Německa, Chorvatska
a Lotyšska. SOŠPO se proto rozhodla využít
celoevropské kampaně Erasmus Days. „Pozvání na desátého a jedenáctého října obdrželi žáci
devátých tříd prostějovských základních škol,
aby si přišli poslechnout, co je podstatou takového evropského projektu. Během dvou dnů
si více než dvě stovky žáků mohly ověřit své
znalosti o Evropě, o evropských zemích a projektech Erasmus+,“ informovala koordinátorka
projektu Jana Mohrová.

ZHQVQCTEJÊX51i212TQUV÷LQX

Na deseti stanovištích plnily jednotlivé týmy úkoly,
jejichž splnění vyžadovalo vždy spolupráci celého
týmu. „Žáci si tak vyzkoušeli společné psaní obřím
štětcem, chůzi na společných lyžích, stavění soch,
vyplňování křížovek či skládání nápisů. A nejenže
se dozvěděli mnoho zajímavostí, ale také si užili
hodně společné zábavy a nakonec si každý odnesl malou pozornost. Vítězný tým z každé třídy byl
oceněn diplomy a věcnými cenami,“ popsala průběh akce Mohrová s tím, že velké poděkování patří
zaměstnancům Obchodního domu Zlatá brána,
v jehož prostorách se celá akce uskutečnila.

Že se studenti SOŠPO na tuto akci a její realizaci perfektně připravili, dosvědčují hodnocení účastníků ze všech zúčastněných škol.
„Byli aktivně zapojeni, byl kladen důraz na týmovou práci, vládla uvolněná atmosféra,“ uvedl jeden z doprovázejících pedagogů. „Jsem
rád, že naši studenti mají možnost vycestovat,
získávat zahraniční zkušenosti, zdokonalit se
v cizích jazycích a navazovat nejen nové kontakty, ale také prezentovat naši školu na veřejnosti a v zahraničí,“ přidal ředitel školy Marek
Moudrý.
(pk)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Někdy to vypadalo, že Karel Gott tu
s námi bude navždy. Nebude. Zpěvákova smrt a jeho následný pohřeb se staly
zřejmě nejsledovanější událostí za poslední roky. S přehledem převálcovaly
i letošní masové protesty proti premiéru
Andreji Babišovi.
Gott, jak si jej můžeme pamatovat
i z jeho prostějovských vystoupení,
byl talentovaný a úspěšný profesionál
připravený za všech okolností odvést
maximální výkon. Lidé na něj vesměs
vzpomínají také jako na velkého sympaťáka, jehož životním posláním bylo
rozdávat radost. On sám pak miloval

pozornost davu, o niž celý život usiloval.
Šílenství, které se po jeho smrti strhlo,
by mu snad lichotilo, nicméně asi by
si ho nepřál ani on sám. Samozřejmě
že se něco podobného dalo očekávat,
přesto se už člověk poslední dobou bál
otevřít skříň, aby z ní nevyskočil někdo
truchlící po „božském Kájovi“. Přitom
jeho poslední dny uprostřed rodinného kruhu by mu drtivá většina čím dál
osamělejších Čechů mohla jen závidět.
Když už nic jiného, smrt Karla Gotta
nám připomněla, jak rychle a neúprosně ten čas letí. Vždyť tento fenomén
se v různé míře dotkl snad všech, ať už

jsme byli jeho fanoušky, či nikoliv. Sám
jsem si vzpomněl na jiného zpěváka
stejného křestního jména, který sice lidem nerozdával tolik radosti, zato jeho
písně psané nádhernou češtinou obsahovaly mnoho moudrosti i naděje, že
jednou bude lépe.
Tento „malý muž s kytarou“ nevynikal v diplomacii, ani netoužil po
uznání všech. Při projevech úcty ze
strany některých představitelů našeho státu by jim pravděpodobně slovy
jedné ze svých písní vzkázal: „Co tady
čumíte, táhněte někam. Copak si
myslíte, že na to čekám? Co tady civí-

te? Táhněte domů! Pomníky stavíte,
prosím vás, komu?“
Takový ovšemKarelGottnebyl.Přesto by
se i on určitě snažil ono „státní smutnění“
mírnit. My všichni pak můžeme být vděčni za jednu zásadní věc: žijeme v báječné
době, kdy je odchod osmdesátiletého
zpěváka zásadní událostí pro celý národ.
Přitom poslední podobnou událostí, která
nás dokázala spojit, byla euforie ze zisku
hokejového zlata na olympiádě v Naganu.
Z toho plyne, že už dlouho žijeme
v době, kdy se můžeme hlavně bavit. Až
si člověk říká, kdy a jak to jednou skutečně skončí...

S jemnou ironií se již stále více často zmiňujeme, že skončila etapa čtyř ročních období a máme dávno jen zimu, která se během
týdne přehoupne do léta, jež se pak opět rychle přehoupne do
zimy. Nazývat něco pojmy jako jaro a podzim je dost odvážné
a věří tomu již snad jen meteorologové. Spojíme-li tyto rychle
přehupy ještě se změnou času, pak se vážně divím, že naše těla
a mozky drží tak pohromadě, jak drží.

A

no, naše těla musí snášet nápor neuvěřitelných klimatických změn, především pak změn
teplotních. Je příjemné chodit v triku i šortkách a odolávat v tomto
outfitu i ranním chladům, které se
odpoledne ještě mění na příjemné
teplo, ovšem je pravda, že toto si
dovolí již jen skuteční odvážlivci
a já jich pár takových viděl ještě
na začátku října. My ostatní spíše
již startujeme kamna a kotle (mimochodem o včasném zajištění
revize topení jsem se zde již nedávno zmiňoval) a zahříváme svá
těla u krbů, radiátorů a podobně.
Topení samozřejmě přináší především pozitiva, když ale pěkně
tělo zhýčkáme a pak vyrazíme do
plískanice, řádně nevyzbrojeni,
pak se výsledek rychle dostaví
– máme tu chřipky a všelijaké
virózy.
sou různé názory, jak se bránit
těmto atakům, každý má ten svůj
zaručeně nejlepší recept, ovšem to,
co děláme asi nejmíň, je otužování.

J

Nedávno jsem se v jisté studii dočetl,
že české domácnosti rády takzvaně přetápí své domovy a že dvacet
pět stupňů je prostě moc. Můžeme
o tom diskutovat, každý je zvyklý
na svou teplotu. Co ale nechápu, je
netopení z důvodu toho, že ušetřím.
Samozřejmě že neušetřím, když pak
musím víceméně promrzlý byt dovytápět! Opačný extrém je pak asi
jeden můj příbuzný, který si topil
na třicet stupňů, aby mohl i v zimě
chodit po bytě v trenýrkách a tílku...
Co je zdravá teplota, jsem se v oné
studii také dočetl. A pak jsem se
pustil do výzkumu, jak to kdo má.
Zjistil jsem, že těch pětadvacet
stupňů je u mnohých běžná norma. Přiznávám, že i já v místnosti,
kde se věnuji činnosti spíše duševní,
mám rád teplo, na spaní mi méně nevadí, ale když už mám kamna, tak si
přece zatopím, ne?
raťme se k našemu tělu a jeho
imunitě. Někdo jede na bylinkách, někdo na grogu, svařáku či podobných tekutinách, někdo prostě

V

začne používat různé preparáty od
známých farmaceutických firem,
které jsou ale zpravidla pěkně cenově mastné. Jiný dá přednost jednoduchému naočkování s tím, že tu sezónu plískanic a sněhu nějak přežije.
Já tady již dlouhodobě propaguji
zázvor a stále na něj nedám dopustit ve formě čaje či cukrátek, obojí
nabízí naše všeobecně jistě známá
prodejna za hradbami. A musím
zaklepat, mám klid. Pochopitelně
se nebráním ani těm zahřívacím tekutinám, co naopak vynechávám,
je očkování, teď ovšem nemyslím
to proti zákeřným chorobám, jen
to protichřipkové. Zde si nemohu
odpustit apel na všechny rádoby internetové samouky, kteří vyhledávají
nejrůznější rizika očkování, aby si
připomněli nedávný případ, kdy kvůli
své podivné matce málem zemřelo
dítě na neočkování proti tetanu. Je to
hnus nejvyššího zrna a měl by se potrestat, a to tak, že velmi.
ůležité je také, jak se správně obléci. Skutečně ne triko
a šortky. Ale je pravda, že zde nemohu nevzpomenout slavného hokejistu Petra Nedvěda, který, když hrál
v NHL za Edmonton Oilers, v jednom rozhovoru poradil, že je lepší mít
více tenkých vrstev než jeden huňatý
svetr plus huňatou bundu a jinak nic.
Takže i skladba oděvu tělu prospěje.
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Zdraví máme jen jedno. A proto
jsem se mu dnes věnoval kapku
obšírněji, jelikož i naše město postihnou plískanice a zima. Tak na
to buďme dobře připraveni, ať to
neprotrpíme.
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Nechápu, proč během celkové uzavírky Plumlovské a Blahoslavovy ulice nebyl pro objízdnou trasu kromě severní obslužné komunikace využit i takzvaný jižní kvadrant! Vím, že tam mají náklaďáky zákaz vjezdu, ale v tak vyhrocené dopravní situaci by se snad nikdo nezbláznil, kdyby dva týdny nemuseli
řidiči kamionů směřující na Brno objíždět půlku města, i jeho centrem, a pak se teprve napojovat na výpadovku na Brno.
Jiří Melichárek, Prostějov
8zz½GQÅ]½YRU\
Vybudování podjezdu pod železničním přejezdem ve Vrahovicích beru
jako velice smysluplný projekt a těším se na to. Kdybych chtěl být uštěpačný, řekl bych, že konečně přišel v Prostějově někdo s dobrým nápadem...
Pokud tunel pod kolejemi skutečně bude fungovat, už tu nebudou stát
dlouhé kolony pokaždé, když se stáhnou závory. A to se dělo několikrát do
hodiny, což bylo pro mnohé už neúnosné. Takže už žádné závory nebudou
muset nikoho z řidičů rozčilovat.
Jiří Pešek, Prostějov

'REUÙQ½SDG
S velkým potěšením jsem zaregistroval záměr Správy železniční dopravní cesty vybudovat pod kolejemi ve Vrahovické ulici podjezd neboli tunel. Je veliká škoda, že něco takového už tady není dávno. Musím ale přiznat, že když jsem ve stejných novinách o tomto projektu četl asi před patnácti lety, musel
jsem se tomu smát a považoval to za zbytečnost. Právě tehdy jsem se ale přiženil do Vrahovic, a jelikož po železničním přejezdu projíždím autem i několikrát denně, zcela jsem změnil názor. Každých deset minut jsou totiž stažené závory, tvoří se velké kolony aut a hlavně během dopravní špičky dochází
k velikým zácpám. Tunel pod železničním přejezdem je velice dobrý nápad, rapidně se tím zjednoduší celá doprava a hlavě vše bude plynulé bez kolon.
František Dvořák, Prostějov
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Balkóny pøímo do ulice
Denně projíždím několikrát po severní obslužné komunikaci a tak mám
čas pozorovat dva nové velké bytové domy hned vedle silnice. Zajímalo by
mě, který expert tyto baráky vyprojektoval! Vždyť balkóny směřují přímo
do frekventované ulice, kterou denně projíždějí tisícovky vozidel, včetně
nákladních. Lidé tak budou přímo dýchat zplodiny z výfuků, takže moc
příjemné bydlení je tam asi nečeká. Jsem zvědav, jestli o toto bydlení bude
mezi Prostějovany zájem.
Libor Novotný, Prostějov
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Prostějov (mik) – Lidé ze sídliště
Hloučela se během uplynulých dní
dotazovali vedení magistrátu, kdy
hodlá opravit zastřešení popelnic
a kontejnerů u tamních panelových
domů, hlavně za Penny marketem.
„Zastřešení je hodně staré, zídky jsou
popraskané a rozpadají se,“ podotkla
například Jiřina Hanousková. Odpověď přišla záhy, a byla překvapivá
zřejmě nejen pro občanku. „Zděná
stanoviště na kontejnery pro komunální odpad na sídlišti Hloučela
nejsou majetkem města, ale jsou
ve vlastnictví majitelů jednotlivých
bytových domů jako jejich příslušenství. Opravy tedy přísluší jednotlivým bytovým družstvům, která je
využívají,“ odpověděla na kritiku Jana
Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.

Opravovat to mìsto nebude

Prostějov (mik) – Mimořádně se
prostějovští zastupitelé nesešli minulé úterý naposledy v tomto roce.
Primátor již minulý týdne informoval
o tom, že další mimořádné zasedání
svolá na úterý 3. prosince. „Toto jednání bude věnováno čistě rozpočtu
města na rok 2020. Ještě předtím
však proběhne seminář k novému
rozpočtu a osobně o něm budu také
jednat s představiteli jednotlivých politických klubů v zastupitelstvu,“ ujistil první muž radnice František Jura
(ANO 2011).

Zastupitelstvo k rozpoètu

programem disponuje nadcházející jednání Rady statutárního města
Prostějov, které se uskuteční již zítra,
tj. v úterý 22. října. Konšelé mimo
jiné budou jednat i o nové vyhlášce
regulující hazard v Prostějově, ale
také o finanční podpoře druholigových fotbalistů, výběru pomníku E.
Husserla a dalších záležitostech mezi
které určitě patří příprava nejbližšího
zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 5. listopadu. Celé čtyři desítky
bodů programu se týkají rozpočtových opatření pro investiční akce,
hodně času zabere projednání záležitostí ohledně mateřských i základních
škol a na pořadu dne budou i majetkoprávní záležitosti města. „Budeme
také probírat návrh na provedení jednacího řízení pro veřejnou zakázku na
propagační služby pro město Prostějov v rámci fotbalových utkání ‚A‘-týmu mužů dalších aktivit klubu 1.SK
Prostějov. Schvalovat budeme novelu
městské vyhlášky, která by měla dále
regulovat hazardní hry ve městě,“ nastínil další body z programu jednání
František Jura (ANO 2011), primátor satutárního města Prostějova.
  

  

 

 

 

  

  

 

PROSTĚJOV Předminulou neděli
13. října před devatenáctou hodinou došlo na komunikaci mezi
Domamyslicemi a Smržicemi, takzvané Tiché, k dopravní nehodě
vozidla Škody Superb se zemědělským strojem. Vzájemný střet dopadl zle nedobře pro osobní auto
i jeho zraněného řidiče. Superb byl
doslova a do písmene rozpárán!
„Osobní automobil jedoucí od Domamyslic při vyhýbání se protijedoucímu
traktoru značky Massey Fergusson
zachytil levým předním blatníkem za
k traktoru připojený pracovní stroj.
Jednalo se o kompaktor na přípravu
půdy před setím. Při tom došlo k poškození automobilu i stroje a následnému vyjetí automobilu vlevo mimo
komunikaci,“ popsal karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého

kraje pro Územní odbor Prostějov.
Při dopravní nehodě řidič automobilu utrpěl zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody

0CLGFPW×\MQWUKNPKEKUGRTQUV÷PGXGwN[5VąGV\GO÷
F÷NUMÆJQUVTQLGUGiMQFQW5WRGTDFQRCFNwRCVP÷RTQ
QUQDPÊXQ\KFNQKLGJQąKFKéG
ZHQVQ2QNKEKGè4

byla předběžně vyčíslena na dvě stě
tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek s tím, že po dobu vyprošťování osobního automobilu byla
komunikace na dobu několika minut
uzavřena.
(mik)

Škodovka s rozervaným bokem skončila na poli

Superba rozpáral o traktor!

0QXÚCUHCNVQXÚMQDGTGEX2NWONQXUMÆWNKEKLGRQNQåGPRTXPÊNKUVQRCFQXÚFGP
DWFGKUQWUGFPÊ$NCJQUNCXQXCWNKEGUNCXPQUVP÷QVGXąGPC Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Rekonstrukce Plumlovské ulice
a s ní spojená výstavba autobusového terminálu
na Floriánském náměstí jdou do konečného
finále. Během uplynulého týdne dělníci položili v Plumlovské i Blahoslavově ulici nový
asfaltový koberec.
„V průběhu následujícího týdne proběhne v obou
ulicích vodorovné dopravní značení a dojde i na obroušení
hran asfaltového koberce u obrubníků. Na pátek prvního listopadu od deseti hodin je naplánováno slavnostní otevření obou ulic k plnému dopravnímu provozu za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a primátora Prostějova Františka Jury,“ informovala Jana Gáborová,
mluvčí prostějovského magistrátu.
(mik)

PROSTĚJOV V zámeckých
prostorách na Pernštýnském
náměstí dochází k další změně.
Dosavadní nájemkyně, která
tam od listopadu loňského roku
provozovala kavárnu, končí
a dala magistrátu výpověď. Radní okamžitě vyhlásili nový záměr pronájmu a z něj vzešla jako
vítěz firma, jež bude v zámku
provozovat vinárnu.
Rada města Prostějova odsouhlasila pronájem zámecké kavárny.
Její prostory budou sloužit jako vinotéka. „Před časem jsme vyhlásili
záměr pronájmu dotčeného prostoru sloužícího k podnikání a přihlásil se jediný zájemce. Jeho nabídka se nám líbila. Tyto prostory
budou nově sloužit jako vinárna,“
potvrdil prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011).
Firmou, která bude provozovat
vinárnu, je společnost Original
Wines. „Provozovatel se mimo
jiné zavázal, že umožní zpřístupnění městské galerie. Sbírky si tak
budou lidé moci dále prohlížet od
pondělí do soboty mezi třináctou
a devatenáctou hodinou. Jsme
rádi, že se podařilo najít nové využití těchto nádherně opravených
prostor a že budou dále sloužit
lidem,“ podotkla náměstkyně primátora Alena Rašková mající ve
svém referátu záležitosti Domovní
správy Prostějov, která se o zámecké prostory stará.
(mik)

VINÁRNA
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Na druhý listopadový den připadá svátek
Všech svatých nebo také Památka zesnulých,
prostě Dušičky. Kam až sahá historie tohoto
významného křesťanského svátku, který většinu z nás donutí se alespoň jednou za rok vypravit na hřbitov?
V tento den se projevuje úcta k mrtvým. Na našem území se slavil od dob pohanských až po
dobu, která právě náboženským svátkům nepřála.
V současnosti však na rozdíl od dob pohanských
klademe na hroby namísto kamínků věnce a květiny a zapalujeme svíčky. Svátek Všech svatých

vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Pantheon
byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult
všech římských bohů. Svátek Všech svatých je tak
vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky jsou proti tomu
vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli. Dušičky jsou rovněž katolickým svátkem
slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé. Začali u nás s těmito svátky ale Keltové. Právě 1. listopadu začínal totiž keltský kalendář.
A svátek Všech svatých je 1. listopadu. Hned po

něm, tedy 2. listopadu, jsou Dušičky, svátek zemřelých, kteří nedošli klidu. Zatímco u nás jsou
tyto oslavy smutné, například v Americe se v tyto
dny veselí. Jde o nám už dobře známý Halloween.
Den veselí, kdy se všichni převlékají do kostýmů
a zdobí domy vydlabanými dýněmi, které osvícené svíčkami působí strašidelně.
Nezapomeňte, že v tyto dny je velký provoz
a zmatek na silnicích, zloději mají na parkovištích u hřbitovů žně a nehodovost stoupá. Buďte
opatrní, aby příští rok nemuseli vaši příbuzní na
Dušičky za vámi!

·EVC M OTVXÚO UG
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Historie Dušiček sahá až do starého Říma
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oprav a rekonstrukcí. Proto ani v roce
2018 nemohla vysoká návštěvnost nahradit všechny náklady. Letos ale přišlo 7åD÷JGONGVPÊEJO÷UÊEčLGFPCVGN&QOQXPÊURT¾X[2TQUV÷LQX8NCFKOÊT2TčwCVWwKN
o šestadvacet tisíc lidí méně, což v ko- åGMXčNKPGRąGLÊEPÆOWRQéCUÊPGDWFGP¾XwV÷XPQUVCSWCRCTMWVCMQX¾LCMQXNQPK
pro Večerník
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
nečném důsledku znamená, že regis- 
Michal
trujeme finanční schodek ve výši čtyř Na otázku Večerníku, jak tato ztráta menat omezení investic, nebudeme sezónou dojít musí, ale půjde podle
KADLEC
set padesáti tisíc korun za rok 2019,“ může ovlivnit další chod koupali- moci opravovat to, co jsme měli v plá- všeho jen o nejnutnější věci. Aktuálně
Domovní správa Prostějov minulý pátek vypočítal šéf Domovní správy jakožto ště, odpověděl Vladimír Průša jen nu. Nechci být v tuto chvíli konkrétní. v aquaparku pracujeme ještě na úpraprostřednictvím svého jednatele infor- provozovatele.
vyhýbavě. „Samozřejmě to bude zna- K nějakým dílčím opravám před další vách zeleně, ale jinak koupaliště bude
movala Večerník jako první médium
Q½YvWÈYQRVWDTXDSDUNXYSURVWÈMRYÈ
o hospodářském výsledku aquaparku za KRVSRG½ÔVNÙYÙVOHGHNSURYR]XSURVWÈMRYVNÅKRDTXDSDUNX
letošní rok. „Už během léta jsem tušil, že
#%%%%
  
návštěvnost nebude taková, abychom se 
 
v závěru sezóny dostali do černých čísel.

%%%%
Počasí během letních měsíců a hlavně
prázdnin bylo naprosto nestálé, tropické

%%%%
teploty vydržely maximálně dva nebo tři

%%%%
dny a pak se ochladilo. Hlavně víkendové dny nebyly takové jako vloni, proto
!%%%%
!
jsme nemohli zaznamenat návštěvnost
obdobnou té z roku 2018,“ konstatoval
%%%%

smutně Vladimír Průša.
Zatímco vloni se přišlo do aquapar$%%%%
!
ku vykoupat 69 961 lidí, letos to bylo
%%%%
pouze 43 948 návštěvníků. „Tehdy

jsme sice zaznamenali rovněž eko%

nomickou ztrátu, a to rekordní v celé
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historii aquaparku. To bylo ale dáno
Zdroj: Domovní správa Prostějov
hlavně tím, že jsme více investovali do
Zdroj: Domovní správa Prostějov
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konstatuje šéf provozovatele Domovní správy Vladimír Průša

 

PROSTĚJOV Po sečtení všech čísel přišla minulý pátek
z Domovní správy nepříliš dobrá zpráva. I když tak trochu
očekávaná a Večerníkem deklarovaná. Ekonomické hospodaření provozu největšího koupaliště v Prostějově skončilo
v červených číslech. Aquapark za letošní rok vykázal ztrátu ve výši 450 tisíc korun. Podle jednatele Domovní správy
Prostějov Vladimíra Průši je hlavním důvodem mizerné poRadní projednají
časí během léta.„Situace na vrahovickém koupališti bude obi vyhlášku o hazardu
dobná, i když tam jsme zatím ztrátu přesně nevyčíslili. Nejsou
Prostějov (mik) - Velice obsáhlým započteny ještě všechny faktury,“ uvedl šéf provozovatele.



Uzavírka v Lidické

Prostějov (mik) – Od středy 23.
října až do 30. listopadu 2019 budou
muset řidiči počítat s dopravními
komplikacemi v Lidické ulici. „V uvedeném období dojde k částečnému
omezení provozu z důvodu bezvýkopové opravy kanalizace,“ upozornil
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

 

AQUAPARK
LETOS
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TISÍC
„Kvůli nestálému počasí přišlo o šestadvacet tisíc lidí méně než vloni,“
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Prostějov

PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU 2020,
ZÍSKEJTE SLEVU A REDAKČNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2020
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i na ploše hřbitovů, kde lidé bývají často nepozorní. Není totiž v silách
policie uhlídat všechna vozidla ponechaná na přilehlých parkovištích.
Proto nabádáme všechny k větší ostražitosti a obezřetnosti. Již pouhé
ponechání tašky s bezcenným obsahem ve vozidle může v potenciálním zloději vzbudit touhu jí získat. Při opuštění auta je dobré řídit se
heslem, že auto není trezor ani výkladní skříň,“ apeluje na veřejnost
Tereza Greplová.

ZDARMA!!!

rokem se totiž najde nepozorný občan, který na svůj majetek nedává
pozor a zanechá jej bez dozoru. Přitom si neuvědomí, že právě tímhle
jednáním nahrává zlodějům a může tak o své věci snadno přijít,“ uvádí
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Cílem strážníků, ale i státních policistů je zabránit lapkům v páchání
protiprávní činnosti. „Občané budou přímo na místě v okolí hřbitovů upozorňováni na případné nedostatky. Hlavně na parkovištích, ale

ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

Dušičky jsou především obdobím klidného připomenutí Památky zesnulých, ale zároveň se především návštěvníci hřbitova
mohou setkat s nemilým překvapením v podobě okradení. S blížícím se obdobím se tedy i strážníci budou zaměřovat na kontroly
hřbitovů a přilehlých parkovišť.
„Důvodem této preventivní akce je co nejvíce omezit případné krádeže věcí zanechaných ve vozidlech nebo přímo na hřbitově. Každým
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Den tisku s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem
áme
Dnes pořád
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PROSTĚJOV Také ohledně pokračování zhodnocování volných
finančních prostředků jednali
předminulé úterý prostějovští
radní. Výsledkem krátké diskuse
bylo, že i pro příští rok nechá magistrát v bankách desítky milionů
korun.
„Rozhodli jsme se zúročit u čtyř
bankovních ústavů zhruba osmdesát
milionů korun, které město nebude
potřebovat k žádným investicím,
a tuto částku tak můžeme zhodnotit. Vesměs je máme na účtech, které
jsou pod úrokovou sazbou zhruba
jedno a půl procenta,“ sdělil František Jura, primátor statutárního města Prostějova (ANO 2011). (mik)

MILIÓNŮ!

OSMDESÁT

zhodnotit
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V posledních dnech se v Prostějově
hodně mluví o soutěži na realizaci
pomníku Edmunda Husserla, proto
bych veřejnost rád seznámil s fakty.
Není žádným tajemstvím, že jsme se
zabývali myšlenkou odhalení nového
pomníku Edmundu Husserovi. Abychom předešli možným spekulacím,
vyhlásili jsme otevřenou soutěž, ve které se sešlo celkem deset návrhů. Tyto
návrhy posuzovala komise, ve které
byli většinově zastoupeni nezávislí
odborníci.
Bohužel bylo od počátku práce v komisi nominovaným zástupcům města

naznačováno, že jsou podjatí a že je
„předem rozhodnuto“. V podobném
duchu se nese i prohlášení některých
členů komise zaslané tento týden do
médií.
Všechny podobné spekulace musím
se vší rozhodností odmítnout. Například já osobně nepreferuji žádného
konkrétního autora, šlo mi vždy jen o
podobu pomníku, kdy jsem se domníval, že by mělo být na první pohled
patrné, že připomíná právě Edmunda
Husserla. Ale k jednotlivým návrhům
se nevyjadřuji.
Já mám naopak výhrady k působení
těch členů komise, kteří s námi jednali až arogantně a kladli si podmínky,
jako by investorem byli oni a nikoliv
město. V tomto smyslu cítím z práce
komise rozčarování.
Závěry komise včetně jí stanoveného
pořadí respektuji. Na druhé straně

sama komise i kdokoliv další musí
akceptovat, že podmínky soutěže počítají s možností, že záměr nakonec
realizovat nebudeme.
Rozhodně to ovšem neznamená, že by
samospráva měla opustit svůj záměr
postupovat v této věci transparentně.
Možnost, že by například Rada města Prostějova v rozporu s výsledky
soutěže vybrala návrh, který komise
nedoporučila, a nechala jej realizovat,
v tuto chvíli vylučuji.
Město Prostějov jako vyhlašovatel
soutěže je oprávněno představit veřejnosti soutěžní návrhy formou výstavy,
čehož využijeme.
Konečné rozhodnutí v této věci ještě
nepadlo a další postup budeme muset
s kolegy z rady města důkladně zvážit.
František JURA,
primátorstatutárního
města Prostějov

Prostějovský primátor zaslal do Večerníku vyjádření

anebfakta a mýty

Radnice nechá Ad.: Pomník Edmunda Husserla
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stavbu stávajícího Domu dětí a mládeže. Plánujeme, že dopoledne budou tělocvičnu využívat školy a v odpoledních hodinách pak
široká veřejnost,“ řekl předminulou středu
na tiskové konferenci po jednání rady města
primátor František Jura (ANO 2011).
Projektovou dokumentaci formou výzvy
jednomu zájemci získala kancelář Radka
Pavlackého z Otrokovic. Realizace stavební
akce se připravuje na základě rozhodnutí
zastupitelů. Letos byla zpracována projektová dokumentace pro společné územní
rozhodnutí a stavební povolení. Následně
byla akce územně a stavebně povolena Stavebním úřadem Magistrátu města Prostějov.
„Jelikož jsou předpokládané náklady na realizaci stavby vyšší než šest milionů korun, je
třeba vyhotovení projektové dokumentace
pro provádění stavby. Cenová nabídka na
tuto dokumentaci je ve výši téměř 288 tisíc
korun. Projekční kancelář, která zakázku
získala, na připravované akci již dříve pracovala a má proto všechny potřebné podklady
a znalosti pro zpracování dalšího stupně
projektové dokumentace,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že novou
tělocvičnu ve dvorním traktu DDM Sportcentra na Vápenici by mohli Prostějované
využívat už příští rok na podzim.
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* „Pan primátor měl na předvolebním billboardu napsáno, že
má číslo na pana premiéra. Tak
proč mu nezavolá, aby ověřil dotační podmínky?“
Tato otázka Petra Kapounka (Na
rovinu!) mířila na primátora města
Františka Juru (ANO2011).
* „Není třeba volat panu Babišovi, je to jen na nás!“
Odpověď prvního muže radnice na
sebe nenechala dlouho čekat a byla
velice pragmatická.
* „Přiznám se, že vašemu diskusnímu příspěvku vůbec nerozumím, ale to se nedá nic dělat...“
Primátor Jura nebyl jediným, kdo
nechápal slova opoziční zastupitelky
Hany Naiclerové (Změna pro Prostějov).
* „Toto je zasedání zastupitelstva, ne vyučovací hodina 3.B!
Není tedy třeba, aby na nás pan
náměstek Pospíšil křičel.“
Lídru hnutí Na rovinu! Aleši Matyáškovi se pranic nelíbil zvýšený hlas
bývalého pedagoga a nyní prvního
náměstka primátora Jiřího Pospíšila
(PéVéčko).
* „Pan Wolker má už v Prostějově
tolik bust a soch, že už se do města pomalu nevejdou...“
Toto poznamenal Tomáš Peka (Na
rovinu!) v narážce na skutečnost, že
daleko známější rodák Otto Wichterle nemá v Prostějově skoro nic...
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV Úterní mimořádné zastupitelstvo věnované
schválení žádosti o státní dotaci
na výstavbu šaten pro hokejovou mládež mnoho humorných
hlášek z úst komunálních politiků nepřineslo, přesto Večerník pár perliček zachytil.

PERLIÈKY

Michal
KADLEC
Shrňme si to podstatné. Projekt na
výstavbu nových šaten, o kterém se
mluví už několik let, se začal reálně
vytvářet už na jaře letošního roku, a to
dokonce ve dvou variantách. V té první mělo jít o jednopodlažní budovu,
druhá počítala s dvouposchoďovým
provedením. V květnu pak primátor

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

František Jura (ANO 2011) s náměstkem Rozehnalem vyjednal na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze dotaci ve výši čtyřicet
milionů korun, o čemž Večerník tehdy
informoval s velkou slávou. Tyto peníze by totiž zhruba z poloviny uhradily
veškeré náklady na náročnou stavební
investici. Všechno se v tu dobu zdálo
v nejlepším pořádku. Jenže ouha...
Dotace byla přísně vázána časovým limitem prostavěnosti do konce roku 2019,
ovšem vedle zimního stadionu se dosud
nekoplo do země! Proč? To hned v úvodu úterního mimořádného zastupitelstva

PROSTĚJOV Mohlo se jednat jen o formalitu a velice krátké setkání. Ovšem jednání o přeložení žádosti o státní dotaci v případě
výstavby šaten pro hokejovou mládež a krasobruslaře v prostorách Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově až na příští
rok se minulé úterý v rámci mimořádně svolaného Zastupitelstva
statutárního města Prostějov řádně protáhlo. Vedení magistrátu si to zejména od opozice pořádně schytalo za to, že nebylo
schopné dotáhnout projekt na výstavbu šaten už letos.„Do země
se opravdu nekoplo, nestihli bychom prostavět dotaci, kterou
jsme pro letošní rok měli. Je potřeba schválit odstoupení od dotační smlouvy pro rok 2019 a naopak nově odhlasovat žádost na
rok 2020,“ pronesl na začátku jednání Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek prostějovského primátora.

zdůvodnil primátor města. „Letos jsme
tuto stavbu z objektivních důvodů nemohli realizovat, přestože nám pro rok
2019 byla 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 stavbu šaten na
zimním stadionu dotáhnout do konce,“
objasnil situaci František Jura. „Projektová dokumentace byla kompletně zhotovena až ve druhé polovině července, my
jsme pak vše neprodleně předali oddělení
veřejných zakázek, aby vyhlásil výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Přihlásila se
však pouze jediná firma, takže jsme byli
nuceni konkurz vyhlásit znovu. Do opakovaného řízení se už přihlásily dvě, takže
jednu z nich jsme mohli vybrat jako vítěze teprve nedávno. Zaznamenali jsme tak
obrovské zdržení, které směrem k přidělené dotaci již letos nejde dohnat. Dotační
peníze bychom nestihli prostavět a museli bychom je vrátit ministerstvu,“ objasnil
celkem logicky náměstek Rozehnal.

V následné dvouapůlhodinové diskusi
se zastupitelé napříč politickým spektrem většinově shodli na jediné věci.
Odsouhlasili druhou projektovou
variantu, která počítá s dvoupodlažní
budovou šaten pro mladé hokejisty
a krasobruslaře. „Mladí sportovci tak
budou mít k dispozici více šaten, ale
i sociálního zázemí, dokonce také klubovnu. Stavba tedy bude o něco dražší
a budeme muset brzy schválit rozpočtové opatření. Přitom ale dotace bude
stejná, ta se nezmění. Počítáme tedy

od ministerstva se čtyřiceti miliony
korun,“ uvedl Rozehnal.
Při další diskusi už to ale radní od opozičních zastupitelů pořádně schytali.
„Když jsme na jaře schvalovali žádost
o dotaci, hlasovali jsme pro, i když
jsme v ruce neměli ještě projekt. To
byla chyba! Hlasovali jsme tedy pro
něco, o čem jsme nevěděli vůbec nic.
Teď jsme na to doplatili a zbytečně
musíme revokovat původní rozhodnutí. Já budu hlasovat sice pro, ale nelíbí se mi, jak se ve věci postupovalo,“

2TQUV÷LQXwVÊ\CUVWRKVGNÆRQFNQWJÆFKUMWUKPCMQPGEUEJX¾NKNKPQXQWå¾FQUVQFQVCEKPCXÚ
UVCXDWJQMGLQXÚEJwCVGPRTQTQM
Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

uvedl Aleš Matyášek (Na rovinu!).
„Podobně postupujeme i při jiných
stavebních investicích, kdy žádáme
o dotaci ještě před dokončením projektu. Nikdo nechce být pozadu,“ snažil se ohradit náměstek Rozehnal.
Kriticky se k jedinému bodu jednání mimořádného zastupitelstva vyjádřili i mnozí další opoziční zastupitelé, většině vadila liknavost při
přípravách projektu výstavby šaten
i výběru dodavatelské firmy. Po
bohaté diskusi však nakonec čtyřiadvacet zastupitelů zvedlo ruku
pro novou žádost o čtyřicetimilionovou dotaci pro rok 2020. „Jsem
přesvědčen, že tuto dotaci obdržíme,
máme to na ministerstvu slíbeno. Na
jaře by stavba šaten začala a už v roce
2020 by měly být předány do užívání,“
ujišťuje primátor František Jura.
V každém případě do té doby se budou
muset mladé hokejové naděje stále připravovat na zápas až v nedůstojných
podmínkách a většina družstev se po
svém zápase či tréninkové jednotce
z propůjčené šatny prostě vystěhovat.
Na toto téma připravuje Večerník
obsáhlý materiál i rozhovor s předsedou SK Prostějov 1913.
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takzvaně zazimováno,“ podotkl ještě
šéf Domovní správy.
Zajímaly nás i ekonomické výsledky vrahovického koupaliště. Jak
tam může být pokladník spokojen
či naopak? „Tady vás zatím musím
zklamat, nemáme sečteny ještě všechny položky a čekáme ještě některé faktury. Z těchto důvodů vám nemohu
sdělit konečné číslo. Podle odhadu
však už nyní mohu říct, že ani provoz
koupaliště ve Vrahovicích nedostaneme do černých čísel. Ztráta může být
podobná té z aquaparku,“ podotkl
Průša a dodal alespoň jednu pozitivní
zprávu ze dvou prostějovských koupališť: „Osobně jsem z premiérové sezóny tohoto koupaliště po jeho rozsáhlé
rekonstrukci spokojen. A to z toho
důvodu, že po odstranění drobných
nedostatků ze zkušebního dvoutýdenního provozu v roce 2018 si tradiční koupaliště pochvalovali i sami
návštěvníci.“

Dnes to ale vypadá zcela opačně, mezi
magsitrátem a vlastníkem sousedního pozemku došlo k dohodě, která dává výstavbě
tělocvičny poblíž centra Prostějova zelenou.
„V projektu muselo dojít k úpravám. Zjednodušeně řečeno, budova nové tělocvičny
bude nižší, aby neomezovala práva sousedů,“
potvrdil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora pro stavební
investice města.
Lidé tak budou moci pro své aktivity využívat ve městě další sportovní stánek. Radní
pro jeho stavbu již schválili zadání projektové
dokumentace. „Máme zájem na tom, aby
všichni měli kde sportovat. Proto chceme
vybudovat tělocvičnu na Vápenici jako pří-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Po více než dvouletých
tahanicích se tělocvična uvnitř areálu
Domu dětí a mládeže na Vápenici konečně může stavět. Připomeňme, že měla být
již součástí nákladné rekonstrukce, kterou budova DDM Sportcentra a její přilehlé nemovitosti prošly během uvedeného období. Proti vybudování sportovní
haly pro veřejnost byl jeden ze sousedů,
kterému vadila přílišná výška tělocvičny
a z toho plynoucí stín na jeho pozemku...
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KORUN Radní nechali upravit projekt, hala bude nižší

á
milujeme vecerník
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PŘIJĎTE ZA NÁMI NA T.G. MASARYKA (prostor vedle muzea) od 14.30 do 17.00 hodin
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Prostějovany budou nyní trápit většinou rodinné problémy, ty pracovní
budou raději všichni házet za hlavu. U rodinného krbu bude docházet
také často k hádkám, a to v podstatě kvůli naprostým malichernostem.
O dobrou náladu většinou nezavadíme.
BERANI–21.3.až20.4.Jen díky vám
se jeden z kolegů v zaměstnání nedostane do maléru. Jeho vděčnost
bude bezmezná, obzvláště když se
za něj ještě zaručíte u nadřízených.
Dobrý skutek se vám brzy vrátí,
taky budete mít problém.
BÝCI–21.4.až21.5.Nebudete si jisti
takřka ničím a z toho bude pramenit velmi nízké sebevědomí. To
poklesne ještě více ve chvíli, kdy se
dozvíte nepříjemnou zprávu ze soukromí. Brzy se ale ze všeho otřepete.
BLÍŽENCI–22.5.až21.6.Hlavně nezapomínejte na důležité věci, prkotiny vypusťte úplně z hlavy. Během
první poloviny týdne vás čekají
náročná pracovní jednání, pozor si
dejte hlavně na to, abyste se nenechali oblafnout.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Celkem klidný
týden bez větších potíží naruší snad
jen zpráva o vašem finančním kontě. Budete muset utáhnout opasky a
nějaký čas neutrácet za zbytečnosti.
Plaťte jen za to, co potřebujete pro
sebe.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Je načase investovat do vašeho šatníku a obměnit
ho. Před zimou si kupte pořádné
oblečení a nešetřete. Hodně peněz
vás ale bude stát i tento víkend, kdy
máte naplánován atraktivní výlet s
rodinou.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nebojte se
otevřeného rozhovoru se svým
partnerem, možná bude stěžejní a
rozhodující pro váš další budoucí
vztah. Poslední dobou to totiž mezi
vámi skřípe a je potřeba si toho hodně vyříkat.
VÁHY–23.9.až23.10.Udržujete se v
celkem dobré fyzické kondici, ale
podceňujete stav svojí mysli. Poslední dobou vás trápí děsné sny
či představy, takže se buď seberte a
navštivte odborníka, nebo se svěřte
blízkému příteli.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V těchto
dnech toho moc nenamluvíte, takže okolí si bude logicky myslet, že
se vám něco stalo. Jelikož se však se
svým trápením nikomu nesvěříte,
bude vás bolet hlava čím dál tím víc.

STŘELCI–23.11.až21.12. Nedělejte
si iluze o své nadřazenosti, a už vůbec ne v pracovním kolektivu! Jste
pyšní na něco, co vůbec neexistuje,
ale přivlastňujete si jen cizí úspěchy.
Lidově řečeno se chlubíte cizím peřím a doplatíte na to.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.Stres a
nepohodu dokážete odstranit pouze
tím, že na pár dní vypadnete z města
a tento čas strávíte v přírodě. Nejlépe
sami, protože jen tak si můžete odpočinout a přijít na jiné myšlenky.
VODNÁŘI–21.1.až20.2.Vaše nálada
se bude měnit ze dne na den a pro
své okolí se stanete naprosto nečitelnými. Dopustíte se také mnohých přehmatů, což vás ve svém důsledku může stát i hodně úsilí vrátit
vše do původního stavu.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Přátelé vás pozvou ke sportovní aktivitě a vy konečně poznáte, že svůj volný čas
můžete trávit mnohem užitečněji
než dosud. Navíc získáte pocit, že
právě sportem se můžete dostat k
novým známostem.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PEREME...
Ariel Color Prací Prášek 1,5kg
20 Praní

99,90

-

-

319,00
(40pr.)

159,90

199,00
(50pr.)

Savo Bez chlóru Universal prací
prášek na barevné a bílé prádlo
70 praní

-

-

-

-

299,90

199,00
(50pr.)

-

-

159,00
(20pr.)

469,90

269,00
(70pr.)

Persil Color Gel Lavender 50 praní 121,90
(20pr.)
/HQRU6HQVLWLYH$YLYiæPO
3UDQt

69,90

-

-

69,90

69,90

79,90
(60pr.)

&RFFROLQR6HQVLWLYHDYLYiæ
42 dávek 1l

69,90

-

-

-

69,90

-

9DQLVK2[L$FWLRQ2GVWUDėRYDÿ
139,90
VNYUQVSUHMPO

-

-

299,90 (3l)

97,90

-
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Jestliže chceme chodit v čistém oblečení, nebo spát ve voňavém, musíme si pravidelně
prát. Na tom není nic ohromující, proto patří k tomu sloužící prostředky k více či
méně pravidelnému sortimentu našich nákupů. A tak jsme zjistili, že prací prášek
Ariel Color seženete za nejvýhodnější cenu v Albertu, Savo Bez chlóru Universal
na barevné a bílé prádlo a Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn sprej nabízí
nejlevněji Tesco a na tato místa si můžete shodně zajít i pro Coccolino Sensitive
aviváž. To takový Persil Color Gel Lavender společně s Lenorem Sensitive Aviváž
má nejnižší cenovku v Penny marketu.
Ať je bílá zase bílá!
Průzkum byl proveden ve středu 16. října.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª
/,'29+9ö='51$
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Komunistický návrh, kterým by se
plošně všem zaměstnavatelům v zemi
nařídila nová povinnost od roku 2020
vyplácet zaměstnancům náhradu
mzdy za další týden navíc nad rámec
dnešní zákonné úpravy, zúží prostor
pro soutěž zaměstnavatelů na trhu
práce a dopadne na nejmenší podniky nejtvrději ze všech v poslední době
přijatých protipodnikatelských změn.
Předsedu vlády a hnutí ANO Andreje
Babiše o tom informoval oficiálním
dopisem prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Požádal jej
o ujištění, že jeho vláda a hnutí návrh
KSČM, který poslanci v prvním čtení
projednajínasvéschůziodtohototýdne, nepodpoří.
Předkladatelé novely zákoníku práce v
důvodové zprávě totiž tvrdí, že povinný
pátý týden dovolené nebude mít výrazné dopady na podnikatelské prostředí,
protože již dnes mnoho podnikatelů
prodlužuje dovolenou nad rámec
zákona svým zaměstnancům o jeden
týden formou zaměstnaneckého benefitu nebo přímo pracovní smlouvou. „V Hospodářské komoře jsme
na rozdíl od předkladatelů provedli
analýzy na základě dat od zaměstnavatelů, ČSÚ, Ministerstva financí a z
průzkumů firmy Trexima. A z nich
vyplývá, že čtyři týdny dovolené platí
svým zaměstnancům v drtivé většině
živnostníci a malé podniky, které jsou
páteří naší ekonomiky,“ připomněl
Dlouhý.
Čtyři týdny dovolené dnes poskytuje
přes 150 tisíc zaměstnavatelů v soukromém sektoru. Neznamená to ale,
že by tito zaměstnavatelé neposkytovali benefity navíc. Mnozí z nich totiž

namísto doplňkové dovolené poskytují jiné zaměstnanci často více ceněné výhody jako mimořádné odměny
nebo sick days.
Povinný pátý týden dovolené, obzvlášť v době nedostatku kvalifikované pracovní síly, zvýší roční náklady
firem o 35 miliard korun a sníží tak výkonnost českého hospodářství. Celkový výpadek v tvorbě zboží a služeb
se může projevit snížením ročního
nominálního HDP České republiky
až o 1 %.
„Ze všech stran slýcháme o vnějších
ekonomických rizicích spojených s
brexitem, ochlazováním německého hospodářství nebo obchodními
válkami. Skutečný potenciál srazit
českou ekonomiku na kolena má ale
právě tento návrh,“ dodává Dlouhý.
Nejde přitom jen o náklady. Komunisté, odboráři a ministryně práce a
sociálních věcí chtějí novelou od ledna
2020 smazat nerovnost zaměstnanců
v nároku na délku placené dovolené.
Před takovými rovnostářskými tlaky
komunistických a neomarxistických

elit Hospodářská komora varuje. Zaměstnavatelé potřebují pro získání a
udržení zaměstnanců nástroje, které
mohou použít v závislosti na svých
hospodářských výsledcích a poptávce
zaměstnanců. Mezi takové nástroje
patří zaměstnanecké benefity, jako
jsou sick days, studijní volno, podpora
stravování nebo právě dovolená nad
rámec zákona. Pokud stát z těchto
benefitů udělá nároky všech zaměstnanců, omezí soutěž zaměstnavatelů
na trhu práce.
Po důkladném zvážení možných
ekonomických a sociálních důsledků
plošného zavedení 5. týdnu dovolené
je tímto návrhem velmi znepokojeno
také představenstvo Hospodářské komory České republiky. V něm přitom
působí představitelé nejvýznamnějších
oborových svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů v zemi. Proto uložilo
prezidentovi Hospodářské komory,
aby seznámil všechny poslanecké kluby se závěry analýzy.
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POZVÁNKY
22. 10. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2020 – novinky, správné postupy,
příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně – přednáší Ing. Antonín Daněk
24. 10. NOVELA ZÁKONA O DPH – přednáší Ing. Olga Hochmannová
26. 11. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝ OSOB
2019–2020 – přednáší Ing. Karel Kvítek
3. 12. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 2019 – přednáší Tomáš Líbal
18. 12. ZDAŇOVÁNÍ MEZD 2020 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA
ROK 2019 – přednáší Ing. Milan Lošťák
Více na: www.ohkpv.cz

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vrchoslavice
Obec: Kelčice
Alojzov. Ulice od č. 372 a 353 po č.
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do Dne: 11. 11. 2019 od 7:30 do 144 a 515. Jednostranně od č. 212
13:00 hodin. Vypnutá oblast: 10:30 hodin. Vypnutá oblast: po č. 348 včetně č. 276, 216, 265.
jednostranně ulice od č. 136 po č. oboustranně ulice od č. 73 a 66 Oboustranně od č. 217 a 164 po č.
130, dále od č. 142 po č. 140.
směrem k dálnici včetně motorestu 221 a 160.
Obec: Kostelec na Hané
a č. 141, 94, 122. Dále ulice od č. 98 Obec: Želeč
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do a 107 po č. 132. Ulice novostaveb Dne: 14. 11. 2019 od 7:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast: celé s č. 105, 109, 108, a parc. č. 37, 33, 10:30 hodin. Vypnutá oblast: část
ul. Bezručova , Partyzánská, Za 30/1, 30/2.
obce napájená z TS Želeč Hliník:
Kapličkou, Přemyslovka, Dvorek, Odběratelská TS Kelčice teletník (č. Oboustranně ulice od č. 21 a 66 po č.
Smetanova č. 587, 816, Tyršova 36 300698).
146 a 82, dále č. 229, 222, 224, 220,
(obchod).
Obec: Určice
219, 12. Ulice od č. 69 a 237 po č. 186
Obec: Vrchoslavice
Dne: 12. 11. 2019 od 7:30 do 10:30 a 241, od č. 82 po č. 86, oboustranně
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: ulice od č. 242 a 212 po č. 240 a 235.
hodin. Vypnutá oblast: průjezd od č. 290 po č. 291, od č. 308 a 314 Ulice od č. 93 po 116, ulice od č. 89
nadměrného nákladu. Oboustranně po č. 292 a 334, celé ulice od č. 399 po 122, ulice od č. 98 po 94. Ulice
podél silnice od č. 3 a 24 po konec po konec obce směr Dětkovice, od č. 238 po č. 244 včetně lokality
obce směr Mořice. Ulice od č. 140 a celá ulice u školy (včetně areálu novostaveb. Oboustranně ulice od č.
132 po č. 136 a 8 vč. 162, 133. Dále ZŠ). Oboustranně podél silnice 123 a 147 po č. 149 a 142.
č. p. 89, 32, 110.
od hřbitova po konec obce směr
E.ON Česká republika, s.r.o.

OD 21. DO 28. 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 OUMUAMUA – PRVNÍ MEZIHVĚZDNÝ ASTEROID 24.10.2019 18:00
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
V měsíci říjnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 22. října: nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na Brachlavě, E.
Krásnohorské, Stroupežnického, Trnková - pouze ruční úklid
čtvrtek 24. října: Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická - Družební), Javorová (Žitná - 5. května), Ječná, Na
Blatech (Čechovická - Družební), V Zahradách, Růžová, Jasanová, Ovesná, Kaštanová, Habrová, Vrbová

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 21. října: Čechovice - u pošty; Čechovice - Luční; Čechovice - u kapličky; Čechovická u ZD
úterý 22. října: Krasice - Západní; Krasice – Moravská za obchodem; Krasice - Na Brachlavě; Kosířská – Na Vyhlídce
středa 23. října: Vrahovice - Trpinky; Vrahovice - K.Světlé; Vrahovice - Čechůvky točna; Vrahovice - M.Alše-P.Jilemnického
čtvrtek 24. října: Vrahovice – Jano Köhlera; Vrahovice – J.Suka
pátek 25. 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 21. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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Rondel na Vápenici už příští rok DEN TISKU s Večerníkem
PROSTĚJOV Společně s kolegou Jiřím Rozehnalem absolvovala náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková náročné
jednání s představiteli Olomouckého kraje ohledně dopravních investic v Prostějově. Jaké jsou novinky? Tou největší fakt,
že krajský úřad bude už v příštím roce investovat do výstavby
rondelu na křižovatce ulic Vápenice a Olomoucká. Probírala se
však také rekonstrukce Vrahovické a Wolkerovy ulice.
EXKLUZIVNÍ

rozhovor
pro Večerník
Michal
KADLEC

„S krajem jsme projednali
i další dopravní investice,“
uvedla Alena Rašková,
náměstkyně primátora Prostějova
nic nezmění, a to ani z pohledu na Národní dům, kostel nebo Kováříkovu
vilu. Vždyť křižovatka už tady přece je,
i když klasická. A navíc výstavbou rondelu zmizí z této křižovatky semafory,
které zrovna k památkám moc nepasují... Myslím si, že projekt projde schválením i přes tento úřad.“
ƔƔ Už několik let magistrát disponuje projektem na dva malé rondely
na Poděbradově náměstí. Mluvila
jste s představiteli Olomouckého
kraje také o nich? Dočkáme se jich
vůbec někdy?
„Ano, hovořili jsme také o tomto projektu. Problém je v tom, že náklady na
tyto kruhové křižovatky jsou mnohem
vyšší, odhadují se až na pětatřicet milionů korun. Máme ale přislíbeno, že by se
mohly vybudovat společně během rekonstrukce celé Wolkerovy ulice, která
je naplánovaná na rok 2021. Ale víte, jak
to je, příští rok jsou krajské volby, takže
může dojít ke změnám.“ (pousměje se)
ƔƔ V Prostějově máme před sebou
další náročnou dopravní investici.
Jak jste se dohodli s krajskými úředníky o rekonstrukci Vrahovické ulice?
„Je stále v platnosti, že tato ulice se
bude rekonstruovat v roce 2020. A to
v celé míře od náměstí Padlých hrdinů
v Prostějově až po zdejší kostel. Rekonstrukce proběhne samozřejmě po
úsecích, jinak bychom od dopravy odřízli celé Vrahovice. I tak to bude velká zátěž pro zdejší občany. Co je však
pozitivní, že se vybudují i cyklostezky
po obou stranách komunikace, ovšem
v podobě barevným pruhů v rámci
této silnice. Klasická cyklostezka tady
možná není, protože by musela vést
ve Vrahovicích i kolem domů, kde by

lidé přišli o parkovací místa a zároveň
bychom razantně museli sáhnout i do
zeleně.“
ƔƔ Nedávno jsme se ale dozvěděli,
že Správa železniční dopravní cesty
uvažuje o vybudování tunelu pod železničním přejezdem ve Vrahovické
ulici. Jak moc to zkomplikuje už naplánovanou silniční rekonstrukci?
„SŽDC se po letech vrátila ke starému
projektu, což i pro mě bylo do určité
míry překvapením. Záleží teď na nich,
jak rychle se k této stavební investici
rozhodne. Pokud by to bylo už příští
rok, muselo by dojít ke vzájemné spolupráci a kumulaci všech stavebních
úkonů. Jestliže by se ale tunel stavěl až
za několik let, nečekali bychom na to
a Vrahovickou bychom opravili celou
podle původních plánů.“
ƔƔ Součástí rekonstrukce Vrahovické ulice ale není řešení problému s křižovatkou na náměstí
Padlých hrdinů. Uvažovalo se také
o rondelu, bude zde skutečně kruhová křižovatka?
„Ano, na tomto místě byl původně
vyprojektován rondel. A to z toho důvodu, že při současném uspořádání
křižovatky se cyklisté složitě dostávají
na cyklostezku. K realizaci kruhové křižovatky nakonec nedošlo a podle všeho
ani nedojde. Podle vyjádření dopravní
policie nejde zas až tak o nebezpečné
místo, navíc rondel by přinesl daleko
více problémů s chodci. Rekonstrukce
celé Vrahovické ulice tedy musí proběhnout tak, jak je naplánována, protože kraj má již přiděleny dotace. S náměstím Padlých hrdinů se už budeme
muset vypořádat sami a na radnici se
musíme domluvit, jak zde řešit dopravní komplikace.“

tvrzení nepřijímáme.
Důkazem jsou naši
spokojení čtenáři, jejichž řady se i v době
internetu a sociálních
sítí neustále rozrůstají,“ říká šéfredaktor Petr Kozák.
Přesvědčit se o
tom můžete sami
21. října na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově.
Od 14:30 hodin se každé dítě
může zapojit do připravených soutěží, podojit umělou kozu, prohlédnout
si party limuzínu, malovat a tvořit v
tvořivé dílničce či se pokusit poskládat nejoriginálnější papírovou čepici.
Všechny děti, které zdolají soutěže,
obdrží dětské noviny a drobné odměny. Nezapomínáme ani na dospělé. Ti si mohou přijít nejen pro nejnovější vydání Večerníku a upomínkové
předměty, ale také se navíc na místě
zúčastnit soutěže o hodnotné ceny.
Členové naší redakce zodpovědí vaše
zvídavé dotazy nebo si s vámi popovídají o aktuálních tématech. Dorazí
také speciální hosté, kterými jsou záložník 1.SK Prostějov Jan Koudelka a
Ríša Dobiášek, nejmladší kytaristická
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hvězda Česko Slovensko má talent. K
tomu všemu bude hrát reprodukovaná hudba
„Přijďte! Těšíme se na všechny. Věřím,
že se společně dobře pobavíme a i navzdory chladnějšímu počasí si užijeme
pondělní odpoledne,“ zve širokou veřejnost marketingová manažerka Aneta
Straškrabová. „Rozdávat budeme také
slevové poukazy na předplatné Večerníku na rok 2020, zadání plošné inzerce
a uveřejnění vzpomínek budou za poloviční cenu a řádková inzerce zdarma,“
láká nejen všechny Prostějovany.
Takže, dnes odpoledne to bude na
náměstí velká jízda! Ať už půjdete
ze školy či z práce, stavte se. (red)
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ƔƔ Co bude asi Prostějovany v tuto
chvíli zajímat nejvíce, je rondel na
Vápenici. Jak je k němu po jednání
s náměstkem hejtmana panem Zahradníčkem a dalšími představiteli
kraje daleko, či naopak blízko?
„Naší dlouhodobou strategií v Prostějově je představa, že by všechny křižovatky
na vnitřním okruhu města měly být do
budoucna kruhové. Jsou totiž mnohem
průjezdnější než ty se semafory. Jsem
proto velice ráda, že jsme s představiteli
kraje dohodli investici ve výši pěti milionů korun na výstavbu rondelu právě
na vámi zmíněné křižovatce ulic Olomoucká a Vápenice. Kraj tyto peníze
včlení do svého rozpočtu na rok 2020.
Tato investice nebude příliš nákladná,
protože rondel využije stávající plochu,
pouze zasáhne do prostoru zeleně poblíž kostela Milosrdných bratří. Dohodli jsme se už na tom, že Prostějov na své
náklady nechá zhotovit projektovou
dokumentaci. Ta je už z větší části připravena, probíhají však ještě některá
jednání s Dopravním inspektorátem
Policie ČR a památkáři.“
ƔƔ S Vápenicí souvisí ale ještě jeden
problém, a to špatný technický stav
asfaltového povrchu této komunikace. Pamatujete i na to?
„O tomto problému samozřejmě víme.
Přestože silnice na Vápenici není ještě
tak stará, zejména u semaforů se vytvořily v asfaltu hluboké koleje. Je to i tím,
že se jedná o jednu z nejfrekventovanějších dopravních tepen města a také
přetíženou kamionovou dopravou.
A právě v rámci výstavby rondelu pamatujeme i na rekonstrukci povrchu
vozovky na Vápenici. Obě akce by se
měly uskutečnit současně.“
ƔƔ Zmínila jste i památkáře. Ti jsou
proti výstavbě rondelu na Vápenici
a Olomoucké?
„Doufám a pevně věřím, že i památkářům vysvětlíme, že výstavbou tohoto
rondelu se z hlediska památkové zóny

zjistili jsme

PROSTĚJOV Již dnes, tj. v pondělí 21. října, pořádáme na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově tzv.
Den tisku. V prostoru vedle muzea
bude od 14:30 hodin připraven
bohatý program pro všechny věkové kategorie. Nachystány máme
soutěže pro děti o hodnotné ceny,
tvořivou dílničku, skládání papírových čepic, ale také například dojení kozy na čas, přičemž na nejrychlejšího z vás čeká jízda městem v
limuzíně! Dospělí si mohou přijít
pro aktuální číslo nejčtenějšího
regionálního periodika periodika,
pobavit se s redaktorem či obchodní manažerkou o tvorbě novin, navíc obdrží upomínkové předměty.
Přijdou i speciálně pozvaní hosté.
Vše odstartuje minibeseda s autogramiádou fotbalisty Jana Koudelky, následovat bude malý kytarista
a účastník televizní soutěže Česko
Slovensko hledá talent Ríša Dobiášek. Na závěr pak rozkrojíme „večerníkovský“ dort!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako nejčtenější regionální periodikum oslaví zapomenutý svátek svobodných
médií. „V poslední době se prosazuje
tvrzení, že tisk obecně pomalu upadá
a přestává o něj být zájem, ale my toto
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PROSTĚJOV Celou záležitost,
o níž se v uplynulém týdnu po
městě hodně můuvilo. vylíčila ve
facebookové skupině Prostějov
Bez Cenzury přímo „účastnice
zájezdu“ na Burčákový pochod
v Mutěnicích. Ta se na něj vypravila společně s manželem a dalšími
asi dvaceti přáteli. Uživatelka si
veřejně stěžovala zejména na přístup samotného řidiče společnosti
FTL, který odmítl zastavit a počkat
na jejího muže.
„Skončil pochod a odjezd autobusu byl
naplánovaný na 17:30 hodin. Všichni
jsme se dostavili pět minut před odjezdem, ale můj manžel potřeboval na to-

aletu. Než si odskočil, dal mi peněženku
i mobil. Přesně o půl šesté se najednou
začal autobus rozjíždět, utíkala jsem
k řidiči a prosila jej, ať zastaví, že manžel
tady bude za vteřinu, že musel na WC.
Ale řidič jel dál. Křičela jsem, ať zastaví,
že u sebe nemá peníze ani mobil a hned
po příjezdu musíme vyzvednout tříletou dcerku. On však k našemu zděšení pořád zrychloval. Byla jsem v šoku
a zachvátila mě panika. Přiběhli i moji
přátelé a naléhali, aby zastavil. Řidič
pouze několikrát arogantně řekl, že jej to
nezajímá,“ popsala Kateřina Dostálová,
která dle svých slov na rozdíl od svých
přátel nepila, neboť měla na nádraží
auto. „Představovala jsem si, jak musím
jet tři hodiny zpátky pro manžela, se
kterým se nemám jak spojit a nezvlád-

nu vyzvednout dceru,“ zoufala si žena.
Potíže se ovšem nakonec zdárně vyřešily. „Jednomu pánovi z autobusu se podařilo spojit s lidmi z jiného autobusu,
kteří manžela našli a vzali jej s sebou,“
oddechla si.
%LWNDQDQ½GUDzÉ

Zde by se mohla celá záležitost o neochotném řidiči uzavřít. Jenže to se
nestalo! Po příjezdu do Prostějova na
nádraží se vše až nesmyslně vyhrotilo.
„Naše skupina přišla k řidiči, který byl
opět drzý a arogantní. Strhla se potyčka, do níž se připletla další skupina,
která se porvala se skupinou našich
přátel. Na místo byla přivolána policie,“
upozornila Dostálová, která nechápala, proč řidič nemohl na jejího muže

„Mnohem víc zbili klučinu,
co se mě zastal,“ přiznal řidič
počkat. „Nepomohl mi pláč, křik ani
prosby. Nikdy na tento šílený zážitek
nezapomenu,“ uzavřela žena, která se
obrátila se stížností na vedení FTL.
Zastal se øidièe,
pøijela pro nìj sanitka

Ve svém jinak celkem přesném popisu žena zapomněla zmínit jeden
poměrně podstatný „detail“. Že totiž
kromě policistů na nádraží zasahovala i sanitka. Ta musela ošetřit mladého muže, který se na místě řidiče
zastal a dostal se do rvačky s přáteli
paní Dostálové. Žena na přímý dotaz
po příčinách zranění mladého muže
odpověděla dosti nevybíravě. „To mě
vůbec nezajímá, asi někdo spadl na
hubu, jak byl ožralý. K tomu se snad

nemusím vyjadřovat,“ vyjádřila se doslova Kateřina Dostálová.
Sám řidič měl být dle vlastních slov poplivaný a dostat od paní dvě facky a dvě
rány pěstí od muže, který dle jeho slov
´dělá u udírny na splávku´. „Mnohem
víc ale zbili toho klučinu,“ upozornil
sám řidič. Bez zajímavosti není ani to,
že ze zveřejněných fotografií vyplývá,
jak si někteří z pasažérů vybili svoji
frustraci nejen na řidiči a jeho zastáncích, ale také na autobusu.
)7/9vHvHWÔÉSROLFLH

V celé záležitosti se Večerník obrátil na
vedení FTL. Zajímalo nás například,
zde jednal řidič v tomto případě správně a jaké mají jeho zaměstnanci pro
podobné případy pokyny. Měl na přání

cestující počkat, nebo bylo jeho úkolem
odjet přesně včas? Konkrétní odpovědi
jsme se však nedočkali. „Případné stížnosti, které se týkají provozu autobusů,
řeším přímo se stěžovatelem,“ reagoval
obecně Jiří Hloch, ředitel FTL-BUS,
který se k záležitosti dále odmítl vyjádřit
s poukazem na to, že ji šetří Policie ČR.
Přirozeně jsme se obrátili také na bezpečnostní orgán. Byl už v rámci šetření
této události někdo obviněn ze spáchání trestného činu případně přestupku?
A kolik lidí a jak bylo při incidentu zraněno? Naše otázky zaslané na e-mail tiskového mluvčího Krajského ředitelství
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov Františka Kořínka již ve středu před
polednem, zůstaly do uzávěrky tohoto
vydání bez odezvy.
(mls)
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region

Z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže podezírají němčičtí policisté dosud
nezjištěného pachatele. Tohoto
skutku se měl dopustit tím, že
v obci Těšice s použitím násilí
překonal oplocení zahrady a poté
i dveře dílny rodinného domu, ze
které odcizil elektrickou přímočarou pilu značky Black&Decker,
příklepovou vrtačku a kotoučovou pilu značky Bosch a motorovou pilu značky OleoMac. Majiteli
věcí tím způsobil škodu vyčíslenou na bezmála 15 000 korun na
odcizených a na 900 korun na poškozených věcech.

Zlodějem může
být kutil...

Minulé pondělí 14. října po jedenácté hodině přijali policisté
oznámení o nálezu připomínajícím vojenskou munici v Krakovci.
Na místo vyslaní policisté obvodního oddělení z Konice potvrdili,
že se jedná o ruční granát, proto
místo zajistili a přivolali policejního pyrotechnika. Ten zjistil, že
jde o atrapu ručního granátu z období druhé světové války a nález si
převzal. Evakuace osob nebyla při
zákroku nutná.

Šlo jen o atrapu granátu

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky je podezřelý šestadvacetiletý muž z Prostějovska. Policisté jej zastavili uplynulou sobotu 19. října odpoledne
v Němčicích nad Hanou, když řídil vozidlo Mazda. Mladý muž
při kontrole nepředložil řidičský
průkaz. Policisté záhy zjistili, že
mladík není vlastníkem řidičského oprávnění pro žádnou ze
skupin. U řidiče provedli orientační dechové zkoušky na alkohol,
které byly pozitivní s výsledkem
1,04 promile alkoholu. Řidič
s hodnotami souhlasil, ale odmítl
se podrobit lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu, načež uvedl, že od
jedenácti do čtrnácti hodin téhož
dne vypil čtyři desetistupňová
piva a zhruba za hodinu poté usedl do vozidla, aby odvezl kamaráda s kamarádkou.

Vozil kamarády opilý
a nemá ani řidičák

Uplynulou sobotu 19. října vpodvečer oznámil šestačtyřicetiletý
muž, že na poli mezi Štětovicemi
a Hrdibořicemi našel vojenskou
munici, zřejmě dělostřelecký granát. Na místo okamžitě vyrazili
prostějovští policisté, kteří nález
střeliva potvrdili. Přivolaní kolegové z pyrotechnické služby po
prozkoumání nálezu zjistili, že
se skutečně jedná o dělostřelecký
granát. Munici zajistili a odvezli.
Vzhledem k tomu, že se jednalo
o neobydlenou část, nebylo nutné
nikoho evakuovat.

Granát našel na poli
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Akce lákala především na strašidelné sklepení,
ale i na kouzelníka, šerm a ohňovou show

jaký byl halllow
weeen naa zám
mku v pluumlově.....

V pátek 11. října dopoledne policisté
na linku 158 přijali oznámení o kličkujícím rychle jedoucím vozidle Audi
Q7 na dálnici D1 ve směru z Brna na

Michal KADLEC

BRODEK U PROSTĚJOVA Naprostý šílenec, který mohl i zabít! Divoká
policejní honička se zlodějem luxusního Audi po dálnici poblíž Brodku
u Prostějova skončila předminulý
pátek zaplaťpánbů úspěšným dopadením cizince, který bláznivou
jízdou ohrožoval ostatní šoféry na
dálnici a poté naboural do dodávky.
Policisté jej s namířenými pistolemi
okamžitě po nehodě zadrželi, načež
zjistoli, že osmadvacetiletý muž byl
opilý a pod vlivem kokainu! O něco
později vyšlo najevo, že na cizince
byl už několik týdnů vydán evropský
zatykač...

Olomouc. „Vozidlo se při nestandardní jízdě mělo při jízdě otřít o svodidla.
Policisté z dálničního oddělení Ivanovice na Hané se okamžitě vydali
vozidlo zkontrolovat. Auto spatřili na
sedmém kilometru dálnice D46 u exitu Drysice. Řidiči dali pokyn k zastavení vozidla rozsvíceným nápisem
´stop – policie´ současně s použitím
výstražného a zvukového zařízení,“
informoval Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Řidič sice nejprve zpomalil, ale vzápětí prudce zrychlil a sjel s vozidlem
z dálnice na dvanáctém kilometru
směrem na Brodek u Prostějova. „Při
sjezdu v pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost, vyjel mimo komunikaci na travnatý pás, následně zpět
na komunikaci, kde narazil do projíždějícího vozidla Iveco Daily. Kolegové

z Jihomoravského kraje dálničního
oddělení Ivanovice na Hané vzápětí
řidiče zajistili a předali událost prostějovským kolegům ke zpracování.
Při nehodě byli lehce zraněni oba řidiči
vozidel. Celková škoda na vozidlech,
svodidlech a dopravní značce přesáhla
3,7 milionu korun,“ popsal chvíle jako
z německého seriálu Kobra 11 Libor
Hejtman.
Co to bylo vůbec za šílence, který ohrožoval nejen svůj život, ale i ostatních
účastníků silničního provozu? „V řidiči
odcizeného Audi Q7 byl zjištěn osmadvacetiletý cizinec, který se podrobil
orientačním dechovým zkouškám na
alkohol a dále testu na přítomnost jiných návykových látek. Testy ukázaly, že muž řídil pod vlivem alkoholu.
Přístroj muži naměřil 0,29 a 0,24 promile alkoholu v dechu. Test na drogy byl pozitivní na kokain. Policisté

zjistili, že na vozidle se nachází
polské registrační značky, které
k němu nepatří. Po automobilu
bylo vyhlášeno pátrání v Rakousku. Zajištěný cizinec proto putoval po ošetření do policejní cely,“
prozadil mluvčí krajské policie
s tím, že podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci byl cizinec 12.
října se souhlasem krajského státního zástupce v Brně zadržen. „Ve věci
je vedeno řízení o předání osoby na
základě evropského zatýkacího rozkazu. Cizinec je podezřelý z několika
dopravních přestupků, které společně
s dopravní nehodou šetří prostějovští dopravní policisté,“ uzavřel Libor
Hejtman.
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a rozšiřujeme. Nicméně pouze během
našeho Halloweenu v něm ožijí strašidelné bytosti,“ prozradila Večernku Kateřina Jenešová, která na jeho přípravě
spolupracovala s Jiřím Trundou.
Celkem se sklepením prohánělo 14
děsivých tvorů v často velmi nápaBYLI JSME
U TOHO
ditých kostýmech. Jejich hlavní efekt
Takovou úlevu, jakou v sobotu 19. října všechny kameny spadlé ze srdce, vytvoři- spočíval v tom, že byly k nerozeznání od
*CNNQYGGPPC\¾OMWX2NWONQX÷V¾JN7RN[PWNQWUQDQVWUGPCP÷LX[RTCXKNCURQWUVC
zakoušely děti vycházející respektive vy- ly by pořádný kopec. Přesto byl o zkoušku desítek děsivých figurín, které suterén
F÷VÊPGLTč\P÷LwÊJQX÷MW
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bíhající z temnot strašidelného sklepení odvahy mezi dětmi i rodiči velký zájem. zámku trvale obývají. Jakmile se však ve
plumlovského zámku, mnohé z nich ne- „Strašidelné sklepení je jednou z pro- tmě pohnuly či vydaly nějaký zvuk, zatr- „uklidnit“ při promítání halloweenských Bude to zřejmě i díky tomu, že masky
zažijí ani po složení maturity. Kdyby se hlídkových tras plumlovského zámku. nulo i dospělým, natožpak dětem. Mno- příběhů rodiny Simpsonových. „Ná- neustále obměňujeme. Často s nimi
na schodech, které z něj vedly, posbíraly Jedná se o prostor, který doplňujeme ho z nich vzalo za vděk tím, že se mohly vštěvnost se nám každoročně zvyšuje. přicházejí sami naši účinkující. Někteří
z nich jsou při jejich přípravě skutečně
velmi kreativní,“ usmála se Jenešová.
saa
Oživlé strašidelné sklepení zřejmě bylo
3x foto: Martin Zaoral
sice největší, nicméně rozhodně ne jedinou atrakcí nachystanou během Halloweenu na zámku. Mezi ty další patřila
show kouzelníka Štěpána Gajdoše, který
dokázal děti na nádvoří zámku vtáhnout přímo do děje. Některé z nich díky
němu začaly kouzlit, ani nevěděly jak.
Mimo něj vystoupila také s hororovým
představením skupina historického šermu. Vyzkoušet si své čarodějné schopiV÷R¾P )CLFQw D÷JGO UXÆ MQW\GNPKEMÆ UJQY FQM¾\CN 8éCTQF÷LPÆOUMNGRGPÊD[NQOQåPÆRQVMCVD[VQUVK\PKEJå #VTCMEGXUWVGTÆPW\¾OMWX[TQUVNCRQFVCMVQXMQWTGURGM
nosti mohli malí účastníci na několika
FTQDQVKPWXV¾JPQWVFQXÊTWF÷PÊ
wGNUMWVGéP÷UVTCEJ
VKXGMQW\GNPQWJčNMQW-CVGąKP[,GPGwQXÆ
zastaveních čarodějné stezky. Jejich
vědomosti pak prověřil speciální hallo-

PLUMLOV Máte problémy s dětmi? Nevíte si s nimi rady?
Ztratili jste u nich autoritu? A nevzali jste je minulou sobotu do
strašidelného sklepení plumlovského zámku? Pak jste udělali
velkou chybu! Právě tato jedinečná atrakce dokázala i ta největší
zlobidla a divočáky proměnit v krotké beránky, kteří měli jediné
přání: aby je jejich maminka či tatínek už nikdy neopustili. A za to
byli schopné slíbit cokoliv. Večerník vše sledoval pěkně zblízka.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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vystavovali v Čelčicích

ze strany 3
ČECHY POD KOSÍŘEM Situace
s úhynem zámeckého bobra byla překvapením i pro kastelána. Ten se v minulosti netajil tím, že z obav o vzácné
dřeviny bobry v parku právě nevítá.
„Stromy jsme natřeli látkou, která
měla bobry odpuzovat. I díky tomu
jsme jiné vážnější škody nezaznamenali. Ohlodaná byla pouze asi třicet
let stará vrba,“ ohlédl se Martin Váňa.

➢

Na zámku Čechách pod Kosířem
si původně mysleli, že mají v parku bobry dva a že se brzy dočkají
mladých. K tomu ovšem nedošlo.
„Co konkrétně se uhynulému zvířeti stalo, nikdo neví, možná se během povodní utopil. Od té doby
však není po bobrech v parku ani
památky. Možná tu byl jen jeden,
možná se ten druhý někam přesunul či také uhynul,“ zauvažoval Váňa.
To vše přesto neznamená, že se zá-

mecký park bobrů zbavil natrvalo.
„Přicházejí k nám od rybníčků v Čelechovicích. Jak jsme se jednou dostali
na jejich migrační trasu, dá se počítat
s tím, že do roka je tu máme zase,“ uzavřel kastelán.
Bobři evropští jsou sice státem chráněni, mnohde však způsobují velké
škody na stromech. Své zkušenosti
s nimi mají například ve vzácném
Lednicko-valtickém areálu, kde žijí již
několik let.
(mls)

Zámecký park je opět bez vodních hlodavců

ČELČICE Tohle už je osvědčené!
Člověk, který chce být šťastný jeden den, ten se opije. Pokud ovšem
chce být šťastný celý život, pracuje
na vlastní zahradě. Úžasné plody
přírody byly k vidění na okresní výstavě ovoce, zeleniny a květin, která
se poslední zářijový víkend konala v kulturním domě v Čelčicích.
Výstavy se zúčastnilo celkem 13
základních organizací Českého zahrádkářského svazu z celého okresu
Prostějov. Navštívilo ji přes čtyři stovky
lidí. Kdo přišel, určitě nelitoval. Všichni
přítomní obdivovali různé druhy ovoce, zeleniny a květin, ale také nádherná
květinová aranžmá, věnečky, bonsaje
a další.
V kulturním domě proběhlo rovněž tvarování bonsají, po oba dva dny také byly
k vidění ukázky pletení košíků a přehlídka
včelích produktů. „Mimo jiné nás potěšilo, že se přišli podívat žáci ze čtyř škol,a to
z Čelčic, Bedihoště, Hrubčic a Vrahovic,“
zmínila se Vlasta Ambrožová z ČZS Prostějov, která zároveň poděkovala všem
pořadatelům a Olomouckému kraji za
finanční podporu.
(mls)
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ště. Bohužel byl již
v tu chvíli mrtvý,“
popsal Večerníku
starosta Laškova
Ladislav Jedlička.
Jak jsme dále
zjistili, hledaný
muž byl zdatný turista a do okolí
Laškova mířil na houby pravidelně.
„Obvykle jezdil autobusem. I proto
jeho příbuzní doufali, že si pro návrat
domů zvolil tento dopravní prostředek.
To je důvod, proč jeho ztracení nahlásili až s časovým odstupem. Ale když
na něj doma marně čekali, rozhodli se
zavolat policii,“ prozradil Jedlička.
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pátrali od středeční páté hodiny odpolední. K pátrání v pozdních nočních
hodinách použili vrtulník s termovizí.
Od čtvrtečního rána se do něj zapojilo
zhruba 150 policistů a hasičů včetně
psovodů, civilních kynologů z celé
Moravy a dalších specialistů. Pátrání
komplikoval těžký terén a místy velice
hustý lesní porost. Muž byl nakonec
nalezen několik kilometrů od místa,
kde pátrání začalo.
„Něco takového jsem ještě nezažil.
Lidé vytvořili rojnici, rozestupy byly
po třech metrech. Šlo se ve směru od
Červeného kříže ke Kruhovskému
mlýnu a zase zpět. Po třetí hodině
odpolední pána objevil hasič z Námě-

Zahrádkáři

Policisté společně s hasiči i civilisty
od středečního odpoledne 16. října
pátrali po třiasedmdesátiletém Janu
Štěrbovi z Olomouce. Hledaný se
ztratil v lesním prostoru mezi obcemi
Kandia, Krakovec a Raková. Muž šel
s rodinou na houby, ale nedorazil na
domluvené místo srazu. „Naposledy
jej jeho příbuzní viděli v 9:45 hodin.
Dle domluvy se všichni měli znovu
setkat na stejném místě v poledne.
Pohřešovaný však nedorazil a nedal
o sobě ani vědět,“ předeslal k nešťastné události František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Policisté společně s hasiči po muži

Martin ZAORAL

LAŠKOV Takové manévry snad
ještě nezažili! Téměř 150 hasičů,
policistů i civilistů se zapojilo do
pátrání po houbaři, který se uplynulou středu ztratil v lesích poblíž
Laškova. Společně vytvořili rojnici
dlouhou bezmála půl kilometru.
Nakonec
třiasedmdesátiletého
Jana Štěrbu z Olomouce objevil hasič z Náměště na Hané. V tu chvíli
již byl bohužel mrtvý.

zjistili jsme

Co bylo příčinou smrti, prozradí až nařízená soudní pitva. „Určitě
jej nikdo nezastřelil, pravděpodobně
to byl infarkt. Ale mohl zemřít také na
podchlazení, když byl nucen strávit
v lese noc. Hlavně k ránu u nás byla
pořádná zima,“ zauvažoval starosta
Laškova.

*QWDCąGPCwNKOTVXÆJQXNGUGW.CwMQXC

Čistá krása!

weenský kvíz.
Vše pak uzavřela ohňová show spojená s oslavou západu slunce. Ohlasy
byly vesměs nadšené. „Bylo to prima,
strávili jsme tu přes tři hodiny a stejně
jsme nestihli úplně všechno. Byli jsme
rádi, že jsme si tu mohli dát něco k jídlu.
Jinak nejlepší bylo strašidelné sklepení.
Nejvíc jsme se v něm báli toho chlápka,
co tam číhal s nožem. Ještě teď před očima vidím, jak se mu leskla čepel,“ zhodnotila paní Pavlína, která do Plumlova
dorazila z Prostějova.
Zatímco příroda se již pomalu chystá na
nadcházející zimu, plumlovský zámek se
ještě usnout nechystá. Už tuto sobotu
26. října zde proběhnou zabijačkové
hody, o týden později pak přijde na
řadu Uspávání broučků.

www.vecernikpv.cz
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Určice (mls) - Po silnici do Alojzova
bude v pondělí 4. listopadu uzavřena
i silnice z Určic ve směru na Seloutky. Důvodem je stavba kanalizace
a ČOV v obci. Uzavírka by měla trvat do 29. listopadu.

Do Seloutek
se nedostanete

Ivaň (mls) - Ve středu 2. října navštívili inspektoři Státní zemědělské
a potravinářské inspekce prodejnu
potravin v Ivani. Po kontrole byly
uzavřeny prostory dvou skladů
a chodby. Důvod představovaly
myši, plísně na stropě a nepořádek.
Sklady do uzávěrky tohoto vydání
otevřeny nebyly. Obchodu jako takového se uzavření netýkalo, otevřený zůstával nepřetržitě.

Obchod musel
zavøít sklad

Dzbel (mls) - Sbor dobrovolných
hasičů ve Dzbelu má celkem sedmdesát členů. Dlouhou dobu jim byla
vyhrazena pouze garáž, ve které stála
jejich cisterna. Nedávno se podařilo
dokončit výstavbu nové zbrojnice za
zhruba čtyři miliony korun. Tu nyní
čeká slavnostní posvěcení, které je
naplánováno na sobotu 26. října.
Setkání začne ve 14:00 hodin slavnostním nástupem. Při této příležitosti také budou ocenění jednotliví
členové SDH.

Vysvìtí novou zbrojnici
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Prostějovský zastupitel Pavel Dopita nejen o nepřizpůsobivých občanech

PROSTĚJOV Před pár týdny se
Prostějovem rozvířilo téma zvyšujícího se počtu romských spoluobčanů na náměstí T. G. Masaryka a v jeho přilehlém okolí. Jak
se ukázalo, je to záležitost hodně
ožehavá a k diskusi přiměla notnou část obyvatelstva včetně politických reprezentantů. Jedním
z nich je Pavel Dopita (na snímku), který je znám především jako
velký nadšenec vrahovických aktivit. Zastupitel statutárního města Prostějov za hnutí Svoboda přímé demokracie Tomio Okamura
se nedávno stal jedním ze signatářů, kteří iniciovali a také podepsali petici, na jejímž základě vedení
magistrátu velice promptně sestavilo speciální pracovní skupinu.
Ta se má zabývat stále rostoucím
přílivem nepřizpůsobivých lidí
do centra města a jejich až terorizujícímu chování vůči většině
slušných obyvatel. „Štědře podporujeme ty, co na společnosti
parazitují,“ kritizuje muž, který ve
vrcholném orgánu radnice načíná
druhý rok svého mandátu.

v rámci exkluzivního
interview
w
erník
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
C
yy Jaké pocity máte ze svého již ročního působení v prostějovském zastupitelstvu?
„Ten rok utekl hodně rychle. Musím
říct, že poté, co jsem sledoval přenosy
ze zastupitelstva v minulém volebním
období, očekával jsem všechno možné... Nakonec mě práce v zastupitelstvu
prozatím příjemně překvapila.“
yy S čím jste spokojen, a co vás naopak štve?
„Při své práci se vždy snažím srovnávat
dva aspekty. Jaké je konkrétní rozhodnutí ve prospěch občanů Prostějova
a samého města a jak se v konkrétním
případě k tomu stavím já jako člověk.
Musím podotknout, že jsem zastáncem
rychlého řešení. Co hodnotím velmi
kladně, tak předjednávání jednotlivých
bodů na úrovni předsedů zastupitelských klubů, a to ještě před samým
zastupitelstvem. To má výrazný podíl
na tom, že samotná jednání jsou kratší
a není tam tolik emocí, přestože to i tak
občas zašumí. Výhodou opozičního
zastupitele je, že se mohu rozhodovat
svobodně a nejsem svázaný koaliční
smlouvou. A protože jsem prý extrémista, tak tato rozhodnutí jsou extrémně svobodná.“
yy Stal jste se jedním z autorů petice,
v níž poukazujete na stále se zvyšující
problém v centru Prostějova. Proč se
sem podle vás stahují nepřizpůsobiví občané?
„Předem musím poznamenat, že petici vyvolali sami občané, kteří se na nás
obrátili s prosbou o pomoc. I když jsme
věděli, že se v těchto místech něco děje,
skutečnost nás nepříjemně překvapila! Po zveřejnění se mi začala schránka
Messengeru plnit těžko uvěřitelnými
příběhy. Napadení, pokus o vytržení
kabelky, plivání. Sami jsme byli svědky
něčeho, co můžeme nazvat vybíráním
mýtného u sochy Jiřího Wolkera. Vypadá to jako žebrání, ale když statný
muž zastoupí cestu ženě nebo školákovi
s napřaženou rukou tak, že tito nemohou projít a další tři jsou v zorném poli,
hodně z nich raději sáhne do peněženky a nějaký obnos vydá. Situaci jsme
řešili přivoláním hlídky městské policie.

Tento postup doporučujeme každému,
kdo by byl svědkem podobného chování. Nesnažte se to řešit sami, neznáte
možnou formu a intenzitu případného
útoku.“
yy Jak byste tedy definoval situaci,
která se v současnosti děje v centru
ru
Prostějova?
„Osobně to nazývám mikroterorem. Je
ou
to taková změna, kdy situace většinou
ie,
ještě není na přivolání hlídky policie,
ko
ale nutí vás to měnit své chování. Jako
du
příklad mohu uvést situaci u přechodu
ou
na Újezdě. Tři zdatní muži se opřou
o zábradlí a své zadní partie vystrčí do
dí
chodníku, takže prostor mezi nimi a zdí
ud
domu není širší než jeden metr. Pokud
á
tam má projít žena spěchající od náhá
draží směrem k radnici, zaváhá. Zaváhá
de
jednou, zaváhá podruhé a pak si najde
utí
náhradní trasu. Mikroteror nás tak nutí
at
měnit zažité zvyky. Může tedy nastat
dé
situace, že do určitých částí města lidé
prostě přestanou chodit.“
yy Proč se ale tolik lidí, kteří teroririzují ostatní obyvatele, najednou stěěhuje do centra?
ch
„Nemyslím si, že je to primárně jejich
urozhodnutí... Jedná se obchod s chuní,
dobou. Je to zvláštní druh podnikání,
d
dpři kterém si představte fiktivní nabídho
ku: ‚Chcete investovat do rozpadlého
te,
domu v Prostějově? Když ho koupíte,
ící
zajistíme vám nájemníky pobírající
oč
příspěvky a doplatky na bydlení‘. Proč
en
je to tak výhodné? Třeba proto, že jen
vě
příspěvek na bydlení může v Prostějově
dosáhnout částky až 12 507 korun na
k,
rodinu. Často pak následuje doplatek,
což je dávka pomoci v hmotné nouzi,i
která pomáhá dorovnat náklady na bydlení a vychází z existenčního a životního
minima. Tito obchodníci s chudobou
nastavují nájemné na takovou výši, která
neodpovídá cenové mapě v dané lokalitě. Zde se ptám, kde je ze strany státu
podpora mladých rodin, které jsou ekonomicky činné? Nejsou náhodou trestány za to, že pro budoucnost svoji a svých
dětí něco dělají a nespoléhají se na stát?
Takovou výši nájemného si totiž obyčejně nemohou dovolit.“
yy Kolik Prostějovanů už petici podepsalo a jaké od nich slyšíte názory?
„Během pár dnů, kdy jsme sbírali podpisy u petičního stánku vedle Atria,
podpořilo naši petici přes čtyyři stovky občanů. Co jsme slyšeli nejčastěji,
mimo toho, že máme jejich podporu,
tak připomenutí, že jsou i jiné problémové lokality. Že je situace vážná také
mimo centrum města. Zvali nás k hlavnímu nádraží, na Olomouckou ulici, na
Šárku, na ‚Pujmanku‘. Nejčastější věta
byla, že jsou rádi, že se konečně o tuto
situaci někdo začal zajímat. Ptali se, jak
je možné, že ten, kdo celoživotně nepracuje, se může poflakovat a že stát za něj
vše zaplatí. Přitom podpora mladým
rodinám je přímo tragická. Řešíme, že
se rodí málo dětí, ale přitom štědře podporujeme ty, co na společnosti parazitují, nebo jsou dokonce z určitých kruhů
snahy dovážet migranty na dorovnání
populace. To považuji rovnou za nápad
nesvéprávného šílence v době, kdy populační exploze v Africe nese hlavní podíl na tom, že je na Zemi již skoro osm
miliard lidí a do třiceti let by jich mělo
být již plných deset miliard. To je ovšem
již příliš globální téma a na samostatný
rozhovor.“ (úsměv)
yy Vaše petice se projednávala také
na zastupitelstvu a setkala se s kladným ohlasem i u vedení magistrátu.
Jaký z toho máte pocit?
„Petice prostě splnila svůj účel a na návrh SPD Tomio Okamura byla při zastupitelstvu zřízena pracovní skupina.
Tímto chci poděkovat všem petentům,
kteří nás podpořili. Rád konstatuji, že se
nám vyplatilo i předjednání podpory

napříč politickým spektrem. Musím
vzkázat díky také panu primátorovi,
který náš návrh na vznik pracovní skupiny podpořil. Není to však až takové
překvapení, protože nám všem jde
o jedno. Aby centrum města zůstalo čisté a bezpečné a občané sem rádi chodili
za zábavou i odpočinkem.“
yy Myslíte si, že ohledně problému
s asociály v centru Prostějova bude
mít sílu něco změnit ona vytvořená
pracovní skupina?
„Je to problém, který trápí spoustu
měst. Dokonce jsem slyšel, že oproti si-i
tuaci jinde je to v Prostějově vlastně v pohodě. Snaží se nám namluvit, že když
jsou jinde ve výkalech po pás, tak máme
být v klidu, když nám dosahují pouzepo
pouze po
kotníky. S tím nemohu souhlasit. Sice
nelze předjímat, jak se celá záležitost
vyvine, ale nedělat nic a jen rezignovaně
sledovat, jak se nám centrum města mění
ve vyloučenou lokalitu, by bylo hodně
špatné... K vaší otázce, proběhla již první
schůzka pracovní skupiny a zatím jsem
optimista. Budeme ovšem potřebovat
pomoc občanů. Aby nějaká lokalita byla
vyhlášena jako takzvaně

Slyšel jsem, že oproti situaci jinde je to
v Prostějově vlastně v pohodě. Snaží se
jinde ve výkalech
nám namluvit, že když jsou jind
po pás, tak máme být v klidu, když
kd nám dosahují
pouze po kotníky. S tím nemohu souhlasit...

Foto: archiv SPD Tomio Okamura

‚bezdoplatková‘, podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, musí zde být měřitelný nárůst přestupků a trestných činů.
Oblast se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů může totiž vyhlásit
pouze odbor sociálních věcí na základě
informací od městské i státní policie
a od OSPOD. Vyzýváme proto občany,
aby nebyli lhostejní k tomu, co se kolem
nich děje!“
yy Je podle vás možné centrum Prostějova změnit v bezdoplatkovou
zónu na sociální bydlení?
„Jak jsem již řekl, nelze předjímat, jak
celá situace skončí, budeme potřebovat
podporu občanů, ale je naší povinností
se o to snažit. Dát všem jasný signál, že
město Prostějov nebude nečinně sledovat, jak se centrum mění ve vyloučenou
lokalitu, ale bude se aktivně bránit.“
yy Pojďme na jiné téma. Jste znám
jako zarputilý Vrahovičák. Jak je na
tom podle vás tato příměstská část
Prostějova v současnosti? Co Vrahovicím dnes nejvíce chybí?
„Mnoho občanů Vrahovic jezdí do
zaměstnání, do škol i za zábavou do
centra města na kolech. Je smutné, že
ani po tolika letech různých diskusí neexistuje cyklostezka spojující Vrahovice
s centrem. V této souvislosti mám přání, abychom se napojili na cyklostezku
v Kralicích na jedné straně a Držovicích
na straně druhé. Dalším problémem je
oddalování revitalizace Sídliště Svornosti, kde se celá akce zasekla na řešení
parkovacích míst. Obava z toho, že nová
parkovací místa budou vlastně pro pracovníky firem sídlících v areálu bývalé
Minervy, dostala celý projekt do patové
situace. Přitom existovalo řešení udělat
velkou parkovací plochu hned vedle
tohoto areálu. Nechci již zmiňovat železniční přejezd a především ´úžasné´
terénní dobrodružství na přejezdu
vlečky do slévárny, za něž nám naše auta
rozhodně neděkují. To se snad již vyřeší
plánovanou rekonstrukcí Vrahovické
ulice v příštím roce. Také pivovarský
rybníček si zaslouží naši pozornost.
Přilehlé občerstvení navštěvuje zejména v letních měsících mnoho rodičů

s dětmi ze širokého okolí. Jeho neutěšený stav a především zápach a všudypřítomné odpadky jsou ostudou.“
yy Za uplynulý rok se vám v zastupitelstvu podařilo prosadit pro Vrahovice hned několik věcí a investic. Jak
se vám spolupracuje se současným
vedením města?
„Navázali jsme na práci minulého zastupitelstva, které prosadilo rekonstrukci místního koupaliště, což byla jedna
z největších investic města v minulém
období. Je to jediný venkovní bazén
v Prostějově, kde se dá plavat. Nám se
podařilo vybudovat nové dětské hřiště
u fotbalového stadionu a osobně považuji za přínosné rozšíření workoutu.
Zastávám názor, že čím více budou
lidé a zejména děti sportovat, tím méně
budou potřebovat lékaře. Za osobní vítězství považuji přijetí mého návrhu na
svoz tříděného odpadu dvakrát týdně,
který iniciovali občané Vrahovic. Bylo
to na základě situace, kdy lidé z okolních
vesnic cestou do práce odkládali tříděný odpad u prvních kontejnerů. Bez
ohledu na to, jak byly plné. To je samozřejmě lepší varianta, než kdyby končil
v příkopu. V souvislosti s Vrahovicemi
se zmíním ještě o jedné věci. Občanům
se podařilo vyvolat petici proti výstavbě
několikapodlažní ubytovny v zástavbě
rodinných domů. Tato iniciativa nakonec uspěla. To je ta námi prosazovaná
přímá demokracie v praxi.“
yy Všimli jsme si také, že se v poslední době výrazně mění skladba
obyvatel v ulici Marie Pujmanové ve
Vrahovicích. Romy či sociálně slabší
rodiny tam střídají cizinci pracující
ve firmách v průmyslové zóně. Je to
podle vás dobře?
„To je na samostatný článek... Jak víte,
dlouhodobě kritizuji výstavbu dalších
ubytoven. Těžko se chápe, proč do
Prostějova přichází další firmy, když je
zde v podstatě nulová nezaměstnanost
a musí si dělníky dovážet. Jedná se většinou o montovny a sklady. Mně zde
prostě chybí podniky s technologicky
náročnějším zaměřením, které by zde
udržely mladou generaci. Mimocho-
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yy Pak je tu ale ještě jeden problém,
a to s bezdomovci...
„Zde si dovolím jinou úvahu. Nedávno
jsem otevřel na sociálních sítích problematiku bezdomovců. Jeden mi hodně od plic vynadal u Lidlu, když jsem
mu odmítl dát peníze. Bylo mi jejich
ochránci řečeno, že mají právo na svůj
styl života a nikdo je nemá omezovat.
Dobře, ale já říkám, že to musí platit
oboustranně. Oni také nesmí omezovat
nikoho jiného. Kolika lidem se stalo,
že tito se od nich agresivně dožadovali
drobné finanční částky? Kde berou tu
drzost, že ostatní mají financovat jejich
zahálčivý život? Pokud by chtěli řešit
svoji situaci, sehnali by v Prostějově
zaměstnání i s bydlením na ubytovně
a nemuseli by se sem navážet zahraniční
dělníci. Oni prací ale pohrdají. Tím bych
tuto problematiku prozatím uzavřel.“
yy Jste znám také jako sportovec.
Čím se zabýváte a jaké máte úspěchy?
„Ano, sport mám rád a je to můj životní styl. Mimo klasických běhů se věnuji překážkovým závodům, zejména
sérii Spartan Race. Tento rok jsem se

celkem třikrát umístil
ve své věkové kategorii
na bedně. Po druhém místě
v Kutné Hoře a třetím místě
na Slovensku ve Valči jsem ukončil sezónu druhým místem na Lipně.
K tomu mám jedno čtvrté a dvě pátá
místa a účast na mistrovství Evropy
v italském Alleghe. Dokonce jsem
se i nominoval na mistrovství světa
v Lake Tahoe v USA, ale to jsem po
zralé úvaze zamítl. Tímto gratuluji
Petře Strykové ke čtvrtému a Karlu
Volfovi k sedmému místu v jejich skupinách. (úsměv) Tím velmi úspěšně
reprezentovali Prostějov. Třeba v příštím roce svoji účast zvážím, i když mojí
hlavní prioritou bude mistrovství Evropy v Oberndorfu. Také mám letos
účast na Mistrovství České republiky
OCR v Harrachově, kde jsem donesl
náramek. To znamená, že na osmnáctikilometrové trati s převýšením 1 800
metrů jsem zvládl všechny povinné
překážky. V klasickém běhu jsem třetí
rok po sobě obhájil bednu v sérii Českomoravského poháru zimních běhů.
Ke dvěma stříbrným za roky 2017
a 2018 jsem v roce 2019 přidal bronzový pohár. Ještě bych zmínil účast na
maratonech v Praze a ve Slovinském
Bovci a dogtreking v rámci Horské
výzvy. Ve sportu podporuji zejména
mladou generaci. Nemyslím si, že děti
nechtějí sportovat. Jak vidím na workoutu ve Vrahovicích, je jich tam stále
plno. Udělejme nové sportoviště a své
zájemce si najde.“
yy Závěrem, jak vy osobně vidíte
budoucnost Prostějova a čeho byste chtěl nejen jako zastupitel dosáhnout?
„Myslím si, že Prostějov je velmi krásné město a občanům se zde žije dobře.
A to i přes ty problémy, o kterých jsme
se bavili v tomto rozhovoru. Čeho bych
chtěl dosáhnout? Využiji opět příklad.
Nedávno sem zavítala moje známá
z vyspělé západní Evropy. Nejvíce ji šokovalo, že zde i po setmění chodí ženy
samy po ulici a nemají strach. Budu
bojovat za to, aby to tak zůstalo i v budoucnu!“

vizitka
PAVEL DOPITA
✓ narodil se 22. července 1964 v Prostějově
✓ je ženatý, má jedno dítě
✓ vystudoval Vysoké učení technické v Brně,
obor Automatizované systémy řízení; MBA
General management na CMU; LL.M.,
korporátní právo na EPI s.r.o.; pedagogické
studium, učitel odbor- ných předmětů na SŠ, EPI s.r.o.
✓ pracuje jako vedoucí IT oddělení VZP ČR v Prostějově; IT specialista VZP ČR Praha; externí vysokoškolský učitel na EPI s.r.o. a středoškolský učitel na SG a SOŠ
✓ je místopředsedou oblastního klubu SPD, zastupitelem statutárního
města Prostějov za hnutí Svoboda přímé demokracie Tomio Okamura,
jehož je předsedou zastupitelského klubu
✓ za SPD Tomio Okamrura neúspěšně kandidoval do Senátu ČR
i do Evropského parlamentu za SPD, kdy však sbíral především zkušenosti
✓ je předsedou spolku občanů Naše Vrahovice
✓ vyznává životním krédo: ‚Raději deset lidí na hřišti než sto v hledišti‘
✓ k jeho koníčkům patří běh, překážkové závody, fotografování,
vysokohorská turistika
zajímavost: ve volném čase se věnuje bylinkám
a zdravému životnímu stylu
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Prostějov & DUŠIČKY
Přemýšlíte, jak vkusně vyzdobit hrob?

Po roce se opět blíží den, kdy
pozůstalí vzpomínají na své zemřelé příbuzné a přátele mnohem intenzivněji než během
všedních okamžiků v roce.
Památka zesnulých, kterou za
mnohá léta tradic známe spíše
pod označením Dušičky, stále
patří k významným svátkům.
V kostelech a hřbitovních kaplích se slouží mše svaté. Věřící
i nevěřící navštěvují i vzdálené
rodinné hroby, které předtím
uklidili a slavnostně nazdobili.
V posledních letech se také
na vesnicích i ve městech oživují tradice spojené s průvody
v maskách a vydlabáváním
svítilen z dýní, tedy zvyky spíš
západních zemí, kde se bouřlivě slaví Halloween. Dušičky
by ale neměly být jen o povinnosti zvelebit a navštívit hroby,
lidé by se měli zastavit, popřemýšlet o konečnosti života,
rodina by se měla sejít a zavzpomínat na předky. A svátku
Památky zesnulých je věnováno i dnešní térma, rozvržené
hned na tři následující strany
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil:
Michal Kadlec

Přinášíme několik
zajímavých nápadů...
S blížícím se začátkem listopadu začínáme všichni přemýšlet nad tím,
jak vkusně, zajímavě a přitom neobvykle vyzdobit hroby a místa odpočinku našich nejbližších, kteří náš již
opustili. Svátek Všech svatých zvaný
také Dušičky je příležitostí a vzpomínkou na ty, na něž nechceme
nikdy zapomenout, a tak bychom
uctění jejích památky měli věnovat
náležitý čas i péči.
Pěkná výzdoba místa odpočinku je
závěrečným krokem poté, co uklidíme hřbitovní místo a zapálíme
svíčku. Na hrob nebo místo v kolumbáriu nemusíme nutně přinést
pouze klasický věnec nebo kytici
listopadek čili chryzantém. Existuje celá řada způsobů, například
splétané proutí do tvaru srdce,
které je dozdobené šiškami a umělými poupaty bílých růží. Netřesky
jsou do srdce upevněny pomocí
dlouhých špendlíků s ozdobnou
hlavičkou.

Zajímavě zpracovaný křížek se základem vytvarovaným z proutí je
rovněž vhodný k uctění památky.
Růže opět zvolíme raději umělé, aby
je hned nezničily případné noční
mrazíky. K dozdobení se dobře hodí
šišky, svazečky větviček a hlavně
kousky mechu. Centrálním bodem
celé dekorace je figurka andělíčka. Věnec netradičně umístěný na
kovovém hrotu dovoluje vytvořit
doslova vodopád padajících šišek,
které jsou jeho součástí. Věnec je
tentokrát zdoben z hlavní části přilepenými listy, jejichž žilnatina tvoří
na korpusu zajímavou strukturu. Šišky mohou být smrkové, borovicové
i modřínové. Ideální je navázat je na
drátek. Další z řady dekorací ve tvaru
kříže už dnes seženete jako hotový
základ s mechovým potahem. Pak
už zbývá jen kříž dozdobit. K tomu
je vhodné nejrůznější umělé ovoce,
listy a květy. Ve středu by měly být
vždy objemnější dekorace a směrem
k okrajům se hodí umisťovat spíše
drobnější prvky.
Prostě a jednoduše – před Dušičkami se fantazii meze nekladou!
8÷PGEXGHQTO÷MąÊåGUTčåGOKLGLGF
PQW \G \CLÊOCXÚEJ HQTGO LCM RąGF
&WwKéMCOKX[\FQDKVJTQD
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého působení v našem městě se snaží
plnit přání pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí do firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,

ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého
sortimentu zboží a služeb Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy
Václavková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově.
K výrazné specialitě této pohřební služby patří vlastní smuteční síň
v Mlýnské ulici. „Pohřby realizujeme ve smutečních síních a kostelech
nejen například na Městském hřbitově v Prostějově, v Plumlově, ale také

po celé České republice. V Mlýnské
ulici již sedmým rokem provádíme
poslední rozloučení ve vlastní malé
smuteční síni v úzkém rodinném
kruhu pozůstalých. K obřadům zajistíme vše potřebné – řečníka, kněze,
hudbu, kopání a následnou úpravu
hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny k obřadům si
zákazník vybírá přímo na místě,“ popisuje Dagmar Václavková.
Tato prostějovská tradiční soukromá pohřební služba disponuje
vysoce odborným personálem.

„Naši pracovníci pravidelně procházejí různým školením, kde získají certifikát, například i na kopání
hrobů. Firma má proškolené pracovníky na hygienické zaopatření
lidských pozůstatků a následně jejich úpravy. Na přání pozůstalých
upravíme zesnulé podle fotografie,
v těchto případech jde především
o úpravy účesu, líčení a podobně,“
potvrzuje Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol.
Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově.

Václavková a spol. s. r. o.
Mlýnská 958/31, Prostějov
tel.: 582 343 883, 582 340 004 / 24 hodin denně
SLUŽBA JE NEPŘETRŽITÁ
www.vaclavkovaj.cz

DOPORUÈUJEME

19101511175

VŠEM POZÙSTALÝM :

Znak kvality. &CIOCT8¾ENCXMQX¾URQNWOCLKVGNMCHKTO[8¾ENCXMQX¾CURQN5QWMTQ
O¾RQJąGDPÊUNWåDCX/NÚPUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷UGOčåGR[wPKVQEGP÷PÊOMXCNKV[
UNWåGD

• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu
bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se
zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporučení důvěryhodného člověka!
• Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny
požadavky, které na poslední rozloučení máte!
• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její
cenu!
• Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to
včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních
služeb!
• Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!
• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek,
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!
• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním
reklamace!

1DąCF[X/NÚPUMÆ8ÚTC\PQWXÚJQFQWMVGT¾LGOG\KRQ\čUVCNÚOKXGNOKX[JNGF¾X¾
PCLGXNCUVPÊUOWVGéPÊUÊÿRTQQDąCF[X×\MÆOTQFKPPÆOMTWJW

8RTQXQ\QXP÷5QWMTQOÆRQJąGDPÊUNWåD[8¾ENCXMQX¾CURQNX/NÚPUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷
LUQWPCDÊ\GP[VCMÆJąDKVQXPÊFQRNÿM[CMX÷VKP[
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Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Škoda je, že už tu s námi nemůžeš být,
abys mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz
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vzpomínáme na zesnulé
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, Míšo,
chybíš nám všem….

Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
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Dne 17. října 2019
by oslavil 70. narozeniny
pan Jaroslav VESELÝ
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná Zuzana.

Dne 8. října 2019
by se dožil 55 let
pan Jiří FAJSTL
z Ivaně.
S láskou stále vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.

Oči se slzami zarosily, zaplakaly
bolem, když jsme ti naposled dávali
sbohem. Pro tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.
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Právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku..
Přidejte se a zavzpomínejte

Dne 18. října 2019
jsme vzpomenuli 2. smutné
výročí úmrtí
paní Libuše HRDLIČKOVÉ
z Otaslavic.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Věra s rodinou.

Dne 24. října 2019
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí našeho
syna Míši HORÁKA
z Klopotovic.
Vzpomínají rodiče
a sestra Lucka.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 19. října 2019
jsme si připomenuli 50. výročí úmrtí
pana Arnošta MATOUŠKA
z Dřevnovic.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 26. října 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Zdeněk WANTULOK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka a dcera
Lenka s rodinou.

Dne 23. října 2019
by se oslavila 65. narozeniny
naše maminka, babička,
sestra a manželka,
paní Jana FRANCOVÁ.
S láskou stále vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Dnes, tj. 21. října 2019
vzpomínáme 15. smutných
let od úmrtí mé maminky,
paní Františky BOHDÁLKOVÉ.
Stále vzpomíná dcera
Jana s rodinou.

Dne 27. října 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil náš syn a bratr,
pan Petr POSPÍŠIL
z Hradčan.
S láskou vzpomínají
rodiče a bratr s rodinou.

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

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne 27. října 2019
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
pana Františka MOŽNÉHO
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli
postát a s láskou na tebe vzpomínat.

Dne 26. října 2019
by se dožila 85 let
paní Milada POSPÍŠILOVÁ
z Otaslavic.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují dcery
s rodinami.
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na tebe vzpomínat.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

Dne 24. října 2019
uplynou 3 roky od úmrtí
pana Jaroslava MELKY
z Křenůvek.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 26. října 2019
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Karla SKÁCELA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcera Olga s rodinou.

Dne 22. října 2019
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef NOVÁK.
S láskou v srdci vzpomíná
dcera s rodinou.

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

Dne 27. října 2019
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás ve věku 89 let opustil náš
drahý tatínek, dědeček, pradědeček,
pan Vincenc RŮŽIČKA
z Prostějova.
Vzpomeňte, prosím s námi.

Dne 24. října 2019
vzpomeneme 15. smutné výročí
úmrtí naší drahé, milované maminky
Květy CRHONKOVÉ
z Drahan.
Děkujeme všem, kteří ji měli
rádi a vzpomenou s námi.
Dcery Dagmar a Květoslava
s rodinami.

Dne 12. prosince 2019
si připomeneme 18 roků od úmrtí
paní Vlasty MARÁKOVÁ,
oba z Čechovic.
S láskou vzpomínají dcera
Miloslava s rodinou
a syn František s rodinou.

Kdo ve vzpomínkách
nezemřel, žije dál.

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

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

Dne 23. října 2019
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
pana Tomáše ZBOŘILA
z Vyškova,
který by se dne 12. srpna 2019
dožil 33 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
náhradní rodina.

Dnes, tj. 21. října 2019
by se dožil 80 let
pan Emil VYBÍRAL.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje syn Emil s rodinou
a dcera Soňa s rodinou.

Dnes, tj. 21. října 2019
by oslavil 70 let
pan Pavel KRASAVIN
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Bohdana a syn Miroslav
s rodinami.
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vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy
nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička a teta,
paní Vlasta NOVÁKOVÁ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
a za vzpomínku děkují dcera
a vnučky 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

Dne 28. října 2019
vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás opustila
paní Stanislava KORCOVÁ.
Stále vzpomíná manžel Radoslav,
dcery Ivana a Radka s rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Libor Novák 1974
Prostějov
Jaroslav Kafka 1949
Čelčice
Marie Kirchnerová 1951 Prostějov
Karel Vymazal 1941
Bedihošť
Jaroslav Jurníček 1945
Určice
Marie Bartošová 1941
Vranovice
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si připomeneme 6. výročí úmrtí
pana Tomáše OTČENÁŠKA
z Nezamyslic,
rodáka ze Skalky.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

<<< www.vecernikpv.cz

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 21. října 2019
Jiří Sedlák 1956 Kostelec na Hané 10.30 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Matošková 1933 Prasklice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 22. října 2019
Jana Vyroubalová 1942 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 23. října 2019
Věra Žouželková – 1953 – Prostějov, středa 23.10.2019 v 11.00 hod. OS PV + krem.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 15. října 2019
jsme vzpomenuli 16. výročí
úmrtí naší maminky, babičky,
paní Marie KAČEROVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcery s rodinami.

Luboš Vinter 1963

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Slatinky Josef Mokrý 1950
Prostějov Lubomír Linduška 1949

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Petýrková 1934

Seč

Ivaň

Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce

REALITY
3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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E–mail: jhreality@jhreality.cz
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Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Koupím kapesní a náramkové hodinky Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
je
našim koníčkem.“
všech značek, zlaté a stříbrné mince, řády,
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
odznaky a známky. Tel.: 605 138 473
Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz
Hledám tento servis. Tel.: 605 138 473

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

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

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

Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

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

www.realitypolzer.cz

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

DO 15. listopadu 2019 si mohou stávající abonenti prodloužit své
předplatné na celý rok 2020 se slevou, a to za pouhých 800 Kč!

NOVÍ PŘEDPLATITELÉ ZAPLATÍ ČÁSTKU 900 Kč
ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO

VEČERNÍKU 2020, ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2020 ZDARMA!!!

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Naproti muzeu na TGM 24
tel.: 702 870 751
Provádíme také zcelování

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

SEZNÁMENÍ

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

Žena 165 cm, 56let, ID s RS, hledá hodného, nezadaného muže z Prostějova a
okolí. Pokud máte zájem, zavolejte na
tel.: 608 548 294.
16011421482
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Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Pronajmu byt 2+1 v západní části Prostějova. Dlouhodobý pronájem. Jen
solventnímu zájemci. Volný ihned.
Tel.: 773 278 530

'23258ý8-(0(
3URGHM FKDW\ 3ĜH
myslovice. .OLGQi
ORNDOLWD QD NUDML REFH
X OHVD =GČQi FKDWD
SRVWDYHQi  3R]HPHNPVYDåLWê
VPČUHP QD MLK &HONHPWĜLSRGODåt&KDWD
VH SURGiYi YþHWQČ
]DĜt]HQt3ČNQêYêKOHGGRNUDMLQ\ &HQD.þ
7HO  
1DEt]tPH YêVWDYEX
Qt]NRHQHUJHWLF
NpKR GRPX 
ýHOHFKRYLFH
QD
+DQp  6WXGHQHF
.OLGQi ORNDOLWD QD
RNUDML REFL 3R]HPHNP9SĜtSDGČ]iMPXMHPRåQRSĜLNRXSLW
LVRXVHGQtSR]HPHNþtPåY]QLNQHP5\FKOi
UHDOL]DFHVWDYE\FFDPČVtFĤRGY\GiQtVWSRYROHQt
&HQD.þ
7HO  

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

Pronajmu byt 3+1, cihla, PV - Blahoslavova ul. T:602 775 607
.RVWHOHFQD+DQkRNU3URVWÁMRY3URGHMSR]HPNXQDVWDYEX5'
RYêPČĜHPLQåVtWČYODVWQtVWXGQD &HQD.´

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
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Volejte: 739 322 895
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SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 

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

15021020132
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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.

19092321048
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KOUPÍM

PRODÁM

AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřeV okolí PV koupím dům se zahradou. vo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel. 604 635 465
Tel.: 582 388 101
Koupím byt 1+1, nebo 2+1.
Máte problémové nožičky? NemůžeMobil 605 541 452
te sehnat kvalitní a pohodlné boty?
Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví Prodejna IVKA to vyřeší za Vás! Také
(cihla, garáž, zahrádka s pergolou + 3 nabízíme velký výběr domácí obuvi
sklepy.) V bytě byly provedeny nové (papuče, zdravotní pantofle, oteppodlahy, kuchyň + koupelna. Vlastní lené důchodky a gumáky). Zboží i ve
plynové topení. 7 km od Pv. RK nevolat. velkých velikostech. Tel.: 603 445 601
Tel.: 608 604 150
Prodám konzumní brambory a krmnou
řepu. Tel.: 607 237 203
Krátkodobé ubytování v Prostějově.
www.airbnbprostejov.cz ,
Chladící box nejen na zvěř.
tel.: 777 16 04 02
Cena 50 000 Kč. Tel.: 777 788 164
Pronajmu byt 1+1 v přízemí. Kauce.
Tel.: 608 718 813
Prodám cyklon na hobliny a piliny. Levně. Tel.: 608 709 521
Pronajmu garáž v Pv, Krasická ulice.
Elektrika, voda, uzamykatelný objekt.
Tel.: 722 728 060
KOUPÍM CHATU, CHALUPU.
739 367 205

<<< www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
STUDIO 365 hledá nové tváře pro rekla- Bezpečnostní a úklidová agentura nabízí hlavní pracovní poměr pro invalidní
mu od 9-27 a 28-45 let. T.: 605 427 271
důchodce na volná pracovní místa: vrátod 9-12h..www.studio365.eu
ný, operátor/dispečer, uklízečka.
Nabízíme práci na DPP, úklidové práce. Informace na tel.čísle: 602 786 692.
Směny ranní a odpolední nebo jenom
odpolední 15-18. Tel.: 774 980 230
Přijďte si přivydělat na Vánoce a my práci
přizpůsobíme Vašim časovým možnosBezpečnostní a úklidová agentura
tem. Info: Tel: 602 603 067, 9 - 14 hod.
přijme brigádníky na ostrahu objektu
v Prostějově na noční služby. Informace
na tel. čísle: 602 786 692.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
19091021009

<<< www.vecernikpv.cz

19091021008
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29.10.

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Elektrikáři
Ošetřovatel/ka
v jeslích
Fyzioterapeut/ka
Řidič/ka nákladního
automobilu a dodávky

28 000 Kč

jednosměnný

ÚSO s maturitou

KITTEC, Kelčice

9 500 Kč
jednosměnný
26 500-30 000 Kč pružná prac. doba

ÚSO s maturitou
vyšší odborné

Jesle sídliště Svobody, Pv
REHAFYZ, Němčice nad Hanou

30 000 Kč

střední odborné

Bexim paletten, Kostelec na Hané

jednosměnný

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Osobní asistent/ka u seniorů
a zdravotně postižených osob

100 Kč/hod.

jednosměnný

střední odborné

Pomocná ruka, Prostějov

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

19100211087

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.

•

19101611177

19100411095

19083010951

19101711181

•
•
•
•
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Také dvaačtyřicáté 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 24. 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

ulice Libušinka
Miroslav TYLŠAR, Prostějov
Výherce získává: Dárkový poukaz v hodnotě 400 Kč na disco.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Patrik Slaměna
P
Monika POLÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na představení.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
LÉČEBNA
Helena MACHALOVÁ, Ptení
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 585 Kč pro 3 osoby na atrakci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 3, 3, 5
Svatava DOSTÁLOVÁ, Kraličky
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zboží.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Nalaďte se podzimem v naší prodejně. HanaNEVRLOVÁ,Maleny
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny.
17113061409

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

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19091161013

19090560965

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE...

BOBULE, STENY, BABA, VIZE, PROHRY, JEDY, ALČA, VANDLE,
SAZE, ÚHEL, CHIPS, LÁHEV, PIHY, AVAR, VÝZVĚDY, OBLÍ, LANA,
ACHÁT, ÚČTY, ELMAR, TŘEP, BAGR, KATI, HRST, VKUS, LANÝŽ,
ETOL, CHÝŠE, ZRNA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili současného
radního statutárního města Prostějov, který je silně spjatý se zdejším parašutismem...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá VSTUPNÉ

Výherce získá VSTUPENKU
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUW

Výherce získá POUKAZ

YKRGQRWČ.þQD]ERåtSURGHMQ\
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zveme vás ...

TIP

9HîHUQtku

PODZIM NA ZÁMKU
.'<62%27$$l321'¨/©´©-1$+2',1
.'(=0(.¤(&+<32'.26©´(0

Zámek Čechy pod Kosířem se na tři dny zcela zahalí do
podzimního hávu a zve na bohatý program. Prohlídky
zámku i okolního parku, zábavu pro děti a na mnohé další
se mohou těšit všichni, co v termínu 26. až 28. října navštíví
nově zvolenou Památku roku 2019. Podzim je krásný, tak
neseďte doma a užívejte kouzlo nastalého období!
Podzimní čas už je v plném proudu, opadavé listnaté stromy ztrácejí listy, dny se krátí, ochlazuje se a víc prší. Podzim
ale také hraje všemi barvami, sluníčko svými paprsky prosvěcuje šedé dny a snaží se nás zahřát slábnoucím teplem. Své
o tom ví Hanácká ambasáda, která ve spolupráci se zámkem

v Čechách pod Kosířem láká návštěvníky na akci Podzim na zámku.
Od soboty 26. až pondělí 28. října se návštěvníci mohou těšit na komentované prohlídky podzimně zbarveného parku
a prohlídky zámeckých interiérů s podzimní výzdobou. Děti si
také přijdou na své. Připravena pro ně bude zábavná hra v zámeckém parku a vždy od 13:00 do 17:00 hodin dílničky na
Hanácké ambasádě, kterou naleznete v těsné blízkosti zámku.
Občerstvit se v zámecké kavárně můžete kdykoliv od 9:00 do
15:00 hodin během akce, bude otevřeno.
V případě nepříznivého počasí se prohlídky parku a hra
pro děti nekonají.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 21. října
14:00 TVMINIUNI:
ZLODĚJ OTÁZEK
animovaný film ČR
17:00 STEHLÍK
americké drama
20:00 U ZLATÉ RUKAVICE
německý thriller
úterý 22. října
14:00 TVMINIUNI:
ZLODĚJ OTÁZEK
17:30 GAUGUIN NA TAHITI
– ZTRACENÝ RÁJ
dokument Itálie
20:00 NABARVENÉ PTÁČE
válečné drama ČR/SR
středa 23. října
17:30 NÁRODNÍ TŘÍDA
česká komedie
20:00 PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
dokument/komedie ČR
čtvrtek 24. října
15:30 SNĚŽNÝ KLUK
animovaný film USA
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie
20:00 PARAZIT
drama Jižní Korea
pátek 25. října
15:30 SNĚŽNÝ KLUK
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
20:00 ZOMBIELAND:
RÁNA JISTOTY
komedie/horor USA
sobota 26. října
15:30 SNĚŽNÝ KLUK
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
20:00 ZOMBIELAND:
RÁNA JISTOTY
neděle 27. září
10:30 SNĚŽNÝ KLUK
15:00 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO
americké fantasy
17:30 JIŘÍ BĚLOHLÁVEK: „KDYŽ
JÁ TAK RÁD DIRIGUJU...“
dokument ČR
20:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
pondělí 28. září
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
20.00 MLADÝ AHMED
francouzsko-belgický film

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 26. října
15:00 KRTEK A OREL
pásmo pohádek ČR
17:30 SPIDER-MAN:
PALARELNÍ SVĚTY
animované sci-fi USA
20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 21. října
13:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
do 31. října
IMAGINACE 14. STOLETÍ
Výstava dokumentárních fotografií Jana
Svačiny a Jana Štábla vás zavede 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.

aneb, co se
kde děje…

Knihovna

Zámek Plumlov

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 21. října
17:00 NOVÝ ZÉLAND
Přednáška cestovatele a fotografa Petra Nazarova o jeho třech cestách a dvou
letech života v zemi Aotearoa. Maorská
kultura, magická příroda, nejznámější a nejkrásnější túry Nového Zélandu a spousta
nevšedních zážitků.
(podkrovní sál)
úterý 22. října
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY
v tomto semestru pokračuje cyklus
Virtuální univerzity třetího věku, kdy Petr
Tylínek prostřednictvím videopřednášek
přiblíží dějiny módy a životní styl v době
od 17. do 19. století
(podkrovní sál)
středa 23. října
17:00 DODAVATELÉ ENERGIÍ
Přemýšlíte o změně dodavatele energií?
Víte, jak porovnávat ceny jednotlivých dodavatelů? Abyste dosáhli finanční úspory,
je třeba přistupovat k podpisu smlouvy
s rozmyslem. Může být totiž spojena
s množstvím rizik, která někdy nejsou na
první pohled patrná. Právě na to chce
upozornit přednáška Gerty Mazalové,
předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů
– Asociace.
(podkrovní sál)
čtvrtek 24. října
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Budeme vyrábět drobnosti ze světa Harryho Pottera. Akce je určena dětem
do 15 let. (Knihovna pro děti a mládež)
do 30. října
KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které už
nepotřeujete? Navštivte knižní bazar, který bude probíhat v prostorách knihovny.
Můžete přinést vaše knihy, které budou
zdarma k dispozici ostatním čtenářům,
a sami si můžete odnést všechny publikace,
které vás zaujmou.
(podkrovní sál)
do 30. listopadu
PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
luštitelská soutěž o ceny, křížovku připravil Petr Urbánek z Českého svazu
hádankářů a křížovkářů, zadání je k dispozici v čítárně nebo na webu knihovny, pět
vylosovaných výherců získá knižní odměnu

sobota 26. října
ZÁMECKÉ ZABIJAČKOVÉ HODY

MÌSTSKÉ DIVADLO
DLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 22. října
19:00 VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
koncert Jan Páleníček – violoncello,
Jitka Čechová - klavír
středa 23. října
19:00 SLAVNOSTNÍ KONCERT
KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Dirigent: Marek Štilec,
sólistka: Julie Svěcená - housle
pátek 25. října
18:00 LISTOVÁNÍ:
MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
soubor povídek více než 60ti osobností
Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram
(jeviště za oponou)

DIVADLO POINT
Husovo nám. 91, Prostějov
čtvrtek 24. října
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
Komedie s podtitulem Americká jízda
o ne/komunikaci s okolím i světem jako
následek života s technikou a na sociálních
sítích místo reálného života se skutečnými
lidmi.
Hrají: Martina F. Smékalová, Vítězslav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan Šprynar, Lukáš
Kameníček a Aleš Procházka

Galerie Mánes

Zámek Konice

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

do 22. listopadu
17:00 OBRAZY
prodejní výstava Květuše Burešové
a Zuzany Muzikant Jeřábkové

Zámek Èechy p.K.
26. až 28. října
PODZIM NA ZÁMKU
komentované prohlídky parku, prohlídky interiéru zámku s podzimní
výzdobou, zábavná hra v parku pro děti

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 27. října
14.00 a 16.00 O PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE
loutkové představení

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

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

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

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 24. října
SAMETOVÁ TŘICÍTKA
Připomeňme si poslední velký dějinný
zvrat v naší společnosti, od nějž uplynulo
30 let. Bodem zlomu v procesu přechodu
od totality k demokracii byly události na
Národní třídě v Praze dne 17. 11. 1989.
Výstava přiblížuje průběh těchto dnů na
Prostějovsku zasazený do celonárodního
kontextu dějinného vývoje.

Zámek Prostìjov
do 30. prosince
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
výstava obrazů z městských
i soukromých sbírek a výstava krojů
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akce v regionu...
Výlov rybníka v Otaslavicích
Moravský rybářský svaz zve na výlov chovného rybníka v Otaslavicích, který se uskuteční nadcházející sobotu 26. října od brzkých ranních hodin. Na
místě bude možno nejen zhlédnout, jak takový výlov vypadá, ale také budete moci
zakoupit vylovené ryby. V rybníku by se měli nacházet mimo jiné i obří sumci. Akce
bude odložena pouze v případě krajně nevyhovujících podmínek.

Hubertova jízda ve Lhotě

Sázení stromů na Kosíři

V pořadí sedmadvacátá Hubertova jízda
ve Lhotě u Konice se koná v sobotu 26.
října od 10:00 hodin. Připraveny budou
dvě trasy, náročnější bude měřit 12 km
a bude přístupná pro jezdce od patnácti
let. Kratší trasa bude pro všechny koně
a jezdce na 7 km.

Tuto sobotu 26. října od 9:30 do
12:00 hodin se v ovocném sadě Oulehle na Kosíři budou dosazovat staré krajové odrůdy třešní. Účastníci
sázení se stanou patrony vysazených
stromků a získají „list patrona“. Sraz
je přímo v sadu Oulehle u bílé myslivecké chatky v 9:30 hodin nebo na
Buchtobraní v Kostelci
Klub důchodců z Kostelce na Hané nádraží v Kapli v 8:40. Vhodný vlak
zve na Buchtobraní, které se uskuteč- z Prostějova odjíždí z hlavního nádraží
ní ve čtvrtek 24. října od 15:00 hodin v 8:02 hodin. Připraveno bude nářadí
v Domově pro seniory v Kostelci na i drobné občerstvení.
Hané. Kdo se bude chtít zapojit, upeHalloweenská dílnička v knihovně
če jakoukoliv buchtu, koláč, bábovku, Městská knihovna v Němčicích nad
závin či lívanec a donese na ochutnání. Hanou zve na Halloweenskou dílničku,
Vyhodnocena bude královna Buchto- která je určena dětem základních škol.
braní.
Akce se bude konat ve středu 23. října
Uspávání broučků v Konici
od 16:00 hodin. S sebou si vezměte
Mateřské centrum Srdíčko a MěKS vás dýni, nožík, lžíci a tričko na ušpinění.
zvou na uspávání broučků s lampiono- Připraveno bude i čtení ze strašidelných
vou procházkou, které se bude konat knih, pití strašidelného punče či ježibatento pátek 25. října.
bí prsty pro všechny.

%$6.(7%$/
středa 23. října
17.30 K2 Prostějov - Jiskra Kyjov (1. kolo
skupiny C žákovsky ligy starších žákyň
U15, skupina C, tělocvična ZŠ Palackého)
pátek 25. října
20.00 BCM Orli Prostějov - BK Opava „B“ (15. kolo 1. ligy mužů-skupina
Východ, hala Sportcentrum Prostějov)
sobota 26. října
16.00 BCM Orli Prostějov - Jiskra Kyjov
(1. kolo skupiny C žákovsky ligy starších
žáků U15, skupina C, NSC Prostějov)
neděle 26. října
10.00 a 12:00 BCM Orli Prostějov – TJ
MEZ Mohelnice (minižáci U 13, hala
Sportcentrum Prostějov)

h$&+<
středa 23. října
15.30 Prostějovská žákovská liga v šachu
(1. kolo, ZŠ Jana Železného Prostějov)

92/(-%$/
sobota 26. října
10.00 13.00 VK Prostějov – Olomouc
„B“ (7. a 8. kolo krajského přeboru kadetek, NSC Prostějov)
*4#,'6'<2#5"
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&2.'<.'(aneb informace a události z vašeho okolí…
(NRFHQWUXP,ULV
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 21. října od 16:00 hod. se
koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* ve středu 23. října od 17:00 hod. se
pořádá přednáška „LÉČIVÁ MOC
BYLINEK IV.“
* v pátek 25. října od 15:00 hod. se
uskuteční „SENIORSKÉ SÁZENÍ
NA HLOUČELE“ a od 18:00 se koná
večerní vycházka pro rodiny s dětmi
„VEČERNÍ PŘÍRODOU“
* v sobotu 26. října se od 9:30 hodin
koná „SÁZENÍ STROMŮ NA KOSÍŘI“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* ve středu 23. října od 18:00 do 20.30
hodin se koná kreativní podvečer pro
dospělé vhodný pro úplné začátečnice
„ORIGINÁLNÍ FIMO ŠPERKY“.
Přijďte se naučit pracovat s FIMEM
a vyrobit si originální náušnice pod vedením Marcely Texlové, prostějovské
výtvarnice a šperkařky. Účastnice se seznámí s polymerovými hmotami, naučí
se efektní techniku sitotisku na polymer
i několik triků pro práci s FIMEM.

<<< www.vecernikpv.cz

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 22. října od 17:00 hod. se koná
seminář „ZJISTI TO VČAS!“
* o víkendu 26. a 27. října se uskuteční
kurz „KRESBY PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU“. Přihlásit se můžete na info@ateliermozaika.cz nebo na
www.ateliermozaika.cz/#kontakty
5µ=1¥
Ve středu 23. října se od 17:30 hodin koná
přednáška VEDOUCÍ ÚLOHA ŽENY
(VŮDKYNĚ) V BIBLI na Cyrilometodějškém gymnáziu, Komenského 17.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
ve čtvrtek 24. října 2019 ve 14:30 hod.
v Národním domě členskou schůzi.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá 15. listopadu
2019 v 16:00 hodin VÁNOČNÍ VEČÍREK,
který se uskuteční v restauraci U Tří bříz.

Magistrát města Prostějova pořádá v pondělí 28. října PROHLÍDKY RADNIČNÍ
VĚŽE, které jsou naplánovovány ve třech
časech: 13.00, 14.00. 15.00 hodin. Kapacita návštěvníků věže je stanovena maximálně na 13 osob, proto doporučujeme
skupinu objednat u pracovnic informační
služby na bezplatné telefonní lince 800
900 001 v pracovní dny, pondělí až čtvrtek
od 8:00 do 16:00 hod., v pátek od 8:00 do
14:00 hod., e-mail: informace@prostejov.
eu, osobně vedle budovy radnice nám. T.
G. Masaryka 12. Pokud nebude prohlídka
věže kapacitně obsazena, mohou se jí daný
V sobotu 26. října se v Kostele sv. Jana den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci,
Nepomuckého uskuteční VARHANNÍ kteří se budou v danou hodinu nacházet
KONCERT se začátkem v 18.30 hodin. před radnicí. Prohlídky jsou zdarma.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu: úterý a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky
baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).

POZOR!9=+/('(0.6771«08697.8ą«-1$9<-'(3ą«j7«é«6/29¸7(5»


navštivte stále více oblíbenější
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Pondělí 21. října 2019
Naleznete
uvnitř

DÝNĚ NA
STEZCE

MALÝ
ZÁJEM

ƔƔ V prostějovském muzeu se
besedovalo u příležitosti probáhající výstavy děl Václava Brožíka
strana 32

KAPITÁN
V AKCI

ƔƔ Fotbalisté Prostějova zvládli
Foto: Michal Kadlec

6[VQFX÷VTQHGLG\ÊUMCNC/CTKG*TFNKéMQX¾PC/'X.KXGTRQQNW
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utkání proti Žižkovu a připsali si
důležité tři body, rozhodl Kroupa
strana 34

LIVERPOOL, PROSTĚJOV Vynikající tanečnici, o které díky její skromnosti široká veřejnost
až dosud skoro nic nevěděla, má prostějovský region. Jmenuje se Marie Hrdličková, pochází
z Protivanova a nedávno vybojovala dvě medaile na mistrovství Evropy ve Velké Británii!

-LzWUDGLÄQÉDNFH
SÔLO½NDODYHONÙ
]½MHP3URVWÈMRYDQÕ
dvoustrana 30 -31

Vlastní přitom už spoustu cenných kovů včetně triumfů z řady tuzemských i mezinárodních závodů
v předchozích letech. „Loni jsem zvítězila na mistrovství republiky, což s sebou neslo účast na Belgické Open Dance 2018, kde jsem získala zlato. Pro letošní rok jsem postoupila do vyšší kategorie, znovu
vyhrála národní šampionát a tím si zajistila start na UK Open Dance 2019, tedy na ME,“ uváděla Marie
Hrdličková v žádosti o finanční dotaci ze strany města Prostějova.
Sama se svými úspěchy nerada chlubí, proto o jejích vynikajících výsledcích musel referovat kamarád.
Jeho zásluhou se Večerník dozvěděl, že Hrdličková na „Evropě“ v anglickém Liverpoolu dosáhla na jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili v sólo tancích Gold Newcomer a Platiny Basic!
(son)

ŠPIČKOVÝ
PODNIK

ƔƔ V Prostějově proběhlo mistrovství Evropy do 21 let v jediném
smíšeném kolektivním sportu na
světě
strana 39

-MÁH<Uµ=<Q<!îODI<?>CGJ Dnes derby s arcirivalem:

JEDNOU
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

ƔƔ Ve florbale začala rozhodcovská
škatulata, SK K2 totiž nadále hledají náhradu za Radima Zbránka,
u Playmakerů zase skončil jako kouč
Miroslav Bukovan, kterého nahradila
dvojice Brumlík - Pekař.
ƔƔ Primátor statutárního města Prostějov František Jura, náměstkyně Milada Sokolová a náměstek Jan Krchňavý se v minulém týdnu blíže seznámili
s chodem Lipky, která v Prostějově
dlouhodobě provozuje zařízení pomáhající zdravotně handicapovaným.

Kü@?NO<Q@IÁNGJQ@INFÑ>CH<IÜ@GĄ ,GUVą¾DKXGTUWU<WDąK
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

ƔƔ Nohejbalový oddíl TJ Sokol I Prostějov provádí nábor mladých adeptů
tohoto sportu do svých řad. Hlásit se
mohou chlapci okolo deseti let věku, to
znamená i o něco mladší nebo starší.
ƔƔ Výstavu hospodářského a drobného zvířectva uspořádali o uplynulém víkendu v prostorách výstavního
areálu v Plumlovské ulici v Prostějově členové Českého svazu chovatelů,
Okresní organizace Prostějov a základní organizace Držovice. K vidění
byly chocholaté slepice, holubi kudrnáči a světový unikát, moravský hnědooký králík, na jehož šlechtění mají
podíl i prostějovští chovatelé.
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PROSTĚJOV Petra Kováčová a Marek Kováč se vydali na Hanou. A co to znamená? Přece že
se děti mohou těšit na představení Smejko a Tanculienka. Manželé ze Slovenska totiž s sebou
přivezli opět spoustu vtípků, muziky a zpěvu pro nejmenší diváky. Společně vystupují od roku
2014 a jejich sladěnost byla vidět. Děti okouzlovali zpěvem, převleky, dali vzpomenout také na
pohádku o vlkovi a kůzlátkách.
„Jsem velice spokojená, tam vepředu mám ještě jedno dítě. Vypadá to, že co nevidět bude na pódiu,“ ukazovala se smíchem Jarmila Znojlová, jedna z mnoha maminek, které přivedly své potomky na představení do Společenského domu.
Jak děti, tak rodiče ocenili vystoupení i proto, že někteří z capartů se přímo do představení zapojili. Jedna z divaček tak
zkoušela například napravit vlkovi hlasivky. A taky stát se kovářem, tedy slovensky kováčom. Třešničkou na dortu se pro
všechny ratolesti stala společná fotografie se Smejkom a Tanculienkou.
(sob)

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PØEBOR – 13. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 13. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
SLOVAN ČERNOVÍR
SOBOTA 26. 10. 14.30 HODIN
FotbalovýstadionvKralicíchnaHané

SK LIPOVÁ
TATRAN LITOVEL
NEDĚLE 27. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

KAM ZA F

PROSTĚJOV Zaplní se
dnes večer hlediště prostějovské Víceúčelové
haly - zimního stadionu
konečně aspoň z větší
části jeho pětitisícové
divácké kapacity? Existuje k tomu reálný předpoklad.
Přijede totiž největší konkurent
místních hokejistů, tým z třicet
kilometrů vzdáleného (či spíš blízkého) Přerova. Klasické derby
Jestřábů proti Zubrům propukne v pondělí 21. října od 18.00 hodin!
Muži LHK přitom mají čerstvě za sebou jiný šlágr Chance ligy ČR
2019/2020 na vlastním ledě, když v sobotu hostili lídra tabulky
z Českých Budějovic. Přesto jejich krajští rivalové vždy táhli,
stále táhnou a patrně i budou táhnout fanoušky do ochozů mnohem víc. Důvody? Ten hlavní je nabíledni: pokaždé jde o tradiční
a maximálně vyhecovanou bitvu s nenáviděným krajským sokem.
Očekávání příznivců Prostějova je navíc před každým dalším
střetem tím větší, že ve vzduchu trvale visí touha vylepšit dlouhodobě špatnou bilanci vzájemných zápasů. Přerovští vyzývatelé jsou v nich totiž mnohem úspěšnější, borcům elhákáčka se je
daří porazit jen výjimečně. Například v minulé sezóně padli pod
kopyty tuřího stáda hned třikrát (1:4, 3:4sn, 2:4), zatímco vytoužené vítězství dobyli pouze jedinkrát (3:2sn). A při premiéře aktuálního ročníku prvoligové soutěže prohráli v MEO Aréně 2:3.
Vyjde to ptačí letce v nejdůležitějším mači tentokrát?
(son)

vs.

TBALEM

I.A TØÍDA O KFS, SK. B – 13. KOLO I.B TØÍDA O KFS, SK. A – 13. KOLO PØEB. OFS PROST.- II. TØ. – 13. K.

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 27. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 26. 10. 14.30 HODIN
FotbalovýstadionvKlenovicíchnaHané

TJSOKOLVRAHOVICE
FK SKALKA 2011
SOBOTA 26. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion ve Vrahovicích

06'lVN%s.2/2

SOKOLDRŽOVICE
FK MUTĚNICE
NEDĚLE 27. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Držovicích
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Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend
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FKDQHF -LUiQHN )UDQN3ROHWtQ ±%HUJHU
5DþXN 0Ui]HN  5R]KRGÿt ýHFK 2QGUiþHN
±%RKXQČN3ROiN9\ORXÿHQt9\XæLWt
2VODEHQt'LYiFL
6HVWDYD-LKODY\%URå±0DUHã6WDQČN3ĤåD
+ROê .ROiĜ 3LHJO 9iOD ± ýDFKRWVNê 6NRĜHSD
3HNU±$QGČO3ROHWtQ0DFKDOD±+DUNDEXV=H
PDQ-LUiQHN±)URQN'DYtGHN/LFKDQHF
7UHQpĝL3HWU9OND)UDQWLãHN=HPDQ
6HVWDYD3URVWčMRYD'YRĜiN±1RYRWQê0XãND
+UGLQND0Ui]HN+XVD%UDQþtN.UHMþt±.UHMþtN
0HLGO1RX]D±.DIND5DþXNäiOþtN±-DQGXV
&KOiQ%HUJHU±.UHMþLĜtN1RYiN/XĖiN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

9SĝtSUDYčQiV-LKODYD
Y\NRXSDOD]SĝHGEUDQNRYpKR
SURVWRUXDP\VLQHFKiPHGiW
WĝLVWHMQpJyO\
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 42
'DOät YëVOHGN\  NROD /LWRPčĝLFH ² ÓVWt QDG
/DEHP      %UDQN\  9RåHQtOHN
-tFKD0.DGOHF -iQVNê 0%HUDQ6WĜRQGDOD 
 .XNOD .RUNLDNRVNL 9RåHQtOHN   9RåHQtOHN
0OþiN -tFKD   9LWRXFK 3ĜLNU\O   9LWRXFK
.URSiþHN ±-HOtQHN .UOLã9O%URå 7ĤPD
9O%URå .UOLã 'LYiFL %HQiWN\QDG-L]H
URX².DGDėSS  %UDQN\
%XNDþ 1DMPDQ-LUXã .ODSND %XNDþ5'XGD 
5'XGD 3UĤåHN ±ýHFK 5LQGRã3RL]O 
0LFKQiþ 0-DQGXV 'LYiFL þHVNp%XGčMR
YLFH²6RNRORY  %UDQN\+R
OHF âLPiQHN53ĜLNU\O 3OiãLO .DUDEiþHN0
1RYiN (QGiO %DEND%HUiQHN (QGiO 5
3ĜLNU\O3êFKD ±.ĜHPHQ 0=DGUDåLO 'LYiFL
 &KRPXWRY²)UëGHN0tVWHN 
 %UDQN\6WORXNDO 3LWXOH .OtPD 7RPLFD
äRYLQHF   6XFKê %ODKD /DQJ   6WORXNDO
/DQJ 3LWXOH   9UKHO - 6YRERGD ' =HPDQ 
6WORXNDO /OHZHOO\Q3LWXOH ±(UHW 3U]\E\OD
0DUW\QHN 0LNXOtN .XGOD7RPL .OLPãD +D
PDQ7RPL 0DUW\QHN '.YČWRĖ+UDFKRYVNê 
'LYiFL 6ODYLD3UDKD²7ĝHEtÿ 
  %UDQN\  - 'ROHåDO 9UGORYHF   .XĢiN
9ãHWHþND02QGUiþHN âWHLQHU 3+RĜDYD ±
.RZDOF]\N 7+DYUiQHN 'LYiFL 3ĝHURY
²+DYtĝRY  %UDQN\76êNRUD
+HMFPDQ )'YRĜiN *RLã5ýHUQê *RLã
âQDMQDU   3ãXUQê 7 'ROHåDO  ±  5 9HVHOê
/%HGQiĜ )ULGULFK %DOiåäLDN 'LYiFL
3RUXED²9VHWtQ  %UDQN\
+XViN 6LNRUD2EGUåiOHN 0+OLQND âSDþHN
-.iĖD +XGHþHN *ĜHã ±'RVWiOHN'LYiFL


NROR

 %UDQN\âĢRYtþHN 0LFKiOHN%LWWQHU 
1HGYtGHN 9RGQê ±-+ROê 3ROHWtQ 
)URQN $QGČO 3ROHWtQ   6NRĜHSD ýDFKRWVNê
3ĤåD   $QGČO )URQN 3ROHWtQ  'LYiFL 
  )UëGHN0tVWHN ² 3RUXED     
Branky: 0DUW\QHN (UHW3U]\E\OD +DPDQ
0$GiPHN +UDFKRYVNê '.YČWRĖ.OLPãD 
0RWORFK /.RYiĜ (UHW 0DUW\QHN ±
âSDþHN +XGHþHN 'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 ý%XGČMRYLFH 
 3RUXED

 /LWRPČĜLFH

 &KRPXWRY

 3ĜHURY

 6ODYLD3UDKD 
 9VHWtQ

 -LKODYD

 +DYtĜRY

3URVWčMRY

)UêGHN0tVWHN 
%HQiWN\Q- 
7ĜHEtþ

ÒVWtQDG/DEHP
6RNRORY

.DGDĖ




































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


















.$03ĜÌã7Č
NRORSRQGčOtĝtMQDKRGLQ
/LWRPČĜLFH ± %HQiWN\ QDG -L]HURX   7ĜHEtþ ±
ýHVNp%XGČMRYLFH  ÒVWtQDG/DEHP±6ODYLD
3UDKD.DGDĖ±-LKODYD3URVWčMRY²3ĝHURY6RNRORY
±&KRPXWRY+DYtĜRY±3RUXED)UêGHN0tVWHN±9VHWtQ
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
9VHWtQ ± +DYtĜRY &KRPXWRY ² 3URVWčMRY ýHVNp
%XGČMRYLFH±.DGDĖ-LKODYD±ÒVWtQDG/DEHP3RUX
ED±6RNRORY  3ĜHURY±7ĜHEtþ  6ODYLD
3UDKD±%HQiWN\QDG-L]HURX  
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
ÒVWt QDG /DEHP ± ýHVNp %XGČMRYLFH  
/LWRPČĜLFH±6ODYLD3UDKD%HQiWN\QDG-L]HURX±-L
KODYD.DGDĖ±3ĜHURY3URVWčMRY²3RUXED6RNRORY
±9VHWtQ+DYtĜRY±)UêGHN0tVWHN7ĜHEtþ±&KRPX
WRY  

FLORBAL
DIVIZE skupina E
5. kolo:

9VHWtQ.3URVWĨMRY

5:6 (2:4 - 3:1 - 0:1)

%UDQN\ 3URVWčMRYD 0DĢFKD -XGDV  +pO 9DãXW 
.UQiþ )RMW =  0DĢFKD .UiO  +pO 9DãXW  0DĢFKD
-XGDV  5R]KRGÿt +DYHOND D +ROOyV\ 9\ORXÿHQt
9\XåLWt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD:HLGLQJHU .UiWNê .UiO
0DĢFKD 9OþHN 1RYiN -XGDV  )UêGD 9DãXW
+pO=DEORXGLOýPHOD)RMW02ãĢiGDO)RMW=
.RQHþQê.UQiþ
'DOätYëVOHGN\NROD
2ORPRXF3ĜHURY8QLþRY7ĜLQHF-HVHQtN
 2UORYi  )UêGHN0tVWHN  =OtQ  .UQRY 
âXPSHUN  

6. kolo:

3URVWĨMRYĠ%XGĨMRYLFH .3URVWĨMRY8QLġRY
0:5
7:6 (2:2 - 1:2 - 4:2)


YtFHYKODYQtPNXSyQX %UDQN\ 3URVWčMRYD .UiO -XGDV  .UQiþ =D

'DOätYëVOHGN\5. kola: ÓVWtQDG/DEHP²%H
QiWN\ QDG -L]HURX SS      
Branky: .UXåtN 9LOGXPHW].UOLã 5RPDQ
þtN 7ĤPD'.UHMþt 0DUãRXQ 9LOGXPHW] 
3ãHQLþND .UXåtN'.UHMþt ±3UĤåHN $0XVLO
-9ODFK .QRW :LHQFHN&KUWHN :LHQFHN
'LYiFL +DYtĝRY²&KRPXWRY 
 %UDQN\/5XWDU 0DUXQD 59HVHOê
&KURERþHN 0DWDL  ±  3LWXOH 'RNWRU 6WORX
NDO   6HHPDQQ 6XFKê /DQJ   /OHZHOO\Q
+ODYD 'LYiFL 6RNRORY²3ĝHURYVQ
 %UDQN\9UiQD.YHUND
9UDFRYVNê 0LFKiOHN  $ 5XOtN 0 =DGUDåLO 
UR]KQiM.RYDĜtN±â.UDWRFKYLO3ãXUQê
 0 .UDWRFKYLO âQDMQDU  'LYiFL   .DGDė
² 6ODYLD 3UDKD      %UDQN\ 
=DEORXGLO 0LFKQiþ :iJQHU .ĤV ±âPHU
KD 9DPSROD.XEtN âWHLQHU -1RYiN -
'ROHåDO 9UGORYHF5\]iN âWHLQHU .RK~W 
9DPSROD .XEtNâPHUKD 'LYiFL 9VHWtQ²
/LWRPčĝLFH  %UDQN\*RUþtN
3HFKDQHF   'RVWiOHN 2QGUDþND   / 9ROI
*RUþtN3HFKDQHF 3HFKDQHF *RUþtN ±
9LWRXFK 'DMþDU*DVSDU -iQVNê *DVSDU 'L
YiFL 7ĝHEtÿ²+&'XNOD-LKODYD 

EORXGLO  =DEORXGLO )RMW =  )UêGD %H]RXãND 
%H]RXãND 0DFKDþ 6FK|Q .UQiþ 5R]KRGÿt
.LOODU D 0LQDUþtN 9\ORXÿHQt  9\XåLWt 
'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD .UiWNê :HLGLQJHU   .UiO
0DĢFKD 9OþHN 1RYiN -XGDV %H]RXãND )UêGD
9DãXW +pO 0DFKDþ =DEORXGLO ýPHOD 6FK|Q
2ãĢiGDO)RMW=.UQiþ
'DOätYëVOHGN\NROD
=OtQ2ORPRXFâXPSHUN-HVHQtN2U
ORYi)UêGHN0tVWHN7ĜLQHF.UQRY3ĜHURY
9VHWtQ













TABULKA:

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








































6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
1DYUiWLO0D\HU±+DYOtN3RVStãLO-3UiãLO3RSHOND0*UXOLFK3RGKUi]VNê9\PČWDO
/9DUKDOtN'RVWiO0*UHSO.QiSHN3DOLþND 7UHQpĝL'DYLGâHYþtND/HRã+DYOtN

VOLEJBAL














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
13. kolo Ligy juniorù
Boskovice - Prostìjov
14:2 (2:0, 7:1, 5:1)
Branky:.XGOLþND +XEtN6YČWOtN 6YČWOtN
+XEtN$QGUêVHN   +XEtN .XGOLþND 6YČWOtN 
7NDGOHF +XEtN.XGOLþND 6YČWOtN +XEtN 
.ULVWHN 'OXKRã.RSþLO .ULVWHN 3UþtN 
6YČWOtN 7NDGOHF +XEtN 7NDGOHF.ULVWHN 
3UþtN .ULVWHN   .XGOLþND 6YČWOtN +XEtN  
6YČWOtN 7NDGOHF $QGUêVHN 0RUHY)DMJO 
.RFiE .ULVWHN 3HOXKD  ±  0LNHã  3tFKDO
7DUãLQVNê 7iERU  5R]KRGÿt 0LNãtN ± .XþHUD
9DOHQWtN9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt9RVODEHQt
'LYiFL
.URPčĝtæ)DMJO±3HOXKD3UþtN$QGUêVHN7NDGOHF
âLPiãHN1HVUVWD±.RFiE.XGOLþND.RSþLO.DĖD
6YČWOtN+XEtN'OXKRã0RUHY3UDåDQ8KOtĜ.ULVWHN
7UHQpU=GHQČN%HþND
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± 5 ýHUQê 3RNRUQê )RMW
-LĜtþHN*U\F±.OHQLDU7iERU6KFKLSDNLQ7DUãLQVNê
3tFKDO0LNHã
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN

14. kolo Ligy juniorù
3URVWÈMRYs8KHUVNÙ%URG
(2:2, 1:1, 1:4)
Branky:.OHQLDU3RNRUQê0LNHã )RMW
3tFKDO 3tFKDO 3RNRUQê ±)XJD 9tWHN 
)+HQGU\FK )XJDâREiĖ )+HQGU\FK
 9tWHN  9tWHN 8KĜtþHN   ) +HQGU\FK
-XUDþND   0DUWLQHF 9tWHN  5R]KRGÿt
'ROHåHO±'XINDěHKXOND9\ORXþHQtQDYtF
0DUWLQHFPLQXWRVREQtWUHVWD)+HQGU\FK RED
8K%URG PLQXWGRNRQFHXWNiQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
3URVWČMRY 3ĜHFHFKWČO ± 3RNRUQê )RMW %HQHã
-LĜtþHN*U\F±.OHQLDU7iERU6KFKLSDNLQ7DUãLQVNê
3tFKDO0LNHã
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
8KHUVNê %URG 0 +HQGU\FK ± 3RVStãLO .XåtOHN
6NĜLYiQHN .DGOþtN - 8KĜtþHN )RUPDQ ± -XUDþND
)XJD0DFKDUiþHN1H]YDOâREiĖ9tWHN%RXþHN)
+HQGU\FK0DUWLQHF0DFtN 7UHQpU5RPDQ8KĜtþHN

NROR/LJ\POz½NÕ'
Prostìjov - Kopøivnice
12:2 (4:1, 6:1, 2:0)

Branky:  âSLþiN 3HNU   0 9RUiþ 3HNU 
0DUHN 0XGUOD )U|PO .DODELV 0
9RUiþ  3HNU  .RQþLFNê +R]PDQ  
+HMFPDQ 9UED   0XGUOD  3HNU 0DUHN 
0DUHN 0XGUOD3HNU 3HNU â3DOiQHN
0XGUOD  ±  3DVHND -DOĤYND .UXSQtNRYi 
 9tW 3DVHND 2ãPHUD  5R]KRGÿt .XåtOHN
.URXSD 9\ORXÿHQt  9\XæLWt  9 RVOD
EHQt'LYiFL
3URVWčMRYâWRXUDþ±â3DOiQHN)U|POâSLþiN
9UED +R]PDQ 0 9RUiþ 0DWČMND ± .RQþLFNê
3HNU 3tWU 0XGUOD 0DUHN .DODELV .OtPD +HMF
PDQ6WU\N
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
.RSĝLYQLFH+RGDĖ±.UXSQtN5HN.UXSQtNRYi±
-LĜt1ČPHF3URNHã9tW3RUXED2ãPHUD.XFKDĜ
-DOĤYND3DVHND
7UHQpU3HWU1ČPHF

TENIS
08å,
0RVNYD$737RXU
'YRXKUD ²  NROR 5RVRO ± /RQGHUR $UJHQWLQD 
2. kolo:5RVRO±/DMRYLþ 6UEVNR 

,VPDQLQJ²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR)RUHMWHN±:HVVHOV 1ČPHFNR 
âDIUiQHN±+XHVOHU âYêFDUVNR 
2. kolo:9HVHOê  ±0LHGOHU 5DNRXVNR 
 )RUHMWHN ± 1DSROLWDQR ,WiOLH    
kolo:9HVHOê±1DSROLWDQRþWYUWÀQiOH
9HVHOê±0HQHQGHV0DFHLUDV âSDQČOVNR 
 6HPLÀQiOH 9HVHOê ± &UHVV\ 86$  

å(1<
0RVNYD²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR 0XFKRYi ± .X]QČFRYRYi
5XVNR 2. kolo:0XFKRYi±9HNLþRYi
&KRUYDWVNR þWYUWÀQiOH0XFKRYi±
$OH[DQGURYRYi 5XVNR 6HPLÀQiOH
0XFKRYi ± 3DYOMXþHQNRYRYi 5XVNR   

/XFHPEXUN²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR .ULVWêQD 3OtãNRYi ± %RO
VRYRYi âSDQČOVNR    2. kolo: .ULVWêQD
3OtãNRYi±3XLJRYi 3RUWRULNR 

5R]KRGÿt.XELVD6WDQČN9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL

32



%UDQNRYëVOHG


VWUDQD

HOKEJ

VWUDQD

/,*$08åĤ-0.2/2

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

&+$1&(/,*$

/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD



7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.ÓMH]GX%UQD

Ä0XVtPĜtFWåHMVPHQHþHNDOLåHXWNiQtEXGHPtWWDNRYêSUĤEČK
åHSRYHGHPHRGYDFHWDSČWPLQXWSĜHGNRQFHPVNRURRWĜLFHWERGĤ³
Foto: BK Pardubice




1HMYtFHEUDQHNÓMH]GXX%UQD
6XFKRPHO+ODGtNâLOKDYêD)ULPPHO

UNIQA EXTRALIGA

6. kolo:

ðHOP\%UQR²9.3URVWĨMRY
3:1 (14, -21, 19, 18)

Ä9\ERMRYDQpGYDERG\
]WČåNpKRXWNiQtGYRMQiVREFHQQp³

5R]KRGÿt 6OH]iN D +RUNê þDV  KRGLQ\
'LYiNĥ
6HVWDYD%UQD3ROiãNRYi:RORZLF]1RYiNRYi
 -DQHþNRYi  6YRERGQtNRYi  'LDWNRYi 
OLEHUR 6NOHQiĜRYi 6WĜtGDO\$NHR 0 %HUiQNRYi 
%HQHGLNWRYi7UHQpĝL2QGĜHM%RXODD.OiUD.XQtNRYi
6HVWDYD3URVWčMRYD1RYi.R]PtN.RSiþRYi
)ULþRYi6WPSHORYi=DWORXNDORYiOLEHUR6ODYtN
RYi6WĜtGDO\'YRĜiþNRYi:HLGHQWKDOHURYi.QRURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

'DYLGâ(9ýË.WUHQpU.RVWHOFH


/,*$08åĤ-0.2/2

7-6RNRO,,3URVWčMRY²6+&0DORPčĝLFH%

19

%\OLMVPHSRGREURYVNëP
WODNHPQDSĝLKUiYFH


6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
=0LFND+UXEê±90LFND-XUtN51HYUOêětKD01HYUOêâHVWRĜiG0LNXOND.RVLQD
-XUHþND&K\WLO7UHQpU7RPiãýHUQtþHN

STRANA 44
'DOätYëVOHGN\NROD )UëGHN0tVWHN.3%UQR
  1HMYtFHERGĥ%RURYFR
YiD3OXKDĜRYiSR7NiþRYiâXQGHUOtNRYi
&DUSHQWLHURYi3DYOtNRYi ãWHUQEHUN
2O\PS3UDKD  1HMYtFHERGĥ
.RILHRYi6FKDQGORYi.QHLIORYiD.DUDEL
QRYLþRYiSR'HQ\VRYRYi3XUFKDUWRYi
âLPiĖRYi /LEHUHF2ORPRXF 
  1HMYtFH ERGĥ âRWNRYVNi  6YRERGRYi 
&DVWLOORYi2UYRãRYi7UQNRYiD%HåDQGROVNi
SR 2VWUDYD3ĝHURY  1HM
YtFHERGĥäDUQRYLFNi:DQF]\NRYi.RMGR
Yi5XVHNRYiD.XNXþRYiSR7LQNORYi

3URVWĨMRYðWHUQEHUN 3:0


YtFHYKODYQtPNXSyQX
'DOätYëVOHGN\NROD 2ORPRXF9.%UQR
 1HMYtFHERGĥ7UQNRYi2U
YRãRYi0LFKDOtNRYi'LDWNRYi6-DQHþ
NRYi:RORZLF]RYi 2O\PS3UDKD2VWUDYD
  1HMYtFHERGĥ'HQ\VRYRYi
DýHUQiSRâLPiĖRYi:DQF]\NRYi=H
PDQRYiäDUQRYLFNi 3ĝHURY)UëGHN0tV
WHN  1HMYtFHERGĥ7LQNORYi
.RWODERYi'DYLVRYiâQHOO\RYi3OXKDĜRYi
âSURFKRYiD-XUþtNRYiSR .3%UQR/LEHUHF
  1HMYtFHERGĥ&DUSHQWLHURYi
âXQGHUOtNRYi3DYOtNRYi6YRERGRYi
âXOFRYi:RSHUHLVRYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 2ORPRXF
    
 9.%UQR
    
 2VWUDYD
    
 3URVWčMRY
    
 2O\PS
    
 /LEHUHF
    
 .UiORYR3ROH     
 )UêGHN0tVWHN     
 3ĜHURY
    
 âWHUQEHUN
    

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
9.%UQRâWHUQEHUN  2VWUDYD
3URVWčMRY)UêGHN0tVWHN2O\PS/LEHUHF
3ĜHURY  2ORPRXF.3%UQR

5R]KRGÿt'DODMNDD.URERWKRYi
9\ORXÿHQt6HGPLÿN\
'LYiFL

22



%UDQNRYëVOHG


/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

NROR

VWUDQD

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
1HMYtFHEUDQHN0DORPČĜLF%9\NRXĜLO(UEHV

Ä1DãHREUDQDIXQJRYDODNYDOLWQČ³



7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD



VWUDQD

HÁZENÁ

BASKETBAL

/,*$08åĤ

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

NROR

5. kolo:

.RVWHOHFQ+ÔMH]G 3DUGXELFH2ORPRXFNR
X%UQD
33:32 (16:19)
63:83


YtFHYKODYQtPNXSyQX

3URVWĨMRY0DORPĨíLFH%


19:22 (11:10)

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD,YDQþLFH6..3%UQR%
7HOQLFH  %RKXQLFH  +%& 2ORPRXF
6..XĜLP

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 0DORPČĜLFH%
 %RKXQLFH
 ,YDQþLFH
 ÒMH]GX%UQD
 6..3%UQR%
 .RVWHOHFQ+
 7HOQLFH
 3URVWčMRY
 6..XĜLP
2ORPRXF
 6RNRO90H]LĜtþt

















































.$03ĜÌã7Č

























NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
0DORPČĜLFH %UQR %  ,YDQþLFH   6. .XĜLP
7HOQLFH7-6RNRO.RVWHOHFQ++.+%&2OR
PRXF  %RKXQLFH7-6RNRO,,
3URVWčMRY  6..3%UQR%6RNRO9
0H]LĜtþt  



YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD

'čÿtQ  1\PEXUN     
1HMYtFH ERGĥ 3RPLNiOHN  $XWUH\  âLãND
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6WHJEDXHU+HĜPDQ'LDWWD1HK\ED
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 1HMYtFHERGĥ0DUHã$SSOHE\
 3UROHWD D âWČUED SR   /RãRQVNê  6WD
PHQNRYLþ7UHVDþ .ROtQ2VWUDYD
    1HMYtFH ERGĥ ,JUXWLQRYLþ
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+ROVH\âPtG 2SDYDÓVWtQDG/DEHP
  1HMYtFHERGĥâLĜLQD
*QLDGHN-XUHþNDD%XMQRFKSR3HFND
3+RXãNDâRWQDU

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(














1\PEXUN 
2SDYD

2ORPRXFNR
86.3UDKD 
ÒVWtQ/ 
6YLWDY\

3DUGXELFH 
'ČþtQ

2VWUDYD 
%UQR

+U.UiORYp 
.ROtQ






















































.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
1\PEXUN2SDYD  2VWUDYD'ČþtQ  
%UQR  .ROtQ   2ORPRXFNR  6YLWDY\ +U
.UiORYp  3DUGXELFH   ÒVWt QDG /D
EHP86.3UDKD  

3ìÌð7ÌĠÌ6/2
9<&+É=Ì
='ö92'8
67É71Ì+2
69É7.8

9Ô7(5ă

Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

)25781$1É52'1Ì/,*$².2/2

KORFBAL

6.3URVWčMRY²).9LNWRULDåLæNRY

2

0(8s35267¨-29

Branka:.RXGHOND.URXSD±*LO
5R]KRGÿt2UHO±/HãND0DWRXãHNåOXWpNDUW\45.
-DQtþHN  6ODPČQD  .RXGHOND ±  %ĜH]LQD
0DUWDQ*LOâYHQJHUDiváci: 656.

1



6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNX
VWĜHO\PLPRURKRYpNRS\

VHVWDYDåLæNRYD

VHVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD ± /XWRQVNê 6FKXVWHU -DQtþHN
3HUQDFNLM %LROHN±.RXGHOND3R
OiN6XV6ODPČQD3tFKDO 5ROLQF 
±3DãHN .URXSD 
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

âYHQJHU±7XVMDN%ĜH]LQD0DNVLü
%D]DO±0DUWDQ 3HWUOiN 6~NHQ
QtN *LO  +DOJRã  %DWLRMD 8U
EDQHF ýDSHN ±'LYLã
7UHQpU'DQLHO9HVHOê

27

výsledky

Ä7ĜtERGĤVLFHQtP
SRWĜHERYDOLMVPHMH³
NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$

VWUDQD

(QVQ6QO¾w-CN¾D

=iNODGQtVNXSLQD$
1L]R]HPVNR±$QJOLH  þHVNR².DWDOiQ
VNR   $QJOLH ± .DWDOiQVNR   
þHVNR²1L]R]HPVNR  1L]R]HPVNR±
.DWDOiQVNR  þHVNR²$QJOLH  
7DEXONDVNXSLQ\$
1L]R]HPVNR      
$QJOLH
     
þHVNR
     
.DWDOiQVNR      
6HPLÀQiOH
%HOJLH±$QJOLH  
1L]R]HPVNR±1ČPHFNR 
2DæPtVWR
3RUWXJDOVNR±.DWDOiQVNR  
þHVNR±0DćDUVNR** 

=iNODGQtVNXSLQD%
%HOJLH±1ČPHFNR  3RUWXJDOVNR±0DćDUVNR
  1ČPHFNR±0DćDUVNR  %HOJLH
±3RUWXJDOVNR  %HOJLH±0DćDUVNR
 1ČPHFNR±3RUWXJDOVNR  
7DEXONDVNXSLQ\%
%HOJLH
     
1ČPHFNR
     
3RUWXJDOVNR      
0DćDUVNR      
Finále:1L]R]HPVNR±%HOJLH 
2PtVWR $QJOLH±1ČPHFNR 
2PtVWR3RUWXJDOVNR±0DćDUVNR 
2PtVWR þHVNR±.DWDOiQVNR 
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NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
-LKODYD  3DUGXELFH    &KUXGLP 
'XNOD3UDKD7ĜLQHFÒVWtQ/9\ãHKUDG9ODãLP
/tãHĖ  9tWNRYLFH   äLåNRY  %UQR 
   9DUQVGRUI  6RNRORY   
+UDGHF.UiORYp3URVWčMRY  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

0RKHOQLFH/LSRYi

  

Branky:  3LQNDYD  .XED  5\ED 
.RåHOD±)LDOND'UH[OHU5R]KRGÿt+DEHU
PDQQ±0DFKDOD0RWDOåOXWpNDUW\.RåHOD
.KêU±'UH[OHU3DOOD'LYiNĥ 168.
VHVWDYD/LSRYp 9êPROD±äLOND7DNiþ0LODU
$3ĜLNU\O +UDEiOHN±3DOOD'UH[OHU+RUiN
)LDOND 1RYiN ±'3ĜLNU\OâWČSiQHN 
'RVWiO 
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å6RXSHĝVLYtWč]VWYt]DVORXæLO´


3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp



VWUDQD

-HVHQtN.UDOLFHQ+
  
Branky: 7URQHþHNYODVWQt5R]KRGÿt9HGUDO
± .RORã 0DWXOtN åOXWp NDUW\  9DYUDþ 
&HNXUDV ±  9LQFRXUHN  +XĖND þHUYHQp
karty:.\VHOD±1ČPþtN'LYiNĥ 145.
VHVWDYD .UDOLF +XĖND ± .DGOHF +ODþtN
%DUDQ &LEXOND *RWWZDOG 5XV 1RYRWQê 
7URQHþHN  9LQFRXUHN  'UDþND  6WXGHQê
1ČPþtN
7UHQpU3HWU*RWWZDOG

Å3URQiVQHäģDVWQiSURKUD´´


3HWU*277:$/'NRXþ.UDOLF



VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROR:åHODWRYLFH²%RKXėRYLFH
 [)U\þiN0DUWLQ/LWRYHO²ÓVWt  7RPDQHF
0LFKDO±[âHUê'DQLHO1HK\ED-DQ6HQFRYLFL3DWULN
2SDWRYLFH²ãWHUQEHUN  'XUþiN6DPXHO±[

60226,%7ĜÌ'$6.$

12. kolo:

3LYtQ.OHQRYLFH
   Å6RXSHĝHMVPH
Branka7UDMHU5R]KRGÿt6HGOiþHN±6WORXNDO NQLÿHPXQHSXVWLOL´
'ROHåDOåOXWpNDUW\06YR]LO±*UHSO
Prášil. 'LYiNĥ
VHVWDYD3LYtQD)UVW±3iWHN%DUWRQtN6HGOiN0DU
WLQHF âLãPD ±9DOWU3HWUåHOD06YR]LO)UêERUW
âYpGD ±-6YR]LO7UDMHU 9OiþLOtN 
7UHQpĝL0DUHN)UVWD-DURVODY6YR]LO
VHVWDYD.OHQRYLF'3RNRUQê±6SiORYVNê3UiãLO
&HWNRYVNê &pVDU ± 6NĜLþND 'DGiN  0DĖDN 
5R]HKQDO)U\V±)3RNRUQê *UHSO3RSHOND 
=DSOHWDO
7UHQpU9ODGLPtU+RUiN

Å8WNiQtPRFNUiV\QHSREUDOR´


-DURVODY692=,/WUHQpU3LYtQD



VWUDQD

'DOät YëVOHGN\ kola: +RUQt 0RäWčQLFH ²
5DGVODYLFH  3. âHGLYê-DQ±0DW\iã
-DNXE -H]HUQLFH ² .RYDORYLFH    [
0DFKiþHN0DUHN[6LPRQ-DNXE[âDQWD-DQ
7RYDÿRY²ÓVWtÅ%´  3.0H]XOLDQtN
7RPiã±)U\GU\FK/XNiã0RVWNRYLFH²2WDVODYLFH
   7Niþ 0DUWLQ *HUQHã 'DYLG 'UPROD
'RPLQLNåHODWRYLFHÅ%´ÓMH]GHF  =OiPDO
0LURVODY.UiO9LNWRU.OLPHN5RPDQ.RXWQê0LFKDO
1ČPHF3DYHO7URXEN\²9UFKRVODYLFH  ,
%Ui]GD 'DQLHO 6NRSDO -LĜt ± +RUiN 3DYHO +UDGLO
7RPiã'RVWiO2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7URXEN\
      
 3LYtQ
      
 7RYDþRY
      
 ÒVWtÄ%³
      
 äHODWRYLFHÄ%³       
 ÒMH]GHF
      
 5DGVODYLFH       
 9UFKRVODYLFH       
 .RYDORYLFH       
-H]HUQLFH
      
+RUQt0RãWČQLFH      
.OHQRYLFH
      
2WDVODYLFH       
0RVWNRYLFH       
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

12. kolo:

+DQi/RñWLFH   
Branky&LEXOHF0.ROiĜ±3HWUHFNê
5R]KRGÿt'ROHåDO±0ROtN'RNRXSLOåOXWiNDUWD
2GORåLO / 'LYiNĥ
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VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD: 6NDOND²8UÿLFHÅ%´
 3RVStãLO0LORVODY0X]LNiĜ3HWU.RXĜLO-DURVODY
0OþRFK 3ĜHP\VO .DGOHF -RVHI 1čPÿLFH Q+ 
9UDKRYLFH    ěHKiN .ULVWLiQ ± [ 'YRĜiN
-DQ%XNRYHF0LURVODY+RUQtãWčSiQRY²3OXPORY
Å%´  [1ČPHF/LERU[/LãND0DUWLQ[
0HOX]tQ -RVHI .OLPHã /LERU )RMW /XNiã ± .RODĜtN
0LFKDO .RWOiQ 9ODGLPtU 9ëäRYLFH ² %URGHN X
3Y  3..UþPiĜ3HWU±6ROGiQ3HWU
%URGHNX.7LäWtQ  [9LþDU0DUHN[
.RXGHOND =GHQČN [ .ROiĜ 'DYLG .RXGHOND 3HWU
± +êVHN 3DYHO 9tFRY ² 'UæRYLFH    3.
 9iYUD 9RMWČFK7UQHþND -DURVODY +XPSROtþHN
7RPiã ± .RONRS 0DUWLQ 'RNRXSLO -DNXE 6UEHQê
Jan, .UDOLFH Q+ Å%´  'REURPLOLFH   ,
7URQHþHN /XNiã 1HRUDO 0DUWLQ =DWORXNDO -DQ ±
9iFODYtN-DQ$EHOHV2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UDKRYLFH
      
 +RUQtâWČSiQRY       
 %URGHNX3Y
      
 6NDOND
      
 .UDOLFHQ+Ä%³       
 9tFRY
      
 'UåRYLFH
      
 %URGHNX.
      
 8UþLFHÄ%³
      
'REURPLOLFH
      
1ČPþLFHQ+       
7LãWtQ
      
3OXPORYÄ%³
      
9êãRYLFH
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$
NROR: %LVNXSLFH²åHOHÿ  ['RþNDO-LĜt
[2UGHOW5DGLP[.RYDĜtN/XNiã6PêNDO0DUWLQ
.ĜLãĢDQ -DNXE ± 6SiþLO 5DGLP %UiWHO -DURVODY
'RNRXSLO3DYHO%HGLKRäģ²2OäDQ\  .DãSDU
7RPiã±6DPHN0DWČM.ROHĖiN7RPiãþHFKRYLFH
Å%´  1H]DP\VOLFH  3. , 3DYORYLFH ²
2WDVODYLFHÅ%´  3.(PSHUJHU3ĜHP\VO
6WUDãiN -DNXE +RXãĢDYD -DURPtU   9ODFK\QVNê
'DQLHO)UHKDU-DQ1RYiN1LNRODV
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OãDQ\
      
 %LVNXSLFH
      
 1H]DP\VOLFH
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 äHOHþ
      
 %URGHNX3YÄ%³       
 %HGLKRãĢ
      

5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
12.kolo: 9LNWRULH3ĝHURYÅ%´1RYp6DG\  ,
[)RMWtN2QGĜHMâSLþND0DUWLQ0RKHOQLFH²-HVHQtN
   =DSOHWDO 3DWULN 8UEiãHN :LOOL ± +RUiN
-LĜt .PtQHN )LOLS ýHUYHĖiN $OIUHG %RKXėRYLFH
² .R]ORYLFH    [ 3ROiþHN -DNXE 3ROiþHN
0DWČM.UHMþt0DUWLQ&KURPHF'DYLG2SOHWDOýHVWPtU
±[âNUDEiN3DWULN&KRPRXWRY²ãWHUQEHUN
  [ 2GVWUþLO -DQ %HQD 'DQLHO þHFKRYLFH ²
þHUQRYtU  [9HþHĜD5DGLP6RERWD.ULVWLiQ
=GHQČN0DUWLQ.RQLFH=iEĝHK  =DSOHWDO
0LFKDO[.XWDO'DYLG+DPSO6DPXHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH
    
 -HVHQtN
    
 =iEĜHK
    
 0RKHOQLFH
    
 .R]ORYLFH
    
 äHODWRYLFH
    
 &KRPRXWRYâWČSiQRY      
 1RYp6DG\
    
 .RQLFH
    
âWHUQEHUN
    
þHFKRYLFH
    
9LNWRULH3ĜHURYÄ%³     
3OXPORY8UÿLFH     
ýHUQRYtU
    
.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´
NROR /RYčäLFH ² +RUQt 0RäWčQLFH   ,
9DOHQWRYLþ 0DUWLQ 0D]DQLN 6HUJLR ± [ 3URFKi]ND
-DNXE 3LYtQ ² 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH   ,
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muž, který po opakovaných činech skončil ve vazbě a následně před soudem. Ten
sledovala i jeho přítelkyně, která o záletech svého milého zřejmě neměla vůbec
tušení...
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Za onanování v Brodku u Prostìjova
skonèil mladík ve vazbì,
nyní je opìt na svobodì EXKLUZIVNĚ
Martin ZAORAL
PROSTĚJOVSKOTohle byste do něj nikdy
neřekli... Pod pojmem „sexuální deviant“ si člověk představí zoufalého muže
středních let v hnědém baloňáku, devatenáctiletý P. P. má k tomuto vzorku hodně daleko. Sportovně založený elegán
přitom opakovaně obtěžoval ženy po

U NÁS!
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06'/PODGätGRURVW
12.kolo:%ODQVNR²=EURMRYND%UQRÅ%´  ,
ġRXSHN-DNXE±[.OXVND)UDQWLãHN[äRXUHN3DWULN
[ýHUQê0LFKDO7ĝLQHF²/täHė  +DPUR]L
Jan, .URPčĝtæ ² 8QLÿRY    [ 5DEHQVHLIHU
0DWČM+UD]GLO'DQLHO)UëGHN0tVWHN²=OtQÅ%´
  [ 6WĜLåtN 0DWČM [ âHED 6HEDVWLDQ ± âĤVWHN
Patrik, +OXÿtQ ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´   ,
+DQGOtĜ0DUHN6ORYiFNR-LKODYD  7RPHãHN
'DYLG âXãOD -DQ  [ -RQiã$GDP 7URMDQ 7RPiã
)ROHMWDUâWČSiQ0LãND0DW\iã3URVWčMRY9tWNRYLFH
   %DþRYVNê 0DUHN  6HPDQ -DNXE +RQ
Eliáš, =QRMPR%DQtN2VWUDYD´%µ  [%LWWD
0DW\iã/HYþtN/XNiã0LFKQD0DUWLQ.HGURĖ'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =EURMRYND%UQR³%´    
 %DQtN2VWUDYD³%´     
 7ĜLQHF
     
 -LKODYD
     
 /tãHĖ
     
 6LJPD³%´
     
 9tWNRYLFH
     
 )UêGHN0tVWHN      
 3URVWčMRY
     
=OtQ³%´
     
+OXþtQ
     
6ORYiFNR³%´
     
8QLþRY
     
=QRMPR
     
%ODQVNR
     
.URPČĜtå
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DNES VYDÁNÍ

MICHAL

DO 15. listopadu 2019 si mohou stávající abonenti prodloužit své
předplatné na celý rok 2020 se slevou, a to za pouhých 800 Kč!
100811132
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Branky.RXĜLO3RVStãLO0X]LNiĜ.D
GOHF0OþRFK5R]KRGÿt/DQGD±0=DWORXNDO7
=DWORXNDOåOXWpNDUW\'RQiW+êåćiO±
0X]LNiĜ+XGVNê'LYiNĥ 88.
VHVWDYD6NDON\*ORX]DU±6SLVDU±'RQiW&KOXG
6RNHOH±%DUWRQtN7\GODþND+êåćiO2QGUHMNRYLþ±
0DNRã9UiQD6WĜtGDOL(QNKEDDWDUâYpGD6HGOiN
6YR]LO+HMGD
7UHQpU6WDQLVODY3UHþDQ
VHVWDYD8UÿLF3RNRUQê±.DGOHF+XGVNê1DNOiGDO
-HåHN ± 3RVStãLO +DQ]HOND 0OþRFK $QWRQtþHN ±
.RXĜLO0DãHN6WĜtGDOL3OLãĢiN3DYOĤ%URVV0X]LNiĜ
%HUþiN
7UHQpU.DUHO9ODFK

Í
VODAJSTV
ZPRA
BNĚJŠÍ

328=(8

PIJEME,
E...
JÍME,
ĵ
HODNOTÍM
 
seriál

19100211083

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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

6NDOND8UġLFHÅ%´
  

19100911133

Branky:  ýHFK  )LUEDFKHU 5R]KRGÿt
.OtPD ± 1RYiN 3RåLYLO å. 35. Broukal,
-DQXãND±âtSHN9ONDQRYD/HLEO
.RSHþQêDiváci:

19092011041

9ODñLP+U.UiORYp   

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

12. kolo:

19092011041

  

Branky:  1LWULDQVNê SHQ  ±  6PHMNDO
5R]KRGÿt+RFHN±0\ãNDâLPiþHNå.1L
WULDQVNêâDQGHUD±9HMPROD=RXEHOH
-DYĤUHN6PHMNDOþ.-DYĤUHN -,+ 
Diváci:

19082710933

9\ñHKUDG-LKODYD

'DOätYëVOHGN\kola: 8KHUVNë%URG%H]PčURY
   'XINRYi 0DUWLQD  3LWQHURYi $GpOD
.ULVWêQRYi (YD 0XWčQLFH  9DODäVNp .ORERXN\
   [ -DQVRYi <YRQQH [ /DPiþNRYi
/HQND -DNXEþtNRYi 0RQLND 6YRERGRYi +DQD 
0DFKĤ9HQGXOD+ROHäRY%ĝH]QLFH  [
âHYþtNRYi $GULDQD [ âLEORYi 3DYOD ěLKiNRYi
0RQLND%Ui]GLORYi9HURQLND
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +ROHãRY
     
 9DODãVNp.ORERXN\     
 0XWČQLFH
     
 9ONRã
     
 'UæRYLFH
     
 0RVWNRYLFH
     
 8KHUVNê%URG
     
 %ĜH]QLFH
     
 %H]PČURY
     

19091311027

  

Branky:  âWXUVD ±  +ODGtN SHQ   =LNO
5R]KRGÿt'HQHY±3DWiN%DWtNå.âPHK\O
 0DFKXþD  9iYUD ±  6XFKê  $G
ýHUPiNDiváci: 435.

YtFHYUR]KOHGQĨVWUDQD

19091211017

6RNRORY/tñHç

 



19091211016

  

Branka: .RK~W5R]KRGÿt9RMNRYVNê±'REUR
YROQê+RUiNå.6ROLO0LNHU±-DQRãþtQ
$NXOLQLQDiváci:

0RVWNRYLFH'UÿRYLFH

19091311026

3DUGXELFH7íLQHF

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%
12.kolo: 8UÿLFH²6ODYRQtQ  3.9RGiN
3HWU ± +UGOLþND 5DGHN .RMHWtQ ² .RQLFH   ,
äĤUHN /LERU ± %tOê /DGLVODY 3ČUXãND 7RPiã .UiVD
-DURPtU %čORWtQ ² þHFKRYLFH    9DVLOMHY
(GYDUG±+DQiNâWČSiQ+DORX]ND2QGĜHM/LSQtNQ%
 .RVWHOHF Q+    =DYDGLO 5RPDQ .RYDĜtN
/XNiã+RWČN-DNXE3OXPORY²%URGHNX3ĝ  ,
[+ODGNê$GDP±*OXFK0LFKDO6ORåLO$OIUHG=DWORXNDO
2QGĜHM 2PHOND -DQ 1RYp 6DG\ ² 3URWLYDQRY 
  âNUDEDO 7RPiã 5LFKWHU 'RPLQLN 1JX\HQ$QK
7XDQ3RãXVWD3DYHO%HėRY²+).2ORPRXFÅ%´
 3.[1DYUiWLO'DQLHO0DFKDþ)LOLS±7\OLFK
-DURVODY'RVHGČO-DNXE*|UOLFK2OLYHU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX3Ĝ       
 %HĖRY
      
 /LSQtNQ%       
 .RQLFH
      
 þHFKRYLFH       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 %ČORWtQ
      
 1RYp6DG\       
 .RMHWtQ
      
8UÿLFH
      
6ODYRQtQ
      
3URWLYDQRY       
3OXPORY
      
.RVWHOHFQ+       

06'/VWDUätGRURVW
12.kolo: %ODQVNR²=EURMRYND%UQRÅ%´  ,
0DĖRXVHN 0DUHN âWČSiQHN )LOLS ± [ .RVWUĤQHN
,YR [ âHGLYê 2QGĜHM .R]HO 0LURVODY 5DWDM -DQ
7ĝLQHF²/täHė  3LOFK-DQ0DFHþHN/XGČN
.URPčĝtæ ² 8QLÿRY    [ 'RþNDO -DNXE
+HLQ] âWČSiQ 6LJPXQG -LĜt ± %iUWD -DQ )UëGHN
0tVWHN²=OtQÅ%´  1H]KRGD-DNXE6WURXKDO
-DNXE±0HFK'DQLHO+OXÿtQ²6LJPD2ORPRXF
 .RKRXWHN7RPiã±[.DãSiUHN'DYLGâSDWQê
.U\ãWRI 6ORYiFNR Å%´  -LKODYD   , Malata
Mirek, 3URVWčMRY²9tWNRYLFH, =QRMPR²%DQtN
2VWUDYDÅ%´  .RKRXWHN6WDQLVODY±=RXKDU
)LOLSâLJXW6DPXHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 )UêGHN0tVWHN      
 -LKODYD
     
 +OXþtQ
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 =OtQÄ%³
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 6LJPDÄ%³
     
 9tWNRYLFH
     
 /tãHĖ
     
=EURMRYND%UQRÄ%³    
7ĜLQHF
     
.URPČĜtå
     
3URVWčMRY
     
=QRMPR
     
%ODQVNR
     
8QLþRY
     

06'å6.83,1$'

NROR

19091311033

  

Branky:  3ĜLFK\VWDO  5ĤVHN  9DQČN
SHQ 3ĜLFK\VWDO±'%UHGD5R]KRGÿt
&LKOiĜ±9LWQHU9RGUiåNDå.%OiKD 9') 
Diváci:

19091311030

%UQR9DUQVGRUI

VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD: 0RUDYVNë %HURXQ ²
'RORSOD]\  [/DFPDQ'DYLG+RUiN5DGLP
9UDQHVLþ'DYLG YO /HäWLQD²6ODWLQLFH  ,
+REOHU -LĜt .KQHO 5DGHN ± [ 'DQLV âWHIDQ [
'RVWiO 0LFKDO âHPUR =GHQČN 9DOVD 2QGĜHM 'XE
² .RæXäDQ\    âiOHN -RVHI +UDEDO 'DYLG
+QčYRWtQ²ãWHUQEHUNÅ%´  âXOF-DQ+ROXE
0DWČM +ROXE -DNXE ± =iKRUD -DQ 0LNXOHQD -RVHI
+DQi3Y²/RäWLFH  &LEXOHF7RPiã.ROiĜ
0DUWLQ ± 3HWUHFNê $GDP 9HONë 7ëQHF ² 6PUæLFH
   [ 3RVStãLO -DURPtU +UXGQtN 6WDQLVODY ±
/XåD0DUWLQ-HVHQHF²9HONi%\VWĝLFH  [
7LFKê-LĜt[3ROHV=E\QČN%XUJHW-DQ±.U\O3DYHO
$QGUêVHN5LFKDUG.RXSLO0LFKDO/RãĢiN'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XE
      
 .RåXãDQ\
      
 6ODWLQLFH
      
 +DQi3Y
      
 /RãWLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RUDYVNê%HURXQ      
 /HãWLQD
      
 -HVHQHF
      
9HONê7êQHF       
6PUæLFH
      
âWHUQEHUNÄ%³       
+QČYRWtQ
      
'RORSOD]\
      

19100311094

Branky:  %DVVH\  / 0DWČMND 5R]KRGÿt
-XOtQHN ± +iMHN .OXSiN å.  3tVDþND 
/0DWČMND±6L[WD)URQČN5\ELþND
Diváci: 848.

'DQLHO.2/ÈěWUHQpU+DQp

19100411100

ÔVWtQ/&KUXGLP   




19100311092

Branky: 37. Lu. Holík, 45+1. Preisler, 64.
+DGDãþRN5R]KRGÿt Cieslar – Dohnálek, Mikeska. å.0RW\þND9&YHUQD±'RXPELD
'RXGČUD)+DãHNDiváci: 753.

Å=HÿW\ĝäDQFtMVPH
SURPčQLOLGYč´

+UDGLO 2QGĜHM ÓVWt2SDWRYLFH ² .RMHWtQ   ,
[.XþD0DUWLQ.RSĜLYD2QGĜHM±[/XNiã0DUFHO
.R]ORYLFH Å%´  'XE Q0    [ .R]iN
0LURVODY  [ =XEDO 5DGHN [ 3URNHã 9ODVWLPLO
'RþNDO -DNXE 6NRSDO -DQ 9\FKRGLO =GHQČN
7RYDÿRY1čPÿLFH%URGHNX3Y  3.,
[9\EtUDO3HWU+DQGO0DUHN%XþHN0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XEQ0
      
2. 1čPÿLFH%URGHNX3Y      
 ÒVWt2SDWRYLFH       
 .RMHWtQ
      
 7RYDþRY
      
 +RUQt0RãWČQLFH       
 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH      
 /RYČãLFH
      
 .R]ORYLFH´%´
      
3LYtQ
      

19092411056

9tWNRYLFH'XNOD3UDKD
 

,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
8.kolo 3URWLYDQRY Å%´  3ĝHP\VORYLFH 
  [ 5R]VtYDO -DNXE )LHGOHU 0DULDQ ± &LWD
5DGRYDQ=GčWtQ²+YR]G  $GDP-DQ
7RPiãHN 2OGĜLFK 6RNRO 0DUWLQ ± âYHF 5DGHN
äRXåHOND9ODGLPtU%URGHNX.Å%´3WHQt
 [1HYUOD7RPiã.RKRXW0LFKDO.RVWHOHF
Q+Å%´.ODGN\3.
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .ODGN\
      
 3WHQt
      
 %URGHNX.Ä%³       
 3URWLYDQRYÄ%³       
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 +YR]G
      
 =GČWtQ
      
 ýHFK\S.
      
 3ĜHP\VORYLFH       

18042710444



YtFHYKODYQtPNXSyQX

      
      

19091311018



 2WDVODYLFHÄ%³
 3DYORYLFH

19090510964

3URVWĨMRYþLÿNRY

6HVWDYD+DQp0DUiN±6YČWOtN2KOtGDO0.ROiĜ
7UQDYVNê±+ODGNê -DQþLDU .UXSLþND0DNRZV
NL 0DFRXUHN 7\SQHU±&LEXOHF =DWORXNDO 
*iERU 9\EtUDO 
7UHQpU'DQLHO.ROiĜ

18042710444

12. kolo:

7|JHO-DQ6DPHN0DUHN+ODYiþHN7RPiã=LIþiN3HWU
þHUQRYtU²'RODQ\  [0HLVVQHU3DYHO=DSOHWDO
7RPiã=DFKDU-DNXE9HONp/RVLQ\²/XWtQ  [
âLQRJO0DWČM/D]DURY,YR±5HF0LFKDO6NRSDOtN0LFKDO
.RQHþQê7RPiã/RV7RPiã=iEĝHK²0HGORY  
3.äDQGD0LURVODY6LWWD0LFKDO6LWWD0DUHN±.X[
'DQLHO.DVDO3DWULN.ODEDþND5DGHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 0HGORY
      
 ÒVWt
      
 =iEĜHK
      
 %RKXĖRYLFH       
 0RKHOQLFH
      
 /LSRYi
      
 /LWRYHO
      
 -HVHQtN
      
/XWtQ
      
äHODWRYLFH
      
9HONp/RVLQ\       
ýHUQRYtU
      
.UDOLFHQ+       
'RODQ\
      
2SDWRYLFH
      

19092411056

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

NOVÍ PŘEDPLATITELÉ ZAPLATÍ ČÁSTKU 900 Kč
ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU 2020, ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ

NA ROK 2020 ZDARMA!!!

MALÁ KOPANÁ

V ČELE DRUHÉ LIGY

PŘEZIMUJÍ VÍCEMĚŘICE
PROSTĚJOV Závěrečný turnaj
podzimní části 2. okresní ligy mužů
v malé kopané ČUS Prostějovska
2019/20 hostilo hřiště v Čehovicích. Místo čtyř utkání se ale nakonec hrála jen tři.
Šlágr mezi spolufavority SK Mexiko Víceměřice a SK Dřevnovice byl zkontumován 5:0 pro prvně jmenovaný tým,
který se tím posunul na nejvyšší místo
průběžného pořadí. Přezimuje tak v čele

před Spojenými kluby Čehovice/Hluchov, jež ve druhém zápasovém taháku
remizovaly 2:2 s tabulkově třetím MK
Klopotovice.
Oba vedoucí mančafty mají slibný bodový náskok a tedy nadějné vyhlídky obsadit na konci sezóny dvě postupové pozice do prvoligové soutěže. Na opačném
pólu FC Juniors Hluchov klesl na úplné
dno po debaklu 4:8 s dosud posledním
nováčkem TJ Ohrozim.
(kopa,son)

2.5(61©/,*$08lµ
4. KOLO
Hřiště Čehovice: FC Béci Prostějov – FC Zavadilka Prostějov 6:1, SK Mexiko
Víceměřice – SK Dřevnovice 5:0 kontumačně, Spojené kluby Čehovice/Hluchov
– MK Klopotovice 2:2, TJ Ohrozim – FC Juniors Hluchov 8:4.
9tFHPČĜLFH
ýHKRYLFH+OXFKRY
.ORSRWRYLFH
'ĜHYQRYLFH
%pFL39
=DYDGLOND39
2KUR]LP
-+OXFKRY

7DEXONDSRSRG]LPQtÿiVWL
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Celý sobotní večer nabídl pestrou škálu
vystoupení, zajímavostí i vzpomínek.
Gymnázium totiž nezapomnělo ani na
své začátky z dob císaře Františka Josefa.
Nechybělo tak ani jméno starosty Prostějova Karla Vojáčka, který se shodou
okolností zasloužil jak o stavbu gymnázia, tak také o vznik Národního domu.
Velké slovo měl ale pochopitelně odkaz
Jiřího Wolkera, jednoho z nejslavnějších
absolventů. K dobru přišla jeho báseň,
byl označen za jednoho z nejtalentovanějších básníků své generace. „František Xaver Šalda napsal o Wolkerovi, že
byl básníkem snů a touhy. A přeji, aby
se i v dnešní době a díky této škole sny
a touhy lidem plnily,“ poznamenal k odkazu velkého básníka proletářské poezie
primátor města František Jura.
K začátkům gymnázia toho nemálo
pronesl také moderátor večera Aleš Procházka. Připomněl, že stěžejním datem
byl 21. listopad 1898, kdy císařství vznik
českého gymnázia v Prostějově povolilo.
Rok nato už začalo učení. „Z tohoto prostředí, z toho klasického, a to ať už v hudbě, nebo v dalších oborech, a z toho
hanáckého živlu, který je okolo nás a ve

PROSTĚJOV Když oslavy, tak se
vší parádou. Ať stojí za to. To si zřejmě řekli organizátoři závěrečného
večera ke 120 letům Gymnázia
Jiřího Wolkera v Prostějově. Hlavní
program v sále Národního domu
totiž probíhal dobré dvě hodiny
a hned na něj navazoval program
další, a sice ve společenských prostorách s kapelou Novios.

0GOQJN[EJ[D÷VCPKMTQLGUCOQ\ąGLO÷JCP¾EMÆ
1VQWåUGRQUVCTCNUQWDQT-NCU

klikni na

FOTOGALERIE

3x foto: Michal Sobecký

Výtvarová. Poté, co skvěle vystřihla roli
uklízečky, která nadává na zbytečnosti
učené ve škole. A pokouší se vyhnat
diváky ze sálu.
Závěr pak patřil studentské hymně
Gaudeamus igitur, kterou absolvoval
celý sál vestoje. A samozřejmě nemohl
chybět přípitek a proslov ředitele školy
Michala Šmucra. Ten se vyjádřil k programu i zkušenostem se školou jako takovou.
„Bourá stereotyp o tom, že je cit jenom
mezi lidmi. Myslím si, že za 120 let historie školy se v ní odehrávaly příběhy plné
citu. Protože škola byla vždycky plná lidí,
ale zároveň v sobě nesla velmi silné poselství,“ uzavíral akci, o jejíž úspěšnosti stěží
může být pochyb.

www.vecernikpv.cz
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představení. Hanácký nádech dodal
akci v bohaté kroje oděný folklórní
soubor Klas z Kralic na Hané. O tanec
se postarali absolventi i studentky gymnázia, a to formou charlestonu a swingu. Později, jak program pokračoval
a dostával se do současnosti, nechyběl
ani úryvek spartakiády. A také současné otázky. Třeba vulgarity, sociálních
sítí a šikany. Všem tématům se věnuje
Petra Výtvarová, herečka a absolventka
gymnázia. „Já jsem myslela, že učím na
gymnáziu, že učím výkvět národa!“ říkala mi jedna učitelka po kurzu. Prosím
vás, to, že někdo umí češtinu a matiku,
neznamená, že má nějaké sociální cítění,“ odvětila jí podle vlastních slov Eva

jaké bylyy os
o lavy gjw...

všech z nás, se nám narodilo takové malinkaté gymnázium,“ vyjádřil se mimo
jiné Procházka na adresu tehdy malé
vzdělávací instituce. GJW má dnes
čtyřiadvacet tříd a je tak největším na
Prostějovsku a mezi největšími v celém kraji.
Nicméně Aleše Procházku čekaly i perné chvíle. Musel například zaskočit.
„Nina Horáková volala, že má zánět hlasivek, tak jsme najali Terezu Snášelovou.
Jenže přišla v pátek s tím, že nemluví.
A tak bude její role ve znakové řeči,“ uvedl a s gustem se pustil do role učitelky,
která se školníkem projednává jejich milostný vztah.
Úspěch však sklidilo mnohem více

-WNCVKP[UGOCLÊQUNCXKV6CMUKPCI[OP¾\KWąGMNKCVCMKWéKPKNK2TQITCOO÷N
XGNMÚ×UR÷EJ\¾X÷T\CMQPéKNCJ[OPC
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO
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„Já bych gymnáziu popřál takové šikovné
lidi, se kterými jsem
měl možnost spolupracovat. Protože
to je bezvadné, když
má člověk kolem sebe
tým, na který se může stoprocentně
spolehnout. A Divadlo Point je toho
příkladem, tam jsou opravdu lidi od
založení, patnáct šestnáct i sedmnáct let a dnes se opravdu ukázalo,
že to funguje. K večeru potom: jsem
z toho ještě trochu vedle. Mohl jsem
se soustředit na moderování, protože jsem měl k ruce inspicientku a inspicienta. A mně se to líbilo asi velice
moc, i když nejsem divák. Celkově
to ale hodnotím jako úspěšnou akci,
protože se podařila skladba čísel
a výstupů tak, že pevně věřím, že to
nikoho nenudilo.“

øeditel mìstské knihovny
a Divadla Point, absolvent

Aleš PROCHÁZKA,

„Škole bych popřál,
protože Jiří Wolker
byl básník snů a touhy, aby měli i v dnešní době studenti sny
a touhy a aby se jim je
dařilo naplňovat. A když to řeknu trochu lidsky, tak si myslím, že je hlavně
důležité to, aby je to všechny bavilo.
Protože výsledky za sebou gymnázium a jeho studenti a učitelé mají.
A když vás práce baví, jde hned lépe.
Přeju tedy hlavně, aby měli výsledky
nadále, aby je ta práce bavila a měli
z ní radost. Dnešní večer pak byl velice pěkným představením těch sto
dvaceti let. Viděli jsme velmi hodně
významných osobností a i ten program byl bohatý, samozřejmě se mi to
velice líbilo, byl to hezký večer.“

František JURA,

primátor statutárního mìsta
Prostìjova a pøedseda
fotbalového klubu 1.SK
3URVWÈMRY
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Bombastické oslavy zaplnily sál divadla OHLASY

120 L

milujeme

PROSTĚJOV Dlouholetý ředitel
Gymnázia Jiřího Wolkera Michal
Šmucr mohl být spokojený. Oslavy
se vydařily, sál divadla byl téměř do
posledního místa během sobotního programu zaplněný. A absolventi i současní studenti v umělecky
laděných číslech pobavili a potěšili
oči i uši. Ředitel se tak nacházel
pochopitelně v dobré náladě. Na jevišti vypadal při závěrečném přípitku uvolněně a přiťukl si například
ĄGFKVGN)[OP¾\KC,KąÊJQ9QNMGTCOQJNOÊVTCFQUVQUNC
s primátorem města či náměstkem
X[wMQN[UGRQXGFN[Foto: Michal Sobecký
hejtmana pro školství Ladislavem
Hynkem. Proč také ne, 120 let škola veň, za kterou se gymnázium nemusí Protože tehdy gymnázium mělo jiné
slaví pouze jednou.
stydět. To je, myslím si, dobře a patří podmínky, pracovalo pod jiným zřizojim všem veliký dík.“
vatelem. Myslím si, že to porovnání by
ƔƔ Jak hodnotíte závěrečný večer ƔƔ Na školu jste nastoupil před nebylo v žádném případě spravedlivé
oslav Gymnázia Jiřího Wolkera?
šestnácti lety. Kdybyste pak měl k žádnému z mých předchůdců. Takže
„Já bych chtěl poděkovat všem kole- porovnat tehdejší gymnázium Ji- bych chtěl říct, že si na škole za celých
gům, účinkujícím, prostě všem, kteří řího Wolkera a to současné: jaký je jejích sto dvacet let cením jedné věci.
akci připravovali. Chystali totiž nejen rozdíl?
Měnily se za tu dobu režimy, měnily
tuto akci, ale celou oslavu. Myslím, že „Víte, to je strašně ošidné srovnání, se podmínky práce, ale stále se snažila
to bylo důstojné a program měl úro- které dnes jen těžko můžete udělat. připravit na život špičkové absolventy.“

ƔƔ Vy jste na pódiu zmiňoval
zlatý věk školství, jen kdybyste
tedy přiblížil, proč je ten zlatý
věk zlatým věkem?
„Podívejte se, když dneska nostalgicky vzpomínáme na něco,
co nese značku made in Czechoslovakia, tak za tím byla práce
nějaké generace, která vyrůstala
právě v tomto období, v československém školství. Je to přínos pedagogických odborníků té doby, že
– řeknu-li to lidově – ‚nevrtali‘ do
kvality, kterou vytvářely generace
před nimi, a ponechávali ve školství
řád a důraz na výkon žáků. Což se
možná zdá v dnešní době jako zastaralé, ale tehdy to přineslo prosperitu
celé země.“
ƔƔ Zajímalo by mě také, jaké jsou
další plány Gymnázia Jiřího Wolkera? Ať už v oblasti vzdělávání, nebo
investic.
„My určitě budeme pokračovat v rekonstrukci školy, která je permanentní, je to cyklická práce na
budově, jíž je sto dvacet let. Tento
školní rok také chceme zmapovat,
jaké změny přináší reforma školství,
podle toho citlivě upravit vzdělávací programy. V každém případě se
budeme držet několika věcí, které
máme. Zaprvé chceme rozvíjet vzdělání v anglickém jazyce u osmiletého
cyklu. A budeme samozřejmě dále

rozvíjet jednu třídu pro sportovně
nadané studenty.“
ƔƔ Jak hodnotíte výkon Aleše Procházky coby moderátora a jeho záskok za nemocnou herečku?
„Skoro bych si myslel, že to bylo úmyslné. (smích) Ale ne, Aleš je skvělý
člověk, výborně se moderování zhostil. A důležité je vytvářet zde ve městě
podmínky pro to, aby odtud takové
osobnosti neodcházely.“

ABSOLV

ŠPIČKEONVTYÉ“

Spokojený ředitel Michal Šmucr: „Škola vždy vychovávala

„Samotné oslavy hodnotit nemůžu, byl
jsem v zahraničí
a zrovna jsem se
z něj vracel. Jsem
ale absolvent a na ty
roky vzpomínám moc
rád. Škola mi dala mnohé a přeju jí, aby
všem dalším lidem, kteří jí projdou,
dala dobrý základ a vzdělání do dalšího života.“

radní statutárního mìsta
3URVWÈMRYDSÔHGVHGD0HQV\¤5

Tomáš BLUMENSTEIN,

„Myslím si, že to, co
Gymnázium Jiřího
Wolkera dělá, nejen
nyní v divadle, ale celých 120 let existence,
tak pro spoustu Prostějovanů to byl skutečně
základ do života a k dalšímu vzdělání.
Škola je to velmi kvalitní, ostatně dcera
mi zde studovala, takže to můžu potvrdit.“ (úsměv)

poslanec Parlamentu ÈR

Radim FIALA,

„Můj dědeček ukončil
vzdělání gymnáziem,
takže na to vzpomínal
celý život. Pocházel
stejně jako moje babička z Bystřice pod Hostýnem. Bylo to tehdy jedno
z mála gymnázií v okolí, možná dokonce
nejbližší. Vím, že tady musel pobývat na
nějakém internátu, respektive u nějakých
lidí. Pamatuji si, jak to říkal. Velmi dobře
se na něj i na babičku pamatuji. Byl to
člověk, který se velice rád učil jazyky, celý
život filozofoval a vyprávěl. Měl obrovský
zájem o politiku. A je to veliká náhoda,
protože i současný ředitel gymnázia Michal Šmucr je mým kamarádem a připomněl mi dokonce i studium mého
dědečka tím, že v archivu školy našel
jeho vysvědčení z roku 1929. Což mě
samozřejmě velice překvapilo. Myslím,
že je to taková milá vzpomínka a člověk
se tím vrací do dětských let a myslím si, že
je tu navíc skvělá atmosféra. Mile mě také
překvapilo, jakým způsobem je zdejší divadlo zrekonstruované.“

poslanec a místopøedseda
3RVODQHFNÅVQÈPRYQ\¤5

Tomio OKAMURA,
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OHLASY

GYMNÁZIUM JIØÍHO
WOLKERA SLAVILO
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přípravě. A zatím se to štice aktuálního
ročníku vyplácí.
Ostravské družstvo totiž dosud podlehlo jen dvakrát největším favoritům,
doma Šelmám Brno 2:3 i Olomouci
0:3. Jinak nezadržitelně vítězí (Frýdek-Místek 3:0, Liberec 3:1, KP Brno 3:0,
Přerov 3:1, naposledy dokonce Olymp
Praha 3:1) a usadilo se na třetí pozici
tabulky. Bodík za úplným čelem, dva
body před čtvrtým vékáčkem. Které jej
tak může v případě triumfu z nadcházející vzájemné bitvy přeskočit.
Což bude ovšem složité, protože výběr
TJ předvádí dost kvalitní výkony. Opírá
se o výbornou univerzálku Aleksandru
Wanczyk z Polska i zkušenou smev čele s úderným polským účkem. Většinu přáteláku tady v Prostějově nás
docela rozstřílely podáním, a to ještě
neměly ´Kojdu´. Proto je jasné, že nás
na jejich hřišti čeká velice těžký zápas,
ze kterého by jakýkoliv bodový zisk byl
úspěchem,“ pravil kouč VK Lubomír
Petráš.
(son)

vs.

čařku Helenu Kojdovou po návratu
z mateřské dovolené, nahrávce pomohl
příchod Anny Pospíšilové ze Šelem,
muziku na síti tvrdí též blokařka Kateřina Zemanová s dravou smečařskou
mladicí Klárou Žarnovickou.
„S Ostravou jsme se nedávno utkali
v přípravě, letos má hodně dobrý tým

ƔƔCo byste uvedla k duelu se Šternberkem, který jste přehrály hladce 3:0?
„Jak nám říkal trenér po utkání: tak
trochu jsme utrpěly vítězství. (úsměv)
Ani jsme se na hřišti moc neradovaly,
umíme projevovat víc emocí a to mi tentokrát trochu chybělo. Ale celý zápas se
nám dařilo tlačit servisem, baby se chytily na smeči, celkově to bylo v pohodě.“
ƔƔ Proč jste se v létě nakonec rozhodla ještě pokračovat?

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

„Bylo to hlavně o dohodě s vedením klubu, co se týká mého zdravotního stavu.
A klíčovou roli sehrálo i to, že jsem si zatím nenašla jinou práci, kterou jsem intenzivně hledala. Teď se snažím pomoct
co nejvíc týmu.“
ƔƔ Jak zatím osobně zvládáte další
extraligový ročník?
„Klub mi vyšel maximálně vstříc, po
téhle stránce jsem v pohodě. A stěžejní
pro mě se dvěma dětmi je, že se mi po
půl roce na zahraniční misi vrátil domů
muž. Jakmile je tady, zvládáme celá
rodina všechno bez problémů. On mě
podporuje v tom, co dělám, je to takový
klíčový element.“
ƔƔ V současném kolektivu VK se cítíte dobře?
„Měla jsem trochu obavy z toho věkového rozdílu, kdy druhá nejstarší hráčka po mně má jen pětadvacet let, tedy
o jedenáct míň než já. Ale všechny holky

PROSTĚJOV Tak trochu trn z paty vytrhla prostějovskému volejbalu zkušená Gabriela Kozmík (na snímku), když v létě nakonec
souhlasila s ještě ročním prodloužením své vrcholové kariéry.
Vékáčko tehdy nutně potřebovalo doplnit na blokařském postu
a šestatřicetiletá střeďačka se nechala přesvědčit, aby podepsala
novou smlouvu na jednu sezónu. Její dosavadní průběh ukazuje,
o jak klíčovou událost šlo, neboť Gabika sice nenápadně, ale jistě
pomáhá držet kompaktnost celého družstva Hanaček.

jsou v pohodě, hlavně s oběma Slovenkami jsme si dost blízké a celý tým mi
připadne hodně soudržný.“
ƔƔ A po herní stránce?
„Umíme předvádět velice dobrý volejbal, někdy však na hřišti dochází ke
zbytečným nedorozuměním, hlavně
v mezihře. Což je u tak mladého družstva asi normální a časem se to určitě
zlepší. Stejně jako slabina, že z kvalitního
výkonu dost rychle umíme spadnout

důležitá ale bude psychická odolnost,
až se začne lámat chleba...“

do trápení. Stačí dvě tři chyby za sebou,
znejistíme, přestaneme si věřit a potom
dostáváme dlouhé šňůry bodů. Tohle je
o hlavě, celosezónní práci.“
ƔƔPřesto to reálně vypadá na boj o extraligové semifinále. Může být?
„Herně ano, tým je poskládaný velice
dobře. Důležité ale bude zdraví a taky
psychická odolnost v rozhodujících momentech sezóny. Abychom si věřily, až se
začne lámat chleba.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Gabriela Kozmík: „Máme velice dobrý tým,

PROSTĚJOV Až do konce listopadu teď volejbalistky VK Prostějov
najedou na režim jediného soutěžního duelu týdně. Tentokrát vycestují o víkendu na palubovku soupeře, aby v 8. dějství UNIQA extraligy
žen ČR 2019/2020 sehrály nelehké
střetnutí na tradičně horké půdě TJ
Ostrava. Zápas je naplánovaný na
sobotu 26. října od 17.00 hodin.
Severomoravanky se minulou sezónou
doslova protrápily až na osmé pozici
tabulky, tedy na své poměry z předchozích let nezvykle nízko. Jejich trenér
Zdeněk Pommer však po konci u české reprezentace věnoval hodně úsilí
jak posílení hráčského kádru, tak letní

9 2stravę Āeká 9. Søtmì soXEoM o SrģEęçnì tøett Sost

Pøátelák ovládly Severomoravanky, co mistrák?

3:0

PROSTĚJOV Utkání 7. kola
UNIQA extraligy mezi prostějovskými a šternberskými volejbalistkami mělo naprosto jednoznačné
vyznění. Parta VK dominovala de
facto od začátku do konce, ekipa
TJ Sokol kromě několika krátkých
pasáží nestačila. Za hodinu a čtvrt
se tudíž zrodil jasný třísetový výsledek.
Úvod střetnutí byl vyloženě o podání
a přihrávce: komu šly tyto činnosti
zrovna lépe, ten měl výrazně navrch.
Nejprve získal takovým způsobem

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

SO ŠTE

domácí tým náskok (z 1:2 na 4:2, ze
4:4 na 8:4), který následně hostující
družstvo zlikvidovalo (8:8) a vzápětí šlo znovu do manka 11:8. Poté se
průběh stabilizoval, ale ne nadlouho,
neboť vékáčko začalo soupeřky brzy
přehrávat celkově lepším výkonem.
Klíčový význam měl únik ze 14:12 na
18:12 a 20:14, pak už častěji chybující
Sokolky moc nevzdorovaly – 25:17
a 1:0.
Druhá sada se zprvu vyvíjela velmi
podobně. Výběr TJ opět chvilku vedl
(2:3), načež se dostal pod zvýšený tlak
prostějovských děvčat s bleskovým
obratem skóre (5:3, 8:4). Tentokrát
si ženy v růžovém hlídaly převahu
déle, konkrétně do stavu 13:8. A byť
se zde šternberský kolektiv přiblížil na
rozdíl dvou bodů (13:11), víc nesvedl hlavně vinou svých nevynucených
hrubek. Ani Petrášovy svěřenkyně
se nevyvarovaly zbytečných zaváhání, dělaly jich však méně a těžily jak
z účinnějšího servisu, tak z úspěšnějšího útoku i lepší obrany (17:12,

dovou sérií (!) do prudkého trháku
12:4. Vzápětí omlazené vicemistryně
republiky samy tři body za sebou inkasovaly (12:7), leč jednalo se o jejich
poslední komplikaci na cestě za zaslouženě hladkým triumfem – 25:15
a 3:0.
Statistiky z utkání, výsledkový
servis a průběžmnou tabulku s dalším programem Uniqa extraligy najdete na straně 26

„Nejsem spokojený s naším předvedeným výkonem, byl naprosto ustrašený. Domácí
nás předčili ve všech činnostech a to, co jsme hráli my, bych srovnal snad s krajským
přeborem. Udělali jsme hrozně moc chyb a spoustu míčů dávali zadarmo, což musíme
změnit. Zlepšit je potřeba i velice nízkou úspěšnost útoku.“

Jan DREŠL s7-6RNROhWHUQEHUN

„Pro nás důležité vítězství po dvou porážkách v těžkých zápasech venku. Potřebovali
jsme vyhrát a zvládli to poměrně dobře, klíčové bylo vypořádat se s přihrávkou. Což
holky dokázaly, i v útoku si vedly lépe než hosté a soupeřky držely celou dobu pod sebou. Sice jsme taky občas dělali zbytečné chyby, ale celkově šlo z naší strany o solidně
odehrané utkání.“

/XERPÉU3(75h s9.3URVWÈMRY
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20:13). Menší zápletku přineslo snížení na 20:16, aby koncovku jasně ovládl favorit zásluhou kvalitně podávající
Stümpelové – 25:17 a 2:0.
Nabranou pohodu mančaft VK na
moment ztratil během krátkého výpadku zkraje třetí části (z 3:1 na 3:4),
jinak dál kraloval. Kopáčová dobře zaservírovala, Drešlovým ovečkám odešel příjem, znejistěly a družina okolo
kapitánky Zatloukalové šla devítibo-
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Prostějov (son) - Rovněž Český
pohár žen 2019/2020 se prostějovských volejbalistek zatím netýká,
coby finalistky minulého ročníku
byly společně s Olomoucí přímo
nasazeny až do lednového čtvrtfinále. Ostatní extraligové týmy ale
jdou do boje v téhle soutěži již nyní.
Druhé kolo ČP má dokonce jeden
z nich už zdárně za sebou, když TJ
Sokol Šternberk bez větších problémů uspěl na hřišti pražských Nuslí.
Během tohoto týdne jsou na programu další čtyři zápasy, poslední šestý
duel a současně šlágr mezi Ostravou
a Šelmami Brno se pak dohraje v týdnu příštím. Připomeňme, že mančaft
VK narazí ve výše zmíněném čtvrtfinálovém dvojutkání zkraje příštího
roku na lepšího z dvojice Nový Jičín
(2. liga) – Frýdek-Místek (UNIQA
extraliga).
Český pohár žen 2019/20 – 2. kolo:
Nusle Praha – Sokol Šternberk
0:3 (-15, -19, -20), Hradec Králové – Volejbal Přerov středa 23. října
(19.00 hodin), KP Brno – Dukla
Liberec čtvrtek 24. října (18.00 hodin), TJ Ostrava – Šelmy Brno středa 30. října (18.00 hodin), Sokol
Dobřichovice – Olymp Praha úterý
22. října (18.00 hodin), Nový Jičín –
Sokol Frýdek-Místek středa 23. října
(18.00 hodin).

¤HVNÙSRK½UzHQ
MGHGRGUXKÅKRNROD

Prostějov (son) - Volejbalistkám VK
Prostějov odstartuje nový ročník
evropských pohárů až začátkem prosince, kdy sehrají dvojzápas šestnáctifinále CEV Cupu 2019/2020 proti
belgickému Asterixu Beveren. Stejně tak vstoupí do pohárové Evropy
i další tři ženské kluby z ČR: Šelmy
Brno (také CEV Cup), Dukla Liberec a Olymp Praha (oba Challenge
Cup). Mnohem dřívější odpich na
mezinárodní scénu však čeká družstvo UP Olomouc, které stejně jako
loni zkusí štěstí v kvalifikaci Ligy
mistryň. Tentokrát narazí v závěrečném třetím předkole na ukrajinský
Chimik Južnyj, jehož nejprve přivítá
doma v úterý 22. října od 18.10 hodin a poté pocestuje k odvetnému
střetnutí ven (29. října, 18.00 hodin). Jaké jsou postupové šance Hanaček? Těžko říct. Po nečekané porážce 0:3 ve druhém dějství UNIQA
extraligy na prostějovské palubovce
se herně i výsledkově zvedly, postupně atakovaly čelo tabulky. Južnyj
však je kvalitní a pohárově zkušený
celek, překonat ho bude složité.

Olomouc se pokusí
o Champions League

9(ÿ(51Ì.

RYCHLÝ

Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz

Poprvé od svého letního odchodu z klubu zavítal na
utkání volejbalistek Prostějova bývalý manažer VK Peter
Goga. Víc než formu družstva svého někdejšího zaměstnavatele však v sobotním odpoledni určitě sledoval
hostující kolektiv Šternberka, za který do hry naskočila
jeho dcera, nahrávačka Viktorie Gogová.

Přišel se podívat Peter Goga

Foto: Marek Sonnevend
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statovat Petráš uvolněně.
Po sedmi kolech se extraligový peloton viditelně rozdělil na dvě půlky,
mezi nimiž zeje větší bodový rozdíl.
Zatím čtvrté Prostějovanky (14) slibně pronásledují elitní trio Olomouc,
Šelmy (oba 17) a Ostrava (16), skočily
zpátky před Olymp (12). A nechávají
víc za sebou Liberec, KP Brno (oba 8),
Frýdek-Místek (6), Přerov (4) i Šternberk (3).
„V posledních utkáních jsme každopádně poznali, že některé týmy z čela
tabulky jsou výkonnostně trochu jinde
než my. Máme mladý mančaft, který pořád musí tvrdě pracovat na svém dalším
zlepšování a naplno bojovat o každý bodík. Jedině tak se můžeme udržet někde
trochu nahoře,“ zdůraznil Petráš směrem k šancím trvale atakovat elitní kvarteto či pětku aktuálního ročníku nejvyšší
tuzemské soutěže.

klikni na
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Ani set zatím ženy vékáčka
neztratily v domácích střetnutích UNIQA extraligy ČR
2019/2020. Na vlastním
hřišti nastoupily během tohoto ročníku dosud třikrát
a pokaždé se zrodil výsledek
3:0: proti Olomouci, Přerovu i Šternberku!

0

BOJ O SEMIFINÁLE?

Každý začátek nové sezóny je vzrušující tím, že všechny týmy startují s nulou na bodovém kontě, které narůstá pomalu – někomu více, jinému méně.
Situace se však vzhledem ke vstupní vyrovnanosti celého pole mění každým
kolem a určitou dobu trvá, než se účastníci soutěže nějakým způsobem základně rozřadí. Včetně potvrzení či popření předem očekávaných rolí (spolu)
favoritů, (pod)průměrných či outsiderů.
Po sedmi kolech UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020 už to vypadá, že k takovému prvotnímu roztřídění celků došlo. V čele se zformovala evidentně
nejsilnější dvojka UP Olomouc a Šelmy Brno, které šlapou na paty dvě příjemná překvapení probíhajícího ročníku TJ Ostrava a VK Prostějov. Zatímco
pátý Olymp Praha dosud zůstává trochu za očekáváním, podobně jako ještě
víc klopýtající Dukla Liberec. Ta rozhodně má potenciál se zlepšovat, naopak
u KP Brno, Přerova nebo Šternberka se velký progres asi nedá předpokládat.
Natož u Frýdku-Místku, jenž spíš jede nad plán.
Soutěž pochopitelně bude ještě velice dlouhá, vždyť zbývá jedenáct dějství
základní části, devět kol nadstavby a celé play-off. Přesto si dovolím už teď
říct, že prostějovské volejbalistky i v současném omlazeném složení mohou
směle pomýšlet na boj o horní čtverku či pětku, to znamená reálný pohyb na
hraně postupu do semifinále. Podmínkou samozřejmě je pevné zdraví klíčových opor hráčského kádru. Nedávné vedení byla krásná anomálie, která prostě nemohla trvale vydržet. Ale udržet po dlouhodobé fázi umístění do páté
pozice, na to holky (nejen) podle mého názoru herně mají. Pokud ukočírují
také svou méně zkušenou psychiku.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Čtvrteční porážky v Brně byla škoda, mohly jsme hrát alespoň tiebreak. Vždy se ale
zasekneme v jednom postavení, pak už se nám to těžko dotahuje a děláme zbytečné
chyby. V sobotu se Šternberkem jsme si chtěly zlepšit náladu po dvou předchozích prohrách u Šelem a na Olympu Praha, zároveň udržet domácí neporazitelnost. To se nám
povedlo docela v pohodě, myslím, že jsme odvedly slušný výkon. Sokol nechci nijak podceňovat, ale je to soupeř, kterého bychom na vlastním hřišti měly porážet. A dostala jsem
tím pěkný dárek k svátku. Holky si ze mě dělaly srandu, že by bylo fajn získat tři body
v takový významný den, tak je máme. (smích) Doma se nám v téhle sezóně hraje zatím
dobře, tatínek Káji Fričové s bubnem tady rozproudil atmosféru a lidi víc povzbuzují,
což nám pomáhá. Snad to i dál vydrží. Každopádně jsme teď vítězství potřebovaly,
znovu najet na úspěšnou vlnu. Uvidíme, co příště v Ostravě, tam to bude určitě dost těžké. Soupeřky jsou rozjeté a silnější než loni, pojedeme tam zabojovat o nějaké ty body.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Postupující podzim bývá otevřenou
branou pro zvýšenou nemocnost.
A byť letos je tohle roční období v ČR
zatím nadprůměrně teplé, zdravotním
problémům se v minulém týdnu neubránilo hned několik prostějovských
volejbalistek. „Onemocněly Gábina
Kopáčová, Klárka Dvořáčková a znovu
i Lenka Knorová. Nebylo to však nic
vážného, všechny se nějak daly dohromady už pro čtvrteční zápas v Brně.
A nechyběly ani v sobotu proti Šternberku,“ okomentoval rychle vyprázdněnou marodku sportovní ředitel VK
Miroslav Čada.
K víkendovému mači přijela se Sokolkami i mladá nahrávačka Nicole Šmídová, která je v TJ na ročním hostování
právě z vékáčka a momentálně poslednímu družstvu tabulky dělá kapitánku.
„Máme tým složený napůl z cizinek
a napůl z českých hráček, většinou
hodně mladých. Nějak to postupně
dáváme dohromady, i když zatím nehrajeme moc dobře, na trénincích to
někdy bývá složitější. Ale já věřím, že se
budeme zlepšovat a půjdeme nahoru,“
neztrácela Nicole optimismus ani po
nepříjemném debaklu.

Zase trochu øádily nemoci,
Šmídová je v Sokolu kapitánkou

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Dva velice jisté a spolehlivé výkony odvedla v extraligových duelech minulého týdne vysoká střeďačka
ze Slovenska. Ve čtvrtek na půdě Šelem Brno měla
navzdory porážce 1:3 excelentní úspěšnost útoku
88 procent (!), celkem tam zaznamenala 9 bodů
při užitečnosti +7. V sobotu doma se Šternberkem
přispěla k jasnému triumfu 3:0 opět solidními 10
body včetně 2 bloků i es, její celková užitečnost znovu vystoupala na +7. Výhodou
neteře slavného hokejisty je, že nemá
skoro žádné výpadky. A mladý kolektiv prostějovských volejbalistek právě
takovou jistotu potřebuje.

Nikola STÜMPELOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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se u nich snažili hrát co nejlepší volejbal
a zejména v Brně se nám to místy i dařilo, ale nakonec to ani v jednom případě
nestačilo na žádné dovezené body. Hlavně Šelmy jsou z mého pohledu jasnými
kandidátkami na medaili, i Olymp na ni
určitě bude útočit,“ říkal kouč vékáčka
Lubomír Petráš v sobotním večeru.
To už měl jeho ansámbl zdárně za sebou
hladké skolení Sokolek. „Mám radost,

O' SVeHO ZALOæENÍ
A BYLO TO VELKOLEPÉ!

Zlíně prohrály oba zápasy, navíc nezískaly ani bodík a v tabulce základní skupiny E
klesly až na třetí místo za své přemožitelky
i vedoucí Šlapanice. Právě lídryně přivítají
zkraje listopadu s jasnou potřebou je dvakrát porazit.
1. liga juniorek ČR, základní skupina
E 2019/20 – pořadí po 8. kole: 1. Šlapanice 23, 2. Zlín 19, 3. VK Prostějov
18, 4. Uherské Hradiště 9, 5. Znojmo 3,
6. Břeclav 0.
Příští utkání: VK Prostějov – Šlapanice

v neděli 3. listopadu od 10.00 a 13.00 hodin (Národní sportovní centrum PV).
KADETKY
Přerov – VK Prostějov 1:3 (-13, 18,
-14, -12) a 0:3 (-22, -23, -20)
Zatím nejlepší bitvy aktuální sezóny
prožily prostějovské dívky U17. V extralize zajížděly k derby do Přerova, kde
kromě jednoho setu naprosto ovládly
úvodní mač a bez ztracené sady vyhrály
též vyrovnanější odvetu. Tím v grupě B
poskočily na klíčovou čtvrtou příčku, jež

by po základní části znamenala postup
do prostřední nadstavby.
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B 2019/20 – pořadí po 8. kole: 1.
Šternberk 24, 2. Ostrava 19, 3. Brno 15,
4. VK Prostějov 8, 5. Uherské Hradiště
6, 6. Přerov 0.
Příští utkání: VK Prostějov – Brno
v sobotu 2. listopadu od 11.00 a 15.00
hodin (Národní sportovní centrum
PV).
(son)

kroví pak mohli oči nechat na ukázkách
moderní technologie. Postarala se o to
nejen dobře vybavená počítačová učebna,
ale také výtvory z 3D tiskárny. A kdo byl

umělecky naladěný, ani ten nebyl zklamán,
v aule průběžně zpíval sbor Múzy. Pro každého tedy měla akce něco v pověstném
rukávu.

+PVGTKÆT[ wMQN[ N¾MCN[ UVWFGPV[ K RCO÷VPÊM[ 0÷MVGąÊ MXčNK
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Roky školní docházky
jsou ty tam. Přesto ale často nezapomenutelné. Týká se to i Ladislava Hynka,
v současnosti náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství,
v minulosti ale studenta Gymnázia Jiřího Wolkera. I dnes, po letech, na svá
studentská léta politik vzpomíná. A ve-

směs v dobrém. Na oslavách gymnázia
tedy ani on nemohl chybět. I když, jak
přiznal, k nejlepším studentům tehdy
nepatřil. A vysvětlil tuto skutečnost prozaicky: Tehdy byl na prvním místě fotbal, škola a studium s bídou na druhém.
ƔƔ Gymnázium Jiřího Wolkera slaví
120. narozeniny, zřizovatelem školy je

kraj. Vy jste tady právě za olomoucké
hejtmanství, jste ale také bývalý student. Takže co popřejete gymnáziu?
„Tak samozřejmě se ve mně ty emoce
různě mísí, protože jako student jsem
absolvoval čtyřleté gymnázium. Byly
to krásné studentské roky. A samozřejmě bych gymnáziu chtěl do dalších
let popřát hodně nadaných studentů,
hodně spokojených pedagogů, protože
pokud oni budou spokojení, bude o to
více kvalitních studentů a lepší výuka.
Ke slavnostnímu večeru bych pak rád
řekl, že smekám klobouk před tím, kdo
tuto krásnou akci připravil. Mělo to náboj, mělo to krásnou atmosféru. Takže
za mě to bylo moc hezké. Chtěl bych
ještě jednou gymnáziu popřát mnoho a mnoho dlouhých let. Jsem velice
rád, že jsem se této krásné akce mohl
zúčastnit.“

vás tedy chtěl poprosit, zda byste
nedal k dobru nějakou vzpomínku...
(smích) „Jednou z nezapomenutelných akcí
bylo, když jsme jeli
poprvé jako kolektiv
na lyžák do Jeseníků.
Tam se tmelil kolektiv, byla to výborná
akce, užili jsme si hodně srandy. To asi bylo to
prvotní, co z nás

.CFKUNCX*[PGMUKEQD[CDUQNXGPVPGPGEJCNWLÊVQUNCX[XÚTQéÊ\CNQåGPÊ)[OP¾\KC,KąÊJQ
9QNMGTC
Foto: Michal Sobecký

ƔƔ Kdybyste měl porovnat
gymnázia v rámci Olomouckého kraje, jak si
stojí to Wolkerovo?
Jak je kvalitní?
„Tak podle mě jsou
všechna gymnázia
v kraji kvalitní, myslím si ale, že Gymnázium Jiřího Wolkera
patří k těm vůbec nejlepším. I tím, že prostějovské gymnázium

Procházka sklidil ovace

Prostějov (sob) - Nemalé haló
vzbudila ke konci programu uklízečka. Ta nechala rozsvítit s tím, že vše
je u konce, ať se lidi rozejdou. Ti nicméně pochopili, že jde o další číslo.
A navíc že se dočkají hereckého výkonu od Petry Výtvarové, držitelky
ceny Thálie. Kdo se na ni těšil, nebyl
zklamán. Role se ujala na jedničku
a stala se jedním z nejoblíbenějších
čísel večera.

Program málem skonèil
pøedèasnì

Prostějov (sob) - Potlesku se dostalo také Martinu Dobešovi. Jeho
vystoupení přitom provázely komplikace. Mladík vystoupil s recitováním, jenže měl velikou trému,
jednou se zasekl a napodruhé už nepomohla ani nápověda. Ovšem i zde
vypomohl Aleš Procházka. Ten sdělil publiku, že mladý recitátor je zároveň autorem veršů. „Jen počkejte
za pár let, až mu vyjde první sbírka,“
poznamenal. Jít s něčím vlastním na
„trh“, to chce pravda kuráž. Už jen
proto si Martin zaslouží uznání.

Hrdinou nade všemi

Prostějov (sob) - Málokdy se stává,
že by moderátor akce měl největší
úspěch z účinkujících. V případě
oslav 120 let Gymnázia Jiřího Wolkera tomu tak ale bylo. Diváci nadšeně ocenili jeho „záskok“ za Ninu
Horákovou, která měla odehrát roli
v dílku, v němž se řeší láska učitelky
se školníkem. Nina ale onemocněla
a její náhradnice přišla o hlas. Aleš
Procházka ji tedy nadaboval, což
vyvolalo všeobecné veselí a na konci
obrovský potlesk. Moderátor tak využil své četné zkušenosti z Divadla
Point na výbornou.

BRNO, PROSTĚJOV Ani druhý
výjezd za sebou na hřiště favorita prostějovským volejbalistkám nepřinesl
žádný bodový zisk. Po hladké porážce v Praze sice tentokrát získaly na
půdě brněnských Šelem jeden set, ale
přesto patřilo vítězství v duelu 6. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020
soupeřkám, které tím udržely své ve-

3:4, 6:5, 8:6, 8:8, 9:10, 13:10, 17:11,
17:13, 20:13, 25:14. Druhý set: 2:2,
2:4, 6:4, 7:5, 7:9, 8:11, 10:12, 10:14,
13:15, 14:16, 14:19, 16:21, 18:21,
21:25. Třetí set: 4:0, 4:8, 7:8, 7:10,
9:11, 9:13, 11:13, 11:15, 15:15,
17:16, 22:17, 24:18, 25:19. Čtvrtý set: 2:0, 2:3, 6:3, 9:7, 12:7, 13:8,
13:11, 15:11, 17:12, 18:15, 20:15,
22:18, 25:18.

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2, 3:2,

dení v tabulce. Tým VK průběžně klesl
na páté místo.
Favoritkám chyběly opory Boulová
(blok) i Chlumská (libero) a zahajovací
dějství bylo zpočátku vyrovnané. Hanačky
dokonce otočily z 8:6 na 9:10, ovšem pak je
jihomoravský celek převálcoval servisem,
ubráněnými balóny a následnými protiútoky. Vékáčku odešla přihrávka, úplně se
přestalo prosazovat ofenzivou. A po razantním obratu na 13:10, následně 17:11 vzalo
dění rychlý konec – 25:14 a 1:0.
Z tohoto úderu se však hostující mančaft
vzpamatoval, tentokrát jej brzké otočení
Šelem z 2:4 na 6:4 nepoložilo. Naopak se
při účinném podání Fričové povedla hbitá reakce (ze 7:5 na 7:9), načež herní zlepšení vydrželo až do závěru volejbalově
povedeného druhého setu – 21:25 a 1:1.
Kopáčová a spol. navíc výborně rozjely
též třetí sadu, za stavu 4:8 po osmibodové
sérii (!) to pro prostějovské mladice vypadalo velmi nadějně. Převahu díky komplexní kvalitě hájily až do skóre 11:15,
bohužel ji však déle neudržely. Zkoncentrované Brňanky znovu zatlačily, aby klíčo-

ztrátovat i částečně dotahovat (18:15),
k dalšímu zdramatizování bitvy už nedošlo. Prohrávající družstvo srážel jak mnohem horší příjem, tak méně průrazné
zakončení, čehož zkušenější protivnice
umně využily – 25:18 a 3:1.
(son)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
čtvrtečního kola extraligy najdete na
straně 26

„Zahráli jsme o něco lepší zápas než na Olympu, ale na dobře hrající Šelmy to
bohužel nestačilo. Byli jsme pod obrovským tlakem na přihrávce a z těžkých pozic se nám pak nedařilo prosadit proti obraně. Nešlo nám to tolik ani na podání.
Dělali jsme zbytečně chyby ve chvílích, kdy to nebylo potřeba. Chtěli jsme tlačit,
ale v určitých fázích to bylo až bezhlavé.“

/XERPÉU3(75h s9.3URVWÈMRY

„Jsme rádi za další vítězství proti týmu, který určitě bude hrát vršek tabulky
a je jedním z kandidátů na medaili. Nerodilo se to tak lehce. Po prvním setu se
Prostějov dostal do tempa, začal nás tlačit podáním a my jsme byli trochu nedůslední na bloku i v poli, tím jsme soupeře dostali do hry. Ve třetím setu se nám to
naštěstí už poněkolikáté podařilo zlomit. Pomohli jsme si servisem a ubránili.“

Ondøej BOULA shHOP\%UQR
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vými šňůrami bodů v řadě (15:15, 17:17
a 22:17) nekompromisně strhly průběh
na svou stranu včetně přesvědčivé koncovky – 25:19 a 2:1.
Čtvrtý díl pak měly lídryně soutěže pod
kontrolou nejstabilněji z celého zápasu.
Po rovnocenném vstupu (2:3) trochu
odskočily (6:3, 12:7) a byť Petrášovy svěřenkyně tentokrát zvládaly pravidelněji

ƔƔ Jaký to je pocit, vrátit se po dvaceti letech na oslavy Gymnázia Jiřího Wolkera? A jak hodnotíte slavnostní večer?
„Myslím si, že na to, že se některé věci
řešily na poslední chvíli, tak celý večer proběhl absolutně na výbornou.
A s gymnáziem i studenty jsem stále
v kontaktu, pro mě tedy návrat nebyl
návratem do neznáma. Pořád zkrátka
i během svého dalšího života s gymnáziem přicházím do styku. I proto
jsem nejspíš byla oslovena, abych zde
vystoupila.“

PROSTĚJOV Má podmanivý
hlas a okouzluje i svým vzhledem.
Zuzana Kožnárková svého času
okouzlovala také učitele znalostmi na Gymnáziu Jiřího Wolkera
v Prostějově. A na školu doteď
nezapomněla, vděčí jí podle svých
slov za mnohé. To znamená, že nemohla chybět jak při stém výročí
založení školy, tak ani na letošní
akci, kde poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor.

ƔƔ Během akce zazněla spousta gratulací směrem ke škole. Co vy byste
jí popřála do dalších let, ne třeba do
sto dvaceti, ale řekněme do dalšího
desetiletí?
„Já bych popřála, aby si gymnázium
pořád drželo svou tradiční tvář. Studentům pak, aby byli úspěšní v životě
i při přijímačkách na vysokou školu,
protože to gymnázium je výborný start
do dalšího života. Hlavně aby si ale škola zachovala svou tradiční tvář, kterou si
podle mě doteď zachovává.“
ƔƔ Co se pak týká vaší kariéry, v čem

vám Gymnázium Jiřího Wolkera
z vašeho pohledu pomohlo?
„No, to je těžká otázka. (pousměje se)
To bych musela odpovědět asi úplně
klasicky: tedy v přípravě na vysokou
školu a v přípravě do života vůbec, všeobecně. Gymnázium je podle mě natolik široce zaměřené, že každého dokáže
nastartovat do té jeho budoucí kariéry.
Ať už se jedná o profesi právníka, nebo
třeba lékaře. Ale i do jiných povolání.
Prostě ta příprava je výborná, tedy za
nás alespoň byla, ale věřím, že je to tak
i nadále.“

<R÷XCéMC<W\CPC-QåP¾TMQX¾\CéCNCUXQWMCTKÆTWPC
)[OP¾\KW,KąÊJQ9QNMGTC82TQUV÷LQX÷LGXGXGąGLPÆO
åKXQV÷XKF÷VKP[PÊ
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Málokterá škola má
tak bohatou historii jako Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově.
Psát se fakticky začala už v roce
1893, kdy se o zřízení gymnázia
začalo uvažovat. Od úvah k činům
nakonec vedlo šest let a škola byla
otevřená v roce 1900.
Bohužel se stavba neobešla bez tragédie: po nehodě, kdy se s dělníky utrhla
římsa, zemřelo sedm lidí. Poté ale následoval boom. Škola, do níž původně
chodilo něco přes sto žáků, jich měla na
přelomu 30. a 40. let uplynulého století
už 450, a i přes válečné roky si udržovala vysoký standard.
Vyučování bylo po válce obnoveno až
v roce 1947, šest let nato se pak odehrála další tragédie: třída tehdejších maturantů totiž byla obviněna z protestní
akce za záchranu sochy T. G. Masaryka. A nebyla připuštěna k maturitě.
Gymnázia se dotkla také normalizace, nicméně její historii ani ona

vychovává skvělé herce i sportovce, tak
je to něco navíc v rámci společenského
žebříčku. Myslím si, že ta kvalita je celkově vidět. Žáci to dokazují na všemožných
olympiádách svými výsledky.“
ƔƔ Byli zmiňovaní profesoři z let minulých, různé zážitky. Na závěr bych

nepřerušila. Devadesátá léta minulého století pak znamenala rozvoj:
došlo k propojení s vedlejší budovou, později k úpravám venkovního
areálu či tělocvičny. Nenechala na

udělalo velké kamarády, protože
jsme pocházeli z celého okresu. A samozřejmě dělali jsme hodně lumpačin. Dodnes se v noci probouzím,
když si vzpomenu na matiku a profesorku Dostálovou, s tím, že mám jít
k tabuli.“ (směje se)

sebe čekat modernizace učeben.
Od letošního roku „gympl“ posílila
spolupráci se zahraničím, studenti mohou například zakusit školství a život
v Dánsku či v Rusku.

=X]DQD.RzQ½UNRY½ „Pøeji gymnáziu,
Šelmám Brno se venku povedlo vzít jen set, aby si zachovalo
další slibně rozjeté sady zůstaly nedotažené tradièní tváø“
7UDJpGLHSĜLVWDYEČLY\VRNêNUHGLWãNRO\
ŠE BRN
Gymnázium si prošlo dobrým i zlým...
VK PRO 3:1

PROSTĚJOV Před třítýdenní pauzou, která teď zavládla ve většině
mládežnických soutěží, absolvovaly
všechny mládežnické volejbalistky
VK Prostějov během předminulého
víkendu další porci svých duelů. Jak
si vedly juniorky a kadetky?
JUNIORKY
Zlín – VK Prostějov 3:1 (19, 19, -11,
16) a 3:0 (21, 22, 18)
Čtvrté dvoukolo první ligy U19 juniorkám vékáčka vůbec nevyšlo. Nejenže ve

/DGLVODY+\QHN

VPĚMHVHQiPĚVWHN
NUDMVNpKRKHMWPDQD
Prvoligové juniorky VK premiérově klopýtly,

extraligové kadetky vékáčka vyplenily Přerov

k lepšímu,“ komentovaly nynější vzhled
školy a zároveň přiznaly, že se několikrát
málem ztratily. Nedaleko od nich pak obklopená klubkem dětí byla Eva Přikrylová,
také absolventka gymnázia. „Jsem tady
s vnučkami, tak jsem se přišla podívat, když
už sem chodí do školy. Znám ji ale dobře,
studovala jsem tu,“ poznamenala žena,
když nakukovala do místnosti, kde se pilně
pracovalo.
Ruch ale gymnázium zaznamenalo hlavně
v pátek večer. Lidé si v té době nacházeli
cestu třeba do učebny biologie, kde objevili
model člověka a také živočichy k určování.
Nebo do laboratoře, kde probíhaly pokusy.
„To jsou ale možnosti, my měli jen glóbus,“
vrtěli zase hlavou návštěvníci, které zavedla
cesta do učebny zeměpisu. Nahoře v pod-

Å=PDWLN\VHGRWHďVKUŢ]RXSURERX]tP´

nulo jim totiž padesát let od maturity.
„Měli jsme jako třídní paní profesorku
Opálkovou. Maturity jsme měli v ročníku
1968/1969, takže to bylo takové bojovné.
V roce 68 nám tykali, o rok později vykali,“
vzpomínaly ženy společně. Prozradily také,
že i jejich příbuzní do školy chodí, rodinná
tradice pokračuje.
Důvodů, proč gymnázium navštívit, tak
měly hodně. „Hodně se to změnilo, ale asi

PROSTĚJOVNadšení,zaskočení,jinízasepropadlinapůděškolynostalgii. I s těmito pocity se dali potkat návštěvníci Gymnázia Jiřího Wolkera.
V rámci oslav 120 let od založení školy totiž instituce otevřela brány dokořán. A lidé toho využili. Měli totiž jak v pátek odpoledne, tak v sobotu
ráno až brzkého poledne možnost prošmejdit celou školu, podívat se
po učebnách a dalším zázemí gymnázia. Ale také si zavzpomínat. U toho Večerník nemohl po oba dva dny chybět.
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Den otevřených dveří na GJW nabídl pokusy a plno vzpomínek
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EXKLUZIVNÍ
Michal
SOBECKÝ
že se holky zkoncentrovaly, překonaly reportáž
mírnou nervozitu z návratu do domá- pro Večerník
cího prostředí a dosáhly na vítězství,
které jsme potřebovali. Nebylo by pří- Michal
jemné potřetí za sebou prohrát, zvlášť SOBECKÝ
na vlastním hřišti se soupeřem, který
nepatří k favoritům. Dobře jsme ale Stejné možnosti využily například Jiřina
tlačili servisem a navzdory některým Mácová a Olga Špičáková. Pro ně byla
zbytečným chybám podali dost solidní návštěva školy vůbec mimořádná: uplyvýkon. Takže spokojenost,“ mohl kon-

2TQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[UGXMCåFÆOWVM¾PÊOQJQWQRÊTCVQDQFQXÚRąÊUR÷XGMONCFÆ
WPKXGT\¾NM[)CDTKGN[-QR¾éQXÆ ×VQéÊXNGXQ 
Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO
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Nejprve Hanačky nastoupily ve čtvrtek
na palubovce Šelem Brno, v té době vedoucího družstva průběžného pořadí.
Díky velice dobré hře v některých pasážích těžkého střetnutí sahaly minimálně
po importu jednoho bodíku, když získaly druhou sadu a ve dvou dalších slibně
vedly (první 9:10, třetí dokonce 11:15).
Silné + mnohem zkušenější soupeřky
však v rozhodujících momentech za-

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

pnuly vyšší obrátky, aby závěry tří pro
ně vítězných dějství přesvědčivě ovládly
k celkovému skóre 3:1 (14, -21, 19, 18).
O dva dny později prostějovský tým přivítal v hale Sportcentra DDM kolektiv
z opačného ligového pólu – na poslední
příčku klesnuvší Šternberk. Bylo zřejmé,
že po dvou předchozích porážkách potřebuje opět naplno zabrat a potvrdit, že
na protivníky ze spodní poloviny soutěže i v současném omlazeném složení
má. Což se podařilo dokonale, TJ Sokol
si ani neškrtl. A domácí děvčata dominovala 3:0 (17, 17, 15).
„Když k Šelmám připočtu ještě minulý zápas v Praze, šlo o dva hodně
náročné souboje venku za sebou.
Tihle soupeři jsou velice silní, my jsme

PROSTĚJOV Na dlouhou dobu poslední dvouzápasový týden
odehrály volejbalistky VK Prostějov. A měl pro ně nemalou důležitost, neboť znovu o něco víc napověděl, v jakých patrech
UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020 by se reálně mohly pohybovat. Momentální odhad na základě dosažených výsledků
i předvedených výkonů? Na úplné čelo tabulky to nevypadá,
ale boj o postup do semifinále rozhodně je možný!

U Šelem přes částečný odpor nebodovaly,
zato šternberský Sokol doma převálcovaly

PROSTĚJOVSKÉ ŽENY JSOU ČTVRTÉ

á
milujeme vecerník

společnost

víc vyřádit,“ poznamenal Vojtek. Sám
se stal také aktivním účastníkem akce.
Spolu s dalšími příchozími se zapojil
do strouhání řepy. Další lidé pak přinesli své vlastní výpěstky. Komu pak
třeba řepa nevoní, ten se mohl těšit
i na mrkvové dobroty. Právě i ty byly
součástí programu.
„Vždycky máme tematické soutěže
pro děti, letos to bylo skákání v pytli,
slalom s kolečky, hod řepou do koše,
běh v plné polní, likvidace hrabošů či
řepné puzzle,“ vyjmenovala pro Večerník Ludmila Hýblová, jedna z hlavních organizátorek.
Účastníci mohli navíc leccos ochutnat
a tři nejlepší kuchaři–řepaři pak získat
zlatou vařečku. Po zhruba dvouhodinovém programu přišlo na závěr
strouhání řepy na čas. A místní mohlo
potěšit, že zabodovali domácí borci
a borkyně. „Vítězem soutěže ve strouhání řepy na čas se stal Vlastík Ovad,
druhé místo obsadil Radek Buček
a třetí Eva Králiková, všichni jsou
z Tvorovic,“ informovala Hýblová.
Letošní Řepobraní s mottem Kdo
řepu jí a řepnou šťávu pije, teho ani čaganem nezabije, je minulostí. Jisté ale
už nyní je, že už teď se organizátoři těší
na další ročník.

Hlavními organizátory Dýňové stezky
jsou každým rokem Okrašlovací spolek
města Prostějova a rodinné centrum Lodička, akce probíhá pod záštitou Zdravého města Prostějov. Do zábavného večera
se letos zapojily i mateřské školy z ulic
Partyzánská, A. Krále, Hanačka, Květná,
Šárka, Žešov, Melantrichova, Libušinka,
Dvořákova a Jana Železného.
„Podstatou stezky je projít cestou ohraničenou osvětlenými dýněmi od šesté
do dvacáté hodiny, kdy jsou zhasnuté
celé Smetanovy sady, a plnit pětici jednoduchých úkolů. Protože je dneska
návštěvnost opravdu vysoká, snažíme se
nezvyšovat dobu čekání na jednotlivých
stanovištích. Po splnění soutěžních úkolů
čeká na konci pro děti sladká odměna,“

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
reportáž

PROSTĚJOV Snad ještě nikdy v historii Smetanových sadů nebyl tento park v centru
Prostějova plný lidí nejrůznějšího
věku jako právě minulý pátek
večer. Okrašlovací spolek města
Prostějova společně se svými
partnery uspořádal v pořadí
již čtvrtý ročník zábavné akce
Dýňová stezka. Dvouhodinový
program plný zábavy a soutěží pro děti přilákal stovky
návštěvníků, mezi nimiž byl
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

telce na Hané od Marciánů a rozvezl do
předem přihlášených mateřských školek,
kde je děti krásně vyřezaly. A během pátečního dopoledne byly všechny vysbírány a převezeny do altánu Smetanových
sadů, kde čekaly na své podvečerní rozmístění a zažehnutí svíček,“ vysvětlila Večerníku původ nádherných dýní Milada
Sokolová.

předeslala Večerníku v potemnělých
Smetanových sadech Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějov.
Celé Smetanovy sady byly doslova posety krásnými vyřezávanými a osvětlenými dýněmi. „Je to tady nádherné
a moje dvě dcery mají oči navrch hlavy.
Na podobné akci jsme poprvé a ty vyřezané a osvětlené dýně podél cestiček působí strašidelně. Však se mě holky pořád
drží jako klíšťata,“ smála se Jana Votavová.
„Okrašlovací spolek všechny dýně i pomocí taxíku s vozíkem přepravil z Kos-

'ëŁRYiVWH]NDSŐLOiNDOD
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Celá Dýňová stezka musela být náročná jak finančně, tak organizačně.
„Náklady na tuto stezku jsou vysoké, letos
přišly již na patnáct tisíc korun. Ač se to
nezdá, nákup dýní, svíček i drobností pro
děti se vyšplhal k této částce. Díky záštitě
Zdravého města Prostějov ušetříme na
platbě za zábor prostranství a Alena Dvořáková, koordinátorka Zdravého města,

5VQXM[F÷VÊKLGLKEJTQFKéčCRTCTQFKéčUK
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3x foto: Michal Kadlec

letos všechny dýně
během pátečního
dopoledne převzala
z mateřských školek.
Náměstkyně primátora a politička Zdravého městaAlena Rašková se pak po celou
dobu akce zúčastnila
rozdávání drobností dětem,“ prozradilaněco ze
zákulisí Sokolová.
Na páteční akci ve
Smetanových sadech
zavítaly stovky dětí
a jejich rodičů či prarodičů. Vysoká návštěva
tak byla pro organizátory
zadostiučiněním. „Připravených bylo pět stovek
registračních kartiček a všechny jsme udaly. Byly i řady dětí
v doprovodu příbuzných, ty stez-
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skými kolegy z IPA regionu Prijepolje
a od té doby pokračují jejich přátelská
Před šesti lety navázali prostějovští setkání. V letošním roce opět přijeli
policisté první kontakt se svými srb- srbští policisté na pozvání svých kole-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Část prostějovských
policistů se ve svém volnu zapojuje
i do činnosti dvou profesních registrovaných spolků, které si v Prostějově založili. Patří mezi ně International Police Association (IPA)
– sekce České republiky, územní
skupina 223 Prostějov a Sportovní
klub policie Moravan Prostějov.
Cílem obou sdružení je zapojovat
svoje členy do sportovních, kulturních i společenských akcí, potkávat
a poznávat se i v době mimo službu.
IPA jako mezinárodní organizace
se snaží vytvářet i pouta přátelství
a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet kulturní vztahy mezi
svými členy po celém světě, vyměňovat si odborné zkušenosti.

gů k návštěvě Prostějova. Od úterý 8.
října až do neděle 13. října pro ně připravili hostitelé bohatý program.
„V jeho rámci se ve středu konala exkurze do pivovaru ZUBR v Přerově
a návštěva Olomouce s prohlídkou
nově rekonstruovaného Mauzolea
jihoslovanských vojáků z I. světové
války. Ve čtvrtek jsme se podívali na
pohoří Beskyd z nové stezky Valaška
na Pustevnách a prohlédli si skanzen
v Rožnově pod Radhoštěm. V pátek
jsme přivedli osmičlennou delegaci
svých srbských kolegů vedenou předsedou IPA Prijepolje Ranko Tabaševičem do budovy Policie ČR, územního
odboru Prostějov, kde je přivítali vedoucí odboru plukovník Mgr. Tomáš
Adam se svým zástupcem plukovníkem Bc. Leošem Klučkou,“ sdělil
Večerníku Josef Franc, předseda In-

ternational Police Association, sekce
České republiky, územní skupiny 223
Prostějov.
V družné debatě se probíraly dotazy
ohledně práce prostějovské policie.
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přijal primátor města František Jura
spolu s bývalým primátorem Miroslavem Pišťákem, jenž stál u počátku
navazování tohoto přátelství. „Velice
oceňuji myšlenku přátelství a pospoli-

Po prohlídce policejní budovy se
hosté i hostitelé z IPA 223 Prostějov
a Sportovního klubu policie Moravan
Prostějov přesunuli do budovy prostějovského magistrátu, kde je slavnostně

historické části radnice a z její věže
i město a jeho okolí. Před slavnostním obědem v restauraci Národního
domu si srbští policisté ještě prošli
prostějovské náměstí. „Na sobotní
dopoledne připravujeme prohlídku
Leteckého muzea ve Vyškově a poté
se srbští hosté účastní jako diváci
Mezinárodního policejního turnaje
v sálové kopané v Kostelci na Hané.
Po jeho ukončení pak bude následovat ještě společenský večer s hudbou v Tennis hotelu,“ prozradil Josef
Franc Večerníku víkendový plán pro
hosty ze Srbska.
V neděli ráno se srbští policisté se
svými prostějovskými kolegy rozloučili a pozvali je v příštím roce na
návštěvu jejich města.
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tosti našich slovanských zemí, kterou
prostějovští i prijepolští policisté ve
svém volnu naplňují,“ uvedl mimo jiné
primátor František Jura.
Hosté ze Srbska si poté prohlédli

Přátelství policistů z Prostějova a srbského Prijepolje už píše šestiletou tradici

Aby toho nebylo málo, Jestřáby sráží
dolů kromě špatné momentální formy
a logicky horší nálady v kabině také
dlouhodobě mizerná vzájemná bilan-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hůř už to asi načasovat
nešlo. Prostějovské hokejisty čeká
největší derby proti Přerovu (pondělí 21. října, 18.00 hodin), druhé celkově a první domácí v téhle sezóně.
Bohužel za situace, kdy pouhé dva
dny před hanáckou řežbou vyfasovali
v jiném šlágru na vlastním ledě pětku od Českých Budějovic. Zvednou
se v ještě ostřeji sledovaném duelu?
Další dva duely v „anglickém“ týdnu
zavedou Vykoukalovy svěřence ve
středu do Chomutova a v sobotu na
Hanou přijede překvapení sezóny,
tým Poruby.
ce s krajským arcirivalem. Vstupní porážka aktuálního ročníku Chance ligy
v Meo Aréně výsledkem 2:3 ještě zvýraznila negativní čísla, která hovoří
jasnou řečí. Za posledních dvanáct let
se oba nesmiřitelní konkurenti střetli
ve 49 zápasech, z nichž Zubři ovládli
plných třicet, zatímco tým LHK pouhých devatenáct, navíc při výrazně záporném poměru branek. Přesnou řečí
čísel je to 13-6-5-25, skóre 118:159.
Tohle je samozřejmě historie a současnost může být úplně jiná, čemuž
se ale složitě věří. Přerovští bojovníci
totiž většinu bitev ovládají vyšším nasazením, silnějším chtěním i patřičným
důrazem, a to s poměrně železnou pravidelností. A nyní by mělo být všechno
jinak, když se parta kapitána Račuka
trápí až na desáté příčce tabulky s 23
získanými body, přičemž hanácký sok
nasbíral o šest bodů více a je pátý?
Uvidíme. Třeba ani hokej nebude mít
jednou logiku a zrodí se překvapení,
ovšem to by Prostějované museli maximálně zabrat a poslechnout svého
kouče, který jim radí žrát led.
„Myslím, že momentálně je úplně jedno, jestli máme před sebou derby nebo
jakékoliv jiné utkání. Bez ohledu na
konkrétního soupeře prostě musíme jít
a nechat v tom zápase absolutně všechno, skákat po držkách do střel, urvat to
srdcem. Jestli si tohle kluci neuvědomí
a opravdu to neudělají, dopadneme
špatně. Já však pořád věřím, že v našem
mančaftu jsou kvality jak hokejové,
tak morální a že je konečně začneme
pořádně ukazovat,“ hřímal směrem
k dnešnímu trháku hlavní trenér elhákáčka Jiří Vykoukal.
Doplňme, že po atraktivním ponděl2TQUV÷LQXt2ąGTQXOKPWN¾UG\ÐPC
FQOCCUPXGPMWUPC
NGVQwPÊUG\ÐPCXGPMW
2TQUV÷LQX t %JQOWVQX OKPWN¾
UG\ÐPC UG PGWVMCNK NGVQwPÊ UG\ÐPC
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ním menu nastoupí jeho svěřenci ve
zbytku tohoto týdne k dalším dvěma
velenáročným střetnutím. Ve středu
23. října od 17.30 hodin vyrukují na
kluzišti loni extraligového Chomutova
(zatím 4., 29 bodů) a v sobotu 26. 10.
od 17.00 přivítají ambiciózně rozjetou
Porubu (2., 32 bodů). Uf, skutečně
pekelný program…
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„Sere mě to
a doufám,
že stejně tak
to sere i hráče.“

Výrok:

51

43

Jednapadesát branek inkasovali Jestřábi za dosavadních patnáct kol Chance ligy mužů ČR
2019/20. Činí to průměr 3,4 obdrženého gólu na jedno střetnutí,
což z LHK dělá čtvrtý nejhůře bránící tým celé soutěže. Tedy jasně
identifikovatelný důvod špatného
postavení v tabulce.
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„Fakt nevím.“
yy Kouč už po Dukle celý tým
v čele s obránci ostře zkritizoval,
i tentokrát volil až nezvykle silná
slova. Má pravdu?
„Rozhodně ano, prostě hrajeme špatně. A nálada tomu odpovídá.“
yy Čeká vás derby proti Zubrům,
za něž jste před příchodem do LHK
nastupoval. Jak nejbližší střetnutí
vnímáte?
„Jako každý jiný zápas. My hlavně musíme bodovat a v téhle situaci nás vůbec nezajímá, jestli přijede Přerov, Benátky nebo Litoměřice. Potřebujeme
vítězit, všechny osobní věci musí jít
stranou. A není prostor na žádné extra
pocity, derby nederby. Je potřeba dělat
všechno pro úspěch.“
yy Pomohlo by teď jít si coby mančaft někam sednout a vše si vyříkat?
„Já fakt nevím, co by nám pomohlo...“
yy Jak hodnotíte první polovinu

základní části?
„Mrzí nás hlavně domácí prohry
s Třebíčí a Havířovem. Kdybychom
měli o čtyři pět bodů víc, tak by
se nám dýchalo trochu líp. My
jsme však tyhle zápasy i některé jiné nezvládli a proto
jsme bohužel tam, kde
jsme. To znamená dole
v tabulce.“
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0:5
PROSTĚJOV Sobotní zápas 15.
dějství Chance ligy na prostějovském kluzišti naprosto odpovídal
tomu, v jakém rozpoložení do něj
oba protivníci vstupovali. Zatímco
prostějovští Jestřábi znovu spadli do
trápení, České Budějovice suverénně vládnou prvoligové soutěži. A na
Hané svou extratřídu bezezbytku
potvrdily, mužům LHK uštědřili pětigólový debakl.

LHK PV
MOT ČB

Utkání nezačalo pro domácí vůbec ideálně, protože po devadesáti vteřinách
hry hosté čistě vyhráli vhazování, puk
se po rychlých přihrávkách dostal až na
hůl Lytvynova a ten s pomocí teče domácího hráče prostřelil Štůralu – 0:1.
Prostějované jakoby nemohli zachytit
začátek duelu a v 6. minutě opět inkasovali. Karabáček nahodil puk na bránu
a Endál uklidil vyražený kotouč do odkryté klece – 0:2. Ptačí dravci po téhle
trefě zmobilizovali síly, vyrovnali hru
a ve 12. si zlepšeným pohybem vynutili
přesilovku. Během ní vyslali zajímavé
střelecké pokusy, ale žádný se za Klouč-

Marek SONNEVEND

kova záda nedostal. Poté však iniciativa
elhákáčka přetrávala, jeho borci se dostávali i do nadějných přečíslení. Ta se
ovšem nepovedlo proměnit.
Jestřábi se do druhé dvacetiminutovky snažili vstoupit lépe, ale Motor byl
na tuto variantu připraven a dařilo se
mu zastavovat všechny snahy. V polovině střetnutí si domácí fans připravili
nádhernou choreografii pro bývalého
prostějovského kapitána Matouše Venkrbce. Po 30. minutě pak Jihočeši začali
kontrolovat hru a dokázali vstřelit další
branku. Zpoza své svatyně rozjeli velmi
rychlou akci, na jejímž konci byl úplně
volný Doležal, který překonal bezmocného Štůralu mezi betony – 0:3.

Poslední třetinu odstartovali lépe opět
hosté, když už po necelých dvou minutách přebruslil Karabáček obránce
a umístil puk k levé tyči – 0:4. Červenobílí měli ještě dost času se zápasem
něco udělat, ale to se nedařilo a výběr
ČEZ byl čím dál víc na koni. Ve 48.
pak jakékoliv naděje domácích uťal
Šimánek, který po nahrávce zpoza
brány nedal Štůralovi žádnou šanci –
0:5. Utkání měli Budějovičtí následně
zcela pod kontrolou a uhlídali gólmanu
Kloučkovi čisté konto.
Statistky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s příštím
programem Chance ligy najdete na
straně 26
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„V první třetině jsme inkasovali dva góly, ale hra z naší strany byla výborná. Měli jsme
spoustu brankových příležitostí, ale nedokázali je proměnit, soupeř byl mnohem
efektivnější. Zbytek zápasu jsme herně nezvládli, začali zmatkovat a chybovat. Když
se tohle stane, tak potřebujete něco změnit. Musíte přidat na osobní statečnosti a třeba
se s někým porvat, což jsme neudělali. Za žádné situace nesmíte rezignovat. Nám se
stane, že místo toho, abychom ukázali srdce, touhu i odhodlání, tak sklopíme hlavu.“
9½FODY35263$/s¤(=0RWRU¤HVNÅ%XGÈMRYLFH
„Samozřejmě nám pomohl výborný vstup do utkání, kdy jsme už v šesté minutě vedli
o dva góly. Jinak jsme ale první třetinu neodehráli dobře, pod dojmem rychlého vedení
přestali makat a měli štěstí, že se Prostějov nevrátil do zápasu. Od druhé části kluci zase
zabrali, zbytek střetnutí byl z naší strany super. Takhle se zvládají těžké mače venku,
pochvala pro celý tým. Celou úvodní půlku základní části můžeme hodnotit pozitivně,
nesmíme však usnout na vavřínech.“
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Motor sfoukl Hanáky na jejich ledě jako svíčku

Jestřáby načal Lytvynov,„Mates“ si odvezl výhru

„Jedině to, že hůř už snad hrát nemůžeme...“
yy Máte za sebou i vzhledem
k předchozí porážce 1:4 v Jihlavě
zatím nejhorší týden sezóny?
„Asi se to tak dá říct. Prostě z naší straMarek
ny špatné.“
SONNEVEND
yy Přitom se zdálo, že vás zvedla
šňůra čtyř vítězství za sebou, ne?
yy Kromě části úvodní třetiny vás „Já bych řekl, že kromě dobrého
Motor přejel. Souhlasíte?
utkání se Slavií jsme ty další tři zápa„Jo, řekl jste to správně. Soupeř nás sy zvládli jen výsledkově, zatímco po
přehrál a byl lepší, ve všem.“
herní stránce optimální určitě nebyly.“
yy Dá se na vašem výkonu najít yy Co ve hře momentálně nejvíc
něco pozitivního?
nefunguje?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Hodně blbá nálada panovala v táboře prostějovských hokejistů po tvrdé lekci od Českých Budějovic (0:5).
Zklamání, zmar, naštvanost. Zkušený bek Martin Novotný (na
snímku) přesto interview neodmítl a snažil se odpovídat na otázky, ale po pravdě mu to moc nešlo. Čišela z něj i bezradnost. A na
rozebírání dnešního derby s Přerovem, odkud mezi Jestřáby v létě přišel, logicky neměl vůbec náladu.
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„Sice na tom teď nejsme dobře, ale pro mě
je hokej krásný právě i tím hledáním něčeho, co vás dostane zase nahoru. Nejen
v případě nás trenérů, ale i samých hráčů,
kteří by se měli chytnout za frňák a zkoušet najít cestu ke zlepšení. Přestože si třeba
zrovna nevěří. Tím víc musí kousat led, aby
se sportovně těžkou situaci povedlo překonat. Klíčové je mít všichni čisté svědomí,
jestli pro úspěch děláme maximum na trénincích, v zápasech i mimo kluziště. Abychom si mohli říct, že víc už udělat nešlo.
A takový pocit jsem z nás po posledních
dvou utkáních rozhodně neměl.“

JAK ZE SOUÈASNÉ
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Foto: Marek Sonnevend
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á
milujeme vecerník
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Letošek ale poznamenalo počasí.
Akce se tak konala ve vnitřních prostorách, obvykle přitom má své místo
na hřišti. „Déšť ovlivnil návštěvnost.
Zejména děti se mají venku možnost

SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
reportáž
reportáž
pro Večerník
pro Večerník
Michal
Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Příjemná atmosféra, kterou narušil déšť. Ovšem jen
trochu. I přesto se první říjnovou
sobotu sešla v kulturním domě ve Tvorovicích celá řada lidí.
Čekalo je Řepobraní, již tradiční
akce spolku Syslov. A na co se lidé mohli těšit? Proběhly soutěže,
ochutnávky i řada informací a zajímavostí právě o řepě. Ovšem
došlo také na kuriozity. „Jedna
z pořadatelek dokonce přinesla hraboše, aby si jej děti mohly
prohlédnout. I řepu, ohlodanou
právě hrabošem,“ zmínil jeden
z účastníků a zároveň místostarosta obce Libor Vojtek.

BEZ
ØEPY ANI RÁNU
Nadšenci si dali dostaveníčko v kulturáku
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Jestřábi se čtyřmi výhrami za sebou
během předchozích týdnů přiblížili
popředí prvoligového pořadí, hůř rozjetá sezóna se začala v lepší obracet.
Leč přišel týden minulý a v něm dva
nemilosrdné výplachy, 1:4 na jihlavské Dukle a 0:5 s Budějovicemi. Dobrá nálada tak bleskově pominula, místo ní se dostavila deziluze. Bude lépe,
nebo nedejbože ještě hůř?
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Při rozšiřující se marodce prostějovské letky, na niž po Kryštofu Ouřadovi s operovaným ramenem čerstvě
přibyl i Jakub Březák vinou pochroumaného kotníku, dokázalo vedení
hanáckého klubu zareagovat rychlým
posílením kádru. Na střídavé starty
naskočili útočníci Vojtěch Krejčiřík
(Šumperk), Patrik Miškář (Hradec
Králové) a znovu i David Dvořáček
(Sparta Praha).
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HOKEJOVÉ

Nejen ve sportu se všechno
PGWUV¾NG RQUQWX¾ FQRąGFW LCM
\ JNGFKUMC VGEJPKEMÆ X[DCXG
PQUVK VCM RQ UVT¾PEG QFDQTPÆ
UQHKUVKMQXCPQUVK + NGFPÊ JQMGL LG
PCXTEJQNQXÆ×TQXPKRQą¾FRTQ
RTCEQXCP÷LwÊ VCMVKEM[ JGTPÊOK
C RU[EJKEMÚOK P¾TQM[ MQPFKéPÊ
éKRQJ[DQXQWRąKRTCXGPQUVÊCVF
6TGPÆąK OCLÊ URQWUVW Tč\PÚEJ
OQåPQUVÊ RčUQDGPÊ PC UXčL VÚO
<¾MNCFPÊTQ\F÷NGPÊLGRąKVQOLGF
PQFWEJÆDWòOQJQWUX÷ąGPEG
ąÊFKV C QXNKXÿQXCV RąÊOQ VÊO EQ
LKO UCOK ąGMPQW X MCDKP÷ éK PC
NGF÷ RQVCåOQ PC UVąÊFCéEG
0GDQGZKUVWLGXCTKCPVCPGRąÊOÆ
JQRčUQDGPÊHQTOQWXÚTQMčRTQ
OÆFKCLCMÆJQMQNKXFTWJWXUQW
éCUPQUVKXéGVP÷UQEK¾NPÊEJUÊVÊ
'ZKUVWLG RąKVQO P÷MQNKM FTWJč
MQWéč \ JNGFKUMC VQJQ éGOW
F¾XCLÊ RąGFPQUV C LCM TGCIWLÊ
0÷MVGąÊ \čUV¾XCLÊ XåF[ PCF X÷EÊ
CPKMF[PGXQNÊPCXGąGLPQUVKUKNP¾
UNQXC LKPÊ PCQRCM F¾XCLÊ URQP
V¾PP÷LwÊ RTčEJQF UXÚO GOQé
PÊO RQEKVčO FCNwÊ XQNÊ RQUVWR

FNGMQPMTÆVPÊUKVWCEG#VQDWò
PGRN¾PQXCP÷ PGDQ U LCUPÚO
\¾O÷TGO
.QFKXQF ,GUVą¾Dč ,KąÊ 8[MQWMCN
RCVąÊ RQFNG O÷ FQ ×RNP÷ RQ
UNGFPÊ wMCVWNM[ 6GF[ V÷EJ wÆHč
MVGąÊ RQMCåFÆ OQE FQDąG X÷FÊ
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Mezi hokejovými mantinely
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Minule jsme si pochvalovali, že
díky vydatným kanonádám hokejistů Prostějova bylo hodně z čeho
vybírat. Tentokrát? Opačný extrém. Zplihlí ptačí dravci dali ve
dvou duelech jedinou branku, navíc nijak pohlednou – kapitán Marek Račuk vypálil od modré a jeho
útočný parťák Jan Berger šikovně
tečoval. Kromě toho Hanáci vyprodukovali ještě několik zajímavých kombinací jak ve středu, tak
v sobotu, bohužel bez úspěšného
zakončení.

Nejkrásnější
akce

-

Zatímco mužstvo Prostějova se v sobotu proti Motoru utápělo většinu času ve vlastní beznaději, jeho fandové celý nevydařený mač
trpělivě povzbuzovali a navíc předvedli jednu choreo parádu. Šlo
o rozvinutí obrovské plachty s nápisem: „Mnoho jest povolaných,
ale málo vyvolených 97.“ A uprostřed malba obličeje bývalého kapitána LHK Matouše Venkrbce, který v létě po sedmi letech věrných
služeb přestoupil právě do Českých Budějovic. Díky, Maty!
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ZAUJALO NÁS

Vzhledem k mizérii herní i výsledkové, kterou prostějovští hokejisté během uplynulého týdne předvedli, jsme se rozhodli tentokrát
žádného hráče neocenit. Zcela bezprecedentně, leč podle našeho
mínění zaslouženě. Chválit někoho za bezkrevné porážky
1:4 v Jihlavě a 0:5 doma od Českých Budějovic by bez
ohledu na kvality těchto soupeřů bylo vynucováním něčeho nepatřičného.
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JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej

„Když to řeknu trochu v nadsázce, tak asi
budu muset obléct výstroj a jít na led! Takový je hokej a na rovinu: strašně mě to
sere. Sice jsme hned v úvodu dostali další
dva stupidní góly po prohrané standardce
a neobsazením protihráče, ale jinak jsme
první třetinu odehráli výborně. Kluci se

O STØETNUTÍ:

a Dukla nás za to potrestala,“ řekl mimo
jiné Vykoukal.
V sobotu jeho ansámbl vůbec nestačil
lídrovi soutěže, s Českými Budějovicemi
padl na vlastním ledě 0:5. A někdejší špičkový bek při nekompromisním pozápasovém hodnocení pro Večerník vytáhl ještě
mnohem výživnější hlášky. Pojďme si shrnout, co všechno Vykoukal po rozborce
od Jihočechů prohlásil.
„Já samozřejmě hledám cestičku, aby
mančaft fungoval co nejlíp. Můžeme se bavit o kvalitě obrany, která v takhle těžkých
zápasech je nebo není. Potřebujete, aby
beci udělali dobrou rozehrávku a vyvezli
kotouč z vlastního pásma ven, což zadáci
Jihlavy i Budějovic dokázali. Připadá mi,
že jakmile hráče pochválím, tak podlehnou uspokojení, a když je pokárám, tak
se z toho poserou. Pak je to těžké. Přitom
zadání kluci od nás trenérů mají, ale je po-

O SILNÉ KRITICE
60¨5(0.08l6798

zvedli a od stavu 0:2 do přestávky podali
možná jeden z nejlepších výkonů sezóny.
Bohužel od druhé části neměl náš hokej
absolutně žádné parametry, Budějice jasně
dominovaly. Proto jsem opravdu totálně
nasranej. Když to v utkání nejde nějakým
způsobem, musí to jít jiným způsobem.
Žrát led, dohrávat souboje, padat po držkách. My místo toho začneme zmatkovat,
v naší hře vzniká chaos a všechno se rozpadá. I tak musíte aspoň dřít, aby fanoušci
viděli, že bojujete. My jsme místo toho dali
za dva poslední zápasy jediný gól, byť šancí
bylo dost. Jak říkám, tohle je sport. Sere mě
to a doufám, že stejně tak to sere i hráče,
abychom se někam pohnuli.“

„Těžko hodnotit... Byla od nás nějaká očekávání, především útočně jsme se měli
prosazovat. Obrana je něco jiného, tam se
daly předpokládat problémy. Já jsem byl
před sezónou realista a věděl, jak na tom asi
budeme, zatím nejsem daleko od pravdy.
Je potřeba být v takové situaci sportovně
silný a jít dál. Sice jde o klišé, ale pravdivé.
Máte na sobě nějaký dres, logo i jméno
a na ledě musí být vidět, že za tohle všechno bojujete.“
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třeba to pak ukázat na ledě. A nezbytné je
srdce, bez něj to taky nejde. Jestliže není,
případně ho do hry nedáte a myslíte si, že
to takhle stačí, tak to stačit nikdy nebude.
Proto srdce musíme rozpumpovat a zápasy momentálně urvat.“

„Mohlo by být líp, mohlo by být
i hůř. V tabulce pravdy máme pořád
vyrovnanou bilanci. Zatím to nestačí na osmé místo, ale my se budeme
prát do poledního zápasu, abychom
osmičku udělali. Nedávno jsem dostal otázku: ´Máte ještě patnáct zápasů a pak konec sezony.´ Já jsem si
a říkal si, že se svět zbláznil. Je to prostě sport! Sezona končí až v březnu,
dubnu. Nekončíme čtvrtého prosince. Tým a všichni kolem něj musí pracovat dál. Někdy se nacházíte nahoře,
někdy dole, někdy se vám daří jindy
ne, ale pokaždé musíte pracovat naplno a zlepšovat se celou sezonu, která
končí až posledním zápasem!“
yy Tým po dobrých výkonech
v posledních přípravných utkáních vstupoval do sezony utkáním
v Přerově. To se Jestřábům výsledkově nepovedlo a prohráli ho 2:3.
Poznamenalo to nějak tým v následujících zápasech?
„První zápas, derby venku to byl velice
těžký vstup do sezony. Myslím si, že

i přes nepovedenou první třetinu jsme
si mohli sáhnout po bodu, což se nepovedlo. Poté jsme odehráli vynikající
zápas doma s Chomutovem. Následovalo utkání v Porubě, kde jsme soupeře
přestříleli, ale prohráli jsme. Od té doby
mi připadá, že se tu strhla ohledně hry
a umístění zbytečná hysterie a panika.
To vše už po třech odehraných utkáních...“
yy Následovaly střídavé výsledky,
ale od desátého zápasu jste pětkrát
za sebou bodovali, z toho čtyřikrát
vyhráli a dostali jste se do první
osmičky. Předváděl tým v této sérii
hokej, který si představujete?
„V těch zápasech jsme předváděli výborný hokej. Bylo tam spousta dobrých věcí, co chceme do hry dostat.
Jen je škoda, že se nám hra občas rozpadne. Často inkasujeme první gól
a pak to honíme. Zatím nejsme tak
zkušený tým, abychom to udrželi po
celých šedesát minut.“
yy Na začátku října přišla změna
v brankovišti. Jakuba Neužila, kte-

rý šel do Kadaně vystřídal Tomáš
Štůrala. Co si od tohoto kroku slibujete?
„Tomáš se tu oženil, bydlí v Prostějově a je s městem a klubem spjatý.
Víme, že naše obrana je hodně mladá
a nezkušená. Tomáš by měl přinést
větší klid, větší podporu a uklidnit
si hráče před sebou. To jsou aspekty,
které od něj čekám.“
yy Hledá klub posílení i do obrany?
„Kdyby šlo udělat něco jinak, tak
to uděláme. My se pohybujeme
opravdu na tenkém ledě. Jsem
strašně rád, že jsme se domluvili
na hostování Franty Hrdinky, za
to jsem Boleslavi vděčný a musím
jí poděkovat, ale můžeme ho kdykoliv ztratit. Jednání o hráčích jsou
velice složité. Tým je složený tak
jak je a my s ním musíme pracovat.
Pumpovat do nich sílu, odvahu,
aby se stále zlepšoval. Aby jsme
viděli na obzoru x hráčů to v této
soutěži a prostředí nejde.“

4:1

JIHLAVA, PROSTĚJOV Jihlavský spolufavorit Chance ligy vstupoval do středečního duelu 14. kola soutěže až z desátého místa tabulky a překvapivě měl na
kontě o čtyři body méně než prostějovští
hokejisté. Ti mohli soupeře ještě víc stlačit dolů pod sebe, leč nic takového se
jim nepovedlo. Naopak tahali v celém
střetnutí za kratší konec herního provazu a výsledek 4:1 tomu odpovídal.
Domácí začali velkým náporem, Jiránek už
ve 3. minutě vypálil těsně vedle. Následná
přesilovka HC zůstala navzdory mohutné
střelbě nevyužita, ale krátce po jejím vypršení se Pekr prokličkoval až před Dvořáka,
bekhendovou vracečkou ještě přisunul
Čachotskému a ten dával pohodlně do
prázdné brány – 1:0. Na inkasování Jestřábi reagovali zvýšenou aktivitou, ve
12. mohl vyrovnat Kafka. Jeho sólo však
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vychytal Brož. Z protiútoku zahodil šanci
na opačné straně Zeman, načež hosté bez
problémů ubránili své druhé oslabení. A až
do první sirény se nic zajímavého neudálo.
Naproti tomu start prostřední třetiny byl
pořádně rušný. Hned po čtyřiceti sekundách předvedli Ježci krásný ťukes na jeden
dotek po ose Staněk, Skořepa a Čachotský, jenž trestuhodně neobsazen opět
zblízka doklepával do zívající klece – 2:0.
Zpátky do zápasu vrátila LHK přesilovková trefa ze 24. minuty, kdy Račukovu
ránu zpoza pravého kruhu šikovně tečoval clonící Berger – 2:1. Bohužel uplynulo
pouhých třiadvacet vteřin, než Fronk
obkroužil zezadu svatyni a nabil do jízdy
Davídkovi, který nadvakrát překonal bezmocného Dvořáka – 3:1. Tohle Hanáky
dost srazilo, v dalším průběhu druhé periody mohli ještě třikrát inkasovat z příležitostí Pekra, Davídka i Machaly, ovšem
zaskvěl se mladík mezi prostějovskými
tyčemi. Neujaly se ani možnosti Žálčíka
s Chlánem na druhém konci kluziště před
přestávkou.

hrana, jejíž zvuk Horáci zesílili minutu
před koncem v početní výhodě. Fronk
bekhendem od zadního mantinelu předložil Jiránkovi, jenž sám před Dvořákem
nezaváhal – 4:1.
(son)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
středečního kola Chance ligy najdete na
straně 26
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„S výsledkem jsme určitě spokojeni. Potvrdili jsme body z venku a za
vítězstvím šli. Rozhodujícím momentem byl soupeřův kontaktní gól, po
kterém jsme hned vzápětí dali třetí branku, odskočili znovu na dva góly
a pak už si výhru pohlídali. Tři body zůstaly po právu doma. Rozdíl byl
v tom, že oproti předchozím domácím zápasům jsme dali víc branek.“
-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Musím říct, že Jihlava má na první ligu pořád nadstandardní mančaft. My
jsme nedali kloudnou rozehrávku a měli hromadu chyb v obranném pásmu, kluci – hlavně beci – evidentně nezůstali po předchozích vítězstvích
pokorní. Což se nám krutě vymstilo. V přípravě nás Dukla vykoupala
z předbrankového prostoru a my si dnes necháme dát tři stejné góly...“
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Borci elhákáčka potřebovali zabrat, aby
s nepříznivým stavem ještě něco udělali.
Jenže protivník měl bitvu bezpečně pod
kontrolou a sám hrozil Poletínem či Čachotským. K ničemu nevedla ani přesilová hra mezi 49. a 51. minutou, kterou
Vykoukalovi svěřenci odehráli vskutku
mizerně. To už jim zvonila výsledková

'Xkla nXtnę SotøeEovala vyKrát, coç si SoKltdala

yyMáte za sebou první čtvrtinu sezóny 2019/2020, jak ji hodnotíte?
„Já jsem před sezonou říkal, že nás čeká
tvrdej boj o osmičku a to se zatím potvrzuje. Odehráli jsme dobré i špatné zápasy. Teď nás čeká další čtvrtina a na tu se
budeme soustředit.“
yy Tak jinak. Jestřábi mají bilanci 7
výher a 8 proher, z toho dvě po nájezdech. Jak jste s těmito číslo spokojený?

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV V předvečer letošního
druhého hanáckého derby poskytl
klubovému webu hodnocení úvodní čtvrtiny Chance ligy sportovní
manažer a trenéra Jiřího Vykoukala.
Prostějov se po odehraných patnácti
kolech nachází na 10. místě s dvou
bodovou ztrátou na osmé místo,
které po rozdělení tabulky zajišťuje
postup mezi horní polovinu týmů.
Večerník přináší nejzajímavější pasáže celého interview, které v kompletním znění najdete na www.lhkjestrabi.cz.

„Strhla se tu už po třech zápasech zbytečná hysterie a panika“
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chozích zápasech je jejich limit nekonečný. Kluci prostě nedokážou unést situaci,
že když se vítězí, tak musí zůstat pokorní
a pořád pracovat. Nemyslet si, že najednou
přijedou trenéři z nároďáku a vezmou mě
do reprezentace, protože na to ti kluci holt
nemají. Je potřeba naučit se být pokorný,
když vyhrávám a nebýt posraný, když
prohrávám. Mysleli jsme, že si přijedeme
do Jihlavy postavit pár báboviček na písku

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

Už po středečním podlehnutí 1:4 v Jihlavě
si nebral žádné servítky. „Každý hráč má
svůj limit či level, a ti naši – hlavně obránci
– si mysleli, že po slušně odehraných před-

PROSTĚJOV Zlepšení, které slibovaly čtyři minulé výhry
za sebou, vzalo u hokejistů LHK Prostějov rychle za své.
V posledních dvou střetnutích první půlky základní části
Chance ligy mužů ČR 2019/2020 totiž Jestřábi utrpěli dvě
vysoké porážky a sletěli až na desáté místo, tedy mimo
horní osmičku pro nadstavbu. Nejen tyto výsledky, ale
hlavně odvedené výkony přitom vyvolaly ostrou reakci
hlavního trenéra + sportovního manažera v jedné osobě
Jiřího Vykoukala.

Jestřábí kouč se v polovině základní části drsně opřel
do svých svěřenců, aby je probudil vstříc dalším bojům
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Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zachmuřené počasí přivítalo uplynulou sobotu dopoledne lidi na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Alespoň ty, kteří se přišli
dozvědět něco o stromech. A informací i aktivit spojených s dřevinami
našli přehršel. Bombasticky již tradičně působila řada panelů s informacemi třeba o alejích, o jejich kladech i o té největší evropské, která se
buduje z Polska do Rakouska a měla by nakonec dosáhnout délky 700
kilometrů.
tady líbí,“ svěřila se Gabriela Štefková, jedna z mnoha maminek, které
Také aktivity pro děti, kterých dora- braly ve velkém na akci své ratolesti.
zilo nepočítaně, byly ze dřeva. Nebo Hodně se ale naučili také dospělí.
alespoň s motivem stromů. Kromě I o tom, jak se třeba zachovat v přípatoho si všichni vyzkoušeli určování dě, kdy se místo vykotlaného stromu
listů a stromů, prostor dostali i vý- uhnízdí netopýr u někoho v pokoji.
tvarníci. „My chodíme každý rok, i na Dorazil totiž také Drahoš Kňourek
Den Země. A proč? Protože se nám s hendikepovanými dravci ze zá-

BYLI JSME
U TOHO

chranné stanice pro zvířata. „Jsme
velmi potěšeni vysokou účastí. Krásně se děti zapojují do aktivit. Hodně
lidi zaujal keltský horoskop, pěkná je
ukázka živočichů ze záchranné stanice a lidi se zastavují i u výstav o stromech,“ řekla k zájmu příchozích kolem půl jedenácté dopoledne Jana
Orálková, jedna z organizátorek.
Přitom pár desítek minut zpátky to
na úspěch nevypadalo. „Na to, jak
to ráno vypadalo pesimisticky, tak
z toho nakonec máme dobrý pocit,“
uvedla při pohledu na řadu návštěvníků, z nichž mnoho zaujal také zpěv
prostějovského souboru Nota Bene.
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KOSÍŘ Již tuto sobotu 26. října si
můžete zasadit strom a získat „list
patrona“. Český svaz ochránců
přírody totiž pořádá hromadné
Sázení stromů na Kosíři. Zájemci
o akci se setkají v ovocném sadu
Oulehle v 9:30 hodin nebo na nádraží v Kapli v 8:40 hodin.
Ekocentrum Iris pořádá akci pro
všechny věkové kategorie – Sázení
stromů na Kosíři. V sobotu 26. října
se zájemci o přírodě prospěšnou věc
setkají v sadu Oulehle (u bílé my-

slivecké chatky) v 9:30 hodin. Pro
místně neznalé bude také možný
sraz na nádraží v Kapli v 8:40 hodin
(vhodný vlak na zmíněný sraz odjíždí z prostějovského hlavního vlakového nádraží v 8:02 hodin).
„Společně budeme dosazovat staré
krajové odrůdy třešní v sadu Oulehle. Nářadí a drobné občerstvení
budou připraveny. Účastníci sázení
se mohou stát patrony vysazených
stromků a získat „list patrona“, zvou
pořadatelé.
(ans)

Jan FRÉHAR

Tato listina je projektem Klubu vojenské historie Otaslavice, z.s. a jeho
partnerů. Cílem je za spolupráce obcí,
organizátorů, sponzorů a všech podporovatelů vytvořit pamětní desky čtveřici pilotů druhé světové války. Mezi ně
kromě Josefa Františka patří Wilhelm
Kosarz z Karviné, Matěj Pavlovič z Vlkonic-Budětic a Josef Balejka z Valašských Klobouků.
Pamětní desky chtějí poté umístit v rodných obcích těchto pilotů a také na významných místech jejich působení. Další součástí bude vytvoření plastik a jejich
převedení do 3D modelu. „Projekt orga-

„Pocta èeskému ètyølístku“

vrhy a koncepci pamětních desek. Děkuji
všem zúčastněným a jsem vděčný všem
podporovatelům za příspěvky projektu.
Těm, kteří již přispěli, přispívají a přispívat
ještě budou. Naši činnost je možné sledovat na www.kvhotaslavice.cz,“ sdělil pro Večerník předseda Klubu vojenské historie
Otaslavice Vladimír Ambros.
Příští rok chystá Klub vojenské historie
další akci k osmdesátému výročí bitvy
o Británii. Kulaté výročí, ve kterém právě
otaslavický rodák zazářil, si jistě připomenutí zaslouží.

JOSEF FRANTIŠEK

PROSTĚJOV Pěkný zážitek nachystali pro milovníky jídla v prostějovské Mozaice. V jeden záříjový
čtvrtek tam totiž patřil mexickým
specialitám. O to už se postarala Roxana Gonzáles Lopéz, mladá Mexičanka, která si pro příchozí připravila polévku a také nepečený moučník
se spoustou citrónu. V průběhu toho
pak v češtině a angličtině komentovala to, co právě při přípravě jídla
dělá. I mexickou kuchyni obecně.

Michal SOBECKÝ
„U nás prakticky nepečeme, kvůli
horkům. Naopak každý den jíme
rajčata, cibuli, česnek a chilli,“
prozradila Večerníku půvabná
Mexičanka. Kromě chilli všechny
uvedené ingredience přišly do nudlové polévky na mexický způsob. Ta
slavila úspěch, stejně jako moučník
s množstvím piškotů, smetany a citrónové šťávy.

Roxana Gonzáles Lopéz trvale žijící
v Prostějově vyzdvihla i další zajímavosti své rodné země. Třeba skutečnost, že tam je zkrátka jiná míra
chudoby i zaměstnanosti a že ulice
měst jsou vlastně jakési malé tržnice.
A během krátké jízdy autem si člověk
snadno od pouličních prodejců obstará snídani, svačinu, večeři i dezert. Nehledě na to, že tato skutečnost stojí za
faktem, že v Mexiku se poněkud více
než v České republice jí rukama.

nizuje Klub vojenské historie Otaslavice,
z.s. a zapojily se do něj obce Otaslavice,
Valašské Klobouky, Budětice-Vlkonice,
několik desítek podporovatelů a členů

„Roxana naše centrum navštěvuje
dlouho, už snad sedm let. Má syna,
takže nemívá tolik času, udržujeme
ale kontakty a několikrát ročně připraví i kulinářský podvečer nebo jinou
aktivitu,“ uvedla za organizátory akce
Alena Křížová.
V centru, které slouží setkávání Čechů
s cizinci, se pak návštěvníci v dalších
týdnech mohou těšit například na
cestování do Skotska nebo perníkové
chaloupky.

klubu v čele s paní Marií Balejkovou,
druhou manželkou Josefa Balejky, a také
několik firem,“ sdělil předseda Klubu
Vladimír Ambros.

9 narodil se 7. října 1914 v Otaslavicích
9 jeden z nejúspěšnějších československých
pilotů druhé světové války
9 obdržel Řád bílého lva (in memoriam)
9 hvězdným letcem v bitvě o Británii
9 vyučil se zámečníkem
9 mezi lety 1934–36 absolvoval leteckou
školu v Prostějově
,QUGH (TCPVKwGM PC FQ
9 v roce 1939 opustil Československo
DQXÆHQVQITCHKK
a zamířil do Polska
9 z Polska se dostal přes Rumunsko, Francii až do Anglie
9 v Anglii se dostal ke 303. polské peruti, kde se stal leteckým
esem
9 během necelého měsíce dokázal sestřelit 17 nepřátelských
letounů
9 zemřel 8. října 1940, tedy den po svých narozeninách,
následkem neobjasněné havárie

-tGORQDSŐtÿVYĚWHPDQHEY0R]DLFH]DRVWŐLOLQD0H[LNR

Mezi nimi nechyběla senátorka Jitka Cha- a průběhem akce velmi spokojený, své díky
lánková, předseda Poslanecké sněmovny musím samozřejmě vyjádřit obci OtaslaviParlamentu ČR Radek Vondráček a také ce a starostovi Marku Hýblovi. Tradičně se
starostka Valašských Klobouků Eliška Ol- nad odkazem Josefa Františka setkáváme
šáková a starostka Morkůvek Brigita Petrá- a touto formou udržujeme odkaz nejen
šová. Mezi dalšími pak velitel 601. skupiny jeho, ale i všech, kteří bojovali a často pospeciálních sil plukovník generálního štábu ložili život za naši svobodu. A nyní naše
Tomáš Skácel, příbuzní Josefa Františka úsilí rozšiřujeme o projekt ‚Pocta…’, což
a ředitel ZŠJF Vladimír Leitgeb. V nepo- je umístění pamětních desek do rodných
slední řadě pak zastupitelé obce v čele se obcí členů ‚Čtyřlístku’. Plastiky, které budou
Celá vzpomínková akce začala v šestnáct starostou Markem Hýblem a pochopitel- základem desek, vytváří zde přítomný doc.
hodin. O půl hodiny později pokračovala ně obyvatelé Otaslavic.
akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. V rámprogramem na návsi. Nejdříve nad Ota- „Jako předseda KVH jsem s organizací ci akce jsme pak ‚pokřtili’ první grafické náslavicemi proletěly bojové letouny díky
Aeroklubu Josefa Františka. Potom byly
položeny květiny, zazněla státní hymna
a významní hosté i místní rodáci pronesli
krátké proslovy. Na konci vzpomínkové
akce se hosté vrátili do muzea, kde podepsali listiny záštity projektu.
„Za obec Otaslavice musím říci, že tato
akce byla opravdu vydařená. Pozvání přijala spousta významných hostů a také místních obyvatel. Všem zúčastněným bych
chtěl poděkovat. Velké uznání zaslouží také
Vladimír Ambros za tento projekt a přípravu akcí podobného typu,“ zhodnotil průběh místostarosta obce Mojmír Sokol.
Významných hostů se k připomínce vá2CO¾VGéPÊRQOPÊMWTQFPÆJQFQOW,QUGHC(TCPVKwMC
(QVQ8NCFKOÊT#ODTQU
lečného hrdiny sešla opravdu spousta.

OTASLAVICE V pondělí 7. října si
v Otaslavicích připomněli 105. výročí
od narození nejslavnějšího místního
rodáka Josefa Františka. Pozvaní hosté
se nejprve sešli v muzeu, následně se
přemístili k pomníku a jeho rodnému
domu. A podepsali listinu k projektu
„Pocta českému čtyřlístku“.

V Otaslavicích vzdali hold Josefu Františkovi ke 105. výročí jeho narození

ku pouze prošly, aniž by
soutěžily. I těm jsme na
konci dali alespoň nějakou
drobnou sladkost...,“ přidala předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova a náměstkyně
prostějovského primátora. „Jsem velmi ráda, že si
tato akce konaná již čtvrtým
rokem našla své příznivce,
a doufám, že má dobrý
ohlas. Jsem velmi spokojena a věřím, že i návštěvníci
Smetanových sadů. Děkuji všem sponzorům
za drobné dary či
finanční podporu
a mnoha dobrovolníkům na stanovištích za jejich
pomoc,“ vzkázala
závěrem.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Publikum ztichlo, ohromeno velkolepostí díla! Přesně takto je nazvána výstava obrazů malíře Václava Brožíka, která už od 6. září probíhá v Muzeu a galerii v Prostějově. $QåGPC$WOD¾NMQX¾RQWVCX÷X[RT¾X÷NCPGLGPQFÊNGEJ8¾ENCXC$TQåÊMCCNGVCMÆQLGJQåKXQV÷iMQFCåGUKLGLÊRąGFP¾wMW
Foto: Michal Kadlec
Výstavu světoznámého malíře navštívily už stovky nejen jeho obdivovatelů. Minulý čtvrtek ji RąKwNQRQUNGEJPQWVLGPOKPKOWO\¾LGOEč
okořenila i beseda s Boženou Bumbálkovou, předsedkyní Společnosti přátel Václava Brožíka. nesmrtelných“, je samostatnou vý- Někteří žijí ve Francii, další v zámo- ze. „Je jen škoda, že o Brožíkovi nestavou v Prostějově prezentován ří. Je zajímavé, že o sobě ani nevě- mohu povykládat více lidem,“ zamrTa do Prostějova zavítala až z daleké Třemošné u Plzně. U toho Večerník nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

Historii českého národa v obrazech,
precizně ztvárněné portréty, žánrové scenérie a krajinomalby, to vše
představuje rozsáhlá kolekce obrazů Václava Brožíka, kterou připravilo Muzeum a galerie v Prostějově ve
spolupráci se společností TK
PLUS.

Turecká kavárna v Jesenci

NEBUDE
JESENEC Agentura Harlekýn měla
již dnes, tj. pondělí 21. října, přivézt
do kulturního domu v Jesenci detektivní příběhy Roberta Thomase
s názvem Turecká kavárna. V hlavní roli hrají Václav Vydra, Jana
Boušková, Matěj Hádek a Naďa
Konvalinková. A právě posledně
jmenovaná se nemůže představení
ze zdravotních důvodů zúčastnit,
a proto bylo odloženo.
„Hrát se opravdu nebude, což nás

velice mrzí, ale zdraví člověk neporučí,“ potvrdil Večerníku těsně před
uzávěrkou tohoto vydání Tomáš
Grepl z pořádající Mamut Agency.
„Vstupenky na představení zůstávakjí v platnosti. O náhradním termínu
budeme včas informovat,“ přidal
Grepl s tím, že v letošním roce už to
ale jistě nebude.
Bližší informace k lístkům získáte
v konickém informačním centru
v Kostelní ulici.
(pk)

Tento čelný představitel Generace
Národního divadla, nejúspěšnější
český malíř konce 19. století obdivovaný nejen celou Evropou, ale vyhledávaný i v zámoří, umělec povýšený
do šlechtického stavu, ale především
malíř, který byl Francouzskou akademií jmenován mezi „čtyřicet

poprvé. Díla, jež zapůjčilo jedenáct
českých galerií, jsou všechna uvedena v katalogu vydaném k výstavě.
„V Třemošné jsme před lety založili
Společnost přátel Václava Brožíka,
která funguje dodnes za velké podpory starosty našeho městečka. Za
řadu let naší činnosti jsme vypátrali
spoustu potomků Václava Brožíka.

děli, stýkali se jen někteří z nich. Já
osobně jsem v kontaktu s pravnuky
Václava Brožíka,“ uvedla při besedě
v muzeu Božena Bumbálková.
V následující hodině popsala nejen
činnost spolku, ale návštěvníky seznámila i se životem Václava Brožíka, jehož plátna nyní zdobí světové
galerie a také Národní divadlo v Pra-

zelo Boženu Bumbálkovou, která si
takto posteskla nad mizernou účastí
Prostějovanů při čtvrteční besedě.
Do muzea totiž dorazili pouze čtyři
obdivovatelé Brožíkových mistrovských děl...
Výstava obrazů Václava Brožíka
v prostějovském muzeu potrvá
ještě do 3. listopadu.

Z VERNISÁŽE

Na plumlovském zámku vypukla další výstava
PLUMLOV Předminulou neděli
13. října proběhla letošní poslední vernisáž výstavy na plumlovském zámku, kterou připravil
Spolek pro Plumlovský zámek.
Vydařilo se, že přišlo skutečné
babí léto a na nádvoří zámku se
dalo i opalovat, což pořadatelům
přineslo vrásky, jestli lidé nepojedou raději na chaty a ne na zámek.
Ale zdárně proběhla i samotná
vernisáž a účast návštěvníků byla
opravdu vysoká včetně významných hostů.
Za všechny lze uvést senátorku Jitku Chalánkovou, která se zajímá
o plumlovský zámek dlouhodobě,
a poslance Petra Vránu, který z pozice náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro kulturu a památkovou
péči může plumlovskému zámku
i výrazně pomoci. Příjemnou návštěvou byl i primátor statutárního
města Prostějova František Jura,
který si prohlédl zámek za osobního

doprovodu kastelána.
Vedení města Plumlova v čele se
starostkou Gabrielou Jančíkovou
a místostarostou Martinem Hyndrichem si zpravidla nenechá ujít
žádnou akci pořádanou na místním
krásném zámku. Většina dalších
příchozích byli zájemci o umění
a historii, příznivci zámku či zájemci
o zddejší region. A o tom celá výstava je.
Výstava obrazů a výtvarných děl
umělců z prostějovského regionu
ze začátku 20. století je k vidění
v prvním patře zámku a veřejnosti
bude přístupná do konce června
2020. Přestože se nejedná o úplně
top známá jména výtvarníků, je na
výstavě k vidění několik unikátů,
které nebyly nikdy vystavovány.
Jako příklad můžeme uvést soubor
originálních předloh pro pohlednice s motivy Hanáků a Hanaček od
Marie Gardavské nebo návrh na mozaiku, kterou dodnes můžete v Pro-

Foto: agentura
VENDI

stějově vidět na náměstí TGM na
domě U Sluníčka od Jano Köhlera.
Všechna vystavená díla jsou zapůjčená ze soukromých sbírek a Spolek
pro Plumlovský zámek je zapůjčil
a vystavil za finanční podpory Olomouckého kraje.
Plumlovský zámek je pro veřejnost

ještě otevřen do konce října každý
víkend a o státních svátcích, následně pak až od 1. dubna 2020. Určitě
všem doporučujeme návštěvu zámku, kde je stále možné objevovat
něco nového.
(pr)

$QNCXÆDT¾PKEG.KFÆUGRTQUO¾NKR¾VGéPÊO
PROSTĚJOV Kvalitní humor slibovala pozvánka na páteční
představení v Městském divadle v Prostějově. Totéž pronesla
na jevišti také jeho ředitelka Jana Maršálková. A vše se do puntíku splnilo. Druhý díl 12. ročníku festivalu Aplaus s názvem
„Když se zhasne“, který proběhl v režii Moravského divadla
Olomouc, se prostě vydařil. A Večerník u toho nechyběl.

Michal SOBECKÝ
Ještě než na pódium ale postupně
vběhla čtveřice herců, došlo na krátké úvodní řeči představitelů festivalu. Ujal se jich například hejtman
Ladislav Okleštěk. „Akce má logiku, smysl a hlavně velké publikum,“
pronesl olomoucký hejtman a rovněž poděkoval divadlu i pořádající
agentuře TK PLUS za uspořádání
dvanáctého Aplausu. Následně převzal šek na patnáct tisíc korun ředitel
Gymnázia Jiřího Wolkera Michal
Šmucr. „Posluží projektům Divadla
Point, což je již tradiční počin spojený právě s Aplausem,“ prozradil.
Jak jsme již zmínili, přehlídka diva-

delních představení vysoké úrovně
tentokrát nabídla hru Když se
zhasne. Moravské divadlo Olomouc
reprezentovalo kvarteto Michaela
Doležalová, Vendula Nováková, Roman Vencl a Jan Ťoupalík. Čtveřice
předvedla skvělé výkony, když znázornila dva páry, které se spolu velmi
dobře znaly. A zatímco Trevor s Ninou plánovali rozvod, jejich přátelé
Artur s Imeldou jim měli pomoci,
aby byl co nejméně bolestivý – zejména pro peněženky. Imelda a Artur byli svými přáteli přesvědčeni,
aby se snažili svést Trevora, respektive Ninu. A umožnit tak rozvod kvůli
nevěře. Situace se ale vyvinula nakonec úplně jinak a výsledkem byl ďá-

belský vánoční večírek ve čtyřech
a téměř neustálý smích publika.
V něm nechyběla ani řada známých
lidí z Prostějova a okolí. Včetně nemalé části zastupitelů, někdejšího
fotbalisty Jindřicha Skácela a šéfa
pořádající agentury Miroslava Černoška v něm nechyběl ani ředitel
SOŠPO Marek Moudrý. „Věděl
jsem, do čeho jdu, hru už jsem viděl
v pardubickém divadle před asi šesti
lety. Tohle zpracování bylo pěkné
a hlavně herecké výkony byly vynikající,“ ocenil snažení čtveřice na
prknech, co znamenají svět. Spolu
s dalšími stovkami diváků tak sledoval i překvapivý závěr představení.
Bez překvapení naopak zůstalo, že
herci sklidili potlesk vestoje. „Lidi
reagovali od začátku do konce.
Bylo to suprové, dobře se tady hraje. Nejvíce šokující podle mě bylo,
že Trevor odhalil svou orientaci,“
poznamenal představitel Trevora
Jan Ťoupalík.
Letošní ročník zakončí Lakomec
v podání Městského divadla z Brna
v hlavní roli s Bolkem Polívkou.
Ten je na programu příští čtvrtek
31. října.

RąGFUVCXGPÊO#RNCWUW
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Foto: Michal Sobecký
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Marek SONNEVEND

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PROSTĚJOV Letečtí modeláři z Prostějovska mají za
sebou vrcholy letošní sezóny v podobě dvou národních šampionátů, na kterých
se dokázali prosadit mezi nejlepší. Bohumil Formánek (na snímku uprostřed) À=?ßNíN?
P
vyhrál MČR mezi dospělými, David Žilík (na snímku vlevo) má zlato v juniorech
na
+ stříbro v seniorech.
MNL;Hí

47
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0GÁUI@@NFµàFJMuchová prolétla do

[-J?GÁUµOFThprvní světové třicítky

<NKJö=J?
PROSTĚJOV S těžkou, ale nikoli
nereálnou misí pojedou v neděli na
známý hradecký stadion „Pod lízátky“ prostějovští fotbalisté. Budou
potřebovat odvézt aspoň kýžený
bod, jenže těch nemají ani domácí
příliš na rozdávání. Pokud se tedy
budou chtít poprat o postup do nejvyšší soutěže alespoň v baráži.
Na jaře prohráli svěřenci trenéra Oldřicha Machaly v Hradci hladce 0:3,
i když obraz hry konečnému výsledku úplně neodpovídal. Přes léto
trenér Zdenko Frťala tým okysličil,
snížil se jeho věkový průměr, přesto
je většina zase o rok zkušenější, tudíž
lépe připravená porvat se o nejvyšší
místa v tabulce.
Tým v obraně posílil Kristián Zbrožek z Varnsdorfu, mezi klíčové postavy patří brankář Ottmar nebo
záložníci Djurdjević a Vlkanova.
Zajímavostí je, že kapitánskou pásku
dostal mladý obránce Jakub Martinec jakožto odchovanec, který má
k hradeckému fotbalu vztah.
„Votroci“ nevstoupili do sezóny
nejlépe, z prvních tří zápasů vydo-
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lovali pouhé dva body, navíc doma
prohráli s Duklou. Chuť si však
zlepšili doma na Varnsdorfu, který
deklasovali 8:0, a po remíze v Třinci
je čekala čtyřzápasová vítězná série.
V jihomoravské metropoli pak těsně
podlehli Zbrojovce 0:1, ale v prestižním derby porazili lídra tabulky Pardubice 1:0. V neděli pak nastoupili
na půdě Vlašimi.
V domácím zápase naposledy nastoupili ve složení Ottmar – Čech,
Kvída, Martinec, Leibl – Zbrožek,
Jukl (78. Procházka) – M. Černý,
Vlkanova (89. Soukeník), Urma –
Firbacher (62. Šípek). Proti eskáčku
zřejmě zvolí ofenzivněji laděné postavení jako v neděli na hřišti Vlašimi:
Ottmar – Urma, Kvída, Leibl, Zbrožek – Soukeník, Vlkanova, Čech, D.
Procházka (72. Doležal) – Jukl, Šípek
(61. Firbacher).
Jak zní z prostějovského tábora, do
Hradce pojede tým po vítězství nad
Žižkovem s veselejší myslí a klidnější
hlavou. Jestliže doma museli, z hřiště
favorita bude jakýkoli bod příjemným úlovkem.
(tok)

MOSKVA, PROSTĚJOV Další
povedený turnaj má za sebou tenistka Karolína Muchová. Dcera
prostějovského rodáka a v současnosti asistenta trenéra fotbalové
Jihlavy se v Moskvěse probojovala až do semifinále, čímž se poprvé v kariéře dostala na žebříčku
WTA do první třicítky. Vzhledem
k tomu, že je konec sezóny, nebude chybět na příštím grandslamu
v Austrálii mezi nasazenými tenistkami.
„Poprvé jsem se dostala do semifinále na turnaji kategorie premiér, což je
úspěch. Odehrála jsem dobré zápasy, v závěru semifinále mi ale trošku
došly síly. Je to ale skvělá zkušenost,
která se mi bude hodit,“ uvedla rodačka z Olomouce, která v Moskvě do-

kázala vyřadit dvě nasazené tenistky
a prohrála až v Pavljučenkovovou.
Vyrovnaná semifinálová bitva trvala
více než dvě a půl hodiny. Muchová
do ní nevstoupila ideálně, když hned
v prvním gemu přišla o podání. Pavljučenkovová, hnaná vpřed domácími fanoušky, si výhodu brejku udržela
a získala první sadu poměrem 6:4.
Druhý set byl z pohledu české fedcupové reprezentantky jako na houpačce. Muchová prohrávala 0:2, ale
po výborné otočce rázem vedla 4:2.
Pavljučenkovová nicméně dokázala
vývoj druhého setu rovněž otočit a šla
podávat do zápasu.
Aktuálně 40. tenistka světa nicméně
tlak neunesla a druhá sada dospěla až
do rozhodujícího tiebreaku. V něm
se Muchová dostala do ztráty dvou

bodů, ale dokázala srovnat stav na
5:5. Poté Češka odvrátila mečbol,
aby následně využila premiérový setbol v zápase. Rozhodující sada však
posléze patřila ruské tenistce, která
vstoupila do setu rychlým brejkem.
Muchová se ještě snažila v zápase udržet, ale znovu přišla o podání a celý
zápas ztratila. „Program byl docela
náročný a to se v posledním utkání
projevilo,“ uznala Karolína Muchová.
V Lucemburku se představila hráčka TK Agrofert Prostějova Kristýna
Plíšková. V úvodím utkání porazila
Španělku Bolsovovou, pak nestačila
na olympijskou vítězku Puigovou
z Portorika, když první a třetí sadu
prohrála ve zkrácené hře.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

Veselého druhé semifinále v øadì
ISMANING, PROSTĚJOV Druhé semifinále na turnaji kategorie
challenger uhrál Jiří Veselý, přesto
nebyl se svým výkonem příliš spokojený. Nepotvrdil totiž pozici nasazené jedničky a v žebříčku ATP
se neposunul k hranici světové
stovky, která je jeho první metou
při boji o návrat na výsluní.
„Alespoň jeden zápas navíc jsem chtěl

uhrát. Chybělo málo,“ posteskl si Veselý, který měl v prvním kole volný
los a pak přehrál tři soupeře. V semifinále halového turnaje v německém
Ismaningu však už český daviscupový
reprezentant nestačil na Američana
Cressyho, kterému podlehl po dvouhodinovém boji. „Bylo to hodně těsné, příště to snad už vyjde,“ přeje si
Veselý, kterého čeká silně obsazený

turnaj ve francouzském Brestu.
Slušnými výkony se prezentoval Lukáš Rosol v Moskvě, kde do hlavní
soutěže postoupil z kvalifikace. Po
výhře nad Argentincem Londerem
v osmifinále nestačil ve třech setech
na čtvrtého nasazeného Lajiviče ze
Srbska.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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Aby se v prostějovském regionu uskutečnil globální šampionát formátu mistrovství světa či Evropy
v jakémkoliv sportovním odvětví, to je opravdu
ojedinělá událost. A v drtivé většině případů za poslední desetiletí měla na takových akcích zásadní
podíl marketingová agentura TK PLUS.
Tentokrát se náročného mezinárodního projektu
ujali korfbalisté, kteří v Prostějově uspořádali ME
U21. A ohromný podíl na perfektním zvládnutí celého klání měli členové zdejšího oddílu SK RG PV.
Ti na tisíc procent demonstrovali, jak moc svůj
oblíbený sport milují. Do náročných příprav i zajištění ještě náročnějšího průběhu samého turnaje se
jich zapojily desítky a všichni obětavě přispěli svým
dílem v řádu hromady odpracovaných hodin bez
nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
Všechno jen z lásky ke korfbalu. A pro dobrý pocit,
že schopná a soudržná parta lidí dokáže i v ekonomicky skromných podmínkách něco opravdu velkého, krásného. Prostějovská korfbalová komunita
tak znovu potvrdila svou sílu, jednotu a um.

A ještě jednou ke korfbalovému šampionátu Evropy
do jednadvaceti let, nemůžu si pomoct. I pro mne
osobně totiž šlo díky zhlédnutí řady utkání o silný
zážitek, byť vinou až sedmého místa českého reprezentačního výběru v konečném pořadí se smutným
vyústěním.
Zatímco domácí tým a jeho fanoušci museli kousat
výsledkové zklamání, po organizační stránce neměl
pětidenní turnaj sebemenší chybu, právě naopak. Ve
všech aktérech i návštěvnících nutně musel zanechat
fantastické dojmy.
Pochybuji, že se někdy v historii mládežnických ME
tohoto méně známého sportu stalo, aby hlediště bylo
plné diváků na absolutně všechny duely zápasového
programu. A navíc během nich vládla bouřlivá fanouškovská kulisa, z čehož byli zahraniční účastníci
úplně paf.
Prostějovským (spolu)pořadatelům z místního oddílu SK RG se to povedlo díky spolupráci se zdejšími
základními školami. K tomu přidali precizní organizaci, soutěže o hodnotné ceny, bohatý doprovodný
program. A hlavně srdce, čímž celé mistrovství provázela nesmírně pozitivní atmosféra. Udělení pomyslné zlaté medaile je naprosto namístě.

Bojový sport MMA zaznamenal během posledních let v České republice obrovský rozmach.
Stejně tak ohromně narostla popularita hlavní
tuzemské tváře drsných bitev v kleci Karlose Vémoly. A určitě nebudu přehánět tvrzením, že se
mimo top sledovaná odvětví jako fotbal a hokej
stal jedním z nejoblíbenějších (případně nejvíc
viditelných) sportovců naší země.
V rámci svých četných vystoupení v médiích či
přímo na veřejnosti zavítal „Terminátor“ dvakrát za uplynulého půl roku také do Prostějova.
Ve druhém případu aktuálně nedávné návštěvy
zápasnického Memoriálu Gustava Frištenského
přitom nešlo – při vší úctě k tomuto turnaji – o nijak masově profláknutou akci. Tím větší uznání
zaslouží, že i na takové klání si ochotně našel cestu.
Leckdo samozřejmě Vémolu nemá rád s tím, že
mu jde výhradně o zviditelňování sama sebe. Do
určité míry rozhodně ano, ale já Karlosovi věřím
i jeho hluboké přesvědčení o potřebě dělat co
nejlepšího ambasadora všem bojovým sportům
v ČR. A způsob, jímž se snaží vyhovět enormnímu zájmu lidí o svou osobu, potvrzuje jedno: že
tohle poslání bere fakt opravdově.
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Skvělý počin se povedl rodákovi
z Prostějova, hokejovému útočníkovi Antonínu Honejskovi, který
se v nedělním extraligovém kole
podílel na vítězství svého týmu
hned čtyřmi kanadskými body.
Jeho Zlín je tak sice nadále poslední, ale i díky osmadvacetiletému
borci z Hané se udržel v kontaktu
s Litvínovem i dalšími týmy.
DEBAKL:
Předminulý týden byl pro hokejové Jestřáby úspěšný, ten minulý
vůbec.V zápasu na ledě Jihlavy
vstřelili pouze jednou brabnku,
což na body ani zdaleka nestačilo.
Ještě hůře dopadli doma, kdy se
v souboji s českobudějovickým
Motorem neprosadili ani jednou.
V tabulce druhé nejvyšší soutěže
vypadli z první osmičky.
ĠÌ6/2
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Stříbro je také hezké, ne že ne. To si
mohou říct hráči pétanque z klubu
Hrode Krumsín. V tuzemské extralize
se jim celou dobu dařilo a byli favority
na titul. Ten jim sice unikl, ale i tak je
z toho velice solidní výsledek, který zaslouží uznání. Vyznavači pétanque se
už nyní v Krumsíně chystají na nedělní
rozloučení se sezónou, a to turnajem
pro veřejnost.
9ă52.
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Trenér prostějovských hokejistů
JIŘÍ VYKOUKAL podrobil v rozhovoru pro klubový web kritice
nejen hráče, ale i fanoušky.
.20(7$

ROMAN JEBAVÝ
O velké překvapení
se na moskevském
Kremlin Cupu postaral deblista TK
Foto: internet Agrofert Prostějov,
jehož parťákem byl
Slovák Igor Zelenay. Tento pár vyřadil
v prvním kole semifinalisty posledního
turnaje v Šanghaji a britské nasazené
dvojky Jamie Murrayho, grandslamového šampiona, a Neala Skupskiho. Zápas
skončil vítězstvím prvně jmenovaných
v poměru 6:4, 3:6 a 10:4.
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HLAVNÍ ROLE PROTI ŽIŽKOVU: DUO K+K
VEČERNÍKU
A BRÉDA

HRÁČ

PODLE

PROSTĚJOV Jestliže po posledním domácím vystoupení prostějovského eskáčka proti Chrudimi nešlo nešetřit kritikou,
pak zápas s Viktorií Žižkov nadchl nepříliš početné diváky jak
svěžím tempem, množstvím šancí, dramatickou zápletkou,
tak individuálními výkony. Málokdy se toto vše směstná do
devadesáti minut hry, navíc v zápase druhé ligy, která je spíš
o bojovnosti a soubojích. Je třeba ocenit viditelnou snahu
a chuť domácích hráčů po vítězství, což nebylo v jejich podání vždy zcela obvyklé. Nelze se ubránit dojmu, že v tomto
zápase hráli nejen za sebe, ale tak trochu i za realizační tým.
A jak Večerník zjistil, vedení klubu po sobotním duelu 12. kola
Fortuna:Národní ligy žádný převrat nechystá.

MILOSLAV BRÉDA
DA

Koho ze tří nejdůležitějších tváří utkání proti Viktorii Žižkov
kovvybrat?
vybrat?
Volba nakonec padla na brankáře Brédu, jehož zákrok v samém
závěru první půle mohl celkový výsledek ovlivnit asi nejvíce.
íce. Gól do
ávněnosti se
šatny je totiž vždycky tíživý, navíc z penalty, o jejíž oprávněnosti
dalo debatovat. Brankář je proti střelci vždy ve výhodě, tentokrát
ntokrátt
však Bréda využil všechny psychologické momenty, aby exx
ekutor nebyl v optimální pohodě. A když uhodl stranu, byll
úspěch při likvidaci solidně kopnuté penalty zaručen.

KAREL
KROUPA
K

7

PŮVODNÍ
zpravodajství

MINIŠPÍL

pro Večerník

ZNÁMKA
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Tomáš
KALÁB

5

JAROSLAV
DIVIŠ
ZNÁMKA

OKÉNKO ZASTUPUJÍCÍHO KAPITÁNAA
aneb pohledem jana poláka
„Na hřišti jsem se objevil s kapitánskou páskou. Přišel za mnou trenér a řekl mi, že budu
dělat kapitána. Sice jsem se zajímal, proč ne ostatní kluci, ale bylo to přání trenéra, které
je třeba respektovat. Jsem rád, že to klaplo vítězně. Utkání bylo hodně nahoru, dolů, taková klasická druhá liga, nakonec jsme byli šťastnější my. To je na tom to nejdůležitější,
pro nás jsou zásadní tři uhrané body, z jiného pohledu bych zápas nehodnotil. Když
soupeř srovnal na 1:1 a hráč má v hlavě, že musí vyhrát, tak jde do nějakého rizika
a zapomíná na taktické pokyny, kterými se řídí od počátku zápasu. Z toho pramení
volné prostory pro akce soupeře, naštěstí je nevyužili a nám se naopak podařilo gól vstřelit. Co se týče mé osoby, mám sem tam nějaký ten dlouhodobý šrám, ale vcelku utkání
zvládám. Je před námi těžká šňůra zápasů, ale budeme se snažit o to, abychom pokud
možno ve všech nějakým způsobem bodovali. Musíme se na to maximálně připravit
a udělat pro to všechno.“
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Věcí rozptylujících čistý sportovní zážitek
z fotbalového utkání se za dobu reprezentační přestávky jaksi nakupilo. Funkcionáři se sice snaží s tímto nešvarem cosi
dělat, ale jak už to nezřídka bývá, až hysterickou kampaní a drakonickými tresty
se mnoho z příčin nevyřeší. Tak třeba
někteří reprezentanti kdysi hrdého Albionu na sebe už dopředu přivolávali hromy a blesky z východoevropských tribun
a taktiku, co s tím, dokonce řešili s trenérem
stejně jako herní situace. Když to hráčům,
kteří pro svou herní nezkušenost většinou
jen zahřívali lavičku, nevyšlo v Praze, tak
aspoň v Sofii. Těžko říci, jak moc palčivým
problémem údajné narážky na barvu pleti byly, když si ničeho zvláštního nevšiml
ani trenér Balakov, který se asi jako jeden
z mála soustředil na hru. Podobné tanečky jsme viděli ohledně prodeje vstupenek
na domácí zápas s Kosovem. Fotbaloví
bossové se zřejmě bojí, aby se na stadionu
neobjevily nápisy Kosovo je Srbsko, což
je třeba také názor našeho prezidenta.
A nejen jeho. Že to s důsledným oddělováním politiky od sportu nemusí být až tak
žhavé, konečně svědčí reklama na oslavy
30. výročí sametové revoluce ve zpravodaji prostějovského klubu. Což je také akce
více politická než pouze společenská.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Polák novì
s kapitánskou páskou
Prostějov (tok) – Jak zmínil sám
hráč, s myšlenkou, aby si právě on
nasadil na rukáv kapitánskou pásku, přišel trenér Oldřich Machala.
Rozhodnutí nebylo samoúčelné
a bylo zřejmě motivováno zkušenostmi se sudími v předchozích duelech.
Střední záložník má přece jen blíže
k oblasti, kde se rozhodčí většinou
pohybuje, než stoper a zkušený harcovník bude mít možná při nutnosti
jednání s arbitrem větší potenciál.
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Tentokrát jde o součet čísel na
dresu tří klíčových protagonistů
sobotního utkání.

Jestliže eskáčko provázely po jeho vystoupení na Julisce proti pražské Dukle
stran výkonu velice pochvalné hlasy,
pak je víc než potěšitelné, že výkon ze
druhého poločasu během reprezentační pauzy Hanáci nezapomněli a plynule jej přenesli i do domácího mače
s dalším pražským klubem. Vše bylo
okořeněno až zhmotnělou touhou
tento zápas navzdory všem fotbalovým
nástrahám vyhrát.
Trenér Oldřich Machala bystře využil
možnosti, že byl do zápasu připraven
Martin Sus, a svěřil mu post defenzivního záložníka. Zkušený plejer se i po
několikatýdenním výpadku úkolu
zhostil dobře, své si s důrazem odbránil

a dokonce neobdržel ani karetní napomenutí. Ve středu zálohy se vedle zkušeného Poláka usadil mladík Slaměna, na
levé křídlo se vrátil Jan Koudelka, který
se z malého do velkého fotbalu adaptoval věru rychle. Na hrotu pak dostal
příležitost Pašek.
Když průběh zápasu hodně zjednodušíme, pak celý byl o třech jménech ve
třech momentech. Koudelkův výkon
po návratu z turnajů v malém fotbale je
vždy tak trochu zahalen pláštíkem otazníků, v minulosti se ne vždy dokázal
adaptovat zpět a navázat na předchozí
dobré výkony. Je potěšitelné, že tentokrát tomu tak nebylo, a kde „Koudy“
skončil před odletem do Austrálie, tam
také v sobotu pokračoval. Kdo měl to
štěstí a byl přesně v ose Koudelkovy gólové střely, viděl přesně, co dělá Koudelku Koudelkou. Rychlé potažení míče,
navedení si balónu na střed hřiště a technické zakončení. Balón měl opravdu
značnou rotaci, zprvu snad ani nemířil
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do brány, ale nakonec se zatočil přesně
k tyči. Gólman prostě neměl šanci.
Moment a jméno číslo dvě. I když chválit brankáře eskáčka Miloslava Brédu je
nošením dříví do lesa, tentokrát podržel
opět tým v kritické chvíli. Pokud by Viktoria vyrovnala brankou do šatny, druhý
poločas by byl o mnoho těžší především
po psychické stránce. Nelze samozřejmě
spekulovat o výsledku, ale každopádně
tento moment hodně pomohl k celkovému úspěchu. Ještě je třeba poznamenat, že trenér brankářů Petar Aleksijević
radil svému svěřenci pohybem na čáře
rozhodit exekutora, což se nakonec zřejmě podařilo.
Moment a jméno číslo tři. Jak pravil několikrát trenér Machala, musíme si zvykat na to, že Karel Kroupa se už asi v základní sestavě příliš objevovat nebude.
Pasovat mu bude nějakých dvacet třicet
minut v závěru utkání, zvlášť při potřebě
posílit útok a získat převahu při standardních situacích. Kroupovi sice vyho-

vuje více zažít atmosféru zápasu, ale pro
úspěch jeho střídání musí udělat víc celý
tým. Pokud je vpředu osamocen, jdou
na něj vysoké balóny, které sklepává do
neznáma, pak se s úspěchem příliš nepotká ani on, ani mužstvo jako takové.
V sobotu mu hned po příchodu na hřiště téměř vyšla spolupráce s Koudelkou
a nakonec to byl on, kdo po rohovém
kopu rozhodl. Našel si přesně správné
místo, hlavičkoval přesně a dostatečně
razantně, takže gólman míč lehce tečoval konečky rukavic, ale cestě míče do
sítě nezabránil.
V nastoupeném duchu je ale třeba pokračovat dál. V první polovině soutěže
čeká eskáčko ještě Hradec Králové,
Jihlava a Zbrojovka. Konečně Vyšehrad o víkendu dokázal, že s Jihlavou se
doma dá bodovat, nejinak tomu může
být i na hřištích soupeřů. Cílených osmnáct bodů na konci podzimní části není
po tomto kole pro eskáčko nereálná
meta.

V klíčovém zápase přinesl spásu střídající Kroupa
PROSTĚJOV Zřejmě vůbec nejkvalitnější domácí utkání podzimní
sezóny bylo k vidění uplynulou soobotu odpoledne v rámci 12. kola
Fortuna:národní ligy mezi týmy
Prostějova a Viktorie Žižkov. Svým
dílem k tomu přispěly oba týmy, které
k atraktivní hře přidaly tři vydařené
branky. A to ještě hosté neproměnili
penaltu. Skóre otevřel v prvním poločase technickou střelou k tyči Koudelka, po přestávce neméně přesnou
střelou k opačné tyči vyrovnal Gil.
Když už to vypadalo, že po sérii šancí
strhnou vítězství na svou stranu Viktoriáni, trefil se po rohu neomylně
hlavičkou Kroupa.

2:1

který byl sice sám, jenže příliš blízko před po zákroku na unikajícího Diviše viděl
Švengerem a ten gólu zabránil. Sedm pouze žlutou kartu, útočník Viktorky
minut před přestávkou předvedl zprava by totiž šel od poloviny hřiště sám na
slušné sólo Píchal, jenže Švenger byl opět Brédu. Následně zahrávali hosté rohona místě. V samém závěru poločasu se vý kop a bylo srovnáno. K odraženému
do vápna prodíral Diviš, Janíček jej balónu se totiž dostal Gil a přesnou da- Asi nejblíže gólové euforii byli Pražapodle názoru sudího fauloval a míč si lekonosnou střelou k tyči nedal Brédo- né dvanáct minut před koncem, když
na značku pokutového kopu postavil vi šanci – 1:1. A skóre se mohlo měnit Bréda nejprve vychytal Diviše a vzápěUrbanec. Prostějovský branář Bréda mnohem víc. Píchal na bližší tyči trefil tí už překonaného gólmana zastoupil
ovšem skvěle trefil stranu a míč vyra- hlavou pouze Švengera, na druhé stra- na brankové čáře po Gilově střele Perzil k autové čáře! To byla také poslední ně po centru zleva orazítkoval břevno nackij. V době nejhorší přišel rohový
akce první půle.
Gil. Minutu po příchodu na hřiště kop Slaměny, na nějž si naběhl Kroupa
I druhý poločas začali domácí svižně, lo- posunul míč Kroupa na unikajícího a s přehledem hlavou umístil míč k tyči
gicky povzbuzeni selháním hostí těsně Koudelku, Švenger ale na pokus o klič- Švengerovy branky – 2:1. V závěrečpřed přestávkou. Po necelých deseti mi- ku nereagoval a míč sebral hbitému ných pasážích domácí zkušeně drželi
nutách rozehrával Slaměna rohový kop útočníkovi doslova z kopaček. Vzápě- míč daleko od své branky a zisk tří bodů
a Pašek orazítkoval břevno! Za chvíli tí Kroupa lehce tečoval Lutonského do tabulky uhájili.
předvedl svůj typický průnik po straně přihrávku, balón směřoval jen těsně Statistiky z utkání, ostatní výsledky
Tomáš KALÁB
Koudelka, jenže dostal se příliš z úhlu vedle branky. Kolem osmdesáté mi- a průběžnou tabulku s příštím proHned v úvodu zahrozil po rohovém a trefil jen boční síť. Po necelé hodině nuty začala Viktoria domácí zřetelně gramem Fortuna:Národní ligy najdekopu
p Lutonský, jeho parádní střele bo- hry měl obrovské štěstí Slaměna, že přehrávat a druhý gól visel ve vzduchu. te na straně 27
hužel chyběla špetka přesnosti. Na druhé
stran
straně si na kolmou přihrávku naběhl Diviš a zzkoušel pálit na zadní tyč, Brédu ale
neok
neoklamal. Na konci úvodní desetiminuOldøich MACHALA-trenér 1.SK Prostìjov:
Zdenìk HAŠEKWUHQÅU).9LNWRULDlLzNRY
tovky se prosadil po levé straně Martan, „Čekali jsme hodně těžký zápas. To se konečně potvrdilo, viděli jsme „My jsme si utkání prohráli tím, že jsme v rozhodujících chvív závě
závěru mu ale chybělo to nejdůležitější, Žižkov v Třinci i domácím zápase a potvrdilo se, že jde o těžkého lích neproměnili šance, které jsme si vytvořili. Šlo zejména
totiž zakončení. Ve chvíli, kdy počáteč- soupeře. Hráli tady velmi dobře. Když jsme dali první gól a měl sto- o pasáž od pětasedmdesáté minuty, kdy Čapek měl gól na
ní nápor
ná eskáčka začal pomalu opadat procentní šanci Pašek, kdyby to bylo dva nula, zápas by byl asi roz- hlavě, nedal, pak Gil nastřelil břevno. Vzápětí jsme špatně vyřešili útočnou standardní situaci a následně domácí zahrávali
a hra se vyrovnala, si před šestnáctkou po hodnutý. Máme ovšem velké problémy s proměňováním šancí, co roh, kde mají obrovskou sílu, my takovou výškou nedisposi vytvoříme a pak zahodíme, je trestuhodné. Zápas se pak láme před
Susov
Susově nabídce srovnal míč Koudelka koncem, kdy vedeme o gól a klepeme se až do devadesáté minuty. nujeme, a tímto zápas rozhodli. Pro nezaujatého diváka šlo
a technicky
tech
obstřelil brankáře Švengera Jsem rád, že jsme utkání zvládli po standardní situaci, kdy dal Karel o atraktivní utkání, hrálo se nahoru, dolů, gólové šance byly
– 1:0.
1:0 Vzápětí mohlo být takřka rozhod- Kroupa gól. Musím poděkovat klukům, že jsme to uhráli, protože Žiž- na obou stranách. Odjíždíme zklamaní, protože náš pohyb
nuto. Opět od Suse putoval dlouhý míč kov je velmi kvalitní soupeř. Tří bodů si moc cením, potřebovali jsme a kombinace byly v určitých chvílích lepší, domácí zápas zlomili standardkou.“
na Ko
Koudelku, který našel volného Paška, je, abychom se posunuli tabulkou výš.“
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Pozápasové hodnocení trenérù
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PROSTĚJOV Obvykle jeho zpověď k utkání patří do jiné rubriky, ale poté, co útočník Karel Kroupa (na snímku) většinou střídá, logicky kapitánskou pásku už tak často nenosí. Tentokrát
se však blýskl jako střelec vítězné branky, navíc pro něj typicky
po rozehraném rohovém kopu, což bylo hlavním důvodem
k jeho zpovědi.
přečkali několik šancí Žižkova...
„Na druhou stranu já měl šanci asi
třicet sekund poté, co jsem přišel na
hřiště. Nedal jsem ji, měl bych takové
pro Večerník
k
šance dávat. Jinak zápas byl ve stylu
nahoru, dolů.“
Tomáš
yy Jak celkově hodnotíte úroveň
KALÁB
zápasu, podle všeho patřil k těm
nejlepším?
yy Přišel jste na hřiště za vyrovna- „Samozřejmě. Žižkov má svoji kvaliného stavu a rozhodl poté, co jste tu, je silný na balónu. Byli jsme svěd-

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
rozhovor

kem nadstandardního druholigového utkání. Pro nás je strašně důležité,
že jsme jej zvládli za tři body, protože
teď nás čeká těžká série.“
yy Z celého týmu byla vidět velká
vůle po vítězství. Bylo tam tentokrát kromě standardní snahy
i cosi potřebného navíc?
„Tak něco navíc by tam také mělo
být vždy. Věděli jsme, že před tou
sérií, která nás čeká, tento zápas musíme zvládnout. To, že musíme, je
vždy strašně těžké. Jsem rád, že jsme
to zvládli.“
yyHráli jste tak trochu i za realizační tým?
„Těžko říci, soustředili jsme se hlavně na to, abychom zápas za každou
cenu zvládli.“

yy Když se vrátíme ke gólové akci, klobouk dolů před ním. Chytil pe-

bylo to podle vás celé ukázkově
zahrané?
„Řekl bych, že jsem dostal až nadstandardně mnoho prostoru, hráč
u mě byl, ale v podstatě se mnou
jen běžel a nijak těsně mě nebránil.
To byl důvod, že jsem se k té gólové
hlavičce dostal. Hřiště bylo naštěstí
mokré, jinak by to brankář možná
vytěsnil mimo branku. Ale to je jen
‚kdyby‘...“ (úsměv)
yy Jak důležitým momentem byla
soupeřem neproměněná penalta?
„To je vždy důležitý moment, také
jsme to párkrát zažili, kdy jsme neproměnili penaltu a šli jsme dolů.
Známe to sami, takže tohle nás nakoplo, brankář Bréda nás podržel,

naltu, je to jeden z hrdinů utkání.“
yy Po příchodu na hřiště jste si

dobře rozuměli s Koudelkou, který i přes výpadek z důvodu startu
na mistrovství světa v malém fotbalu odehrál výborný zápas.
„On je na hřišti hlavně od toho, aby
něco vymyslel. (úsměv) A vymyslel
plno přihrávek do šancí Paškovi, ale
hlavně dal gól, od toho tam je, takže
svůj úkol splnil.“
yy Na nejbližší utkání pojedete do
Hradce Králové, už jste naznačil, že
s bodovými ambicemi?
„Na východ Čech teď pojedeme
s klidnější myslí, s těmito týmy nemáme co ztratit, jenom získat. A to může
být naše výhoda.“

Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz
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„Faul na mě? Klidně
mohla být červená,“

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

V regionálním souboji netradičně
padly i žluté karty

MOSTKOVICE Zprvu žádné ofenzivní hody, poté ale fotbal,
jak má být. Tedy s ofenzivními akcemi a maximálním nasazením na obou stranách. Mostkovice s Držovicemi mají
za sebou po nedělním poledni první derby, které dopadlo
smírně. I když jak se to vezme. Na hřišti to místy jiskřilo
+RąGUVQåGD[NC8÷TC5OKéMQX¾ WOÊéG PGLUVCTwÊJT¾éMQWPCJąKwVKFQM¾\CNCUG
a vzduchem tu a tam letěla nadávka, za kterou by se ne- QRCMQXCP÷FQUV¾XCVFQwCPEÊCRQNQwCPEÊ
Foto: Michal Sobecký
musel stydět leckterý ostřílený mužský plejer. Večerník vše
zahájila Hubáčková, která našla balo- nout: tedy alespoň ti, kterým stačil ke
slyšel na vlastní uši v rámci tradiční reportáže.
nem Soares, ale ta už nestihla zakončit. spokojenosti bod.
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

kovou konstrukci. Závěr pak byl opět
v moci Držovic, které se však i přes
agilnost třeba Čislinské, Hubáčkové
a Soares nedostaly k tutové šanci.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
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Mělo jít po všech stránkách o vyrovnané utkání. Mírně lépe na tom v tabulce
skupiny „B“ Moravskoslezské divize
žen byly Držovice, nicméně pravidelněji sbírá naopak body domácí tým.
Favorita zkrátka zápas neměl, a snad
i proto přitáhl nemálo fanoušků.

8ÚXQL\¾RCUW
Utkání zprvu patřilo spíše Držovicím.
Nicméně Mostkovice hrály zcela jinak
než půl roku zpátky, kdy měly problém
dostat se za půlku. Rozdíl tu byl veliký: domácí hráčky soupeřky trápily
a nepouštěli moc soupeřky do nebezpečných prostorů. A šly taky do vedení, i když to nevydrželo příliš dlouho.
Malinková navíc těsně před koncem
poločasu mohla rozhodnout, v obrovské šanci ale minula.
Druhá půle pak byla ve znamení zprvu
citelné převahy Držovic. Ty neustále
hrozily, dařilo se jim držet soupeřky na
jejich půlce. Jen střelba vázla. Přesto se
postupně převaha projevovala i v poměru střel. Paradoxně však domácí
hráčky mohly pomocí Kaňákové vyrovnat, ale pouze orazítkovala bran-

Úvod utkání byl ve znamení několika
pokusů hostí, ovšem většinou z uctivé
vzdálenosti. Střelecky se prezentovala
Čislinská, dále Hubáčková, která ve 4.
minutě poslala přízemní střelu mimo
vzdálenější tyč. Právě Čislinská byla
hodně v úvodních dvaceti minutách
vidět. Připsala si pěknou střelu zpoza
vápna, brankářka domácích ale byla
pozorná. A také nebezpečný centr,
ovšem tečovaný mimo nebezpečí. Ve
22. minutě ovšem udeřilo na druhé
straně: Hana Lexová nastřelila míč na
ose hřiště ještě před vápnem. Balón se
z výšky snesl do brány, Langerová na
něj byla krátká. Odpovědět se snažila
Hubáčková, ale nebyla přesná. Práci
naopak přidělala na druhé straně brankářce Smičková. Ta se dobře uvolnila,
dostala nahrávku a mizela za obranou.
Ta ji ale nakonec dohnala a přinutila ke
střele z úhlu.
Nedáš – dostaneš se pak záhy vyplnilo. Marie Čislinská se totiž dokázala
uvolnit od obránkyně a z voleje zamířila k pravé tyči – 1:1. Po ní vyzkoušela štěstí Hubáčková, ale netrefila
konstrukci. Mostkovice se následně
dostaly do mírné převahy, ale nedokázaly produkovat střely. Poločas se
pak kvapem přiblížil a nabídl ještě dvě
pěkné akce v podání Držovic. První

Následně pak právě Soares nahrála
Průchové a tím založily skvělou pozici
pro Malinkovou. Ta se na konci kombinace ocitla osamocená u tyče, ale
neproměnila – mířila mimo.
Druhá půle začala zákrokem brankářky Mostkovic proti Průchové, ta však
nebyla ve výhodném úhlu. Čislinská
následně mířila také pouze do brankářky, tentokrát ze standardní situace.
Po faulu Karafiátové oceněném žlutou
kartou mohla zahrozit ze standardní
situace i Soares, ale hlavičku neposlala
přesně. Hubáčková podtrhla v 58. minutě převahu hostujícího celku, když
se dostala přes tři hráčky, ale Benková
následně její nahrávku nevyužila. Potlesk si pak vysloužil dribling s míčem
ve vzduchu a následná patička do pohybu spoluhráčce od Frommlové. Držovice byly zkrátka na koni.
A jejich mírný tlak pokračoval. Prosadit se opět mohla aktivní Soares, ale
brankářka pokus k tyčce chytila. V 77.
minutě ale mohly Mostkovice jít do
vedení: Kaňáková ze skvělé pozice po
pohledné akci trefila břevno a tyčku,
míč ale vyletěl pryč z brány. Pěknou
střelou se následně prezentovala i její
spoluhráčka Všetičková, přes obránce
se ale ránou neprosadila. A se svým
pokusem se přidala také Lexová –
Mostkovice ucítily šanci. Nicméně
úplný závěr utkání se naopak více
vydařil hostujícím plejerkám. Po akci
Čislinské se neprosadila Frommlová,
Hubáčková pak zamířila příliš vysoko.
A když se ani Soares z úhlu neprosadila, mohli si diváci obou stran oddech-

1UQDPQUVWVM¾PÊ

zlobí se Čislinská

MOSTKOVICE Hrozila brejky, trápila svou rychlostí soupeřky a někdy
i spoluhráčky. A nakonec se dočkala.
Ve 31. minutě srovnala na 1:1. A jak
se ukázalo, byl to gól nadmíru důležitý. Zajistil totiž Držovicím bod a tím
i udržení náskoku před Mostkovicemi v tabulce. Celkově ale příliš nadšená z výsledku Marie Čislinská (na
snímku) není. Osmnáctiletá hráčka
navíc dostala na postranní čáře při pokusu o únik pořádně naloženo, i když
naštěstí bez následků. Tradiční opora
Držovic tak měla k průběhu utkání
hodně co říct.

Zuzana Hubáčková byla v utkání nepřehlédnutelná a její přínos týmu postupně
rostl. Zprvu se hledala, pak ovšem pořádně zatápěla Mostkovicím rychlýma
nohama a dobrou technikou. Její střely
tentokrát nenacházely místo určení, což
je ovšem snad jedinou kaňkou na jejím ƔƔ Jste za získaný bod v derby ráda,
výkonu. Společně s Čislinskou a Soares nebo cítíte zklamání?
„Že bych byla spokojená s bodem, to se
nejvýraznější hráčka Držovic.
říct nedá. Mohly jsme hrát lépe. Remí<CLÊOCXQUVFWGNW
za je tak sice zasloužená, bod je dobrý,
nicméně výhra by byla mnohem lepší.“
V předchozím vzájemném střetnutí ƔƔMnohokrát jste se snažila prosadit
spustily Držovice kanonádu a tehdy bez- po levém křídle, kde jste rozehrávala
branné soupeřky smetly 6:0. Nyní tu bylo útoky. Ale byla z toho nakonec jen
utkání, v němž sice opět hostující tým měl jedna branka, spoluhráčky vaší práce
převahu, nicméně zdaleka ne tak výraz- úplně nevyužily.
nou. Bylo vidět, že domácí ušli kus cesty „Je to škoda, příště to snad vyjde. Jsem
správným směrem. Zajímavostí pak je, že zvyklá na útočení po křídle a na střelbu
duel jako hlavní rozhodčí pískal zkušený naopak moc ne.“
Petr Antoníček, který zná i prostředí prvo
či druholigových zápasů mužů. A ten se
nebál napomínat hráčky i za řeči, což pocítila v úvodu utkání hlavně Karafiátová.

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

ƔƔ Takže za úkol si dáváte trénink
střelby?
„Musím to pilovat. Hlavně se dostávat
s míčem i na osu hřiště.“
ƔƔ Jak jste viděla faul na vás, za který
Kaňáková dostala žlutou kartu?
„Myslím si, že to mohlo být i za červenou! Šla po mně přímo kolenem. Bylo
vidět, že při tom zákroku vůbec nešla do
míče, nechtěla ho hrát.“
ƔƔ Co očekáváte od dalších zápasů
Držovic?
„Samozřejmě chceme body. (usměje se)
Budeme se snažit a dávat do toho maximum. Půjdeme si pro výhry. Za tím, že
nám remízy nestačí, si budeme stát!“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Bouřlivá, zkrátka derby. Postarala se o to
i parta bubeníků podporující hostující
hráčky. Bylo vidět, že fotbalistkám rozhodně není výsledek ukradený. A bojovaly, co to šlo. Utkání a návštěvě na něm
mohlo pomoci i krásné počasí, které
ovšem hrozilo ve druhém poločase oslněním – s touto nevýhodou se musely
vypořádat Mostkovice.

1PFąGL/+.#46,5QMQN/QUVMQXKEG
„Myslím si, že úvod jsme měli lepší, prvních patnáct dvacet minut. Po těch dvaceti minutách nás aůe soupeř začal přehrávat, vytvářet si také šance. Jednu velikou v prvním poločase zahodili. Do druhého jsme udělali nějaké změny. Zase byl soupeř o chlup lepší. Paradoxně jsme mohli rozhodnout my, když jsme dali břevno a tyčku. Vytvořili jsme si taky
šance, tím tedy nechci říct, že by byl soupeř až o tolik lepší. V celkovém kontextu je remíza
spravedlivá. Všechny holky odehrály svůj nadstandard, v rámci soubojů byly na maximu.“
6QO¾w,'6'.t6,5QMQN&TåQXKEG
„Myslím si, že to bylo kvalitní utkání, které se divákům muselo líbit. Hrálo se nahoru-dolů, měli jsme možná trochu smůlu, že jsme neproměnili šance a zasloužili si vyhrát
o něco malinko více. Na druhou stranu je z pohledu snahy domácích remíza asi spravedlivá a bod z venku je pro nás dobrý.“

TJ Sokol Držovice
1 :1
Moravskoslezská divize žen, skupiny „B“

TJ Sokol Mostkovice
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Branka: 22. Lexová

MOSTKOVICE
Střely na branku:

Střely mimo branku:

1

Rohové kopy:

3

6
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Čislinská

1 : 1

DRŽOVICE

Branka: 31. Čislinská

( 1 :1)

Rozhodčí: Antoníček – Weiser, Dömisch

Střely na branku:
Diváků: 200

Střely mimo branku:

10

Rohové kopy:

Žluté karty: 52. Karafiátová, 71. Kaňáková

Žluté karty: -

Střídaly: Kaňáková, Ošťádalová, Štefková, Lisická

Střídaly: Niklová, Hubáčková, Zbořilová, Krausová, Klimešová, Neherová.
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´
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´
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fotbal

FORTUNANÁRODNÍLIGA
13. kolo, neděle 27. října, 15.00 hodin:
FC Hradec Králové – 1.SK Prostějov.
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
13. kolo, neděle 27. října, 14.30 hodin: FC Kralice na Hané – TJ Slovan
Černovír (sobota 26. 10., 14.30, rozhodčí: Šteier – Habermann, Labaš),
SK Lipová – Tatran Litovel (Habermann – Šteier, Kundrát).
FGP STUDIO I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 26. října, 14.30
hodin: FC Beňov – TJ Sokol Konice
(Chládek – Vedral, Doležal), SK Protivanov – Kojetín-Kovalovice (Vedral
– Petrásek, Smékal), FC Kostelec na
Hané – TJ Sokol Bělotín (Hampl –
Lepka, Jílek), FK Slavonín – TJ Sokol
Plumlov (Kylar – Perutka, Čampišová), TJ Sokol Čechovice – TJ Sokol
Určice (neděle 27. 10., 14.30, Horák
– Kylar, Chládek).
SMOOS1.BTØÍDA, SKUPINA„A“:
13. kolo, sobota 26. října, 14.30 hodin: TJ Sokol Újezdec – Sokol v Pivíně
(Novák – Zemánek), TJ Sokol Klenovice na Hané – TJ Sokol Mostkovice
(Vachutka – Sedláček, Čtvrtlík), TJ
Sokol Otaslavice – FK Troubky (Lasovský), TJ Sokol Vrchoslavice 1946 –
TJ Sokol Horní Moštěnice (neděle 27.
10., 14.30, Pekárek).
LIONSPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA„B“:
13. kolo, neděle 27. října, 14.30 hodin: TJ Smržice – TJ Sokol Dub (sobota 26. 10., 14.30, Antoníček), TJ
Sokol Doloplazy – TJ Haná Prostějov
(Dokoupil – Stloukal), FK Šternberk
„B“ – Jesenec-Dzbel (Valouch).
PØEBOROFS PROSTÌJOV
-II.TØÍDA:
13. kolo, neděle 27. října, 14.30 hodin: Brodek u Prostějova – Němčice
nad Hanou (sobota 26. 10., 14.30),
Vrahovice – Skalka (sobota 26. 10.,
14.30), Určice „B“ – Horní Štěpánov
(sobota 26. 10., 14.30, hřiště Výšovice), Držovice – Kralice na Hané „B“
(sobota 26. 10., 14.30), Plumlov „B“ –
Vícov (hřiště Krumsín), Tištín – Výšovice, Dobromilice – Brodek u Konice.
III.TØÍDA, SKUPINA„A“:
dohrávané 1. kolo, neděle 27. října,
14.30 hodin: Olšany u Pv – Čechovice „B“ (sobota 26. 10., 14.30), Nezamyslice – Pavlovice u Kojetína (sobota
26. 10., 14.30), Otaslavice „B“ – Brodek u Prostějova „B“, Želeč – Bedihošť,
Biskupice volný los.
III.TØÍDA, SKUPINA„B“:
dohrávané 1. kolo, neděle 27. října,
14.30 hodin: Hvozd – Čechy pod
Kosířem (sobota 26. 10., 14.30), Ptení – Přemyslovice, Kostelec na Hané
„B“ - Protivanov „B“, Kladky – Zdětín,
Brodek u Konice „B“ volný los.
06'l6KUPINA„B“:
9. kolo, neděle 27. října, 14.30 hodin: Bezměrov – Mostkovice (sobota
26. 10., 14.30, Popelák), Držovice –
Mutěnice (Kološ).
MSDL st.:
13. kolo, neděle 27. října, 10.30 hodin: Zbrojovka Brno „B“ – Prostějov
(Hanák – Liška).
MSDL ml.:
13. kolo, neděle 27. října, 12.45 hodin: Zbrojovka Brno „B“ – Prostějov
(Liška – Hanák).
MSDD – Est.:
13. kolo, sobota 26. října, 10.30
hodin: Prostějov „B“ – Vítkovice „B“
(Galář – Tomanec).
M6l/ U15:
11. kolo, neděle 27. října, 10.30 hodin: Prostějov – Opava (Zaoral).
MSDD – Eml.:
13. kolo, sobota 26. října, 12.45
hodin: Prostějov „B“ – Vítkovice „B“
(Tomanec – Galář).
M6l/814:
11. kolo, neděle 27. října, 12.15 hodin: Prostějov – Opava (Zaoral).
RELAXCENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR DOROST:
13. kolo, neděle 27. října, 14.30
hodin: Plumlov/Určice – Přerov (sobota 26. října, 10.00, hřiště Plumlov,
Bašný), Kozlovice – Konice (sobota
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vé první půli a průběhu druhé se zdálo, že by
se to svěřencům hrajícího trenéra Gottwalda
mohlo podařit. Jenže celý zápas rozhodla poslední minuta utkání, kdy si v nastaveném čase
srazil do vlastní branky míč Tronečka. Ten přišel na hřiště až v osmdesáté osmé minutě a zažil
hodně smolné minuty. Minimálně cenný bodík
byl velmi blízko, ale rozplynul se v úplném závěru, což jistě kralické příznivce mrzí.
S hrajícím trenérem Gottwaldem se Večerníku bohužel nepodařilo přes celý víkend spojit,
tudíž jeho hodnocení vám přinést nemůžeme.
V příštím kole budou chtít Kraličtí uspět na
domácí půdě proti Černovíru. Zápas se odehraje v sobotu 26. října od 14.30 hodin.

PROSTĚJOVSKO Bláznivé výsledky i zápasy tentokrát přinesl víkend na Prostějovsko. Smržice znovu prohrály a nenacházejí se v úplně komfortní situaci. Oproti tomu zbylí dva zástupci regionu zvítězili, oba shodně o gól. Zatímco však
Haná slaví předůležité tři body (přímou reportáž čtěte na jiném místě dvoustrany – pozn.red.), které ji drží v kontaktu
se špičkou tabulky, v Jesenci-Dzbelu vládne spíše smutek. Utkání stálo hodně sil a vinou zranění ho nedohráli tři hráči.

Kralice prožily hodně divoký závěr utkání
v Jeseníku, který pro hosty znamenal velké
zklamání. Bezbrankový stav vydržel až do
devadesáté druhé minuty, kdy si Tronečka
srazil míč do vlastní sítě, a bylo rozhodnuto.
V osmdesáté minutě došlo k roztržce mezi
domácím hráčem a Němčíkem, za kterou
byli oba hráči vyloučeni.
Kralice přijely na půdu favorita z Jeseníku pokusit se vybojovat nějaký bodík. Po bezbranko-

FK JES
FC KRA

„Celkem slušný byl první poločas,
hráli jsme s míčem a měli šance. Dostali jsme se do vedení, ztratili jsme
ho ale hned během pěti minut druhého poločasu. Zápas jsme ztratili naší
hloupostí, lehkomyslností a hrubými
chybami. Měli jsme i stoprocentní
šance, ale bohužel. Soupeř byl dnes
hratelný, utkání jsme si prohráli sami.“

Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:

Š. Verner (67. A. Studený). Trenér:
Ivo Zbožínek
FK Velká
%\VWİLFH

Jesenec-Dzbel

Branky: 28. a 50. Poles, 40. a 53. J.
Tichý, 17. Burget – 12. Kryl, 43. Andrýsek, 46. Koupil, 70. Lošťák. Rozhodčí: Pytlíček – Winkler, Dokoupil.
Žluté karty: 66. R. Burget, 69. P. Tichý, 79. J. Burget, 85. Laštůvka. Diváci: 82
Sestava Jesence-Dzbele: R. Burget
– Žouželka, Poles, Trnka, Horák – J.
Burget, Laštůvka, P. Tichý, Tyl (77.

5:4
(3:2)

Čížek) – J. Tichý (63. Ošlejšek), Svo- chom body ztratili než tohle. To si
je měla radši Bystřice nechat. Jestli
boda. Trenér: Petr Tichý
ale chtějí rozhodčí pískat takto, tak
Hodnocení trenéra Jesenceto ten fotbal nemusíme vůbec dělat.
-Dzbelu Petra Tichého:
Když chtějí někoho mermomocí za„Jsou to draze vykoupené body. říznout, tak ať to aspoň není vidět.
Radši bych zápas prohrál než to- Tři kluky mám po dnešku na pohohle. Co ale předvedl hlavní arbitr... tovosti po zápase. Další komentář je
Laštůvka skončil se zlomeninou tedy asi zbytečný. Jestli FAČR chce,
v nemocnici, prošláplý kotník mají ať se podívá na video. My jim nic poPolec a Tichý. Přece ti hráči cho- sílat sami od sebe nebudeme, jdou
dí do práce! Druhý poločas neměl to vyhozené peníze. A co se týká
s fotbalem nic společného. Jsme tak Šternberku, tak netuším, s kým tam
sice rádi za výsledek, ale radši by- pojedu.“
(sob)

ní – 1:0.
„Kde mám buben?“ staral se notně
posilněný místní bubeník po konci
přestávky. Ten se našel až deset minut před koncem, jenže zase chyběla palička, takže bez rytmické kulisy
hosté jako by neuměli najít potřebný
rytmus vlastní hry. Na hřišti se ale
jiskřilo bez vyložených brankových
šancí. „Na tento zápas se většinou
netěšíme, naštěstí to máme za sebou.
Zlomený nos a zákeřné fauly, to si
opravdu rádi necháte ujít,“ vyjádřil

BYLI JSME
U TOHO

-NGPQXKEMÆ RQMWU[ UO÷TGO FQRąGFW
UNGFWLÊFQO¾EÊ/5XQ\KNC6TCLGT
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Jaroslav SVOZIL-vedoucí Sokola v Pivínì:
„Utkání moc fotbalové krásy nepobralo, převažovala nervozita. Tato derby jsou svázána taktikou, máme co Klenovicím oplácet,
ale chceme to činit po fotbalové stránce, dvakrát jsme jeli domů s brekem. Nabádal jsem kluky, ať jsme ukáznění směrem k
rozhodčím, ať si nevšímáme diváků a věnujeme se jen sobě. Po hezké akci jsme dali branku a ta rozhodla. Klenovice šanci taky
měly, ale přistoupily k ní, jak přistoupily, my svoji proměnili. Byli jsme spíše šťastnějším mužstvem, utkání bylo o jedné brance.“
Vladimír HORÁK-trenér Sokola Klenovice na Hané:
„Bylo to remízové utkání, my jsme měli v prvním poločase tři střely Césara, soupeř hrozil z přímých kopů, které kopal velice dobře, ale brankář nás podržel. V závěru nájezd Vláčilíka vychytal výborně. My jsme udělali jednu chybu, domácí dali
branku, což rozhodlo o výsledku. Druhou půli jsme sehráli špatně. Po čtvrthodině jsme chtěli přeskupit sestavu, začít hrát
více po zemi a útočit, bohužel balón byl pořád ve vzduchu. Problémem byla také dvě vynucená střídání. Jsem rád, že se utkání obešlo bez nějakých výtržností, akorát mě mrzí zákrok Svozila na Dadáka loktem do hlavy, nechápu, proč se toto děje.“

Pozápasové hodnocení trenérù

pocity hostů střídající Josef Popelka.
Ofenzivní choutky Klenovic jistě
ovlivnilo dvojité vynucené střídání,
kdy právě Popelka střídal Grepla se
zlomeným nosem, vzápětí musel po
faulu na hlavu odstoupit i Dadák. V
závěru mohl definitivně rozhodnout
o vítězství domácích Vláčilík, jeho nájezd ovšem brankář Pokorný vychytal.
A tak rozhodla jediná branka Trajera,
který sám do zápasu nastoupil se zdravotním hendikepem.

TJ Sokol
8UćLFH
FK
Slavonín

Kojetín.RYDORYLFH
.RQLFH

FK Nové Sady
6.3URWLYDQRY

„Během patnácti minut jsme dostali tři
góly. Dělali jsme individuální chyby a soupeř trestal a hrál jednoduše. Druhý poločas
byl lepší, pokusíme se ho přenést do dalších zápasů. Teď nás navíc čekají soupeři
z našeho okolí v tabulce. Bude se tedy lámat chleba.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Milana Pitáka:

Branky: 10. Nguyen, 12. Škrabal, 22.
Pošusta, 45. Richter. Rozhodčí: Drápal
– Bašný, Horák. Žluté karty: 66. Musil –
35. Rozsíval, 70. Kropáč. Diváků: 88.
Sestava Sokola Protivanov: Piňos – Z.
Pospíšil, M. Pospíšil, D. Nejedlý, Rozsíval
(46. V. Nejedlý) – Liška (85. Menšík), T.
Sekanina, Kropáč, D. Sedlák – Grmela
(46. D. Sekanina), R. Sedlák (83. Fiedler). Trenér: Milan Piták.

4:0
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„Přijel kvalitní soupeř, věděli jsme, že
bude hrát fotbal. Chtěli jsme to zamknout a docela se to zprvu dařilo. Viděli
jsme vyrovnaný první poločas, prakticky
bez šancí. Bohužel hosté dali tři branky ze
standardek, které jsme nezvládli. Nechtěli jsme to otevřít, přesto jsme měli šance,
které jsme prostě dát měli. Soupeř ale vyhrál zaslouženě.“

Hodnocení trenéra
Petra Matouška:

jezdský (81. Kolařík), Bárta, P. Kiška, Fajstl – Parák (76. Ševcůj), Hladký. Trenér:
Petr Matoušek.

Branky: 36. Gerneš, 67. Tkáč, 85. Drmola.
Rozhodčí: Dokoupil – Frais, I. Antoníček.
Žluté karty: 44. Bureš, 57. Krčal, 70. Foret,
90. P. Zapletal – 44. Ruszó. Diváci: 65
Sestava TJ Sokol Mostkovice: Karafiát
– Kazda, Vojtíšek, Milar, Krčal – Šlambor,
Bureš, O. Zapletal, Jančík – Foret, P. Zapletal.
Trenér: Ivo Kroupa
Sestava TJ Sokol Otaslavice: Sika (46.
Hon) – Ruszó, Koudela, Vogl, Smékal – Ger-
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TJ Sokol
0RVWNRYLFH
TJ Sokol
2WDVODYLFH

„Bylo to pro nás důležité utkání, připravovali
jsme se na něj. Na hřišti to ale nebylo znát.
Jsme teď ve všem úplně dole, po všech stránkách. Hledáme důvody. To, jakým fotbalem
se ale prezentujeme… Je mi líto těch, co nám
jsou věrní a chodí se na nás dívat. To, co předvádíme, za to nestojí. Otaslavice nás přehrály,
byly fotbalovější, taky více chtěly. Ukázala se
realita: skutečně jsme aktuálně nejhorším týmem v soutěži. Nic ale nevzdáváme.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy:

neš, Chvojka, Drmola, Tkáč – Nejedlý, Šubrt
(81. Kaplánek). Trenér: Jiří Hon

„Na dnešní utkání byla taktika jasná. Odehrát zápas s plným nasazením všech hráčů.
Nenechat soupeři prostor dostávat se do hry.
Úkol hráči, dá se říct, plnili. Dokázali jsme v
prvním poločase skórovat a dostat víc klidu
na kopačkách. Před koncem první půle došlo
ke zranění gólmana. Tak musel do druhého
dějství nastoupit hráč. Úkol zvládl na jedničku. Zápas jsme odehráli dobře dozadu i vepředu. Přidali jsme dva góly a dohrávalo se relativně v klidu. Hráčům děkuji za bojovnost.
Gólmanovi přeji uzdravení, ať může pomoct

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

FK
Troubky
TJ Sokol
9UFKRVODYLFH

Branky: 55. Skopal, 79. Brázda – 37. Hradil,
42. O. Dostál, 52. Horák. Rozhodčí: Němec
–
Kašpar, Kryl. Žluté karty: 86. Petráš. Diváci: 110
Sestava TJ Sokol Vrchoslavice 1946:
Jurčík – O. Dostál, Kaňkovský, Holub,
Jašek (84. M. Hradil) – Machálek, Fialka, P. Horák, P. Horák – T. Hradil,
M. Dostál. Trenér: Miroslav Panáček

2:3
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v posledních dvou kolech.“

Vrchoslavice si smlsly na favoritovi

: „Byl jsem překvapen, že takový mančaft
jako Troubky nepředvedl vůbec žádný výkon. Byli jsme lepší, góly jsme si museli dát
sami. Tak jako vždycky. Na šance jsme byli
lepší. Mrzí mě dva odmávané ofsajdy hráčům mimo hru v momentě, kdy jsme mohli
dát gól. Pak se rozhodčí omlouvali, ale to už
nám nebylo nic platné. Navíc nedošlo na zapískání dvou penalt. Troubky mě pak totálně
zklamaly. Nicméně naši kluci hráli dobře,
zodpovědně a neotevírali hru, konečně v tomhle poslechli.“
(sob)

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka

&GTD[RTQ1VCUNCXKEG/QUVMQXKEGPCFP÷

PROSTĚJOVSKO Jen málo překvapení nabídl uplynulý víkend v rámci I.B třídy skupiny A
Olomouckého KFS. Aspoň na Prostějovsku. Mostkovice potvrdily mizernou formu a padly, navíc
nedaly ani gól. Klenovice na Hané podlehly v derby taktéž, i když Pivínu stačila jediná branka
k rozhodnutí. Papírově nejtěžšího soupeře pak měly Vrchoslavice, zápas ale zvládly bravurně a
stoupají díky tomu tabulkou.

váček. Diváků: 100.
kujeme, že nás přijel podpořit.“
Sestava TJ Sokol Čechovice: Klimeš
7-6SDUWDN/LSQtN
– Hanák, Waltr, Lakomý, Veselý – Frys
QDG%HćYRX
(81. Klváček), Kolečkář, Muzikant (88.
3:0
FC Kostelec na
(3:0)
Branky: 2. Žůrek – 35. Pěruška, 66. L. Bílý, Frohn), O. Halouzka (74. Chmelík) – F.
Hané
74. Krása. Rozhodčí: Kundrát – Pytlíček, Halouzka (74. Petržela), Běhal. Trenér:
Branky: 2. Kovařík, 11. Hotěk, 40. ZaPřenosil. Žluté karty: 74. Kantor – 69. Lukáš Koláček.
vadil. Rozhodčí: Winkler – Perutka,
Blaha, 71. Holub. Diváci: 80
Stloukal. Žluté karty: 76. Hurta, 79. PoSestava TJ Sokol Konice: Vévoda – F.
Hodnocení trenéra Lukáše
spíšil – 55. Lužný, 76. Jamrich, 77. Synek.
Bílý (46. Cetkovský), Oščádal, ProcházKoláčka:
Diváků: 100.
ka (46. L. Bílý), Blaha (83. Škrabal) –
Krása, Kořenovský, Širůček, Pěruška (89. „V první řadě musím říct, že si vítězství Sestava FC Kostelec na Hané: HradečRus) – Paš, Kamený (59. Holub). Tre- nesmírně vážím. Nerodilo se lehce, a to ný (38. Zelinka) – Synek, Vinklárek (67.
i
proto,
že
jsme
měli
problém
vůbec
poPavlíček), Baláž, Kupka (72. Světlík) – Janér: Petr Ullmann.
skládat sestavu. Chybělo nám hned sedm mrich, Chytil (63. Jurník), L. Grulich, A.
hráčů,
z
toho
tři
ze
základní
sestavy.
PrvGrulich – Lužný, Holoubek. Trenér: Petr
Hodnocení trenéra Konice Petra
ní poločas jsme hráli dobře, byli jsme na Merta.
Ullmanna:
soupeře nachystaní. Věděli jsme, že hrají
Hodnocení trenéra
„Začátek utkání nás nezastihl v nejlepší z hlubokého obranného bloku, ze kteréPetra Merty:
formě. Hned z prvního útoku nám dal ho vyrážejí do brejků nebo do přečíslení.
gól exligový kanonýr Žůrek. Do 25. mi- Bohužel jsme pak prohrávali 0:1. Kluky „První gól jsme dostali brzo, soupeř nás
nuty jsme byli zralí na další inkasované jsem nabádal, ať jsou v klidu, že je hodně zaskočil. Druhý pak asi v desáté minutě.
branky, soupeř měl i tutovku do prázdné času na vyrovnání. Druhý poločas jsme Zase jsme špatně vstoupili do utkání.
brány. Od 25. minuty jsme se ale zvedli, začali dobře, hodně jsme drželi míč. Poté Hráli jsme hlavně na brejky. Bohužel
dostali hru na zem a začali kombinovat. jsme vyrovnali díky Hanákovi, který pěk- jsme vynuceně museli střídat brankáře
Byl z toho pěkný gól Pěrušky, který se tre- ně překopl zeď při přímém kopu. Domácí a pak vinou zranění a únavy i další hráče.
fil po centru Krásy. Druhý poločas už byl pak poslali do hry Murína, který je takový Utkání jsme nicméně neměli v našich ruv naší režii. Bílý dal branku z rohu, poté jejich X faktor. Následně zjednodušili hru kou. Ve druhém poločasu už jen soupeř
se podařilo utéct soupeři Pěruškovi. Byl a začali prostě nakopávat míče na něj. On kontroloval výsledek.“
z toho faul a následně proměněná penalta je velmi důrazný a silný. Musím pochválit
TJ Sokol
Krásou. Měli jsme pak ještě hodně šancí, Waltra s Lakomým, že celý poločas uskáPlumlov
utkání mohlo skončit i vyšším rozdílem. kali, mohli jsme se na defenzivu spoleh2:4
FK Brodek
(0:0)
Soupeř ve druhé půli odpadl fyzicky."
nout. Na 2:1 pak upravil O. Halouzka po
X3İHURYD
rohu, kdy vracel míč před bránu a zde se
7-6RNRO%đORWtQ
snad i díky teči dostal do brány. Připou- Branky: 60. a 80. Hladký – 57. Omelka,
štím ale, že při nás stálo sportovní štěstí. 71. Zatloukal, 75. Hluch, 77. Složil. Roz1:2
TJ Sokol
(1:1)
Soupeř dal tyčku a břevno. Druhý polo- hodčí: Šerý – Sedláček, Doležal. Žluté
ĆHFKRYLFH
čas jsme udrželi silou vůle. Ukázal se tak karty: 64. J. Kiška, 71. Parák, 83. Ševcůj
Branky: 27. Vasiljev – 35. Hanák, 56. O. opět charakter mužstva. Vyzdvihnout – 23. Omelka, 68. Složil, 74. Zatloukal.
Halouzka. Rozhodčí: Kučera – Krpec, musím za druhý poločas brankáře Kli- Diváků: 65.
Štěpán. Žluté karty: 40. Krejčíř, 69. Loš- meše, jinak Lakomého a Waltra. Nesmím Sestava TJ Sokol Plumlov: Grepl – Vyťák – 59. Běhal, 68. O. Halouzka, 87. Kl- zapomenout ani na Petrželu, jemuž dě- sloužil, Gryglák, Kotlán, J. Kiška – Au-

1:3
(1:1)

I. B třída skupina A

„Není k čemu gratulovat... Zápas
se nevyvíjel podle našich představ.
Chyběla nám aktivita a agresivita.
Soupeř nás překvapil střelou z dálky. My jsme naopak zahazovali šance. Měli jsme tentokrát na střídačce osm lidí, ovšem výkony nebyly
podle našich představ. Ve druhém
poločase jsme rychle vyrovnali,
ale zase nás trápila střelecká nemohoucnost. Nedařilo se nám třeba
hlavičkovat ze tří metrů do brány,
neproměňovali jsme samostatné
akce. Hra byla sice vyrovnaná, soupeře jsme však přehráli na šance.
Bohužel pokutové kopy jsme opět
neproměnili. Ztratili jsme zbytečně
body. Sice naše situace vzhledem
k záchraně není špatná, ale o záchranu hrát nechci. Proto mě to
mrzí. Chyběl nám Petr Halouzka,
který nám zvyšuje kvalitu směrem
dopředu.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Určic Davida Kobylíka:

Branky: 52. Vodák – 30. Hrdlička.
Rozhodčí: Dokoupil – Lizna, Kašpar.
Žluté karty: 14. Frehar, 80. Slezák,
88. Krajíček – 65. Hrdlička, 65. Blaho,
89. Blahoušek. Diváci: 85
sestava TJ Sokol Určice: Hýbl – Zelina, Fréhar, Slezák, Rotschedl (40.
Handl (71. Kotlán (90+3. Kobylík) –
Krajíček, Mariánek, Bureš, Šlézar (85.
Sosík) – Vodák, Žáček (40. Šnajdr).
Trenér: David Kobylík

pk 3:5

1:1
(0:1)

PIVÍN Útočník David Trajer (na
snímku), součást určické enklávy v
Pivíně, neměl k zápasu původně ani
nastoupit. Kdyby se jednalo o jiný
mač než pověstné derby s Klenovicemi, asi by při tom i zůstalo. Jenže
nakonec nastoupil a nejenže dal

ƔƔ Prý jste nenastoupil do zápasu
úplně fit, jak jste ho prožíval?
„Z mé strany to bylo strašné, trpěl jsem

Tomáš KALÁB

vítězný gól, zaděláno měl ještě na
druhý. Každopádně se jeho pobyt na
hřišti Pivínu vyplatil.

celý zápas. Neměl jsem ani nastoupit,
nebylo to v plánu. Šel jsem na rozcvičku
a nakonec jsem vydržel pětasedmdesát
minut. Ale bolí mě úplně všechno.“
ƔƔ Nakonec se vám ale pobyt na hřišti vyplatil?
„Trenér mi říkal, abych dal gól a šel
střídat, nakonec jsem ještě v druhém
poločase mohl dát i druhou branku. S
vítězným zápasem jsem samozřejmě
spokojen.“

cemi jsou hodně specifická, co podle vás tentokrát rozhodlo?
„Bylo to opravdu jen o pár šancích,
myslím, že soupeř neměl po přestávce vůbec žádnou, my jsme sice v závěru utekli obraně, ale nic z toho nebylo. Bojovné derby, co více k tomu
říct.“
ƔƔ Fotbal jste válel i v Určicích,
máte cosi za sebou, jak jste se svý-

dí „Turků“?
„Neřekl bych, že bych byl v kádru
úplně nejzkušenější, ale vyhovíme si,
je nás tady z Určic víc kluků. Já jsem
do týmu zapadl určitě, protože jsem
na hřišti také trochu nervák, což jinak
v běžném životě neplatí. Když jde o
body, neznám bratra, ale po závěrečném hvizdu je zase vše v nejlepším
pořádku.“

ƔƔ Derby mezi Pivínem a Klenovi- mi zkušenostmi zapadl do prostře-

PROSTĚJOV Poslední domácí zápas podzimu sehrála Haná Prostějov
v rámci dvanáctého kola skupiny „B“
I.B třídy Olomouckého KFS proti
Lošticím. Kvůli černo-bílé barvě dresů soupeře musela nastoupit trochu
netypicky v černo-červených trikách,
aspoň zbytek dresů byl zelený. Domácí začali dobře a rychle se ujali vedení,
které záhy potvrdili druhou brankou.
Další dvě šance ale zůstaly nevyužité
a ve druhém poločase to málem chybělo.

Loštice hrají také na předních místech této
skupiny, takže zápas sliboval vyrovnaný fotbal. Jenže už po osmi minutách pohotovou
střelou otevřel skóre Cibulec. Nedlouho
poté sám před gólmanem Hladký pálil nad
branku. Po čtvrt hodině hry ale domácí
rozehrávali rohový kop a na přední tyči nekompromisně uklidil míč do sítě Martin
Kolář. Ještě v první půli se do dobré šance
propracoval Gábor.
„Náskok v prvním poločase možná mohl

Tomáš KALÁB

a měl být vyšší, nicméně soupeř byl velice
silný, hrál dobře a po většinu zápasu nás
v poli přehrával. Ve vápně jsme tentokrát
byli nebezpečnější a dali dva góly, soupeř
jen jeden a to rozhodlo. Loštice jsou silný
soupeř a na čelných místech tabulky není
náhodou,“ upozornil při hodnocení zápasu trenér Daniel Kolář.
Od počátku druhé půle se začalo výrazněji
hrát na jednu stranu, jenže Loštice z územní
převahy žádné šance nevytěžily. „Soupeř si
moc šancí nevypracoval, ale měl tlak. Hosté byli mladší, dobře kombinovali a nám

opravdu nezbylo nic jiného než bránit a nepouštět soupeře do šancí,“ popsal průběh
druhého poločasu Kolář.
Neproměněné šance jej zase až tak nemrzely. „Byla to škoda, ale zase ze čtyř šancí
jsme proměnili dvě, což je dobře, co bychom za to jindy dali. Popasovali jsme se
s tím dobře, jsme rádi za tři body,“ kvitoval
lodivod návrat na čtvrté místo tabulky.
Do konce podzimní sezóny má před
sebou Haná ještě dva zápasy. Tuto neděli
nastoupí v posledním utkání první poloviny ročníku na hřišti posledních Doloplaz.

„Chceme ještě něco uhrát v Doloplazech
a myslím, že budeme moci být spokojeni,“
doufá Kolář. V neděli 3. listopadu pak jeho
svěřenci absolvují předehrávané první jarní
kolo ve Velké Bystřici. „Bodově jsme celkem spokojeni, určitě jsme měli pár zápasů, které nám hrubě nevyšly, ale byly to ty
se silnějšími týmy. S těmi na stejné úrovni či
slabšími jsme vyhrávali,“ shrnul podzimní
část soutěžního ročníku trenér Kolář.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
s průběžnou tabulkou nejen I.B třídy
skupiny „B“ najdete na straně 27

„Dát gól a vystřídat,“ zněl trenérův pokyn Haná Prostějov se doma rozloučila vítězně
pro Davida Trajera

V prvním poločase za intenzivního
zvuku bubnu vidělo početné obecenstvo tři střelecké pokusy hostujícího
Césara, brankář Fürst byl ale na místě, pokud nešel míč rovnou mimo
branku. V samém závěru poločasu
Svozil uvolnil Trajera a ten křížnou
střelou k tyči poslal domácí do vede-

Tomáš KALÁB

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

PIVÍN Ne, opravdu nejde o začátek reportáže z turecko-syrské
hranice, fotbalové klání v Pivíně mělo od operace „Pramen míru“
naštěstí hodně daleko. Přestože nedělní zápas skupiny „B“ I.B třídy
Olomouckého KFS měl podle postavení v tabulce, kde Pivín na
druhém místě zachraňuje čest prostějovského regionu, mít jednoznačný průběh, v tak vypjatých derby, jako je to s Klenovicemi, nelze
nikdy nic předpovědět. Jak se ale čekat dalo, zápas byl spíše o soubojích, minimu branek a po stránce fotbalové nemohli diváci čekat
zázraky. To ale většině vůbec nevadilo. Na utkání se přijel podívat
také známý trenér Petr Uličný. Možná se doslechl, jak divoké tyto
zápasy bývají. Leč tentokrát emoce nevzplály, byť krev tekla...

V hledišti byl i známý bouřlivák Uličný

„TURCI“ VYHRÁLI, ALE SČÍTALI ZRANĚNÉ

Branky: 29., 48. a 59. Pospíšil, 49.
Hrudník – 20. Luža. Rozhodčí: Petrásek – Vachutka, Borůvka. Žluté
karty: 47. Hrudník, 56. Pospíšil, 61.
Dosoudil – 37. M. Studený, 43. Luža.
Diváci: 90
Sestava TJ Smržice: Kollmann – Augustin, Gottwald, Tomiga, M. Studený (53. Vařeka) – Kotlán, Klus, M.
Verner (53. Pleva), Kalandřík – Luža,

TJ Sokol Velký
Týnec
7-6PUņLFH
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4:1
(1:1)

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Víkendové zápasy v I.A třídě, skupině B Olomouckého KFS přály favoritům.
A naopak ukázaly odvrácenou tvář méně favorizovaným týmům. Do druhé skupiny patří například Plumlov, Kostelec na Hané a Protivanov. Zatímco Protivanov a Kostelec na Hané nedaly ani
gól, Plumlov se zmohl na dva. Stejně mu to ale nebylo nic platné a dále se nachází v suterénu tabulky. V jejím středu naopak odpočívají Určice, hrající trenér Kobylík ale se ziskem jednoho bodu
spokojený nebyl. Konice pak byla naopak stoprocentní, stejně jako Čechovice s látanou sestavou.
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26. října, 14.00, Šrejma), Nové Sady –
Čechovice (Dorušák).
KRAJSKÁSO87¨l'25267
SKUPINA „A“:
1. kolo, sobota 26. října, 11.00 hodin: Protivanov/Brodek u Konice –
Haňovice (hřiště Protivanov, Smékal),
Olšany – Slavonín (12.15, hřiště Kralice na Hané, Brázdil), Dolany – Kostelec na Hané (14.30, Dorušák).
KRAJSKÁSO87¨l'25267
SKUPINA„B“:
1. kolo, sobota 26. října, 10.00 hodin: Němčice-Brodek u Prostějova
– Lověšice (Šafařík), Nezamyslice-Pavlovice – Tovačov (12.15, Šafařík),
Pivín – Ústí/Opatovice (neděle 27.
října, 14.30, Kopecký).
FLYUNITEDKRAJSKÝ PØEBOR
67$5h©lÁCI:
13. kolo, neděle 27. října, 10.45: Olšany – Zábřeh (sobota 26. října, 10.30,
Brázdil), Konice-Horní Štěpánov –
Želatovice (Bašný), Nezamyslice/
Němčice – Čechovice (14.00, hřiště
Nezamyslice).
FLYUNITED KRAJSKÝ PØEBOR
MLADŠ©l&,
13. kolo, neděle 27. října, 9.00: Olšany – Zábřeh (sobota 26. října, 9.00,
Brázdil), Konice – Želatovice (Bašný), Nezamyslice/Němčice – Čechovice (12.30, hřiště Nezamyslice).
KRAJSKÁ SOU7¨l67$5h©l&,
3. kolo, neděle 27. října, 12.00:
Kralice na Hané – Šternberk.
FLY UNITED KR$-6.6287¨l
0/$'h©lÁCI:
13. kolo, sobota 26. října, 10.00
hodin: Kostelec na Hané – Medlov (Sedláček), Újezdec – Jesenec-Dzbel (11.30), Haná Prostějov –
Tovačov-Lobodice (neděle 27. října,
10.00, Kopecký).
KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍ
PØÍPRAVKY:
3. kolo, neděle 27. října, 13.00 hodin: Prostějov – Olomouc (fotbalový stadion Za Místním nádražím).
PØEBOR OFS STARh©l&,
1. kolo, neděle 27. října, 10.00 hodin: Klenovice na Hané – Mostkovice (sobota 26. 10., 10.00), Plumlov –
Brodek u Prostějova (sobota 26. 10.,
13.00), Určice – Protivanov, Pivín
– Výšovice.
PØEBOR OF60/$'h©l&,
3. kolo, sobota 26. října, 9.00 hodin: Přemyslovice – Horní Štěpánov
(pátek 25. 10., 16.00), Protivanov –
Lipová, Otaslavice – Vícov (10.00,
hřiště Vícov), Bedihošť – Němčice
nad Hanou (14.00), Brodek u Prostějova – Mostkovice (neděle 27.
října, 10.00), Ptení – Vrahovice (neděle 27. 10., 10.30).
PØEBOR OFS STARŠÍ PØÍPRAVKA:
21. kolo, sobota 26. října, 9.00
hodin: Určice – Horní Štěpánov,
Určice – Lipová, Horní Prostějov –
Horní Štěpánov, Prostějov – Určice,
Horní Štěpánov – Lipová, Lipová –
Prostějov (hřiště Určice)
22. kolo, neděle 27. října, 9.00
hodin: Bedihošť – Hvozd, Jesenec-Dzbel – Hvozd, Jesenec-Dzbel – Bedihošť, Hvozd – Vícov, Vícov – Jesenec-Dzbel, Vícov – Bedihošť (hřiště
Dzbel)
23. kolo, neděle 27. října, 9.00 hodin: Otaslavice – Držovice, Přemyslovice – Držovice, Otaslavice – Přemyslovice (hřiště Držovice)
24. kolo, neděle 27. října, 9.00 hodin: Kralice na Hané – Nezamyslice,
Kralice na Hané – Protivanov, Protivanov – Haná Prostějov, Nezamyslice – Haná Prostějov, Nezamyslice
– Protivanov, Protivanov – Kralice na
Hané (hřiště Nezamyslice)
25. kolo, neděle 27. října, 9.00 hodin: Čechovice – Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou – Konice,
Němčice nad Hanou – Kostelec na
Hané, Konice – Čechovice, Kostelec na Hané – Konice, Kostelec na
Hané – Čechovice (hřiště Kostelec
na Hané).
Zvýrazněné zápasy jsou tipem Večerníku na naši návštěvu!
(sob)
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Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz

Lipová i Kralice
na hřištích
soupeřů bez bodu 3URWLYDQRYSURSDGO.RVWHOHFL3OXPORYMVRXRSĚWEH]ERGŢ
8UÿLFHEUDO\MHGHQ.RQLFHDþHFKRYLFH]SĚWQDYtWĚ]QpYOQĚ

ní, které celou první půli drželi. Druhá půle už ale tak
dobrá nebyla. Lipová nechávala soupeři příliš volného
místa, z čehož pramenily šance a také tlak domácího
celku. Ten se nakonec promítl i v branky a obrat utkání.
„Druhý poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Soupeř měl minimálně pět vyložených šancí po našich
hrubkách. Podařilo se jim poté zaslouženě vyrovnat.
My jsme se z ojedinělé šance z brejku dostali znovu
do vedení, ale obraz hry pokračoval ve prospěch domácích, kteří nás jednoznačně přehrávali a naprosto
zaslouženě vyhráli,“ dále poznamenal lodivod Lipové
Růžička.
Po čtyřech výhrách tedy přišla porážka, kterou
budou chtít hráči jistě odčinit tuto neděli před
svými fanoušky proti Litovli.

I.B třída skupina B

MOHELNICE, PROSTĚJOV Jako den a noc.
Tak by se daly shrnout oba poločasy Lipové v Mohelnici. Zatímco první se vydařil náramně a hostující družina určovala tempo zápasu a zaslouženě vedla, druhá půle se svěřencům kouče Růžičky
nevydařila a domů odjíždějí s prázdnou po čtyřech
obdržených gólech ve druhé půli.
„První poločas byl z naší strany výborný, zodpovědný,
bojovný výkon směrem dozadu,“ hodnotil první půli
trenér Lipové Pavel Růžička. Po nádherné individuální
akci Fialky na začátku zápasu se hosté dostali do vede-

FK MOH
SK LIP

PROSTĚJOVSKO Sobotní program nepřál účastníkům krajského přeboru. Lipová nezvládla druhý poločas v Mohelnici a
po dobré první půli skončila poprvé po čtyřech kolech bez bodu. Kralice padly v Jeseníku o jedinou branku, která navíc přišla až v nastaveném čase. Aby toho nebylo málo, tak jedinou
branku si navíc dali hosté sami. V nadcházejícím kole na domácím hřišti tak budou mít oba celky co napravovat. Statistiky z
utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s dalším programem krajského přeboru vám přinášíme na straně 27

Clean4you krajský
přebor mužů
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

JISKRA BRODEK U KONICE

Pokud by někdo před zápasem s Tištínem tipoval výhru sedm k jedné, tak by
si ostatní nejspíše ťukali na čela. Čekal se vyrovnaný duel dvou soupeřů, kteří
od sebe nejsou příliš vzdálení. To se ale nekonalo. Domácí družina nasázela
sedm branek a už po pětadvaceti minutách za stavu tři nula bylo o vítězi jasno. Uvidíme, zda jim tato výhra zvedne sebevědomí do dalších bojů.

KOLA

SM LÍK

FK SKALKA 2011

Domácí výkon Skalky? Jednoduše řečeno nedostatečný. Když uplynulou sobotu přijela rezerva Určic, která hrála souběžně s „A“ mužstvem,
čekalo se spíše, že domácí budou určovat hru. To ovšem neplatilo ani
minutu. Určice „B“ poctivým výkonem svého soka jednoznačně vyhrály.
A Skalka jim k tomu nekladla žádný větší odpor.

PROGNÓZA NA 12. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC VS.(-0÷OéKEGPCF*CPQW
Jeden z hlavních taháků kola. Oběma týmům se celkem daří,
střílí hodně branek. Exkrajským Němčicím hrají do karet zkušenosti, domácím se zase daří. Nakonec rozhodnou penalty.
6,5QMQN8TCJQXKEG VS. (-5MCNMC
Šlágr víkendu. Vrahovice mají formu jako hrom, Skalce se ovšem taky trvale daří. Zápas bude vyrovnaný, půjde také až do
penaltového rozstřelu. V něm uspějí domácí.
6,5QMQN7TéKEGd$q VS. 6,*QTPÊiV÷R¾PQX
Favorit zápasu? Jednoznačně hostující tým. Horní Štěpánov nehraje ani v tomto ročníku špatně a alespoň částečně
plní roli jednoho z TOP týmů soutěže. Tímto utkáním příslušnost k elitě potvrdí.
6,5QMQN&TåQXKEG VS. (%-TCNKEGPC*CPÆd$q
Rezerva Kralic na Hané nedávno udělala sérii výher, který nováčkovi určitě dodala chybějící sebevědomí. Držovice ale budou
příliš těžce stravitelným soustem, mají nesporně větší kvalitu.
6,5QMQN2NWONQXd$q VS. 6,5QMQN8ÊEQX
Plumlovská záloha se oklepala z nervózního začátku soutěže a putuje tabulkou vzhůru. Vícov ho bude trápit, nicméně
nakonec v derby zvítězí právě domácí, a ještě více se uklidní.
(-8ÚwQXKEG
6,6KwVÊP
VS.
Domácí se potýkají s nestálou formou, na kterou tentokrát
dojedou. Výšovice sice přijedou v roli outsidera, ale po zlepšených výkonech zvítězí, čímž se postarají o překvapení kola.

Tip
8GéGTPÊMW

2:3 pk

Tip
8GéGTPÊMW

4:3 pk

Tip
8GéGTPÊMW

1:3

Tip
8GéGTPÊMW

3:1

Tip
8GéGTPÊMW

2:1

Tip
8GéGTPÊMW

1:2

(%&QDTQOKNKEG VS. ,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
Tip
Čeká nás útočný fotbal a drama až do konce. Obojí bude více 8GéGTPÊMW
vyhovovat domácím hráčům, které nakonec soka udolají a v
4:3
divoké přestřelce pro sebe uzmou cenné tři body.

21Ą#&ª2ö6+%'-#010º4Č
1. Petr VODÁK (Sokol Určice)

13 branek

2. Jan Dvořák (Vrahovice)
3. Jan Studený (Sokol Vrahovice)
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Jakub Kratochvíl (Dobromilice)

11
10
10
10

DO 15. listopadu 2019 si mohou stávající abonenti prodloužit své
předplatné na celý rok 2020 se slevou, a to za pouhých 800 Kč!

NOVÍ PŘEDPLATITELÉ ZAPLATÍ ČÁSTKU 900 Kč
ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU 2020, ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ

NA ROK 2020 ZDARMA!!!

Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz
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URČICKÁ
REZERVA
SMETLA
SKALKU
Domácí dostali potupného bůra
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PIVÍN Dvanácté kolo okresního přeboru proti sobě svedlo
dobře rozjetou Skalku a rezervu Určic, kteráodehrála tento
duel ve stejném čase s „A“-týmem, a tak i proto byl více favorizovaný domácí celek. Na pivínském stadionu, kde má Skalka
letos dočasný azyl, byly ale všechny papírové spekulace zcela
zdecimovány stejně jako domácí družstvo. Určické „béčko“ si
od začátku zápasu drželo územní převahu, kterou také nakonec korunovalo pěti brankami. Skalka naopak branku hostů
ohrožovala opravdu minimálně.

FK SKA
5Q74è$

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Prvních deset minut se hra přelévala
ze strany na stranu, šance ovšem nepřicházely ani na jedné straně. Po této
pasáži se do první příležitosti dostali
hosté, kteří začínali mít navrch. Kouřil
si elegantně udělal prostor za vápnem
a jeho pokus zastavilo až břevno. O
chvíli později se mohla ujmout vedení
Skalka, když odražený míč si našel za
malým vápnem Tydlačka a dokázal ho
prudce nasměřovat na branku, jenže
Pokorný předvedl skvělý reflex a míč
dokázal vykopnout. Určiccká záloha
držela daleko více míč, domácí spíše
čekali na brejky. Po třiceti minutách
kromě dvou tutovek ale dalších šancí
moc nebylo. Brankový účet otevřel
Kouřil. Dokázal vybojovat míč a rozehrát kombinaci. Ta skončila u něj a
kapitán si věděl rady. Obránce poslal
na opačnou stranu a za vápnem trefil bodlem na zadní tyč – 0:1. Chvíli

0:5 (0:3)

poté předvedl hostující Muzikář velmi ostrý faul, který sudí ocenil žlutou.
Pět minut před koncem poločasu si
našel balón Pospíšil za vápnem a jeho
střela skončila až za zády Glouzara
– 0:2. Skalka pak mohla ještě před
odchodem do šaten snížit, když nepovedený centr Enkhbaatara málem
skončil v brance. Místo toho ale před
poločasovým hvizdem potřetí udeřili
hosté. Muzikář si ve vápně věděl rady a
Glouzar vytahoval míč potřetí z branky – 0:3.
Do druhé půle se čekalo, co vymyslí
domácí družina. Jenže „béčko“ Určic

BYLI JSME
U TOHO

7TéKEMÚMCRKV¾P-QWąKNQFGJT¾NUMX÷NÆWVM¾PÊ-TQO÷XÊV÷\PÆVTGH[PGO÷NRTQDNÆO
RQFTåGVOÊéCJNGFCVURQNWJT¾éG
Foto: Jan Frehar

kontrolovalo hru a nikam se nehnalo. Navíc se mezi střelce mohl zapsat
hostující Hudský, jenže jeho hlavička
těsně minula branku. Okolí sedmdesáté minuty už se ale pohromy domácí
neubránili. Nejprve se po krásné akci
dostal ke střele Kadlec a pokusem na
zadní tyč se nemýlil – 0:4. Za pět minut centrovaný míč z přímého kopu
podběhl brankář Glouzar a Mlčoch
ho už jen uklidil do sítě – 0:5. Hosty
zápas bavil i nadále a chtěli přidat i další
branky, Hudskému ale nebylo přáno,
neboť hlavičce po rohovém kopu scházely centimetry. Kouřil zase zkoušel
štěstí z přímého kopu, ohrozil však
jen střed branky. V samém závěru viděli diváci také penaltu. Po zákroku na

Maška sudí neváhal a pro hosty ukázal
na puntík. Míč si postavil Pavlů, pokus
na pravou stranu ale vystihl Glouzar
a pokus vyrazil. V poslední minutě
se Skalka po kombinaci dostala před
hostujícího gólmana. Makoš vyslal
tvrdou ránu, kterou Pokorný dokázal
vyboxovat nad sebe. „To byla první
kloudná akce za celý zápas,“ zhodnotil
výstižně jeden z domácích fanoušků
na tribuně. Po konečném hvizdu byla
znát velká frustrace domácích hráčů,
kteří moc dobře věděli, že tento zápas
jim opravdu nevyšel. Naopak hráči určické rezervy byli samý úsměv.
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku Přeboru OFS Prostějov-II.
třídy najdete na straně 27

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
5VCPKUNCX24'è#0t(-5MCNMC
„Není moc co hodnotit, soupeř vyhrál naprosto zaslouženě.
Určice byly po všech stránkách hry o třídu lepší než my a my
po zásluze prohráli. Budeme muset s klukama sednout a trochu si promluvit o tom, jak dál. Je vidět, že mezi hráči nastalo
uspokojení po dobrém vstupu do sezóny. Jenže bez bojovnosti a tréninku to hrát nepůjde. Soupeři gratuluji, vítězství
si opravdu zasloužil.“

-CTGN8.#%*t5QMQN7TéKEGd$q
„Já jsem se byl na Skalku podívat minulý víkend. Velice běhavý soupeř,
který rád chodí do brejků, a na to jsme se připravili. První půli jsme je chtěli
dostupovat a nenechat je rozběhnout, což se nám dařilo výborně, dneska
jsme soupeře k ničemu velkému nepustili. Stav tři nula po poločase je zrádný, aby mužstvo nepolevilo, a na to jsem kluky nabádal. Odmakali jsme i
druhou půli a přidali další dvě branky. Za mě velmi cenné tři body z venkovního prostředí.“

11. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
FC Kralice na Hané „B“
FC Dobromilice

3:2
(2:1)

Branky: 4. Zatloukal, 7. Troneček, 52.
Neoral – 18. Václavík, 60. Abeles. Rozhodčí: Keluc – Procházka, Duda. Žluté
karty: 20. Neoral, 61. Petržela, 87. Takáč
– 53. Fialka, 75 Václavík. Diváků: 70.
sestava Kralic: Miler – Dvořák, Uličný,
Dokoupil, Zatloukal – Troneček, Neoral,
Růžička, Havlíček, Zapletal – Petržela.
Střídali: Takáč, Němčík Trenér: Miroslav Takáč.
Dobromilice: Klusal – Kubíček, Ryška, Rochla, Prášil – Richter, Václavík,
Selucký, Šenkeřík – Fialka, Kratochvíl.
Střídali: Nosek, Prusenovský, Špaček,
Abeles. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů:
Miroslav Takáč: „Úvod zápasu naprosto snový. Honza Zatloukal trefil životní
trefu. O tři minuty později jsme vedli
o dva góly. Akorát po jasné tutovce na
tři nula se projevilo pravidlo nedáš dostaneš. Dostali jsme na dva jedna a bylo
drama. Hosté hráli bojovný fotbal, my
je chtěli přehrát fotbalově, což se nám
v určitých pasážích dařilo. Místo gólu na
čtyři jedna jsme ale dostali na tři dva a
soupeř poté tlačil až do konce. Naštěstí
jsme výhru udrželi a můžeme jet v klidu
do Držovic.“
Michal Rochla: „Prohráli jsme o gól,
i když si nemyslím, že jsme byli horším týmem. Nastřelili jsme tam nějaké
brankové konstrukce a nedokázali naše
šance proměňovat. Soupeři se to dařilo
více a dokázal zvítězit. Kluky ale musím
pochválit za odbojovaný výkon, který
bohužel body nepřinesl.“
FK Němčice nad Hanou 1:3
(1:1)
Sokol Vrahovice
Branky: 31. Řehák – 9. a 85. Dvořák, 70.
Bukovec. Rozhodčí: Zatloukal – Motal,
Protivánek. Žluté karty: 33. Navrátil –
40. Michalec. Diváků: 90.
sestava Němčic: Kučera – Řezáč, M.
Navrátil, Vejvoda, Studený – Vévoda,
J. Navrátil, Horák, Jordán – Kolečkář,
Řehák. Střídali: Reiskup, Chmelař. Trenér: Pavel Voráč.
sestava Vrahovic: Krč – Michalec, Prucek, Šmíd, Varga – Petík, Hanák, Doležel,

Bukovec S., Vitásek – Dvořák. Střídali:
Kratochvíl, Němec, Vybíral, Kurfürst.
Trenér: David Mezuliánek.
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „Věděli jsme, že přijede
kvalitní mužstvo, které je na špici tabulky.
Chtěli jsme je potrápit, každý bod by byl
pro nás dobrý. Dostali jsme na začátku
branku po krásném centru. Kluci ale
chtěli hrát a dostávali jsme se do brejkových situací. Řehák pak vyrovnal, když
přehodil brankáře. Vrahovice byly dominantnější a my se spíše bránili. Do druhé
půle jsme nastoupili stejně. Ta byla taková nahoru, dolů, i na šance. Vrahovicím
se povedlo z brejku utkání rozhodnout.“
David Mezuliánek: „Vítězství je pro nás
velmi důležité a musíme si ho vážit, protože domácí měli mladé a fyzicky urostlé
mužstvo. Kluci byli po zápase opravdu
vyšťavení a říkali, že to stálo spoustu sil.
Nedali jsme v první půli penaltu a soupeř
vyrovnal. Ve druhé půli byla hra vyrovnaná, ale potřebnou branku jsme dokázali vsítit my a pak ji ještě potvrdili. Všem
zúčastněným klukům za ten výkon moc
děkuju.“
1:1
FK Výšovice
(0:0)
Sokol Brodek u PV
pk 5:6
Branky: 55. Krčmář – 53. Soldán z penalty. Rozhodčí: Mlčoch – Horák. Žluté karty: 19. Smička, 39. P. Mrňka - 19.
P. Matoušek, 29. Harazin, 39. Soldán, 77.
Zatloukal. Diváků: 60
Výšovice: Pychora – Ryšánek, Krajíček,
Křivinka, P. Mrňka – Smička, Pelikán, P.
Krčmář, M. Okleštěk - D. Mrňka, J. Škop.
Střídali: F. Okleštěk, Olbert, Gábor,
Štolba, M. Škop. Trenér: Michal Dudík.
sestava Brodku u PV: Vystavěl – Stejskal, J. Matoušek, Hanák, P. Matoušek
– Zatloukal, P. Soldán, Harazin, Piňos –
Švéda, Pávek. Střídali: Valenta, Soldán
R., Zbořil, Bureš, Selucký. Trenér: Michal
Jelínek.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Máme další prohru,
bohužel se nám nepodařilo ani doma
žádné extra body urvat. Brodek je silný
soupeř, který má dobře poskládané mužstvo. Rozhodlo asi prvních patnáct minut, kdy jsme je dostali pod tlak, ale bez
branky. Ve druhé půli se dostal soupeř do
vedení, ale naštěstí jsme hned vyrovnali.

Poté se hra přelévala, ale na konečném
stavu už se nic nezměnilo. Penalty už jsou
loterií.“
Michal Jelínek: „Dneska to nemělo
s fotbalem moc společného. To byl spíš
boj, naštěstí nás bylo dost na střídání,
když se do třicáté minuty zranili tři hráči.
Pak už to byl celkově chaos a hrálo se na
morál.“
Jiskra Brodek u Konice
7:1
TJ Tištín
(3:0)
Branky: 10. a 25. Kolář, 19. a 64. Vičar,
50. a 66. Z. Koudelka, 71. P. Koudelka
– 70. Hýsek Rozhodčí: Heger – Knoll,
Grulich. Žluté karty: 39. P. Koudelka –
22. Koutský, 50. Hamala. Diváků: 33.
sestava Brodku u K: Kováč – Muller, J.
Koudelka, Burget, Blatner – Z. Koudelka, Sekanina, P. Koudelka, K. R. Grepl – Kolář, Vičar. Střídali: Zemánek.
Sychra, Vičar Trenér: Patrik Müller.
sestava Tištína: Koutský – Stančík,
Sipěna, Slavík, Kubeš – Rehák, Ru.
Návrat., Hamala, Hýsek - Bosák, Kuča.
Střídali: Hanák. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Patrik Müller: „Dařilo se nám proměňovat naše šance. Soupeř si taky nějaké
vypracoval, ale bez efektu. Napadalo
nám tam toho dost, což je super. Chtěl
bych poděkovat hráčům i fanouškům,
kteří nás opravdu povzbuzovali. A doufám, že se tímto výkonem odpíchneme
ke zlepšení i v dalších kolech.“
Zdeněk Oulehla: „Není co hodnotit...
Zase se nám vymstily naše chyby, kdy
jsme nabídli soupeři první branky. Ti si
poté dovolili daleko více a byla to taková
hra kočky s myší. Výsledek je možná až
příliš krutý, ale vítězství domácích je zcela
zasloužené.“
Sokol Vícov
3:3
TJ Sokol Držovice
(1:2)
Branky: 38. Trnečka, 56. Humpolíček,
82. Vávra z penalty – 24. Kolkop, 29.
Dokoupil, 54. Srbený Rozhodčí: Peřina – Holinka, Majer. Žluté karty: 23.
Humpolíček, 72. Drexa – 26. Kolkop,
72. Dokoupil. Diváků: 100.
sestava Vícova: Drexa – M. Pliska,
Humpolíček, Baránek, Adámek – Ježek, Vávra, P. Pliska, Zapletal – Trnečka,

Dokoupil. Střídali: Rajchman. Trenér:
Miroslav Krutovský.
sestava Držovic: Hýbl – Hradečný,
Valenta, Srbený, Kolkop – Šťastný, Hodulák, Procházka, Chlup – Kolkop, Dokoupil. Trenér: Marek Valenta.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Měli jsme hodně obměněnou sestavu, což bylo znát
hlavně první půli, to se nám moc nedařilo. Tam byly Držovice daleko lepší,
ale udrželi jsme se ve hře. Druhá půle
byla daleko lepší, i když nám Držovice
odskočily o dvě branky. Dokázali jsme
utkání nakonec srovnat a remíza nakonec byla spravedlivým výsledkem. S bodem navíc za penalty jsme samozřejmě
spokojení.“
hráč Marek Šťastný (trenér Jindřich
Skácel se ze zdravotních důvodů
utkání nezúčastnil - pozn. red.) „První
půlka byla z naší strany dobrá. Ale měli
jsme po ní vést tři čtyři nula a byl klid.
Jenže to se nám nepodařilo stejně jako
druhá půle a utkání nakonec skončilo
remízou, penalty jsme nezvládli a z bodu
navíc se radoval soupeř.“
TJ Horní Štěpánov
8:2
TJ Sokol Plumlov „B“
(4:0)
Branky: 19. z penalty a 39. Němec, 25.
Fojt, 34. a 82. Meluzín, 48. a 86. Liška, 84.
Klimeš – 57. Kotlán, 77. Kolařík. Rozhodčí: Horák – Dömisch, Weiser. Žluté
karty: 60. Sígl. Diváků: 61.
sestava Horního Štěpánova: Suchý
– Sígl, Janíček, Bašný, Němec - Fojt, Klimeš, Meluzín, Rychnovský - M. Liška,
D. Liška.Střídali: Laštůvka, Kamený,
Červinka. Trenér: Adolf Langer.
sestava Plumlova: Melichárek –
Kotlán, Ševcůj, Bureš, Surma – Aujezdský, Čarný, Křesala, Kratochvíl – Fajstl,
Kolařík. Střídali: Kiška, Hulka, Petržela, Pur. Trenér: František Kocourek.
Pohledem trenérů:
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se k zápasům nevyjadřuje.
Radek Bureš (hrající asistent): „Kvalitní soupeř, pro nás nehratelný. Jejich
kapitán předvedl neskutečnou kvalitu.
Zkušenosti z vyšších soutěží jsou znát.
Byla jen otázka, kolik to skončí. My musíme bodovat s jinými soupeři.“ (jaf)

Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Medailové ambice
korfbalistů České republiky na
domácím Mistrovství Evropy do
21 let 2019 v Prostějově zůstaly
nenaplněny obsazením až sedmého místa v konečném pořadí.
Přesto šampionát v hale RG a ZŠ
města PV nemohl vyznít celkově
do zklamání, neboť jej provázela
doslova elektrizující atmosféra jak
díky divácké podpoře, tak zásluhou perfektního organizačního
zvládnutí pět dnů trvající akce.
Kontinentální titul přitom získal
favorizovaný výběr Nizozemska
před rovněž očekávaně stříbrnou
Belgií a trochu překvapivě bronzovým Německem.

èGUMQt-CVCN¾UMQ 
Sestava a koše Česka: Šnajdr 2, Kortus
2, Drábková 1, Hurdálková 4, Štefák 1,
F. Šmíd 1, Jemelíková 1, Sahatciu – Štěpánová, Literová, Nováková, Součková,
Kovář, D. Šmíd, Toufar 3, Martinec.
Trenéři: Ivo Kracík a David Konečný.
Nejvíc košů Katalánska: Aparicio 4.
Po slavnostním zahájení a před naprosto zaplněným i bouřícím hledištěm
domácí rychle překonali vstupní nervozitu. Do úvodního zápasu skupiny
A odstartovali výborně dvěma rychlými koši, ovšem soupeř dokázal zareagovat okamžitým vyrovnáním na 2:2.
Češi si vedení vzali okamžitě zpět a od té
chvíle už měli neustále navrch. Po vcelku
rovnocenné úvodní čtvrtině (4:3) byla
zlomová druhá desetiminutovka, kdy
prostějovský kapitán národní reprezentace ČR Petr Šnajdr přidal svůj druhý koš,
jeho oddílový kolega z SK RG Daniel
Štefák se také jednou trefil. A oba přispěli
ke klíčovému trháku na 8:3.
Hosté však nic nevzdali, v oboustranně defenzivním střetnutí naopak dokázali průběh ještě dost zdramatizovat. Pomohl jim dalekonosný zásah
takzvaně do šatny i další koš hned po
poločasové přestávce, čímž dotáhli na
nebezpečných 9:7. Svěřenci trenérské
dvojice Kracík + Konečný (třetí zástupce pořádajícího klubu) měli v téhle fázi velký problém zavěsit, dlouho
míjeli skoro všechny střely.
Teprve v poslední čtvrtině zátku odšpuntovali a vzdorujícího protivníka definitivně dorazili (10:8 – 12:8). Šnajdr přispěl
značným počtem doskoků, celkově
vítězové těžili z výškové převahy, kvalitní
obrany i palby Hurdálkové se střídajícím
Toufarem. V závěru Katalánci již tolik
nestíhali, proto se zrodil jasný výsledek
15:9. A po premiérovém triumfu na
šampionátu tak mohla propuknout euforická děkovačka s fanoušky.
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České výsledkové zklamání vynahradila

super atmosféra i skvělá organizace
(161)#.'4+'
klikni na
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F. Šmíd, Martinec 2, Štěpánová 1,
Sahatciu – Jemelíková, Literová 2,
Nováková, Drábková, Kovář, Štefák,
Toufar 1, Kortus 2.
Trenéři: Ivo Kracík a David Konečný.
Nejvíc košů Nizozemska: Van Elburg 7, Oosting 6, Middelkoop 5,
Oppe 4.
Nizozemský mančaft je v každé věkové
kategorii obrovským favoritem jakéhokoliv šampionátu, což v tomto utkání
bezezbytku potvrdil. Hlavně v prvním
poločase to z jeho strany byl strašlivý
herní hukot a bezradná česká enkláva
vůbec nestíhala.
Než se Petr Šnajdr (nakonec dal opět
dva koše) a spol. rozkoukali, už během pěti úvodních minut pětkrát inkasovali. Holanďané je ničili zejména
bleskovým pohybem v obraně i útoku, získané míče okamžitě využívali
díky přesné střelbě k opakovaným
zásahům. A jejich náskok dál rostl.
V 15. minutě to bylo 1:11, potom se
domácí trochu nadechli (3:12). Aby
je vzápětí smetla další vlna soupeřova
brutálního náporu (3:19). Přestávkový stav 4:20 vypadal opravdu hrozivě
a čouhalo z něj nebezpečí rekordního
výprasku.
Ten se naštěstí nekonal, neboť Kracíkovy a Konečného ovečky se ve druhé půli
zvedly. Pomohlo jak prostřídání, tak polevení jasně vedoucího giganta, který
do zápasu rovněž pustil náhradníky,
a ti nepůsobili zdaleka tak dominantně.
Příznivci neúnavně podporovaný výběr
ČR tak odehrál naprosto vyrovnanou
třetí čtvrtinu s dílčím výsledkem 6:6. To
ale předpokládané vítěze ME přimělo
znovu zapnout na vyšší obrátky, tím
pádem průběžné skóre 10:26 narostlo
v poslední desetiminutovce na finálních
13:33. Přesto fandové vydrželi až do
konce a velkým aplausem sympaticky
ocenili oba kolektivy.
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RG a ZŠ města Prostějova až k prasknutí, národní výběr naší země hnala
do boje doslova frenetická atmosféra.
A vyhecovaní Češi z ni v úvodu těžili,
zakrátko vedli 2:0.
Potom se však dlouho nemohli trefit,
mírně favorizovaní Angličané otočili
na 2:4. Z útlumu se ale domácí vymanili, aby na přelomu první a druhé čtvrtiny následovala jejich herně
nejlepší pasáž během celého duelu.
Svým vlastním obratem na 5:4 a 7:5
znovu získali slibný náskok dvou
košů, mohli ještě zvýšit. Jenže místo
toho soupeř utlumil divácké nadšení
tryskající z tribuny vyrovnáním na
poločasových 8:8.
Po přestávce pak už skvadra kapitána
Šnajdra (tradičně skóroval dvakrát)
nevedla ani jednou. Sice totiž skvěle
bránila jako obvykle, leč prosadit se
přes podobně těsnou defenzivu hostů byl pro tým ČR takřka neřešitelný
problém. Nízkou úspěšnost střelby
provázely časté ztráty míčů, přidali
se i rozhodčí paradoxně přísnější na
zástupce pořádajícího státu. Hosté
utekli na 10:12, později 11:13, a kdyby v psychicky vypjatém dramatu
nezahodili čtyři penalty, mohlo být
ještě hůř.
Takhle nezdolnou bojovností oplývající český kolektiv tažený Kortusem
(4 koše) srovnal dvě minuty před
koncem na 13:13 a řev nadšených
fanoušků musel být slyšet na kilometry daleko. Bohužel úplný závěr proklouzl naší jednadvacítce mezi prsty.
Třicet sekund po heroickém dotažení
protivník z britských ostrovů zavěsil vítěznou trefu, načež necelé půl
minuty před vypršením zápasového
času nepohrdl další penaltou. A tím
definitivně rozhodl. Přesto publikum
odměnilo své hluboce zklamané miláčky bouřlivým potleskem, byť se
mísil se slzami smutku…

èGUMQt#PINKG 
Sestava a koše Česka: Toufar 2, F.
Šmíd, Literová 2, Hurdálková 1, Šnajdr 2, Kortus 4, Jemelíková 1, Drábková 1 – Štěpánová, Sahatciu, Nováková, Součková, Kovář, Štefák, D. Šmíd,
Martinec.
Trenéři: Ivo Kracík
a David Konečný.
Nejvíc košů Anglie: Dawes 5, Parker 3.
èGUMQt0K\Q\GOUMQ  Rozhodující bitva o druhé místo
Sestava a koše Česka: Šnajdr 2, D. v základní grupě A a tím vytoužený
Šmíd 1, Součková 1, Hurdálková 1, postup do semifinále zaplnila halu
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Utkání o 5. až 8. příčku mělo nemalou
důležitost, neboť mohlo korfbalisty
ČR udržet ve hře o stále velmi pěkné
umístění na evropském šampionátu.
Potřebovali jen „maličkost“: rychle
překonat obrovské zklamání z toho,
že se předčasně rozplynul medailový
sen.
Zprvu se zdálo, že nepůjde o žádnou nepřekonatelnou potíž. Z 2:3
otočili na 5:3 i s pomocí dvou košů
brzy střídajícího Prostějovana Dana
Štefáka a vypadalo to, že se konečně
víc rozstřílí. Maďaři ale v korfbalu
nejsou žádná ořezávátka, což v dalším
průběhu střetnutí ukázali. Klíčové asi
bylo, že se domácím opět nepodařilo
soupeři odskočit na výraznější rozdíl, což jej mohlo zlomit. Místo toho
protivník udržoval přijatelný odstup
a stejně jako Anglie v předchozím zápase zosnoval obrat na přelomu obou
poločasů (z 9:7 na 9:10).
To už každému docházelo, že místo
jasné partie v režii favorizovaného
družstva České republiky se schyluje
k dalšímu nervydrásajícímu vyústění
(11:10, 11:12, 13:12, 13:14). A Kracíkovi boys and girls znova doplatili
na nedostatečně produktivní ofenzivu, neboť skórovat pouze šestnáctkrát
v souboji s papírově slabším je prostě
málo. Nepomohlo ani zlikvidování
manka 14:16 vyrovnáním dvě minuty před koncem na 16:16. Vyrovnaná
řež poté dospěla až do prodloužení,
ve kterém outsider brzy rozhodl zlatým košem. A bol národního souboru se tentokrát dal přímo krájet z toho
důvodu, že přišel o možnost startu na
MS U21 příští rok v Tchajwanu.
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Sestava a koše Česka: Šnajdr 2, Martinec 2, Štěpánová, Literová 1, Toufar
3, Kortus, Jemelíková 1, Součková
– Sahatciu, Nováková, Drábková 1,
Hurdálková, Kovář, Štefák 3, D. Šmíd,
F. Šmíd 3.
Trenéři: Ivo Kracík
a David Konečný.
Nejvíc košů Maďarska: Lang 5, Bellusz 3.

èGUMQt-CVCN¾PUMQ 
Sestava a koše Česka: Štefák 2, F. Šmíd
1, Drábková 1, Hurdálková 3, Šnajdr 3,
Toufar 2, Jemelíková 2, Sahatciu 1 – Štěpánová, Literová, Nováková, Součková,
Kovář, D. Šmíd, Kortus, Martinec.
Trenéři: Ivo Kracík a David Konečný.
Nejvíc košů Katalánska: Carreras 2.
Zklamaným Čechům zbývalo na
závěr kontinentálního dostaveníčka
jediné – zachránit svou čest alespoň
odvrácením hrozby obsazení poslední osmé pozice. Končili přitom
stejně, jako celé ME začínali, tedy
s výběrem části španělského státu.
Mač o 7. místo však otevřeli symbolicky způsobem, kterým absolvovali

BYLI JSME
U TOHO

celý turnaj. Tedy kvalitní obranou a naopak špatným útokem.
Katalánci na tom byli úplně
stejně, proto úvodní koš ofenzivně jalového zápasu padl až
po předlouhých osmi minutách,
což je v korfbalu věc nevídaná.
Oboustranné trápení směrem
dopředu protrhnul prostějovský
Štefák, načež se přidali další jeho
parťačky i parťáci včetně kapitána
Šnajdra. Čímž se skóre do poločasové pauzy podařilo rozhojnit
alespoň na 7:2.
Vzhledem k totální bezradnosti
hostů překonat pevné zadní řady
ČR bylo už během třetí čtvrtiny
zřejmé, že vítězná rozlučka s jinak nepovedeným šampionátem
nemůže reprezentantům pořádajícího státu uniknout. Přesto střelecké trápení přetrvávalo a také po
přestávce trvalo nekonečných 480
vteřin, než balón poprvé propadl
skrz obroučku. Ani tak se neúnavně fandící příznivci nenechali odradit, aby je mladí Češi v úplném
finiši odměnili pěti trefami rychle
za sebou z 10:4 na 15:4 v posledních dvou pohodově intenzivních
minutách. Úplnou tečku přitom napsal miláček obecenstva Petr Šnajdr
z SK RG Prostějov nádherně efektním zakončením pod nohou současně se závěrečným klaksonem.
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Pokud vezmeme Mistrovství Evropy do 21 let z celkového hlediska daného sportu, dopadlo na nejvyšších
příčkách přesně dle předpokladů.
Do finále prošli v exhibičním tempu
dominantní týmy Nizozemska a Belgie, tedy dvou korfbalově nejvyspělejších zemí vzniku tohoto specifického odvětví. A rozhodující souboj
o zlato přinesl pro skutečné znalce
fantastickou podívanou absolutně
špičkové úrovně. Super Holanďané
přitom vyhráli 21:12, tím oslavili nezpochybnitelně spravedlivý triumf.
Za druhými Belgičany pak uzmuli
bronz Němci díky udolání Angličanů
16:15 v duelu o třetí post.
Český nároďák skončil navzdory
velké snaze až sedmý, nicméně absolutorium je potřeba vyslovit jak
fanouškům, tak organizátorům.
V těchto oblastech dosáhl Prostějov
naprostého maxima, co vůbec šlo.
A dokázal se přiblížit, možná dokonce vyrovnat tomu, co je s korfbalem možné po stránce pořadatelského zajištění i divácké atmosféry
v Beneluxu.
V příštím vydání Večerníku přineseme celostránkové ohlédnutí za
prostějovským Mistrovstvím Evropy v korfbalu do 21 let!

Slavnostní zahájení s primátorem Jurou
PROSTĚJOV Mistrovství Evropy
v korfbalu do 21 let sice začalo už
v úterním dopoledni, ale slavnostní zahájení pořadatelé nechali až
na 16.30 hodin odpoledne před
prvním zápasem domácí reprezentace ČR.

39

K diváky nabitému hledišti ve svých
uvítacích projevech postupně promluvili viceprezidentka Mezinárodní
korfbalové federace Joana Faria, předseda Českého korfbalového svazu
Daniel Valeš a primátor statutárního
města Prostějov František Jura.

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme hostit tak významnou mezinárodní akci
v mladém a dynamicky se rozvíjejícím
sportu. Všechny vás v našem krásném
městě srdečně vítám, ať se vám na
hřišti daří a zároveň si Prostějov i jeho
okolí stihnete co nejvíc prohléd-

nout,“ řekl mimo jiné František Jura.
Společně s prvním náměstkem
Janem Krchňavým, který byl slavnostnímu zahájení také přítomen, už
v pondělí přivítali všech osm zúčastněných výprav ME v obřadní síni
prostějovské radnice.
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Foto:
Marek Sonnevend

„Určitě jsme chtěli postoupit do
semifinále, proto panuje zklamání z toho, že se to těsně nepovedlo
v rozhodujícím utkání s Anglií. Tahle porážka se navíc asi promítla do
následného zápasu o umístění proti
Maďarsku, které jsme bohužel také
prohráli a nakonec tedy bojovali jen
o sedmou pozici. Zvládnout tenhle
souboj se slabšími Katalánci už byla
povinnost, aspoň čest jsme uhájili.
Ale po výsledkové stránce je až sedmá příčka samozřejmě málo, mířili
jsme mnohem výš.“
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„Celkový pocit z turnaje po stránce našich výkonů i výsledků je samozřejmě
zklamání. Všichni z českého týmu jsme
chtěli bojovat o medaile a já jsem přesvědčený, že družstvo jsme na to měli.
Nepodařilo se nám ale zvládnout dvě
vyrovnané bitvy s dramatickými koncovkami včetně zlomového utkání
proti Anglii. Zvítězit potom nad Maďarskem a hrát o páté místo by ještě
znamenalo solidní konec, bohužel
však přišla druhá těsná porážka, tentokrát v prodloužení. Zdolat nejslabší
Katalánce jsme na závěr jednoduše
museli, nicméně šampionát musíme
z pohledu našeho až sedmého postu
hodnotit jako nepovedený.“
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„Jsem nadšený z vynikající divácké atmosféry i perfektního organizačního
zvládnutí celého mistrovství. Na to,
že se o pořádání takhle vrcholného
turnaje starali skoro výhradně členové našeho klubu a korfbaloví nadšenci, dopadl šampionát naprosto úžasně. Každé střetnutí provázelo skvělé
povzbuzování fanoušků, organizace
šlapala na jedničku a za to všichni,
kdo se na tom podíleli, zaslouží velké
poděkování. Jen škoda, že nádherná
akce nevyšla i českému reprezentačnímu výběru. Každopádně mám
ohromnou radost ještě z jedné věci:
uskutečnění výstavy + setkání pamětníků u příležitosti oslav třiceti let
existence korfbalu v ČR.“
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„Abych pravdu řekl, myslel jsem
si, že na domácím mistrovství
Evropy dopadneme mnohem líp.
Klíčový byl zápas proti Anglii, kde
chyběl kousek k postupu do semifinále a tím bychom se hodně
přiblížili splnění týmového cíle
– zisku medaile. Bohužel to nevyšlo a nakonec jsme na turnaji dokázali porazit jen Katalánsko, byť
dvakrát. Rozhodně jsme ale nic
nevypustili, naopak pokaždé bojovali naplno až do konce. Stačilo
to však pouze na sedmé místo.“
XÚUNGFMQXÚUGTXKU
PCLFGVGPCUVTCP÷
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„MUSEL JSEM SE RYCHLE SBALIT...“
Hokejový brankář Jakub Neužil už není jedničkou prostějovských Jestřábů

PROSTĚJOV Byl jistotou a oporou Prostějova i v nesnadných dobách. A hlavně konečně gólman,
který se stal stabilní jedničkou
v jestřábím hnízdě. To už je ale minulost. Brzy pětadvacetiletý brankář po čtyřech letech zamířil na
druhý konec republiky, dnes již obléká dres Kadaně. Za sebou přitom
na Hané zanechal nemalou stopu.
Během let 2015 až 2019 odchytal
jen v základní části za Jestřáby 124
utkání a dalších 15 přidal v play-off
s procentuální úspěšností zákroků
91,79% a průměrem 2,67 branek
na utkání. Dva předchozí ročníky
po sobě dokonce držel úspěšnost
zákroků nad hranicí dvaadevadesáti procent. Letošek se ale mladému gólmanovi příliš nepovedl,
v pěti utkáních měl úspěšnost zásahů jen 89,72% a reakce vedení
LHK byla rychlá: pomažeš pryč!

„Rozhodně na všechna play-off. I na
to první, kde jsem odchytal jen jeden
zápas se Slavií a zakončil ho nulou.
Pak určitě rád budu vzpomínat na série s Kladnem a se Vsetínem. To bylo
opravdu super. Chodilo tehdy hodně
fanoušků, navíc si myslím, že jsme byli
více než konkurenceschopným soupeřem.“

přesun, po obědě se to řešilo na úrovni klubů. Pak jsem
se musel rychle sbalit a odjet
domů do Prahy. Hned odtamtud jsem jel do Kadaně a čekalo mě rozbruslení i zápas. Pro
mě to ale nakonec tak hrozné
nebylo. Jsem Pražák, takže to

Rozhodl se tak klub, důvody mého odchodu bych
ale nechtěl ventilovat. S panem Vykoukalem jsme si
sedli, pobavili se a na závěr si podali ruku. Tím to
pro mě končí. Dozadu už se nedívám, jen dopředu...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yyJak proběhlo ukončení spolupráce? Přišel impuls ze strany
klubu nebo to bylo oboustranné?
„Rozhodl se tak klub, bylo to jeho rozhodnutí, já odcházet nechtěl. Postoj
vedení ale plně respektuji, měli k tomu
svoje důvody. Sám se už snažím dívat
hlavně dopředu a změnu vnímám
pozitivně.“

19052410597

yy Co z vašeho pohledu může za
váš odchod? Cítil jste například
větší tlak od trenérů?
„Asi bych to nechtěl veřejně ventilovat... S panem Vykoukalem jsme
si sedli, pobavili se a na závěr si podali
ruku. Tím to pro mě končí.“
yy Pokud byste měl porovnat minulou a aktuální sezónu, jak by
hodnocení dopadlo?
„Letos nám celkově hra dozadu příliš nešla, minulý rok to bylo lepší. Nerad bych
se pouštěl do taktických záležitostí, to mi
jako brankáři nepřísluší. Přeju ale klukům samozřejmě nadále hodně štěstí.“
yy V Prostějově jste byl od roku
2015. To je asi hodně zážitků
a vzpomínek, které jsou nejhezčí?

(QVQ5--CFCÿ

yy
S kým jste si za ta léta v prostějovské kabině nejvíce rozuměl?
„Nejvíce asi s Danem Kolářem. Bydleli jsme spolu na pokoji, kdybych
tedy měl vybrat jednoho člověka,
tak jeho. Nicméně si myslím, že lidí,
s nimiž jsem si rozuměl, bylo hodně.
Nerad bych někoho opomněl. Na
Prostějov budu vzpomínat jen v dobrém a rád. Byl to pro perfektní start do
seniorské kariéry.“
yy Nyní už jste hráčem Kadaně. Jak
přesně vám přesun ovlivnil nebo
ovlivní život?
„V den, kdy mi to oznámili, to bylo
hektické. Pan Vykoukal dolaďoval

mám do Kadaně nyní blíž.
(pousměje se) Autem je tam člověk
za chvilku.“
yy Proč vlastně Kadaň? Vzešla tato
možnost od vás nebo to byla dohoda klubů?
„Pan Vykoukal mi oznámil zájem Kadaně. Pro mě je to výzva, nový impulz.
Vnímám to tedy pozitivně. Dozadu
se nekoukám, jen dopředu. Budu se
snažit na sto procent Kadani pomoci.
A věřím ve zlepšení výsledků a že nějaké zápasy vyyhrajeme. Je tam i spolupráce s extraligou, tak uvidíme...“
yy Ano, před sezónou Kadaň navázala oficiální spolupráci s něko-

lika kluby, mimo jiné
s pražskou Spartou. Vnímáte
tedy váš přesun na sever Čech i jako
možnost proniknout do extraligy?
„Jsem tomu blíže. Uvidím teď, jak to
bude s výkony. A třeba se pro mě nějaká šance naskytne.“
yy V týmu už působí Roman
Chlouba, který měl být velkou posilou Jestřábů, ale nakonec se v týmu
neudržel.
„S Romanem se samozřejmě známe.
I tohle mi ulehčilo příchod. Není to
ale jediný můj někdejší spoluhráč, je
tu více kluků, co hráli v Prostějově.“
yy Jaké zkušenosti máte se zázemím tohoto severočeského klubu?
A znáte Kadaň jako město?
„Popravdě, co se týká zázemí, tak je
to v Prostějově na zcela jiné úrovni.
V Kadani se to teprve pomalu skládá dohromady po předchozích hubenějších letech. Sám zde působím
poprvé, takže Kadaň jako takovou
neznám, pouze zdejší zimní stadion.
Ale to nebude dlouho trvat, abych
se s prostředím sžil.“
yy U zázemí ještě zůstaňme, tentokrát ovšem fanouškovského. Na
Prostějov chodí většinou kolem
půldruhé tisícovky příznivců, v Kadani se pohybují návštěvy na hranici
pouhých dvou stovek. To je asi pro
vás velká změna?
„Hlavně na domácích zápasech ano.
Co si budeme povídat, ze zápasů
Kadaně s Prostějovem si pamatuji,
že zde není atmosféra úplně bouřlivá. Snažím se ale hlavně soustředit
a vnímat spíše hru. Je ale pravdou, že
tohle je velká změna.“

jak to vidí vedení...
„Výkony brankářů byly nevyrovnané a proto jsme se rozhodli udělat
v brankovišti změnu. Jakuba Neužila vystřídal Tomáš Štůrala, který vytvoří dvojici s Danem Dvořákem. Tomáš nám výrazně pomohl v minulé
sezoně a věříme, že na to naváže i letos. Kuba Neužil v Prostějově odvedl velký kus práce, odchytal tu výborné zápasy a série play-off a my mu
chceme za jeho práci poděkovat! V současné době však cítíme, že on i my
potřebujeme nový impulz. Do nového angažmá i do života mu přejeme
jen to nejlepší!“
Jiří VYKOUKAL, trenér a sportovní manažer LHK Jestřábi Prostějov

vizitka
JAKUB NEUŽIL
✓ narodil se 9. listopadu 1994 v Praze
✓ hokejový brankář, donedávna
brankářská jednička LHK Jestřábi Prostějov
✓ odchovanec pražské Sparty,
kterou prošel mládežnickými týmy
✓ nejvíce se mu dařilo v sezóně 2013/2014,
kdy naskočil do 32 zápasů a úspěšnost si v extralize juniorů
udržel nad 92 procenty
✓ následně premiérově naskočil do mužského hokeji, když odchytal
29 zápasů ve druhé lize za Vrchlabí
✓ před ročníkem 2015/2016 se stal posilou prostějovských Jestřábů,
na střídavé starty jezdil do druholigového Valašského Meziříčí
✓ od sezóny 2016/2017, ve které oblékal pravidelně prostějovský dres,
si vytvořil lichotivou statistiku pod tři inkasované branky na zápas
a jeho procentuální úspěšnost byla vždy nad 91 %, tuto pozitivní
bilanci si podržel po dobu následujících dvou ročníků Chance ligy.
Konkrétně v sezónách 2017/2018 a 2018/2019 se stal brankářem,
jenž vychytal v rámci první ligy nejvíce vítězství pro svůj tým
✓ během působení v Prostějově si připsal celkem 124 zápasů v základní části,
dalších 15 v play off a vychytal devět čistých kont
✓ poslední zápas v jestřábím dresu absolvoval 28. září proti Litoměřicím
(prohra 1:6), už po dvanácti minutách však střídal
✓ ve středu 9. října absolvoval zápas za Kadaň, opět proti Litoměřicím
zajímavost: během pěti prostějovských sezón postupně přebíral roli
jedničky,anijednupřitomneabsolvoval po boku stejného brankáře, když
za parťáky měl postupně Luboše Horčičku, Pavla Kantora, Dominika
Groha, Tomáše Štůralu a naposledy tedy Daniela Dvořáka
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FILIP SMEJKAL PRACUJE U MLÁDEŽE I JAKO ŠÉFTRENÉR
„Musíme mít kolektivní cíle,“ burcuje k týmovosti

PROSTĚJOV Od letošní sezóny mu v SK Prostějov 1913 přibyla nová funkce. Filipa Smejkala jmenovalo vedení klubovým
šéftrenérem. Sedmatřicetiletý bývalý útočník se mimo jiné
snaží zajistit efektivní návaznost jednotlivých kategorií. Jak
ale sám podotýká, žádný cíl si neuzurpuje pro sebe. Proto klade důraz na spolupráci se všemi svými kolegy. A nejen s nimi...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Petr
KOMÁREK
Práce v klubu musí dávat smysl. Filip
Smejkal na to z pozice šéftrenéra prostějovské mládeže neustále dohlíží.
„Chci, aby na sebe všechny naše kategorie – od nejmenších až po ty dorostenecké, juniorské – navazovaly,“
prohlásil někdejší forvard Prostějova,
Olomouce a Havířova.
Za zásadní cíl si vytkl vychovávání
kvalitních sportovců, kteří obstojí
také ve společnosti. „Několikaletý
hokejový proces v mládeži by jim
měl do života hodně dát. Osobně
si přeji, aby náš systém byl schopen

vychovat i ty hráče pro seniorské
týmy, a to nejlépe tady v Prostějově,“ zdůraznil Smejkal. Po cestě
k ušlechtilým metám ovšem nekráčí
sám. Ani nemůže. „Musejí to být cíle
všech v našem kolektivu. Proto budu
chtít vše hodně konzultovat s kolegy
v klubu, abychom tak vytvořili to
správné zdravé prostředí pro naši práci,“ objasnil.
Jako šéftrenér zároveň komunikuje
s hokejovým svazem a jeho příslušným regionálním trenérem. Společně
se zaměřují na řešení různých problémů, novinek či seminářů pro trenéry.
Souběžně s tím Smejkal stále působí jako hlavní kouč prostějovských starších a mladších žáků.
„Mám toho hodně, to je pravda. Ale
to samé platí i pro většinu ostatních

trenérů v našem klubu,“ namítl. „Trénování musí člověk brát jako poslání. Jinde se asi okrádá, ovšem tak to
prostě chodí,“ uvedl přesvědčeně.
Své názory se snaží probírat jak s kolegy v Prostějově, tak i s těmi z jiných
klubů. „Jen tak se můžeme někam
posouvat. Hrozně rád se bavím
s Jirkou Osinou z Kroměříže či
panem Novákem ze Šumperka.
Volám si také s Lukášem Majerem, se kterým také jezdím na letní kemp, kde se řeší hokej docela
extrémně,“ přiblížil. Pro komunikaci s ostatními trenéry využívá rovněž
program Coachmanager. Osobně
ho považuje za výborný projekt.
„Ovšem pořád zastávám názor, že
co prožiješ a zažiješ osobně, je lepší.
Můžeš vidět sto tréninků na papíře.
Ale pokud nejsou emoce, tak ten
trénink, byť je na papíře stejný, může
vypadat v podání dvou různých
trenérů úplně jinak,“ podotkl Filip
Smejkal, že nejlepší je zdokonalovat se přímo při praxi – přímé práci
s mladými hokejisty.
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Akce v rámci Týdne hokeje ve mně
zanechala velice pozitivní dojem.
Hlavně kvůli angažovanosti Českého
hokeje (dříve Českého svazu ledního
hokeje), který se prostřednictvím
této náborové akce snaží pomáhat
nejen českému hokeji, ale i fungování všech klubů. Další velmi slibnou
stránku vidím v tom, že svaz spolu
s kompletním materiálním a propagačním zabezpečením obstaral také
dárky pro děti – v podobě náramků
a hlavně krásných dresů. Díky nim
budou mít děti hezkou vzpomínku
a díky nim se rovněž většina z nich
rozhodne věnovat právě hokeji.
Myslím si, že akce byla uspořádaná na velmi dobré úrovni. V klubu
jsme se na ni dostatečně dlouho
dopředu nachystali. Velmi si vážím
účasti všech kolegů–trenérů. Ačkoliv trénují starší kategorie, pochopili
význam takovéhoto zábavného náboru. Jeho zásluhou budou i oni za
několik roků trénovat děti, které přišly na Týden hokeje.
V neposlední řadě děkuji také všem
spolupořadatelům a lidem z vedení
klubu. Všichni si udělali čas na to,
aby plnohodnotně pomohli. Ať už
při organizaci, moderování, nebo při
samém průběhu akce.
Mikuláš MIHŇÁK,
hlavní trenér přípravky
SK Prostějov 1913
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Proto se snažil poohlédnout po jiném
moravském angažmá. Marně. Po zhruba dvou týdnech se však věci začaly
obracet k lepšímu. Stál za tím nový
kontakt. „Ozval se mi jeden člověk, že
Týden před začátkem letní přípravy by mi chtěl dělat agenta. Předtím celou
se Marek Micka dozvěděl, že už jej situaci probíral s panem Černoškem,“
v Brně nechtějí. Nemají o něj zájem. nastínil prostějovský odchovanec. Spo-

jil se s ním Martin Podlešák, někdejší
útočník Sparty Praha a Českých Budějovic a současný renomovaný hráčský
agent. „Je z Berouna, takže má známosti
i v Čechách. Díky nim zjistil, že v Plzni
shánějí gólmana ročníku 2001,“ objasnil Micka. Proto se vydal na zkoušku do
města vyhlášeného spodně kvašeným
pivem ležáckého typu. Uspěl a klub si
jej vzal na roční hostování. „Přijde mi,
že přístup v Plzni je celkově profesionálnější a férovější než v Brně. Líbí se mi
tu,“ neskrývá svou spokojenost. Domů
na Prostějovsko se momentálně, v průběhu školního roku, dostává jednou za
dva až tři týdny.
Dění na západě Hané se nicméně snaží co nejvíce sledovat. Výrazněji než
o mládež se zajímá o zápasy „A“-týmu
Jestřábů. Zároveň zůstává v kontaktu
s představiteli SK Prostějov 1913. Stále je totiž kmenovým hráčem klubu.
„Naposledy jsme řešili, jestli je všechno
v pořádku s Plzní, a co s registračkou.
Byl tam totiž nějaký problém s Brnem,“
vybavil si.

jeden z těch důvodů, proč jsem si vybral
právě Prostějov. Vyhovuje mi styl tréninků a líbí se mi, že nás nutí dělat vše naplno. Když se nám teď nedařilo, nedošel do
šatny a neřval po nás... Nebo i na ledě při
zápase dokáže věci vysvětlit úplně v klidu. Je hodně nepříjemné, když nějaký
trenér své hráče ponižuje a křičí po nich
po každé sebemenší chybě.“
yy Jak hodnotíte první část vaší dorostenecké soutěže?
„Abych byl upřímný, první část sezóny
byla celkem dobrá, i když to tak možná
nevypadá. Sice jsme prohrávali, ale postupně jsme se zlepšovali. A hlavně to
chtělo se sehrát.“
yy Co stojí za větším počtem proher, bylo obtížné, abyste si jako tým
sedli?
„Dělali jsme úplně zbytečné chyby.

V posledních zápasech jsme prohráli
jen vinou toho, že jsme si nechali po našich chybách dát gól. Třeba když jsme
hráli s Břeclaví, byli jsme jednoznačně
lepší. Dostali jsme vyrovnávací gól až
třicet sekund před koncem. Byla to pak
už jen smůla. A jako tým jsme se podle
mě sehráli celkem rychle.“
yy Jak komunikujete s ruskými spoluhráči Boikem, Shchipakinem?
„S kluky z Ruska komunikujeme normálně česky. Něco už chápou a na některé základní věci odpoví.“
yy Jaké cíle si kladete do zbytku sezóny?
„Určitě vyhrát co nejvíc zápasů a zlepšovat se jako tým. Poslední zápasy jsme
hráli v dobrém tempu, a když to tak bude
pokračovat, určitě budeme vyhrávat.“
yy Na čem především pracujete na
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PLZEŇ, PROSTĚJOV Nové zkušenosti získává kmenový hráč
SK Prostějov 1913 Marek Micka. Osmnáctiletý brankář se
z Brna, kde o něj nejevili zájem, přesunul do Plzně. Tam chytá
za juniorku a dokonce také chodí na tréninky s extraligovým
„A“-týmem.

Petr KOMÁREK

V dresu plzeňské juniorky zatím v letošní mistrovské sezóně zapsal sedm
startů. Úspěšnost zákroků si po nich
drží kolem devadesáti procent. „Úplně
spokojený nejsem,“ přiznal osmnáctiletý maskovaný muž. „Úspěšnost kolem
devadesáti procent je pořád málo. Navíc
mít plus mínus stejný počet výher a proher, když jsem jednička, je z mého pohledu celkem špatné,“ řekl otevřeně. Na
druhém konci republiky se to pokusí
dotáhnout co nejdál. V Plzni to má rád
a cíle s nejstarší mládežnickou kategorií
bude mít zřejmě nejvyšší, jaké mohou
být. „Máme sice mladý, ale zato dravý
a útočný tým. Ještě si na sebe ale musíme zvyknout, je tu hodně mladých
hráčů,“ ví Micka.
Jako západočeský Indián nenastupuje
v původně předpokládané Lize akademií, ale pouze v Poháru DHL. „Dění na
svazu je zvláštní, ale jsem rád, že aspoň
hrajeme. Mělo to být pozastavené až na
měsíc, což by nebylo dobré,“ komentoval situaci ze svého pohledu. V kabině ji
už se spoluhráči moc neřeší. Zpočátku

to však bylo přesně naopak. „Hlavně
kvůli tomu, že jsme měli předehrávku
proti Českým Budějovicím. Den před
utkáním jsme se dozvěděli, že nebudeme hrát. Nakonec se to ovšem nějak
vyřešilo,“ oddechl si. Do dění v českém
hokeji mluvit nechce, z jeho směřování ale příliš dobrý pocit podle vlastních
slov nemá.
Od Plzně si slibuje, že jej jako juniora
dokáže pořádně připravit na přechod
mezi muže. „Teď, když se v ´áčku´
zranil Jaroslav Pavelka, s ním chodím
dvakrát týdně na tréninky. Podmínky
k přechodu mezi seniory mám dobré.
Záleží jen na mně, jestli na sobě budu
tuhle sezónu pracovat. Třeba se pak
nějaká nabídka z mužů naskytne,“ uvažuje Marek Micka, který obdivuje práci Škodovky s juniorkou. „Každý týden
se scházejí trenéři juniorky a áčka. Baví
se, jak se komu daří, co bychom měli
hrát a podobně. Je to dobré, jsme pak
připravení případně naskočit do extraligy,“ prozradil v exkluzivní zpovědi pro
Večerník talentovaný gólman.

[3ÑCM<I<?1ü@=ÁàÁ'@OJKMJIµNJ?M<UJQÑHĄNO@F h
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PROSTĚJOV Chce se zlepšovat a maximálně pomáhat týmu.
Dorosteneckému útočníkovi prostějovského mládežnického výběru Sk 1913 Adamu Stloukalovi (na snímku) prostějovské prostředí sedí. Mimo jiné si cení trenéra Martina Půčka,
který je trpělivý a na střídačce, v kabině i během tréninků
pracuje konstruktivně.
„Z důvodu, že když jsem sem došel poprvé, přišlo mi to tu super. I když jsem
tady znal jen asi tři lidi, cítil jsem se po
pro Večerník
pár trénincích fajn. Kolektiv byl super
Petr
a hlavně jsem byl nadšený z trenérů.
KOMÁREK
Další z důvodů je určitě to, že to sem
mám blízko.“
yy Adame, jak jste se vůbec dostal do yy Jak na vás působí hlavní trenér
Prostějova?
dorostenecké kategorie Martin Pů„Přes spoluhráče, který tady začal hrát ček?
také až tuto sezónu.“
„Prozatím jako jeden z těch lepších treyy Proč jste se rozhodl právě pro nérů, kteří mě za celou dobu mé dosaeskáčko?
vadní kariéry trénovali. A upřímně je i to

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

#FCO5VNQWMCNPCUVWRWLGXFQTQUVW5-
2TQUV÷LQXUéÊUNGO
Foto: archiv A. Stloukala

trénincích?
být takový odrazový
„Hodně na soumůstek do dalších
hře a hře na mazápasů?
lém prostoru.“
„Určitě ano. Máme
yy Jaké si vy osobně kladete do
teď větší motivaci.
této sezóny cíle a jak se vám je
Třebíč je hoddaří plnit?
ně kvalitní tým
„Nemám nějaké konkrétní cíle. Určitě
a hraje dobře.
se chci zlepšovat a hlavně pomoct co
To, jak pracujenejvíc týmu. A mít v něm nějakou roli.
me na tréninChci hlavně trenérům dokázat, že si
ku, se pak odprostor na ledě zasloužím. A snažím se
ráží v zápase.
dělat hodně věcí navíc.“
Jsem si jistý, že
yy V posledním utkání první části
když to takto
své soutěže jste konečně vyhráli, bude pokračovat, určitě dokážeme hrát
porazili jste Třebíč. Může to pro vás kvalitní zápas s každým družstvem.“
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HRÁČ

VEČERNÍKU V SOBOTU REPRÍZA POSLEDNÍHO SOUBOJE O BRONZ
BK Olomoucko je po čtyřech kolech třetí

IGOR JOSIPOVIÈ

PROSTĚJOV Na konci minulé sezóny basketbalisté BK
Olomoucko svitavský výběr zválcovali. V sérii o bronz dominovali na půdě soupeře i v domácí odvetě a získali první medaili
v historii. O prodloužení vítězné série s urputným protivníkem
se Hanáci budou snažit v rámci 5. kola Kooperativa NBL, v němž
Tury přivítají v hale Sportcentra DDM. Utkání se hraje 26. října
od 18.00 hodin.

Další poctivý výkon předvedl vysoký pivot,
který si dokázal zjednat patřičný respekt
pod košem, téměř vymazal exprostějovského Kamila Švrdlíka, který dal pouze šest
bodů. Josipovič navíc dokázal hrát čistě
a během třiadvaceti minut pouze dvakrát
fauloval. Současně se předsezónní pisla
BK Olomoucko prosadila také v útoku,
kde legionář ze srbska proměnil všechny
čtyři střely ze hry a při trestných hodech
minul jednou šestku z pěti pokusů

LUKÁŠ
PALYZA

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Od našich posledních zápasů mistrovských měsíců uplynulo několik
měsíců. Na konci minulé sezóny
Turům odešla forma, to se teď nedá
předpokládat. V obou týmech došlo
k několika změnám. Čeká nás jiný
zápas než ty předešlé,“ míní trenér
Olomoucka Predrag Benáček.
Ve svitavské kabině se toho v průbě-
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Pro vývoj zápasu Olomoucka
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Zmìny termínù
OLVWRSDGRYÙFK]½SDVÕ
Prostějov (lv) – O půl hodiny
dopředu budou posunuty začátky
domácích zápasů BK Olomoucko,
které jsou na programu 2. a 13. listopadu. Duely s Děčínem a Ostravou budou startovat v 17.30 hodin,
přestože původní úřední začátek byl
stanovený na 18.00 hodin. Týká se
to všech zápasů, vedení soutěže vyhovělo přání České televize. „Naše
zápasy sice nejsou vysílány v přímém
přenosu, ale na Kavčích horách vzniká nové studio a v průběhu vybraného hlavního duelu budou probíhat
přímé vstupy z ostatních zápasů a jejich sestřihy. Proto budou tato utkání
začínat v předstihu,“ vysvětlil změny
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

Prvoligové derby
SÔHORzHQR
Prostějov (lv) - Hanácké derby
prostějovských Orlů s Olomoucí v první lize bylo po vzájemné
dohodě klubů odloženo na listopad. Původně se totiž duel měl
hrát pouze den před zápasem BK
Olomoucko v Pardubicích a hned
několik hráčů je také na soupisce mužstva z Kooperativa NBL.
„Derby by se muselo hrát bez těchto hráčů a to by nebylo to pravé.
Proto jsme střetnutí přeložili,“ potvrdil změnu sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
V dosavadním průběhu skupiny
Východ druhé nejvyšší soutěže
mají Orli bilanci 3 – 1, když vyhráli nad Komfortem Brno, Opavou
„B“ a v Novém Jičíně, naopak padli
pouze ve Zlíně.

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt
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hu přestávky hodně změnilo. Odešel
C. J. Aiken, Marek Welsch, Adam
Číž, Tomáš Teplý a Martin Novák.
Nováčky jsou Geno Crandall, Damonte Dodd, Vojtěch Sýkora a Jan
Hlobil. Tým vede bývalý asistent Lukáš Pivoda, který nahradil Lubomíra
Růžičku, současného trenéra Brna.
„Těch změn je docela dost, někteří
hráči ovšem nepatřili do základní
rotace. Ta z velké části zůstala pohromadě včetně reprezentanta Puršla. Je
zkušená, umí si vyhovět. Tuři budou
opět nepříjemný soupeř jako v minu-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

lých letech,” odhaduje Benáček.
Jeho názoru odpovídají také ambice svitavských basketbalistů, kteří
v minulých dvou ročnících soutěže
skončili shodně na čtvrtém místě
a do posledního play-off dokonce
vstupovali ze druhého místa. „Chceme předvádět co nejpohlednější

basketbal a opět se rvát o medailové umístění,” naznačil plány kouč
Pivoda. „Budeme se prezentovat co
nejrychlejším přechodem do útoku
s co nejvyšším možným počtem zakončení v zápase. Současně si chceme stále zakládat na obraně. Bez ní
to nejde,“ dodal trenér Turů.

TOMÁŠ
VYORAL

3Ñ=JMIµCM<QJ=M<IîU<NO<QDG<-<M?P=D>@
BK PAR
BK OL

63:83

PARDUBICE Až nečekaně snadno dosáhli na třetí vítězství v sezóně basketbalisté BK Olomoucko.
V Pardubicích uspěli v utkání 4.
kola Kooperativy NBL naprosto
zaslouženě. Po poctivém výkonu
uspěli v poměru 83:63, když místy vedli až do devětadvacet bodů
a aktivním napadáním donutili
svého protivníka k šestadvaceti
ztrátám.
Oba soupeři hráli od začátku hodně
rychle a tomu odpovídalo také časté
střídání. Hned během první čtvrtiny
poslali hosté do zápasu osm hráčů,

domácí dokonce ještě o jednoho
více. Vysoké tempo zpočátku více
vyhovovalo Olomoucku. Sice inkasovalo jako první, rychle ale skóre
otočilo. Od šesté minuty byli hráči
bodově vepředu a v poslední minutě odskočili na rozdíl sedmi bodů –
23:16.
Vedení hosty povzbudilo a zásluhou
pěti bodů Morgana odskočili ve 12.
minutě na rozdíl deseti bodů - 28:18.
V tu chvíli se Pardubice na několik minut zvedly a sérií šesti bodů
snížily. Pak ovšem Hanáci přitlačili
v obraně a sérií 14:1 si zajistili nadějné vedení 42:28 na konci osmnácté
minuty. Poslední slovo na konci
poločasu měl Půlpán, jeho dalekonosná střela však pouze snížila ztrátu
Východočechů na 33:46.

Pardubice vstoupily do třetí čtvrtiny
s touhou dvoucifernou ztrátu vymazat, jejich plán ale tvrdě narazil. Hostující sestava výborně bránila a přes
čtyři minuty nedostala ani bod.
Sama naopak po koši Norwy natáhla bodový rozdíl na dvacet bodů
- 53:33. Tým Olomoucka nevyvedlo z konceptu ani krátké vzepjetí
protivníka. Pod vlastním košem dominoval a díky tomu vstupoval do
poslední pasáže za příznivého stavu
65:43.
S chutí hrající Hanáci pokračovali
v pardubické demolici i na začátku
závěrečné periody. Po úvodních šesti bodech dovolili soupeři skórovat,
přesto vedli ve 34. minutě rozdílem
třídy 74:45 a s přehledem si došli pro
zasloužený úspěch.
(lv)
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NA TISKOVCE...

Ken SCALABRONIt$-,+22CTFWDKEG
„Když se po zápase díváte na čísla, tak někdy nelžou, a to nyní jednoznačně
platilo. Olomoucko hrálo výborně, koncentrovaně a chytře v obraně, našich
šestadvacet ztrát přeměnilo na svých čtyřiatřicet lehkých bodů a to popisuje
příběh zápasu. My jsme se celé utkání snažili najít svůj rytmus, ale vždycky, když jsme se nadechovali, hosté udělali znovu něco pozitivního. Ukázali
svou kvalitu jako tým.“

2TGFTCI$GP¾éGMt$-1NQOQWEMQ
„Musím říct, že jsme nečekali, že utkání bude mít takový průběh, že povedeme o dvacet a pět minut před koncem skoro o třicet bodů. (úsměv) Hráli
jsme výborně v obraně, přinutili jsme hráče Pardubic k šestadvaceti ztrátám
– to je hodně, s tím se těžko hraje, takže výsledek ani nemohl být jiný. Radek
Kouřil udělal obrovskou práci v obraně na Tomášovi Vyoralovi, říkali jsme
si, že on a Švrdlík nám nesmějí dát kolem čtyřiceti bodů, což se podařilo.
Týmová obrana byla skvělá.“

Šéf Orlů věří juniorům i prvoligovému týmu
PPROSTĚJOV O pokračování doby
bronzové v elitních výběrech sní na
začátku nové sezóny předseda mládežnického basketbalového klubu
BCM Orli Prostějov Michal Műller.
V minulém ročníku získali junioři
medaili v extralize, výběr do 23 let po
nadstavbové části první ligy skončil
také třetí a vzhledem k systému soutěže už do play-off nezasáhl.

„Oba výsledky nás potěšily. Potvrdily,
že naši práci děláme dobře. Současně ale loňské výběry nasadily laťku
hodně vysoko. Nebude jednoduché
výsledky zopakovat, ale přesto si
myslím, že se to může podařit. Máme
dobré hráče, týmy jsou kvalitně složené,“ říká šéf prostějovských Orlů.
V juniorské sestavě došlo k výrazné
obměně kádru. Na soupisce chybí tři

nejlepší střelci z posledního soutěžního ročníku Juraj Páleník, Erik Klepač
a Štěpán Borovka. Všichni se posunuli
do seniorských výběrů, Klepač a Páleník jsou rovnou na soupiskách týmů
Kooperativa NBL. Podle Műllera ale
bývalé opory nahradí další odchovanci prostějovského basketbalu. „Máme
šikovné kluky, kteří jsou schopni převzít zodpovědnost za výsledky celého

týmu. V prvních zápasech se ukázali
hned čtyři hráči, kteří mají bodové
průměry přes deset bodů. Sezóna je
dlouhá, přesto je naší ambicí postup
do play-off a pak útok na průnik do
finálového turnaje čtyř nejlepších,“
naznačuje plány juniorů klubový předseda.
Prvoligový výběr je především
zálohou BK Olomoucko, klubu,

peřovy hlavní zbraně. Defenziva byla
základ.“
ƔƔ Hrál jste na Tomáše Vyorala,
který nezvykle často chyboval. Cítil jste, že hodně pomáháte svému
týmu?
„Šlo o týmovou práci všech hráčů na
hřišti. Pardubice mají dva reprezentační rozehrávače, od kterých se očekává, že budou hodně dobře dirigovat
a organizovat hru. A my jsme soupeře
přinutili k šestadvaceti ztrátám, což je
hodně neobvyklé.“

ƔƔ Inkasovali jste pouze třiašedesát bodů. Co tomu říkáte?
„Je to opravdu hodně
dobré číslo. Nevím,
jestli se to ještě někomu
v průběhu celého ročníku Kooperativa NBL
podaří.“ (úsměv)
ƔƔ Olomoucko dokázalo
být při zakončení přesnější.
S útokem jste spokojeni?
„Občas jsme také měli problém trefit volné střely, podařilo se to však nahradit
v obraně. Útok se ale postupně lepší.“

d2QéGV\VT¾VUQWRGąGD[NPGQDX[MNÚq
XwKONUKTQ\GJT¾XCé-QWąKN
PARDUBICE Dlouho před zápasem v Pardubicích kladl trenér
Predrag Benáček velký důraz na soustředění svého týmu v průběhu celého utkání. Na palubovce se ukázalo, že jeho slova padla
na úrodnou půdu a hráči jeho plán přetavili v zasloužený úspěch.
„Hned od začátku jsme ukázali, že budeme maximálně koncentrovaní. To byl klíč k vítězství,” prohlásil rozehrávač BK Olomoucko
Radovan Kouřil (na snímku).
úkoly, jak a koho bránit, na které
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník pardubické opory si dát největší

pozor?
Ladislav VALNÝ
„Trenér o tom mluvil. Vše bylo o tom,
ƔƔ Dostali jste před zápasem jak dokážeme pohlídat a pokrýt sou-

který hraje nejvyšší soutěž. Přesto
Orli nehodlají být v soutěži jen do
počtu. „Pokud nastoupíme v optimální sestavě, můžeme hrát s každým, což ukázaly už první zápasy.
Budeme hodně nepříjemní a věřím,
že můžeme hrát v základní soutěži
o postup do nejvyšší skupiny nadstavbové části,“ odhaduje Műller.
(lv)
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KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Páté kolo 2. ligy v házené
mužů ČR 2019/2020 – tedy poslední před nadcházející sváteční
pauzou - přineslo dvěma týmovým zástupcům zdejšího regionu v jihomoravské skupině této soutěže rozdílné výsledkové
emoce. Zatímco Kostelečtí se radovali z těsné výhry, házenkáři
Prostějova se museli nakonec před svým sokem sklonit.
Statistiky z obou zápasů, ostatní výsledky a průběžnpou ta- EXKLUZIVNÍ
bulku s dalším programem reportáž
najdete na straně 26. V příštím
pro Večerník
vydání Večerníku pak přineseme víc podrobností o obou du- Marek
SONNEVEND
elech včetně rozhovorů.

Házená: Kostelečtí otočili drama
s Újezdem, Prostějovští po boji
podlehli Maloměřicím B
SOK PV
SHC MAL

19:22
(11:10)

To házenkáři TJ Sokol II Prostějov v nezvyklém termínu
neděle hodinu po poledni hostili vedoucí SHC Maloměřice B s touhou po výsledkovém překvapení. A věru nebylo
daleko, neboť Hanáci ještě deset minut po přestávce vedli
13:12, aby v 55. dotáhli z 15:18 na 18:19. Mohli se přitom
opřít o dobrou hru směrem dozadu, naopak jim v improvizované sestavě plné veteránů postupně docházely síly. Což

-QUVGNGEMÚONCFÊM8QLV÷EJ2QURÊwKN éÊUNQ FCN·LG\FWW$TPCéV[ąKIÐN[
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33:32
(16:19)

Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK přivítali
tradičně v nedělním dopoledni kvalitního nováčka
Sokol Újezd u Brna. Po vyrovnaném začátku (4:3)
postupně nabírali vinou prostupné defenzivy stále
větší ztrátu, až několikrát prohrávali rozdílem šesti
gólů. Ještě ve 40. minutě to bylo 19:25, ale pak domácí rozjeli parádní stíhací jízdu a rapidním zlepšením výkonu (především obrany) krásně otočili na
33:30. V úplném závěru se sice ještě strachovali o

47
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se projevilo v koncovce, kdy favorit z jihu Moravy jejich
statečný odpor definitivně zlomil – 19:22.
„Dělali jsme, co se dalo. Naše obrana fungovala kvalitně,
za tu patří klukům pochvala. Ale při méně než dvaceti nastřílených gólech se v současné házené prostě nedá vyhrát.
Opakovaně doplácíme na to, že máme naprosté minimum
spojek, z nichž Filip Mikulka si navíc nedlouho po změně
stran obnovil zranění a musel odstoupit. Pak už jsme v závěru nestačili a na bodový zisk nemohli dosáhnout,“ litoval
kouč Sokola II Tomáš Černíček porážky na vlastní palubovce, která jeho družstvo přiblížila spodku aktuálního pořadí.

Foto: Marek Sonnevend

perně vydřené vítězství, leč těsně jej udrželi – 33:32.
„Proti nám neznámému soupeři jsme chtěli co nejlépe začít a hlavně málo inkasovat, bohužel bylo
všechno přesně naopak. A skoro dvacet obdržených
branek za první poločas je fakt hrůza. Naštěstí kluci
nepřestali věřit v obrat, pořád makali a během druhé půlky prokázali jak herní schopnosti, tak morální
sílu. Odměnou se stal skvělý obrat nepříznivého vývoje i perně vybojované dva body, z těžkého utkání dvojnásob cenné,“ okomentoval asistent trenéra
HK David Ševčík dramatickou bitvu, která odvrátila hrozbu kosteleckého pádu na samotné dno průběžné tabulky.
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„Nezvládám svůj chtíč,“ svěřil se mladý

19091211017

Pondělí

30. září
2019

oblíbenější

internetové

Číslo 3
9 • R
očník

23

stránky

19091311026

19091311035

19090510964

19091311018

ŠKODA ZA

VRBÁTKY
nulé úterý Dvaaosmdesátiletého
na
podlehl po nádraží veVrbátkách Václava D. zachytil
necelých
mivlak.Těžkým
ci. Jak Večerník
třech
zjistil, na dnech v olomoucké zraněním
vědnost,
vině byla
nemocnineboť pravidelně
nejspíš
Až do dne,
si zkracovat jeho nezodpokdy se mu
cestu přes
úspora pár
koleje.
minut nevyplatila...

19091311033

19091311036

19091311030

VÍCE O UDÁLOSTEC
H ČTĚTE

3 MILIONY

PLUMLOV
středně po Takto smutný
v Plumlově.příjezdu na místopohled se naskytl
hasičům
cem, nyní Mladá rodina neštěstí do chatové
bezprozůstala bez
si dům pronajala
oblasti Balkán
A kam půjdou
střechy
bydlet rodiče nad hlavou... teprve před
měsíCo
s

požár způsobilo?
NA DVOUSTRAdítětem?
NĚ 12-13

➢

ZNOVU HODNOTÍME

seriál „Restaurace

a hostince

pod lupou.“

str.

rozhovor

speciál
ní příloha

strana 36

16 stran

MILUJEME
2!Þ!.*
'

Pondělí

19101111146

stále více

7. října
2019

%K\KPEKOÊ

oblíbenější

internetové

Číslo 4
0 • R
očník

23

s pohodou

www.vecerni

Ce n a 2
0 Kč

VEČERNÍKU
vydání

Mich

..

navš
Pond

CO PŘESN
Ě SE

ělí

14.

?

stále

října

více

2019

oblíb

Čí s

DLE
C

UDÁL
O? A

JAK ZÁCH
RANNÁ

nehnutě
pohřebák

MISE

DOPA
DLA?

na
na nic

lo

eněj

41

•

ší inter

Ro

ční

neto

k2
3

MILU
2!Þ JEM
!.* E
'

vé strán
Ce

na

strana

31

ky wwws poho
.vece dou od
Kč
rnik 19.10
pv.cz .

20

96

stran

EXKLUZIVNĚ

k
2TCEQXPÊM
NCXMQX¾
5QWMTQOÆ
CRT¾X÷V÷E
C
LGPåUGEJV÷ URQN
/CTVKP RQJąGDPÊ
PGwċCUVPÆN¾ JVQOÊUVGEJ
NPGEJCVRąG 5ÊVGM
UNWåD[
UVTJN\MQNG
PC
UEG
PKE
8¾E
2x foto:LGVXNCMGO
PGéGMCN
LKwV÷OWåG
Michal 6QXwGMXčN

Kadlec
K

ČTĚT
E NA

STRA
NĚ 15

➢

19100911133

19092411056

19100211083

19100311092

19100411100

19100211083

19092411056

19100311094

VELK
JAK Á PAR
KON SI VED DUB

ICKÁ
dostih Ě ZE
LI
ový
SRD „NAŠE“ :
sport
ÉČKA

tivte

SEBE EBÁK SKOÈI
VRA L PRO
HA!
EX
EX

al KA

PROSTĚJ
jích
více OV Stačilo
u jednoho
než
dost. opravdu
prostějov
Minulý
kolejích skéz menších
pár
čtvrtek
vteřin
nečekal i ve pohřebn železničn
večer a mohlo
chvíli,
a vyrazil
+NWUVTCéPÊMQN¾å288GéGTPÊM
se zhruba dojít
kdy í služby ích přejezdů
se od Martin
za sebevrah
k další
Kostelce Sítek za pětačtyři
tragédii,
Kosteleck
s kamarád
em...
cetiletý kterých
na Hané
em. ou ulicí. muž
přibližova
Bylo
Okolo postavilje už tak
l osobnímu divné, naštěstí doprostře
nejen
vlak. že chlápekprojížděl d na kolekolejiště
Šlo
o vteřiny, stojí pracovní

➢

U
15

DNES

VYDÁNÍ
XXX
48
stran L

POHØ

L

dnešního

strana

od 12.10.

kpv.cz

96 stran

EX
EX

ZAORA

S tímhle
mění. Ve
už musíme
městě už
počítat,
Prostějova
dávno nežijí
složení obyvatelstva
pouze
Španělska totiž stále více
přicházejí „Hanáci“ a příliv
se
a mnoha
cizinců se v dohledné době
nujícím diskusím
zahraniční
dalších zemí
v budoucnosti
výrazněji
zaměstnaných dělníci zejména
ve společnosti
me sledovat
určitě nezastaví.proz Ukrajiny,
nejen ve
všude kolem,
jsme
zdejší průmyslové ale i Bulharska,
Do
přesto je provedli hlubší sondu
Tématu
však z nepochopitelnýchdo
fenoménu, zóně. Vzhledem Ruska,
se věnujeme
k rezojehož
důvodů
v rámci
pro některéprojevy sice můžena dvoustraně
seriálu
z nás stále
tabu...
KAUZY
8-9

A
zpravo UPIT
ROZ
dajství
ELŮ. MÍŠK


stránky

//'5' ąÊFQ2TQUV÷LQXC
$60'
$16öi+6
EXKLUZIVNĚ
"
Martin
PROSTĚJOV

GOTT
ZPŮ OVA
ZASTSOBILAPIET
19092411056

18042710444

BURS NAVÍ
A VZDZA C ZDAR
PRÁ
ĚLÁ CE MA!
NÍ

ULI, DRŽ
SE! JAK
FOTBALISTA
JE NA TOM
PO KOLAPSU?
exkluzivní

VYDÁNÍ

stran

navštivte

(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

DNE

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

10


DNES

XXXL
48

19090610970

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME
...

16 stran

19092311049

DNES NAVÍC
32+/(''20ZDARMA
ö
příloha

84 stran

SRWŐHFKGQHFK=(0 vlak, V Plumov
ě vyhořel dům,
ŏ(/

&Q RQJNGFPÆJQ QFUQW\GPÆJQ UGZW¾NPÊJQ FGXKCPVC D[ PKMFQ
PGąGMNåGUGKPVKOPQUVÊUPCåKNFQUCJQXCVPCRTQUVQPGXJQFPÚO
EJQX¾PÊO
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

speciální

s pohodou

www.vecernik od 5.10.
pv.cz

Ce n a 2
0 Kč

Vrbátky: seniora

➢

19091211016

MILUJEME
2!Þ!.*
'

stále více

DVÌ TRAGÉD
IE V REGION
zachytil
U

EX
EX

muž, který po opakovaných činech skončil ve vazbě a následně před soudem. Ten
sledovala i jeho přítelkyně, která o záletech svého milého zřejmě neměla vůbec
tušení...
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Za onanování v Brodku u Prostìjova
skonèil mladík ve vazbì,
nyní je opìt na svobodì EXKLUZIVNĚ
Martin ZAORAL
PROSTĚJOVSKOTohle byste do něj nikdy
neřekli... Pod pojmem „sexuální deviant“ si člověk představí zoufalého muže
středních let v hnědém baloňáku, devatenáctiletý P. P. má k tomuto vzorku hodně daleko. Sportovně založený elegán
přitom opakovaně obtěžoval ženy po
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PROSTĚJOV Nohejbalový oddíl
TJ Sokol I Prostějov provádí nábor
mladých adeptů tohoto sportu do
svých řad. Hlásit se mohou chlapci
okolo deseti let věku, to znamená i
o něco mladší nebo starší.
„Tréninky naší přípravky máme každý čtvrtek od 14.45 do 16.00 hodin
v prostějovské sokolovně na Skálově
náměstí. Moc rádi uvítáme každého
kluka, který má rád fotbal nebo sport
obecně a chtěl by se dobře naučit nohejbal,“ řekl Večerníku trenér Sokola
I Richard Beneš.
Za uplynulých více než dvacet let už
vychoval několik generací špičkových nohejbalistů, kteří v mládežnických kategoriích posbírali desítky medailí z republikových soutěží
včetně řady českých mistrovských

oblíbenější
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DO 15. listopadu 2019 si mohou stávající abonenti prodloužit své
předplatné na celý rok 2020 se slevou, a to za pouhých 800 Kč!
100811132

z jarního Přeboru Jihomoravského
kraje v Brně, kde Žilík i Schiller triumfovali a Škobrtal získal stříbrnou
medaili.
V polovině října se opět na moravskotřebovském letišti konalo mistrovství republiky ve volném letu seniorů (dospělých) 2019. Náš region
měl znovu zastoupení v disciplíně
Házedla a tentokrát z toho byl medailový double na dvou nejvyšších
postech. Zvítězil a titul šampiona
ČR vybojoval Bohumil Formánek z
Mostkovic, druhé místo obsadil juniorský mistr Česka David Žilík!
(ško, son) LOVOSICE, PROSTĚJOV Skvělého úspěchu dosáhli nejmladší házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK tím, že ve své věkové kategorii
ovládli Házenkářský festival Lovosice 2019! Za výborným počinem
na šestém ročníku velké mezinárodní akce se obsáhle ohlédl jejich
trenér Patrik Coufal.
„Pro jeden tým našich starších minižáků to byla již druhá účast na tomto druhém největším mládežnickém turnaji v
České republice. Jeli jsme obhajovat třetitulů. A ti úplně nejlepší to dotáhli tí místo z minulého roku, v naší kategoaž do juniorské reprezentace naší rii bylo přihlášeno čtyřiadvacet družstev
země, pro kterou vybojovali zlata na a ta organizátoři rozdělili do čtyř skupin.
světových šampionátech!
Úvodní dva zápasy na nás čekaly hned v
Mužský tým TJ navíc už pět sezón první den, kdy jsme se po velmi brzkém
působí v 1. lize družstev ČR (dru- ranním vstávání a několikahodinové
hé nejvyšší tuzemské soutěži), kde cestě vlakem postupně utkali s pro nás
předloni i letos dokázal vybojovat doposud neznámými týmy z Liberce
dva bronzy. „Momentálně máme a Ústí nad Labem. V obou střetnutích
v přípravce čtyři nebo pět chlapců jsme měli nad soupeři výraznou herní
a taky jednu dívku, případní další převahu, která se promítla i do konečzájemci mohou kterýkoliv čtvrtek ných výsledků 31:5, respektive 47:9.
odpoledne naskočit. Stačí přijít do Druhý den ráno nás překvapilo poměrsokolovny a přihlásit se. S radostí je ně vydatným deštěm, což s sebou přizařadíme do naší party, aby se nej- neslo jisté obavy, jak to na venkovním
prve naučili nohejbalové základy a hřišti bude vypadat a do jaké míry to
postupně i další fígle tohoto krásné- ovlivní výkon našeho týmu. Naštěstí
ho, v Česku hojně rozšířeného spor- se však počasí umoudřilo, a tak jsme
tu s dlouhou tradicí,“ doplnil Beneš. mohli nastoupit k dalším třem duelům
(son) základní skupiny. Jako první na nás če-
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MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, PROSTĚJOV Mistrovství republiky
mládeže ve volném letu 2019
proběhlo koncem září na letišti
Aeroklubu Moravská Třebová a
prostějovští modeláři tam soutěžili v disciplíně Házedla. David Žilík přitom obhájil svůj loňský titul
mistra ČR ve věkové kategorii juniorů! Mezi staršími žáky skončili
Denis Schiller pátý a Michal Škobrtal desátý.
Na dostaveníčko tuzemské elity se
kluci nominovali skvělými výsledky
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NOVÍ PŘEDPLATITELÉ ZAPLATÍ ČÁSTKU 900 Kč
ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
JOVSKÉHO
VEČERNÍKU 2020, ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ

NA ROK 2020 ZDARMA!!!
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kal německý Coswig 1920, se kterým
si děti poradily opět snadno 36:4. Následně jsme narazili podle dosavadních
výsledků na nejtěžšího soupeře Duklu
Praha I. Ani tento zápas však nakonec
nepřinesl žádné drama, měli jsme navrch 27:12. Poslední souboj ve skupině
proti Jičínu II s hladkou výhrou 29:2
nám tak zajistil postup do čtvrtfinále z
první pozice bez ztráty bodu.
Všichni jsme si pak uvědomovali, jak
důležité utkání nás na úvod play-off
čeká, a proto netrpělivě čekali, kdo
bude naším soupeřem. Proti domácím
Lovosicím jsme věděli, že musíme zvítězit, pokud chceme vůbec pomýšlet
na medailové umístění. Což bylo hodně svazující, ale naši hráči předváděli
disciplinovaný výkon a soupeře převýšili jak po technické, tak i fyzické a
psychické stránce – 28:12.
Semifinálovým protivníkem byl stejně jako minulý rok Jičín I, který ve
čtvrtfinále vyřadil Velké Meziříčí. Věděli jsme, že jde o velmi kvalitní celek,
ale touha vyhrát a vrátit mu loňskou
porážku byla obrovská. Vyrovnaný
úvodní poločas skončil 15:13, ovšem
druhá půle už probíhala naprosto v
režii Kostelce. Jičín fyzicky i mentálně
odpadl a míčů v jeho bráně přibývalo
až ke konečnému skóre 28:15, jež nám
přineslo obrovskou euforii, neboť me-
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daile už byla jistá.
V pravé poledne závěrečného dne
jsme poté v lovosickém finále vyzvali
soupeře nejtěžšího – Duklu Praha II.
Stejně jako my ani ‚červení dukláčci’
neokusili do té doby pachuť porážky,
a tak se dal předpokládat lítý boj na
hřišti i mezi fanoušky, kterých měli
Pražané ze svých řad opravdu hodně.
Po nervózním začátku, kdy se střelecky nedařilo ani jednomu týmu, však
naši postupně získávali převahu a o
přestávce vedli 16:10. Druhý poločas
jsme už řídili výhradně my a díky jednoznačnému vítězství 36:17 bylo zlato

naše! Obrovskou radost ještě znásobilo individuální ocenění pro Martina
Schönfelda, kterého pořadatelé vyhlásili nejužitečnějším hráčem turnaje.“
(son)
Sestava starších minižáků TJ
Sokol Kostelec na Hané HK na
Házenkářském festivalu Lovosice 2019: Martina Zimmermannová, Martin Schönfeld, Patrik
Stuchlík, Martin Stuchlík, Jan
Coufal, Ondřej Černý, Jakub Mlčoch, Jakub Kouřil.
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Pondělí 21. října 2019
www.vecernikpv.cz
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Prostějovská společnost
Maier je součástí španělského koncernu Maier
Group, předního výrobce
plastových komponentů
pro automobilový průmysl. Zabývá se lisováním plastů, lakováním a chromováním. Vedení úspěšné společnosti vysoce
dbá na prvotřídní pracovní podmínky pro své zaměstnance.
Dokladem toho je mimo mnohého dalšího i uspořádání Dnů
zdraví. Součástí akce byla například přítomnost pohybové terapeutky přímo ve výrobě, ale rovněž podávání zdravého oběda
zdarma, výšlap na Kosíř, informační kampaň na podporu zdravého způsobu života či soutěž o hodnotné ceny.
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ͣWƌŽƚŽǎĞ ǀĞ ĨŝƌŵĢ ŵĄŵĞ ƉŽͲ
ŵĢƌŶĢ ǀǇƐŽŬŽƵ ĨůƵŬƚƵĂĐŝ ǌĂͲ
ŵĢƐƚŶĂŶĐƽ͕ ĐŚƚĢůŝ ũƐŵĞ ũĞ ŶĢͲ
ũĂŬǉŵǌƉƽƐŽďĞŵŶĂŵŽƚŝǀŽǀĂƚ͕
ĂďǇ ƐĞ ũŝŵ Ƶ ŶĄƐ ůşďŝůŽ͘ EĂƓşŵ
ĐşůĞŵďǇůŽĂũĞƉŽƐŬǇƚŶŽƵƚũşŵ
ŵŶŽŚĞŵ ǀşĐ͕ ŶĞǎ ĚĄǀĂũş Ɛǀǉŵ
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵũŝŶĠĨŝƌŵǇ͘ũĞͲ
ůŝŬŽǎĐŚĐĞŵĞŵşƚŚůĂǀŶĢǌĚƌĂǀĠ
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞ͕ŬƚĞƎşďǇƉƌŽŶĂƓŝ
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ ƉƌĂĐŽǀĂůŝ ƚĂŬ͕ ũĂŬ
ƉŽƚƎĞďƵũĞŵĞ͕ ǀǌŶŝŬůĂ ŵǇƓůĞŶͲ
ŬĂ ŶĂ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş Ŷƽ ǌĚƌĂǀş͘
DǇƐůşŵ Ɛŝ͕ ǎĞ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ƉƎşͲ
ƚŽŵŶŽƐƚƉŽŚǇďŽǀĠƚĞƌĂƉĞƵƚŬǇ
ƉƎşŵŽǀĞǀǉƌŽďĢďǇůĂƉƎşŶŽƐŶĄ
ŶĞũĞŶƉƌŽƐĂŵǇƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ͕ĂůĞ
ŝ ƉƌŽ ǀĞĚĞŶş ŶĂƓş ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͘
WŽǌŶĂƚŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬĂ ŵƽǎĞŵĞ
ŶǇŶşǀǇƵǎşƚŝŬŶĂƐƚĂǀĞŶşǀŚŽĚͲ
ŶĢũƓşĐŚƉŽĚŵşŶĞŬƉƌŽǌĂŵĢƐƚͲ
ŶĂŶĐĞ͕͞ƵǀĞĚůĂ>ƵĐŝĞŚĂƌǀĄƚŽͲ
ǀĄ͕ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƚĞĐŚŶŝŬĨŝƌŵǇ
DĂŝĞƌ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ ͣWƎşƚŽŵͲ
ŶŽƐƚ ƚĞƌĂƉĞƵƚŬǇ ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŝƓƚŝ
ƐĞ ƐĞƚŬĂůĂ Ɛ ǀĞůŝĐĞ ŬůĂĚŶǉŵ
ŽŚůĂƐĞŵƵǀǉƌŽďŶşĐŚŽƉĞƌĄƚŽͲ
ƌƽ͘WƎŝƓůŽŵŝ͕ǎĞŶĂƓŝŵǌĂŵĢƐƚͲ
ŶĂŶĐƽŵƚŽƵĚĢůĂůŽƌĂĚŽƐƚ͕ŵĢůŝ
ĚŽďƌǉƉŽĐŝƚ͕ǎĞƐĞũŝŵŽŚůĞĚŶĢ
ǌĚƌĂǀşŶĢŬĚŽǀĢŶƵũĞĂǌĂũşŵĄƐĞ
ŽŶĢŝƉŽƚĠƚŽƐƚƌĄŶĐĞ͘:ĄƐĂŵĂ
ũƐĞŵǌĂŬĐĞŵĢůĂǀĞůŝĐĞƉŽǌŝƚŝǀͲ
ŶşĚŽũĞŵ͕͞ĚŽĚĂůĂŚĂƌǀĄƚŽǀĄ͘
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WŽŚǇďŽǀĄ ƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ ďǇůĂ
ƉŽǌǀĄŶĂ ĚŽ ĨŝƌŵǇ DĂŝĞƌ ũĞƓͲ
ƚĢǌŶŽǀƵ͕ƚĞŶƚŽŬƌĄƚŶĂƐƚƎĞĚƵ
Ϯϯ͘ ƎşũŶĂ͘ ͣ<ƌŽŵĢ ƚŽŚŽ ũƐŵĞ
ĐĞůŽƵ ĂŬĐŝ ƌŽǌƓşƎŝůŝ ĐĞůŬĞŵ ŶĂ
ēƚǇƎŝ ĚŶǇ͊ <ƌŽŵĢ ƚĞƌĂƉĞƵƚŬǇ
ũƐŵĞ ǌĂũŝƐƚŝůŝ ƷēĂƐƚ ƉƌĂĐŽǀŶşͲ
Ŭƽ ǌĚƌĂǀŽƚŶş ƉŽũŝƓƛŽǀŶǇ͕ ŬƚĞƎş
ŶĂƓŝŵ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ ŵĢƎŝůŝ
ƚůĂŬŶĞďŽƚƎĞďĂƚĂŬĠƉůŽĐŚŽƐƚ
ŶŽŚŽƵ͘sĞƐƚƎĞĚƵũƐŵĞǀŶĂƓş
ũşĚĞůŶĢ ƌŽǀŶĢǎ ƉŽĚĄǀĂůŝ ǌĚƌĂͲ
ǀǉŽďĢĚƉƌŽƉƌĂĐŽǀŶşŬǇǀƓĞĐŚ
ƚƎşƐŵĢŶǀƉŽĚŽďĢƋƵŝŶŽŽǀĠͲ

ŚŽŶĄŬǇƉƵƐēĞƌǀĞŶŽƵƎĞƉŽƵ͕
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ũƐŵĞ ƐƉŽůĞēŶĢ ǌĂƐĂĚŝůŝ ůşƉƵ͕
ŽƉĞŬůŝ Ɛŝ ƓƉĞŬĄēŬǇ͕ ǀǇƉŝůŝ ƐǀĂͲ
ƎĄēĞŬĂǀƌĄŵĐŝƚĠƚŽĂŬĐĞďǇůǇ
ƉƎŝƉƌĂǀĞŶǇ ŝ ƐŽƵƚĢǎĞ ƉƌŽ ĚĢƚŝ
ŶĂƓŝĐŚǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ͕͞ƉŽƉƐĂůĂ
ĚĄůĞ >ƵĐŝĞ ŚĂƌǀĄƚŽǀĄ Ɛ ƚşŵ͕
ǎĞ ŶǇ ǌĚƌĂǀş ǀĞ ƐƉŽůĞēŶŽƐͲ
ƚŝ DĂŝĞƌ ďƵĚŽƵ ƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ
ŝ ǀ ůŝƐƚŽƉĂĚƵ͘ ͣWŽ ĐĞůŽƵ ĚŽďƵ
ƚƌǀĄŶş ĂŬĐĞ ďƵĚĞŵĞ ƌŽǌĚĄǀĂƚ

ŶĂƓŝŵ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ ŶĞũĞŶ
ǀŝƚĂŵşŶŽǀĠ ďĂůşēŬǇ͕ ĂůĞ ƚĂŬĠ
ůĞƚĄŬǇŬĞŶƽŵǌĚƌĂǀş͕ǀĞŬƚĞͲ
ƌǉĐŚďƵĚĞƚĂũĞŶŬĂŶĂǀǇůƵƓƚĢͲ
Ŷş͘<ĚŽũŝǀǇůƵƓƚşƐƉƌĄǀŶĢ͕ǀŚŽĚş
ůĞƚĄŬ ĚŽ ƐĐŚƌĄŶŬǇ ŶĂ ƌĞĐĞƉĐŝ
ŶĂƓş ĨŝƌŵǇ Ă ĚŶĞ ϭ͘ ůŝƐƚŽƉĂĚƵ
ƉƌŽďĢŚŶĞ ƐůŽƐŽǀĄŶş͘ sǉŚĞƌͲ
Đŝ ŽďĚƌǎş ŽĚ ĨŝƌŵǇ ũĞĚĞŶ ƚŝƐşĐ
ŬŽƌƵŶ ŶĂ ŶĄŬƵƉ ƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŽ
ǀǇďĂǀĞŶş͕͞ ĚŽƉůŶŝůĂ ŶĂ ǌĄǀĢƌ
ƐǇŵƉĂƚŝĐŬĄĚĄŵĂƉƌĂĐƵũşũĂŬŽ
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƚĞĐŚŶŝŬ ƐƉŽůĞēͲ
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