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SEBEZNIČUJÍCÍ

LÁSKA
JEJ PŘIVEDLA AŽ
MARTIN ZAORAL
PROSTĚJOV „Miláčku, udělám vše pro to,
aby tě pustili. Až se dostaneš na svobodu,
budeme už pořád jen spolu. Bez tebe to tady
nedávám. Jestli se ale z vězení nedostaneš,
tak se zabiju,“ prohlašovala paní Tatiana v telefonických hovorech s Michalem Šobrem.
Háček spočíval v tom, že muž by se do vězení nikdy nedostal,
pokud by neustále nepronásledoval právě paní Tatianu! Jeho
„zamilovaná“ přítelkyně na něj minimálně dvaatřicetkrít zavolala
policisty. Sebezničující vztah dvou lidí dospěl minulé úterý před
prostějovský tribunál. Večerník byl u toho!
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rubriky

Stížnosti ředitelky muzea Soni
Špagátové se momentálně řeší na
nejvyšších místech prostějovského
magistrátu a v kancelářích krajského úřadu. Špagátové se údajně
nelíbí kluziště postavené během
zimních měsíců na náměstí T. G.
Masaryka. Led podle ní ničí budovu muzea, stejně tak v létě písek
ze hřiště pro plážový volejbal prý
létá při větru do výstavních prostor
tohoto zařízení a ničí vystavené
pamětihodnosti. „Nejradši bych
kluziště i pískové hřiště vyhodila
do luftu,“ přiznala Agentuře Hóser

Na účelové komunikaci poblíž
Těšic se však oba cyklisté ve
věku 48 a 57 let srazili a mladší z nich musel být se zraněním
převezen do nemocnice. Ještě
předtím však policistům nadýchal 2,79 promile alkoholu,
ten starší 1,59 promile. Vyšetřování pak ještě prokázalo, že
jeden z cyklistů jel ve tmě neosvětlený.

2, 79

Prostě si říct nedají a nedají.
O tom, že ani na kolo si dnes
nesmí sednout opilý člověk, se
napsalo už přehršel upozornění a poučení. Nic z toho si
však nevzali k srdci dva pánové, kteří se zřejmě z hospody vydali na jízdním kole
k domovu.

Ü½NGJ

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

K celé záležitosti se vyjádřil také
hejtman Olomouckého kraje,
pod jehož správu prostějovské
muzeum patří. „Jestli se v Prostějově budou dvě instituce hádat
kvůli kluzišti, tak si ho klidně
odvezu domů na zahradu ve Výšovicích,“ napsal Laďa Okleštěný.
Za Agenturu Hóser Majkl

se narodil 12. srpna 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 18. října
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 33 do 35 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy. Nosí plnovous.

MARTIN BRITTA

se narodil 12. ledna 1962 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
18. září 2019. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 57 do 60 let, měří okolo
175 centimetrů, má střední postavu
a šedé vlasy.

DUŠAN DVOŘÁK

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

něn pouze na kolečkových bruslích.
I tak ale věřím, že kluziště bez ledu
využijí během listopadu a prosince
tisíce Prostějovanů,“ uvedla Milada
Bitva u Sokolova. Podobně bude
zřízeno v letních měsících i hřiště pro
plážový volejbal. „Místo písku zvolíme opět beton. Paní Špagátová tak
může zůstat v klidu, beton se neodloupne a nevlétne jí do kanceláře,“
rýpla si náměstkyně primátora. „Co
se týká kluziště s opravdovou ledovou plochou, jednáme také o jeho
přemístění do jiné lokality města.
Napadá mě sousedství hřbitova,
tam snad nikdo nebude nadávat na
led,“ dodává sarkasticky primátor
Prostějova Kopačka.
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Ètvrtek
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RÙZNÉ...
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.
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
* v úterý 29. října 2019 od 10:00 ho- 15. listopadu 2019 vánoční večírek
din se pořádá beseda
v 16:00 hod. v restauraci U Tří bříz.
„PÁNEVNÍ DNO“
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
SONS PROSTÌJOV
V Prostějově, Kostelecká 17 pořádá
* v úterý 29. října pořádá výlet do OTI8.11.2019 zájezd do termálu Velký
NOVSKÉ MLÉKÁRNY. Odjezd
Meder. Cena pro členy 200 Kč, pro nev 9:20 hodin z prostějovské autobusové
členy 300 Kč. Info na tel.: 588 008 095,
stanice číslo 10, návrat v 10:57 hodin
724 706 773
* ve středu 30. října od 12:00 hodin
proběhne „PLETENÍ DUŠIČKO- V úterý 29. října od 14.00 hodin
VÝCH VĚNCŮ“
pořádá Akademie seniorů v prostředí
* ve čtvrtek 31. října od 9 hodin
LIPKA, Tetín 1 v Prostějově přednášse koná „PLETENÍ Z PEDIGU“
ku KOMPENZAČNÍ POMŮCKY.

* ve čtvrtek 31. října 17:00 hodin se
koná tvořivá dílna
„DEKORACE Z DRÁTU“
MC Cipísek

Raisova 1159, Prostějov

Multikulturní centrum Mozaika

www.
vecernikpv.cz

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).

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

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

Ředitel záchranné stanice pro
zvířata v nouzi v Němčicích nad
Hanou Drahoš Kňourek takto
zdůvodňuje více jak tři čtvrtiny
zbytečných telefonátů.
POÈASÍ v regionu

KDE SE
CO DÌJE?

SVČ Orion zve na Slavnosti padajícího listí, které se budou konat nadcházející pátek 1. listopadu na náměstí v Němčicích nad Hanou. Jejich součástí
bude lampionový průvod, který vyjde v 16:30 hodin.

Slavnosti padajícího listí v Němčicích

Akce na plumlovském zámku se bude konat v pátek 1. listopadu na nádvoří
plumlovského zámku. Od 16:00 hodin bude připravena diskotéka s broučky,
od 17:30 budou následovat ukolébavky a tanečky s broučky v podání dětí ZUŠ.
V 17:45 hodin vyjde lampionový průvod a v 18:45 dojde na ukládání broučků.
V rámci doprovodného programu se lidé mohou těšit na podzimní tvořivou
dílnu.

Uspávání broučků v Plumlově

Povodí Moravy zve na výlov Podhradského rybníka, který bude probíhat tuto
sobotu 2. listopadu od 8:00 hodin. Na místě bude možné zakoupit nejen čerstvě
vylovené ryby, ale také sledovat profesionální postup rybářů při výlovu rybníka.
V loňském roce vylovili 120 metráků kapra, 250 kg štiky, 280 kg candáta a 60 kg
lína. Letošní úlovek by ten loňský mohl překonat. Akce se uskuteční za každého
počasí. Připraveno bude i občerstvení.

Výlov Podhradského rybníka

Tři dny bude zámek v Čechách pod Kosířem patřit Strašidelným prohlídkám
a Dušičkám. Vše začne v tematicky vyzdobených interiérech tento pátek 1. listopadu, kdy budou od 18:00 do 22:00 hodin připraveny Strašidelné prohlídky
stejně jako Dílničky v Hanácké ambasádě. Následující sobotu 2. listopadu budou strašidelné prohlídky probíhat od 17:00 do 22:00 hodin. Opět je doplní
dílničky v Hanácké ambasádě a mezi 9:00 a 15:00 hodinou také klasické
prohlídky. Ve stejném čase budou klasické prohlídky probíhat i v neděli, ambasáda pak bude fungovat od 13:00 do 17:00 hodin. Strašidelné prohlídky je
třeba rezervovat na telefonním čísle 773 784 110.

Strašidelné prohlídky
na zámku pod Kosířem

akce v regionu...
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„JE TO MEZI
HLOUPOSTÍ
A NEZNALOSTÍ...“

ZASLECHLI JSME…

Vynikající houslistka a dcera
fenomenálního houslového virtuose Jaroslava Svěceného byla
minulou středu hlavní hvězdou
slavnostního koncertu ke státnímu svátku, který proběhl v prostějovském divadle.

Foto: internet

JULIE SVĚCENÁ

ZAUJALA NÁS...

Tři a půl milionu korun dostanou
od magistrátu fotbalisté 1.SK
Prostějov. Za tuto částku druholigový klub zajistí městu propagační a reklamní služby, a to až do
konce června příštího roku.

3 500 000

ZACHYTILI JSME

Smrt z vlastní viny. Po delším čase
došlo ve zdejším regionu k tragické
dopravní nehodě. Na silnici mezi
Prostějovem a Určicemi byl usmrcen jednašedesátiletý chodec. Ten
šel ale ve tmě po pravé straně vozovky, navíc na tmavém oblečení
neměl žádný reflexní prvek. Dá se
tedy věřit řidiči auta, že jej vůbec
neviděl a proto jej srazil.

CO NÁS UDIVILO…

Komplikace končí. Už jen posledních pár dní nás dělí od oficiálního
otevření Plumlovské v Prostějově.
Dopravní komplikace vyvolané
mnohaměsíční rekonstrukcí končí
definitivně v pátek 1. listopadu, přičemž koncem uplynulého týdne to
novém asfaltu frčelo. Přijet do Prostějova má i hejtman Olomouckého
kraje, aby opravené ulice slavnostně zprovoznil.
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•• Pondělí ••
Cesty k sobě. Pokud cestujete, abyste se dozvěděli něco nového, pak i v té nejvzdálenější zemi potkáte hlavně sami sebe. To je i příklad Petra Nazarova, který strávil dva
roky na Novém Zélandu, kde se zajímal o magickou a tajuplnou maorskou kulturu.
•• Úterý ••
Láska a nenávist ruku v ruce. Říká se, že čím víc člověk miluje, tím víc trpí. Své
o tom ví Michal Šobr. Po uši zamilovaný muž ve vztahu ke své přítelkyni střídal projevy lásky a nenávisti s takovou pravidelností a intenzitou, až kvůli tomu opakovaně
skončil před soudem. Ten mu původní roční trest vězení aktuálně o rok prodloužil.
•• Středa ••
101 let hledání demokratů. „Tož demokracii bychom měli, teď ještě nějaké ty
demokraty,“ konstatoval Tomáš Garrigue Masaryk, který stál u zrodu samostatného československého státu. K připomínce této události se v divadle konal slavnostní koncert, jehož hlavní hvězdou byla sympatická houslistka Julie Svěcená.
101 let od vzniku našeho státu se lidé, kteří by byli schopni respektovat názory
druhých, hledají stále stejně těžce.
•• Čtvrtek ••
Tloustnoucí třicítka. Už tři desítky let nás dělí od tzv. sametové revoluce, která
znamenala pád komunistického režimu u nás. Hodně věcí se za tu dobu změnilo,
mnohé k lepšímu, ale najdou se i negativa. Pokud chcete vidět, jak byl český národ
na úsvitu demokracie mladý a štíhlý, vyrazte do Špalíčku prostějovského muzea na
výstavu Sametová Třicítka. Po všech těch letech a kilech je to určitě zajímavý pohled.
•• Pátek ••
Spinkej, broučku? Některé ženy jsou schopné během jediného dne zhubnout i sto kilogramů. Ráno jsou to totiž krávy, po obědě slepice a večer broučci... Uspávání skutečných broučků si uspořádali v Konici.
•• Sobota ••
Koně v běhu. Říká se, že koně, kteří dlouho stáli, špatně poběží. Ty ze stáje
Arka ze Lhoty u Konice se letos naběhali již dost. Na rozloučenou s letošní jezdeckou sezónou vyrazili na tradiční Hubertovu jízdu.
•• Neděle ••
Všechny barvy zámeckého parku. Podzim je období, kdy si stromy řeknou, že
všechna ta zelená už je nuda, převléknou se a vyrazí na módní přehlídku. Kde jinde
ocenit jejich krásu než v Čechách pod Kosířem? Příležitost k tomu dostali všichni,
kteří vyrazili na komentované prohlídky zdejšího úžasného zámeckého parku.
•• Pondělí ••
Svátek republiky. Už 101. výročí vzniku samostatného Československa si
i v Prostějově připomněli vedoucí představitelé magistrátu společně se zástupci společenských organizací a spolků. Položením věnců a kytic k soše T.
G. Masaryka zároveň uctili toho, kdo byl hlavním strůjcem našeho nového
státu, který jsme sdíleli společně se Slováky.

<CWRN[PWNÚOKQUOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

Soňa Špagátová, ředitelka muzea.
Tak zlé to nebude, aby něco létalo do
povětří, ale přesto radnice chystá velké změny, aby paní ředitelku uklidnilo. „Nemá cenu se s touto dámou
hádat, i když stále si stojím za tím,
že led v žádném případě neohrožuje budovu muzea. Při tání může
trošku zvlhnout zdivo, ale muzeum
stojí přece na pevných základech,“
míní náměstkyně primátora Bitva
u Sokolova s tím, že i letos zcela
určitě bude mobilní kluziště před
muzeem instalováno. „Pouze s tím
rozdílem, že upustíme od ledové
plochy. Půjde jen o hřiště ohraničené
mantinely, ovšem místo ledu bude
jen beton. Vstup tedy bude umož-
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Martin ZAORAL

LÁSKA,
NEBO
VOLNOST?

milujeme vecerník
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„7 dnù Veèerníku v kostce“
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Prostějovsko (mik) – Až nyní policisté potvrdili případ, ke kterému
došlo předminulý čtvrtek 17. října
v jednom z motorestů na Prostějovsku. Na záchodě tam servírka našla
muže takřka v bezvědomí! „K žádnému protiprávnímu jednání nedošlo. Host zmožený alkoholem byl
probuzen a přivolaným policistům
nadýchal 4,2 promile alkoholu. Byl
totálně opilý,“ uvedl policejní mluvčí František Kořínek.
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Prostějov (mik) – Jeden z občanů
bydlících na náměstí Spojenců
upozornil vedení magistrátu na
zvyšující se počet vandalských činů
a také na skutečnost, že u místní
kašny se denně scházejí nepřizpůsobiví občané, kteří dělají nepořádek. „Neuvažuje město dát ke
kašně kameru? Začínáme se tady
bát o děti,“ ptá se radních Ivo Rozehnal z Prostějova. „Instalace kamery v současné době není možná,
žádná volná už není k dispozici,“
zněla stručná odpověď z úst mluvčí prostějovského magistrátu Jany
Gáborové.
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Prostějov (mik) – Letošní „babí“
léto se opravdu povedlo, ale už na
něj budeme zřejmě jen vzpomínat.
V pondělí 21. října po patnácté
hodině naměřili meteorologové
u prostějovské hvězdárny rekordních 21,7 stupně Celsia. Od té
chvíle šly ale teploty vzduchu
v Prostějově dolů a ani předpovědi
pro následující dny nevěstí, že by se
teplé počasí mělo letos ještě vrátit.
Co se dá dělat, musíme otevřít skříně a vytáhnout zimní oblečení.

Babí léto s rekordem

rychlý
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sobota 2. listopadu
10.00 a 13:00 VK Prostějov – Šlapanice (9. a 10. kolo 1. ligy juniorek, NSC
Prostějov)
11.00 a 15.00 VK Prostějov – KP
Brno (9. a 10. kolo extraligy kadetek,
NSC Prostějov)
9.00 a 13.00 VK Prostějov – Frenštát
(9. a 10. kolo 1. ligy kadetek, NSC
Prostějov)

VOLEJBAL

neděle 3. listopadu
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK – Handball Club Olomouc 1966
(6. kolo 2. ligy mužů, hala Kostelec na
Hané)

HÁZENÁ

sobota 2. listopadu
9.00 FBC Playmakers Prostějov –
FBC Šternberk (5. kolo Olomouckého přeboru mužů, sportovní hala
Kostelec na Hané)
10.30 FBC Playmakers Prostějov –
FBC Vikýřovice (5. kolo Olomouckého přeboru mužů, sportovní hala
Kostelec na Hané)
neděle 3. listopadu
9.00 SK K2 Prostějov Black – FBC
Hranice (12. kolo Olomoucké ligy
mladších žáků, hala RG a ZŠ města
Prostějova)
10.10 SK K2 Prostějov Black – FBC
Tornáda Lutín (12. kolo Olomoucké
ligy mladších žáků, hala RG a ZŠ města Prostějova)
11.55 SK K2 Prostějov Black – FBC
Přerov Panteři (12. kolo Olomoucké
ligy mladších žáků, hala RG a ZŠ města Prostějova)
13.40 FBC Lipník – SK K2 Prostějov Black (12. kolo Olomoucké ligy
mladších žáků, hala RG a ZŠ města
Prostějova)

FLORBAL

středa 30. října
17.30 Halloweenské běhání pro děti
(7. ročník závodu, Hloučela-Pod Kosířem, Prostějov)

BÌH

pátek 1. listopadu
20.00 BCM Orli Prostějov – BC
Vysočina (7. kolo 1. ligy, skupiny Východ, hala Sportcentrum Prostějov)
sobota 2. listopadu
9.45 K2 Prostějov – SKB Zlín (1. kolo
Žákovské ligy mladších žákyň U14-skupina E, tělocvična ZŠ Palackého)
12.00 K2 Prostějov – BK Studánka
Prostějov (6. kolo celostátní ligy kadetek U17-skupina C, tělocvična ZŠ
Palackého)
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov –
TJ Slavia Kroměříž (minižáci U12,
hala Sportcentrum Prostějov)
18.00 BCM Orli Prostějov – SAM
BŠM Brno (1. kolo Žákovské ligy
mladších žáků-skupina G, hala NSC
Prostějov)
neděle 3. listopadu
10.00 BCM Orli Prostějov – BA
Nymburk (7. kolo extraligy kadetů
U17, hala Sportcentrum Prostějov)
10.00 BCM Orli Prostějov – Žabiny
Brno „B“ (7. kolo celostátní ligy kadetek U17-skupina C, tělocvična ZŠ
Palackého)

BASKETBAL
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
si nejen pro všechny starší občany
a občanky připravilo akci s názvem
Den seniorů, která proběhne ve
čtvrtek 31. října od 14:00 do 17:00
hodin. Do Společenského domu
v Prostějově se mohou přijít podívat všichni senioři i zájemci o dané
téma zdarma.
Na programu je tento čtvrtek odpoledne plné užitečných informací,
kultury i zábavy. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili besedu o sociálních a zdravotních službách v okrese
Prostějov a praktické tipy jak se bránit tzv. „šmejdům“ a exekucím. „Naši
odborníci vám zodpovědí veškeré
dotazy z oblasti starobních důchodů,

sociálních dávek, bezpečnosti seniorů
či zdravotní prevence,“ doplňují pořadatelé. Celou akcí bude provádět Jan
Sedláček, program bude doplněn hudebním vystoupením Pavla Nováka
se skupinou. Všichni obdrží drobné
dárky a občerstvení.
Návštěvníci mohou přijít od 14:00 do
17:00 hodin. Vstup je zdarma.

KDY: ÈTVRTEK 31. ØÍJNA, 14:00-17:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL. 6, PROSTÌJOV
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nám. T.G.Masaryka, Prostějov
středa 30. října
17:00 HELENA KADLČÍKOVÁ
zahájení výstavy prostějovské fotografky

ZLATÁ
BRÁNA

Školní 1, Prostějov
úterý 29. října
15:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
americké krimi
18:00 STAŘÍCI
drama/road movie ČR
20:00 NABARVENÉ PTÁČE
česko-slovenské válečné drama
středa 30. října
15:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie
17:30 TICHÉ DOTEKY
drama ČR/Nizozemsko/Lotyšsko
20:00 JOKER
americké krimi
čtvrtek 31. října
17:30 NABARVENÉ PTÁČE
21:00 TERMINÁTOR:
TEMNÝ OSUD
thriller USA
pátek 1. listopadu
15:30 SNĚŽNÝ KLUK
animovaný film USA
17:30 ABSTINENT
české drama
20:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
sobota 2. listopadu
15:30 SNĚŽNÝ KLUK
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
20:00 STÁHNI A ZEMŘEŠ
americký horor
neděle 3. listopadu
10:30 SNĚŽNÝ KLUK
15:00 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO
americké fantasy
17:30 ABSTINENT
20:00 STÁHNI A ZEMŘEŠ

Kino METRO 70

pátek 1. až nedělE 3. listopadu
18.00/9.00 STRAŠIDELNÉ
PROHLÍDKY A DUŠIČKY

Zámek Èechy p.K.

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

Zámek Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 31. října
19:00 APLAUS: LAKOMEC
třetí představení v rámci každoročního
festivalu
V hlavní roli: Bohuslav Polívka, Kristian
Pekar, Jiří Mach, Dagmar Křížová, Alena
Antalová, Andrea Zelová/Světlana Janotová, Michal Isteník, Zdeněk Junák, Josef
Jurásek, Jan Mazák, Jakub Uličník, Jan
Mazák, Alan Novotný, Patrik Bořecký
(Městské divadlo Brno)

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. listopadu
PUBLIKUM ZTICHLO
OHROMENO VELKOLEPOSTÍ DÍLA
výstava Václava Brožíka, nejúspěšnějšího
českého malíře poslední čtvrtiny 19. století, kterého uznávala nejen Evropa,ale jeho
obrazy byly obdivovány i v zámoří

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

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

Zámek Konice

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

Školní 4, Prostějov
do 31. října
IMAGINACE 14. STOLETÍ
Výstava dokumentárních fotografií Jana Zámek Plumlov
Svačiny a Jana Štábla zavede do prostředí 14. století se všemi aspekty této doby. pátek 1. listopadu
Náměty pro své jedinečné fotografie našla 16:00 USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
na různých akcích skupin historického společenská akce nejen pro děti
šermu, které se snaží minulou dobu co
nejvěrněji napodobovat.
Galerie Mánes

DUHA

Kulturní klub

Školní 4, Prostějov
úterý 29. října
10:00 DUMBO
rodinný fantasy film USA
13:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
americká animovaná komedie
středa 30. října
10:00 PSÍ DOMOV
americký rodinný film
13:30 LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI
JSOU ZPĚT
animovaná komedie USA
sobota 2. listopadu
15:00 JAK ŠEVCI ZVEDLI
VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI
animovaná pohádka Československo
17:30 PSÍ VELIČENSTVO
belgický animovaný film
20:00 CO JSME KOMU
ZASE UDĚLALI
francouzská komedie

DUHA

Kino klub

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 3. listopadu
14:00 a 16:00 O KOUZELNÝCH
PILULKÁCH ČERODĚJE DOBRODĚJE
loutkové divadlo

Sokolovna

Kravařova 14, Prostějov
OSLAVY 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ŠKOLY
pátek 1. listopadu
17:00 JE TADY NĚKDO,
KDO NECHODIL DO ZUŠKY?
komponovaný program, vystoupí žáci, učitelé a bývalí žáci (Městské divadlo Prostějov)
sobota 2. listopadu
10:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
neděle 3. listopadu
17:00 KOUZELNÝ PŘÍBĚH
představení tanečního oboru na motivy
pohádky Louskáček a Myší král
(Městské divadlo Prostějov)
do 30. listopadu
PLAKÁTOVÁNÍ
výstava monitoruje 10 let akcí ZUŠ v plakátech

ZUŠ V. Ambrose

Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 31. října
14:00 DEN SENIORŮ
odpoledne plné užitečných informací, kultury
a zábavy
pátek 1. listopadu
20:30 RYBIČKY 48
koncert v rámci podzimního turné nazvaného ZAMILOVANÝ/NEŠŤASTNÁ 2
neděle 3. listopadu
9:00 TOMÁŠ PFEIFFER – SETKÁNÍ
S BIOTRONIKOU
Přednáší Tomáš Pfeiffer, který je připraven se
podělí o poznání a cestu života, kterou přijal
jako žák tvůrce biotroniky a přinašeče Josefa
Zezulky. Témata přednášek určují návštěvníci
sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat
velmi rozmanitých oblastí života.
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Knihovna

Předplatné
levněji
+ kalendář
zdarma
více na
straně 24

do 30. října
KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které
Třebízského 1, Prostějov
už nepotřeujete? Navštivte knižní bazar,
do 29. října
který bude probíhat v prostorách knihovPROSTĚJOV OČIMA
ny. Můžete přinést vaše knihy, které budou
BOBA PACHOLÍKA
zdarma k dispozici ostatním čtenářům,
výstava prostějovského fotografa
a sami si můžete odnést všechny publikace, které vás zaujmou. (podkrovní sál)
do 30. listopadu
PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ
S KNIHOVNOU
Skálovo nám.6, Prostějov
luštitelská soutěž o ceny, křížovku připravil
úterý 29. října
Petr Urbánek z Českého svazu hádankářů
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje 11. ročník oblíbené výtvarné a křížovkářů, zadání je k dispozici v čítárně
dílny, tentokrát budeme dokončovat síťo- nebo na webu knihovny společenské akce
(Galerie Linka)
vané tašky
(půjčovna) po celý víkend
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
pokračuje cyklus přednášek nazvaný Galerie umìní
„Dějiny oděvní kultury II“, kdy vás Petr
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
Tylínek prostřednictvím videopřednášek
přiblíží dějiny módy a životní styl v době do 30. listopadu
od 17. do 19. století
(podkrovní sál) PROSTĚJOV A ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
výstava očima malíře Františka Juliny
středa 30. října
10:00 DESKOHRANÍ
podzimní prázdniny v knihovně - nejen
zavzpomínáme na letní prázdniny, kdy
jsme celý den hráli deskové hry (Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 31. října
15:00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S HARRY POTTEREM
Poslali jste dopis do Bradavic? Ať už jste
vyhráli nebo ne, přijďte si užít zábavné odpoledne ve stylu Harryho Pottera. Po slavnostním vyhlášení vítězů soutěže se můžete
nechat vyfotit ve fotokoutku s rekvizitami
oblíbeného čaroděje. Máme pro vás připravené také různé soutěže a každý návštěvník,
který přijde v tematickém kostýmu, dostane
placku a záložku s motivem bradavických
kolejí.
(Knihovna pro děti a mládež)
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
vám s řešením pomohou.
(učebna)

Státní
okresní archív
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PROSTĚJOV Po náročné a dlouhotrvající rekonstrukci se už v Plumlovské ulici jezdí obousměrně, Blahoslavova je zatím otevřena pouze
v jednom směru, a to právě k Plumlovské. Takový byl dopravní stav minulý pátek na dvou frekventovaných místech v Prostějově.
Přestože Plumlovská ulice byla pro veškerý provoz
otevřena již s předstihem, slavnostně bude zprovozněna tento v pátek 1. listopadu. „Tohoto aktu se zúčastní rovněž hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk. Právě za významné finanční účasti kraje se
tak náročná rekonstrukce povedla,“ potvrdil prostějovský primátor František Jura.
Zbývá ještě zmínit, že i nadále potrvá omezení provozu v Blahoslavově ulici a úplná uzavírka ulice Hliníky. „Na Floriánském náměstí čekáme na některé
dodělky v případě výstavby terminálu, hlavně chybí
zastřešení. Ulice Hliníky bude až do dvacátého prosince uzavřena zcela, proběhne zde výměna asfaltového povrchu,“ doplnil Jiří Rozehnal, náměstek
primátora statutárního města Prostějova. (mik)

referentka vnějších vztahů. „Na základě
podnětů od občanů a po vzoru jiných
měst v České republice jsme řešili se společností možnost likvidace nežádoucích
plevelů také jiným způsobem než používáním chemických prostředků. Od května 2019 provádí likvidaci nežádoucích
plevelů na komunikacích i pomocí horké tlakové vody, což je vhodné používat
v blízkosti travnatých ploch, záhonů, dětských hřišť a sportovišť,“ doplnila mluvčí
prostějovské radnice.
>>>dokončení na straně 17
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podpisová místa petice

živočichové. „V některých studiích bylo
vysloveno podezření, že by látka mohla
zvyšovat riziko rakoviny. Jiné studie tuto
ideu nepotvrzují,“ uklidňuje Hradil s tím,
že by se ovšem mělo přehodnotit používání glyfosátu v zemědělství.
Kauza stříkání plevele se už dostala
i na prostějovský magistrát. „Likvidaci
nežádoucích plevelů na komunikacích
a na plochách veřejné zeleně pro statutární město Prostějov zajišťuje společnost FCC Prostějov v souladu s platnou
legislativou,“ připomněla Jana Gáborová,
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O tom, co vlastně Roundup je za značku,
pohovořil Pavel Hradil, profesor organické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci. „Jde o obchodní název látky, která
se jmenuje generickým jménem glyfosát,
chemicky se jedná o N-(fosfonomethyl)
glycin. V přípravku je tato látka přítomna
ve formě solí a povrchově aktivních látek.
Používá se jako totální herbicid na hubení
rostlin a vstřebává se listy.“ Jak dále uvedl,
co se týče toxicity, tak akutní je poměrně
nízká, protože působí na metabolickou
dráhu, kterou mají rostliny, ale nikoliv
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REPORTÁŽ, EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY A PŘEHLED
DALŠÍCH NAŠICH AKCÍ NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 8-9

➢

PROSTĚJOV Na náměstí T. G. Masaryka proběhla v pondělí 21. října společenská akce DEN TISKU, kterou pro
všechny generace připravil PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Do centra města dorazili malí i ti velcí, přišly děti ze školy
a čtenáři z práce. Pro širokou veřejnost zde bylo připraveno plno zábavy v podobě soutěží a doprovodného programu. Jako hlavní lákadlo se ukázala soutež v dojení kozy. Ti nejzdatnější se pak mohli projet limuzínou, která
projela doslova celý Prostějov. O hudební vložku se postarala vycházející hvězda, osmiletý kytarista z televizní
soutěže Česko Slovenská má talent Ríša Dobiášek, sportovní fanoušky potěšil fotbalista Jan Koudelka. (mp)
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František JURA,RTKO¾VQT

Město Prostějov se zapojilo do ankety
Alej roku 2019. Vyhlašuje ji spolek Arnika a jejím cílem je upozornit na krásu
a užitek, které nám přinášejí aleje a stromy podél cest i ve volné krajině. Společně
s kolegy jsme se rozhodli do ankety přihlásit platanovou alej v Rejskově ulici.
Toto stromořadí má více než stoletou
historii a patří v našem městě k těm
nejkrásnějším. Alej vznikla na počátku
20. století po zbourání části městských
hradeb a dodnes spojuje centrum města s místním nádražím. V první a třetí
části už platany nahradila výsadba
javorů, ale prostřední díl aleje tvoří více
než desítka původních krásných platanů. Budu rád, pokud se k nám přidáte
a podpoříte v anketě Alej roku 2019
právě náš návrh. Hlasování na internetu začne 7. listopadu a přesnou adresu
najdete na městském webu.
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„Nikde žádná cedulka, pouze v té ulici,
kde právě probíhala aplikace. Ptala jsem
se pracovníka provádějícího postřik,
kudy se mohu vrátit domů, ať se vyhnu
ošetřeným plochám. Pán odpověděl, že
místa, odkud jsem přišla, jsou kompletně hotová! Byla jsem v šoku,“ svěřila se
Večerníku ke svým přímým zkušenostem s aplikací chemikálií Jana Jílková.
S neoznačeným místem se setkala
v Čechovicích. O tomhle momentu
nyní Jana Jílková říká, že to byl impuls
k sepsání petice za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele. „Hodně lidí je rozhořčených tím,
co postřik způsobuje. Nechceme, aby
naše zvířata nebo děti měli problémy.
Třeba takové Brno hledá alternativy a je
v tomhle směru aktivní,“ míní Jílková
s tím, že petice je k mání ve vybraných
zverimexech nebo u veterinářů.

Po Plumlovské
se už jezdí, ulici
otevřou v pátek

MICHAL
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Nechceme takové postřiky, o své miláčky se
bojíme! Pejskaři v Prostějově
nejsou spokojení, mají totiž
problém s chemickým postřikem plevelů. Obávají se, že
jejich čtyřnozí přátelé budou
trpět zdravotními problémy,
které si v takových porostech
při venčení přivodí. A někteří
tvrdí, že už takovou zkušenost
dokonce mají!

CHCEME
JINÝ
POSTŘIK,
vzkazují pejskaři městu. Bojí se o své miláčky
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Faltýnkovi policisté prohledali 2Q\GOM[RQLG\FGEMÚEJMCU¾TP¾EJUV¾NGNGåÊNCFGO

dům, jej se na nic neptají...

c1HFK½Y½PHHVL]S
SUDFR
RYDWDDQDOÙ]X]]DVWDYYLWWHOOQRVWLpp
prozradil nám
mìssteek pro
ostìjjovského v ulici Jezdecká se zadáním formou
výzvy jednomu dodavateli. Že by
konečně světlo na konci tunelu?
prim
mátora Jiiøí Rozehnaal
„Než se u soudu rozhodlo o dalším

Xz
GUXKÙPO PROSTĚJOV Že by se konečně zac
P
H
N
L
čalo něco dít? Poprvé od jara roku
3ÔHGUR pVNRQÄ
$12 ální politice 2016, kdy poslední budovy bývalých jezdeckých kasáren v Pron
v regio
stějově padly k zemi, promluvili

PROSTĚJOV Je tomu zhruba
rok, kdy se Jaroslav Faltýnek
rozhodl rezignovat na post prostějovského zastupitele, v němž
působil dlouhých osmadvacet
let. Necelého půl roku nato, mu
policisté prohledali prostějovský
dům a zabavili jeho počítač i moDle zveřejněných inforbilní telefon. Zajímalo nás, jak se
mací policisté Faltýnka
na tyto dvě události s odstupodezírali z toho, že
pem času dívá on
ovlivňoval antisám?
monopolní úřad
Jaroslav Faltýnek byl
v kauze zakázky
do prostějovského
na výběr mýtnézastupitelstva poprvé
ho. Dokazovat to
zvolen už v roce
měly odposle1990. Dlouho v něm
chy ze schůzky
působil v oranžos ředitelem
vých barvách ČSSD. ,CTQUNCX (CNVÚPGM PC UXÆO RQUNGFPÊO LGFP¾PÊ RTQUV÷LQXUMÆJQ \CUVWRKVGNUVXC Úřadu
pro
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW ochranu hosNásledně přestoupil 
do hnutí ANO 2011, které vede An- nikuji jednotlivé věci s panem pri- podářské soutěže Petrem Rafajem.
drej Babiš. S ním se Faltýnek už v té mátorem a dalšími kolegy. Jsem Po více jak půl roce od zásahu však
době znal více než dobře a to coby připraven pomoci v konkrétních celá záležitost prakticky usnula. Podlouholetý zaměstnanec Agrofertu. věcech ve prospěch našeho města,“ licisté dle posledních vyjádření stále
Tuto společnost současný premiér až odpověděl exkluzivně na dotaz Ve- vyhodnocují data, která získali z Faldo roku 2017 vlastnil.
černíku Jaroslav Faltýnek.
týnkova počítače. S ním však dle
Ačkoliv byl díky preferenčním hla- V souvislosti s předsedou posla- něj už řadu měsíců nikdo nejednal.
sům vždy zvolen, neměl v posled- neckého klubu ANO 2011 se na- „Ohledně této záležitosti nemám
ních letech Jaroslav Faltýnek čas na posledy hojně hovořilo o policejní žádné informace. Od března se mne
to, aby se mohl jednání prostějov- razii, k níž došlo letos v březnu. Po- nikdo na nic nezeptal,“ potvrdil Falského zastupitelstva účastnit. Dle licisté tehdy prohledali Faltýnkův týnek, který nám pohotově napsal
svých slov však i po své rezignaci prostějovský dům a odnesli si jeho z lavice Poslanecké sněmovny, kde
dění ve svém rodném městě stále počítač. Poslanec jim musel rovněž se právě projednával rozpočet na
sleduje. „Jak to dovolí čas, komu- odevzdat svůj mobilní telefon.
příští rok.
(mls)

Napsáno
pred
à
26. 10. 2009

radní o budoucím možném využití
rozsáhlé a nyní zcela volné plochy.
Bývalá politická reprezentace města
odpůrcům demolice slibovala, že na
uvolněném místě postaví něco krásného, co tuto lokalitu určitě nebude
hyzdit a bude ku prospěchu všech.
Problém je v tom, že již právě tři
a půl roku se nad plány pro další využití prostoru v Jezdecké ulici zavřela
voda a pozemky dodnes leží ladem.
Přitom když se Večerník už na podzim roku 2016 ptal tehdejšího prvního
náměstka primátorky Zdeňka Fišera na
další využití placu po jezdeckých kasárnách, ten měl úplně jasno. „Souběžně
s ubytovnou v ulici Šárka, které říkáme
‚Parlament’, budou postaveny čtyři bytové domy sociálního charakteru s dotovaným nájemným. Uprostřed plochy
vznikne velký park, který bude volně
napojen na botanickou zahradu a dále
na Spitznerovy sady. Vznikne tak obrovská zelená plocha, a to větší než současné
Smetanovy sady,“ uvedl tehdy Fišer.
Po třech letech další nečinnosti se
Večerník v březnu letošního roku ptal

na tu samou záležitost nového vedení radnice. „Na využití prostoru po
bývalých jezdeckých kasárnách bylo
v minulosti vytvořeno několik studií.
Vzhledem k současné situaci ohledně řešení budovy Společenského
domu bude zřejmě o možnosti využití
plochy v jezdecké ulici rozhodnuto
následně v souladu s připravovanou
koncepcí rozvoje města a v neposlední řadě možnostmi financování. Jakákoliv specifikace využití je v tuto chvíli
opravdu předčasná,“ řekl Večerníku
Jiří Rozehnal, náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Další osud uvolněných pozemků po
jezdeckých kasárnách se začal znovu
probírat na radě města v úterý 8. října.
Jedním z bodů programu jednání
byl totiž zastavovací plán s regulativy

osudu Společenského domu, uvažovali jsme o ploše po jezdeckých
kasárnách jako o rezervním pozemku pro výstavbu nového kulturního
domu. To nyní padlo, takže jsme nyní
oprášili všechny možné studie ohledně využití plochy a projednali jsme
plán, při kterém si necháme zpracovat analýzu možného zastavění.
Chceme zde prostory pro veřejnost,
nejvíce park, sportoviště a odpočinkové i relaxační zóny společně s bytovou zástavbou. Jakmile budeme mít
analýzu zpracovanou, rozhodneme,
co a jak dál,“ sdělil Večerníku horkou
novinku primátorův náměstek Jiří
Rozehnal.
Teď je jen otázkou, zda další rozhodování nebude magistrátu trvat další tři
roky...
(mik)
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Expremiér České republiky se vrací do politiky! Máme výskat radostí,
nebo mít z jeho rozhodnutí obavy? Toť
věc každého voliče. Faktem ale je, že
Zeman nyní objíždí celou republiku
a pomalu si jako vůdce nové politické
strany připravuje půdu pod nohama
před parlamentními volbami. A minulý týden dorazil i do Prostějova. Jeho
návštěvu si nemohli nechat ujít ani
prostějovští radní, kteří jej pozvali ke
krátkému posezení na radnici. A jak to
tak vypadalo, vedli spolu hodně družnou debatu.
„Ahoj, Mirku, dlouho jsme se neviděli,“
prohodil bodrým způsobem sobě vlastním Miloš Zeman, když ještě na chodbě

před kanceláří starosty potkal jako prvního
Miroslava Pišťáka. „Vítám tě, Miloši, pojď
dál,“ odpověděl stejně bodře prostějovský
místostarosta. Ruku expremiéra pak srdečně ještě zmáčkli starosta Jan Tesař a místostarostka Alena Rašková. A pak se stalo
něco, co si běžný smrtelník na naší radnici
už delší dobu nemůže dovolit. „Byl bych
vděčný, kdybych si u kafíčka mohl zakouřit,“ zatvářil se prosebně Miloš Zeman poté,
co byl posazen za bohatě prostřený stůl.
„Jistě, Miloši, tady máš popelník,“ vyhověli
mu představitelé naší radnice. A to i přesto,
že v interiérech prostějovské radnice je vyhláškou kouření přísně zakázáno! Ale u takové persony, jakou pan Miloš bezesporu
je, se dá přimhouřit oko.

Miloš Zeman strávil s našimi radními
dobrou hodinku, politika jako taková se
nechávala stranou, hovořilo se o běžných
problémech měst a obcí. „Obdivuji vás,
že dokážete v Prostějově držet vyrovnaný
rozpočet bez půjček a zadlužování,“ řekl
mimo jiné Zeman.
Expremiér České republiky strávil v Prostějově nakonec dva dny. Kromě radnice
navštívil některé střední školy, firmy a další instituce. A dlužno dodat, že si z našeho
města odvezl z nejmenované firmy nový
oblek šitý na míru. „Žádám novináře, aby
zdůraznili, že tento oblek jsem si zakoupil
a nikoliv že jsem ho dostal darem. Ta doba
je naštěstí dávno pryč,“ zasmál se nezaměnitelným způsobem Miloš Zeman.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Tenkrát ještě nebylo objíždění měst a obcí Miloši Zemanovi nic platné, o pár měsíců později v parlamentních
volbách jeho nová Strana Práv Občanů Zemanovci u voličů propadla a získala pouze 4,33 procenta hlasů. Nyní
už ale víme, že o další tři roky později našel i v Prostějově
mnohem širší voličskou základnu při prezidentských volbách a své zastánce a názorově stejně naladěné souputníky zde měl i vloni, kdy se podruhé v řadě stal hlavou státu.
Na jeho návštěvu Prostějova v říjnu 2009 si ve Večerníku pamatujeme dodnes, protože den po jeho kuřáckém
„mejdanu“ na radnici poskytl i rozhovor naší redakci. To
už by nyní asi neudělal, jak totiž všichni vědí, Miloš Zeman kromě pár vyvolených už mezi novináři tolik přátel
nemá...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: ulice U Boží muky
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Kočka uvízla v okně
Manévr se kočce hodně nepovedl! Předminulou sobotu 19. října
vpodvečer bylo přijato telefonické
oznámení o přivřené kočce v okně
panelového domu na Sídlišti
Svobody. Na místo byla vyslána
hlídka, která oznámení potvrdila.
Kočka se pravděpodobně chtěla
dostat přes ventilačku ven. To se
jí nepodařilo a zůstala zaklesnutá
v pootevřeném okně. Strážníkům
se podařilo zjistit telefonní číslo na
majitelku a tu kontaktovat. Dvacetiletá žena se dostavila na místo
a uvíznuté zvíře z pasti vyprostila.

uložili pokutu tisíc korun,“ prozradil
policejní mluvčí.
Strážci zákona ale samozřejmě pátrají i po zloději, který odstavenou
škodovku zcela „očesal“.

0XæVHYUKOPH]LUYRXFËVHSV\

Taxikářce nezaplatil, =UDQLOVHSŐLQDSDGHQt
a navíc ženu okradl
osmdesát korun, ale jednatřicetiletá
taxikářka navíc zjistila, že jí odcizil
mobilní telefon v hodnotě asi čtyři
tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. Pokud se policistům podaří lumpa
dopadnout, kriminál mu nehrozí... „Policisté věc šetří pro podezření z přestupku proti majetku. Za ten
pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí pokuta až do výše
50 tisíc korun,“ uvědomil Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Spor mezi třemi
lidmi nyní řeší strážníci městské
policie. Minulé úterý 22. října
se na okraji Prostějova do sebe
pustili tři psi. Jejich majitelé však
po příjezdu hlídky tvrdili o důvodech napadení něco jiného. Jeden
z mužů se mezi rvoucí se psy vrhl
a snažil se je odtrhnout od sebe.
Podařilo se, ale za cenu zranění...
„V podvečerních hodinách vyjížděli strážníci prověřit telefonické
oznámení o napadení dvou psů
v okrajové části města. Na místě se
nacházely tři osoby. Oznamovatelka
a její kamarád hlídce shodně uvedli,
že jejich zvířata napadl při přecházení přes přechod pro chodce jiný
pes, kterého vedl senior. Dvaadevadesátiletý muž strážníkům tvrdil, že
to bylo naopak. Všichni se ovšem

 (QVQ/22TQUV÷LQX

shodli na tom, že osmatřicetiletý
muž se vrhl mezi rvoucí se psy, aby je
od sebe oddělil. Při tom došlo k roztržení kalhot a poškrábání hodinek.
Jelikož nebylo možné zjistit, čí pes
zaútočil jako první, byli všichni tři
majitelé poučeni o tom, že se jedná
o občanskoprávní spor,“ popsala případ i jeho náležitosti Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov. Jak dodala, v případě, že se
nebudou účastníci schopni domluvit, mohou záležitost řešit u soudu.
(mik)

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ
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Michala Šobra nezajímalo nic než city jeho přítelkyně
➢

PROSTĚJOVLáska bývá nejen
z titulní strany
slepá, ale občas také pořádně
hloupá. Hledat u ní nějakou logiku je asi stejné jako přesvědčovat
Eskymáka o nutnosti dovozu písku na Saharu. Minimálně o tom
svědčí případ obžalovaného Michala Šobra. Šestatřicetiletý muž
skončil za mřížemi kvůli neustálému obtěžování své přítelkyně.
Případ, o kterém už Večerník dvakrát informoval, pokračoval
před tribunálem Okresního soudu v Prostějově minulé úterý 22.
října. Vše jsme sledovali pěkně zblízka.
a už tě nikdy nepustím,“ rozplývala se
mimo jiné do telefonu paní Tatiana
v době, kdy byl její partner kvůli ní ve
vězení. Její láskyplné vyznání mohlo
mít i ryze pragmatické důvody, ostatně
Martin
v telefonu se mimo jiné zajímala i o to,
ZAORAL
jak to bude s placením výživného na
Michal Šobr si však nebyl ani tentokrát jejich společnou dceru.
schopný připustit, že by ve vztahu k po<QWHCN¾
stižené dělal cokoliv špatného. Vše ospQDJCLQDC
ravedlňoval jediným: svojí nehynoucí
láskou k ní. Zároveň byl přesvědčen, že Záznam z telefonických hovorů vyui jeho vyvolená jej neustále miluje. To, žil Šobr k obhajobě, aby dokázal, že
že na něj opakovaně zavolala policisty jej jeho bývalá přítelkyně stále miluje.
a on dokonce skončil ve vazbě, bral A to i přesto, že ženu pronásledoval,
jako něco nepodstatného, co k jejich vulgárně jí nadával, opakovaně zvonil
vztahu tak nějak patří. Do svých dě- u bytu v Italské ulici, kde také boutinských hádek oba opakovaně zatáhli chal na dveře, a když neotvírala, tak
policii, státní zastupitelství i soud. baterkou svítil do oken. Za to vše byl
Přesto jako by stále oba věřili, že jejich již podruhé postaven před soud. Činil
láska překoná vše. „Miláčku, nechci, tak totiž již po vyhlášení rozsudku,
abys byl ve vězení. Zítra tě půjdu na- který jej za podobné excesy poslal na
vštívit. A jak tě uvidím, tak tě chytnu rok do vězení.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Faktem je, že s přibývajícími dny ve
vězení vztah paní Tatiany k jejímu
bývalému partnerovi začal ochlazovat. Vášnivá vyznání lásky vystřídaly
výčitky za to, že před soudem zveřejnil jejich korespondenci a překvapivě
i to, že se chce proti nepodmíněnému
rozsudku odvolat. Přestože přehrávání telefonických hovorů zabralo při
hlavním líčení více jak hodinu času, na
rozhodnutí soudu nemohlo mít vliv.
„Chápu, že u obžalovaného mohla tato
manipulace ze strany poškozené vyvolat zmatek, nicméně to není podstatné.
Důležité je, že opakovaně nerespektoval předchozí platné rozhodnutí soudu, čímž se dopustil trestného činu,“
konstatovala státní zástupkyně Naděžda Kezniklová.
Obhájkyně naopak upozorňovala, že její klient kromě sporů s přítelkyní nikdy nebyl trestán, chce
pracovat a jako takový do vězení
nepatří. „Mám zájem dále pokračovat ve vztahu,“ zopakoval ve své
závěrečné řeči Michal Šobr, který
tak jen dokázal, že „zaslepen láskou“
očividně nechápe, proč se k soudu
a do vězení vlastně dostal. Přitom
z posudku psychiatra vyplynulo, že
kromě problémů s alkoholem a lehce
podprůměrné inteligenci by měl být
bez problémů schopen vnímat realitu.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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Soudce Petr Vrtěl nakonec obžalovanému k předchozímu ročnímu trestu
přidal další rok vězení. „Nebylo těžké
prokázat, že se trestný čin stal, a tak soud
nemůže rozhodnout jinak,“ konstatoval
Vrtěl, který ovšem upozornil na nevyzrálost obou aktérů, kteří si několik
let nebyli schopni připustit, že v jejich
vztahu nemá cenu pokračovat. „Nejde
o ojedinělou záležitost. Jen přestupková komise řešila tuto „italskou
domácnost“ dvaatřicetkrát! Pak
tu máme další případy, které se řešily
u soudu. I přesto si z nich obžalovaný
nevzal poučení. V takovém případě se
nelze domnívat, že se jen tak snadno
změní,“ vysvětlil Vrtěl, který na druhou
stranu chápal, že se Šobr kvůli kombinaci vlivu alkoholu, stresu a zamilovanosti
dostával do složitých situací. „Nicméně
je měl řešit jinak. Způsob jeho chování
nelze ničím ospravedlnit. Soud nikomu
nechce bránit v jeho lásce, nicméně
chování právě těchto partnerů se musí
změnit. Oba musí do svých soukromých
záležitostí přestat vtahovat státní orgány,“
odůvodnil na úplný závěr Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě strany si ponechaly lhůty pro
možnost odvolání.

ZDARMA!!!

PROSTĚJOV Tak tohoto rádoby
zákazníka už taxikářka do auta určitě nevezme. Mladá řidička měla
velké potíže s klientem, kterého
nabrala do vozidla v Olomoucké
ulici. U hlavního nádraží však
muž odmítl jednak zaplatit, aby
poté ženu okradl o telefon!
„V pondělí 21. října po dvacáté
hodině využil dosud nezjištěný
pachatel služeb jedné z prostějovských taxislužeb a nechal se převézt z Olomoucké do Janáčkovy
ulice. V cíli cesty před vystoupením
nejenže nezaplatil naúčtovaných

Tašku s lupem odhodil
V dopoledních hodinách minulého čtvrtku 24. října vyjížděli strážníci prověřit telefonické
oznámení do obchodního domu
ve Vrahovické ulici, kde byl přistižen pachatel drobné krádeže. Na
místě byl zkontaktován pracovník
ostrahy. Ten uvedl, že muž, který
se dopustil krádeže, z místa utekl
a ponechal v provozovně své příruční zavazadlo i s odcizenými věcmi. Nepoškozené zboží v hodnotě
213 korun bylo vráceno do prodeje. Jelikož se přestupku dopustil
neznámý pachatel, byla na místo
přivolána hlídka Policie ČR. Celá
záležitost byla předána policistům
k dalšímu šetření.

stojí nejméně již od prvních dnů
tohoto měsíce a již v době jeho odstavení nemělo platnou technickou
kontrolu. Tím se jeho majitel dopustil přestupku, za který mu policisté

volejte: 608 960 042, piště: predplatne@vecernikpv.cz

Ujeli před hlídkou
V úterý 22. října večer přijali strážníci oznámení o dvojici mužů,
která pravděpodobně krade na rekonstruované ulici kanalizační poklopy uložené na paletě. Jakmile si
pachatelé povšimli, že oznamovatel vše dokumentuje a hlásí na policii, ihned z místa odjeli. Z důvodu,
že se přestupkového jednání dopustili neznámí pachatelé, vyžádala
si hlídka příjezd Policie ČR. Po dostavení se na místo si policisté celý
případ převzali k dalšímu šetření.

/CLKVGNPGEJCNVWVQwMQFQXMWP÷MQNKMFPÊQFUVCXGPQWPCMQREKW1JTQ\KOK2CMUG
FKXKNåGOWLKP÷MFQdQéGUCNq
ZHQVQ2QNKEKGè4

NA ROK 2020

V dopoledních hodinách během
minulé středy 23. října se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátila oznamovatelka s tím, že byla
slovně napadena sousedkou. Při
zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že hádka vznikla kvůli
rozdělanému ohni. Devětašedesátiletá žena pálila na svém pozemku
suché větvičky v plechovém sudu,
což se nelíbilo pětapadesátileté
oznamovatelce. Kvůli této činnosti
se obě ženy dohadovaly. O protiprávní jednání se nejednalo, jelikož
starší žena dodržela všechny podmínky uvedené ve vyhlášce města
o spalování rostlinných materiálů.
Ta umožňuje obyvatelům města
Prostějov na podzim v měsících
říjen, listopad a dále na jaře v měsících březen a duben pálit suchý
rostlinný materiál neznečištěný
chemickými látkami. Strážníci
daná pravidla oběma vysvětlili.
Ženy se mezi sebou domluvily
a tím se celý spor vyřešil.

„V pondělí 21. října oznámil čtyřiatřicetiletý muž z Přerovska odcizení součástek z jeho Škody Felicie,
kterou podle svých slov z důvodu
poruchy asi před deseti dny odstavil
na polní cestě nad obcí Ohrozim.
Odstavený a nehlídaný automobil
si vyhlédl dosud nezjištěný pachatel
a odcizil z něho zadní kola včetně
pneumatik, víčko palivové nádrže,
ochranné těsnicí lišty dveří, boční
směrová světla, přední znak Škoda,

airbag řidiče, plastový kryt spínací
skříňky, autorádio, hlavu řadicí páky,
výplně zadních dveří, autobaterii,
nádržku na chladicí kapalinu a z interiéru i velký technický průkaz. Výši
škody, kterou tím způsobil, majitel
nedokázal vyčíslit,“ informoval o případu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Následné vyšetřování však ukázalo
trošku jiné okolnosti. „Při provedeném šetření všech okolností případu
policisté zjistili, že vozidlo na místě

Poctivci stále žijí
Ve středu 23. října přijali policisté obvodního oddělení Prostějov
1 dvě oznámení o nálezu peněženky. V prvním případě se na
policisty obrátila třiatřicetiletá
žena s peněženkou osmatřicetiletého muže běloruské státní
příslušnosti. Tuto peněženku
žena nalezla na silnici v Okružní
ulici. Poctivá nálezkyně peněženku vrátila i s osobními doklady majitele, platebními kartami
a finanční hotovostí 2 400 korun
a 70 amerických dolarů. Velice
podobný případ se pak odehrál
o několik hodin později. Nálezkyní tentokrát byla žena o devět
let starší a peněženku osmatřicetiletého muže nalezla v blízkosti
čerpací stanice v Brněnské ulici.
S peněženkou její majitel dočasně přišel o osobní doklady, platební kartu a finanční hotovost
249 korun a 10 euro.

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU 2020

MICHAL KADLEC
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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OHROZIM Kuriózní případ nyní řeší prostějovská policie.
Kuriózní v tom, že okradený majitel škodovky sám ještě při
vyšetřování případu obdržel od strážců zákona pokutu! Muž
z Přerova odstavil svoji porouchanou Škodu Felicii u Ohrozimi
a nechal ji tam stát několik týdnů. Když se vrátil pro auto, našel
ho zcela „očesané“, dokonce i bez pneumatik. Vše nahlásil na
policii, ale problém byl v tom, že své auto měl bez platné technické prohlídky...

ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ

Udala sousedku.
Zbytečně...

Odstavenou Felicii vykradli,
majitel neměl technickou...

ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ

VPěVWVNRXSROLFLt
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děti, pejsci a zdraví

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Simona ŠEDIVÁ
20. 10. 2019 50 cm 3,65 kg
Klenovice na Hané

Marek LAPŠANSKÝ
20. 10. 2019 48 cm 3,45 kg
Bílovice

Vojtěch BEDNÁŘ
22. 10. 2019 52 cm 3,55 kg
Kralice na Hané

Tobias CESAR
22. 10. 2019 50 cm 3,45 kg
Brodek u Prostějova

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!

Z NEMOCNICE ...

.GRwÊMQOWPKMCEGUPGUN[wÊEÊOK
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí Nemocnice Prostějov) Precizní a úplný překlad pokynů
lékaře do znakového jazyka díky službě Tichá linka zajistí nově pacientům se sluchovým postižením Nemocnice Prostějov, člen slupiny AGEL. Moderní tablety, které běžně slouží k zobrazení rentgenových snímků,
zajistí neslyšícím online spojení s bezplatným nonstop tlumočníkem, který plynule přetlumočí rozhovor
pacienta s lékařem do znakového jazyka a zlepšuje vzájemné porozumění.
Zařízení pro online tlumočení musí splňovat vysoké technické požadavky. „Přenos znakového jazyka se nesmí zasekávat, aby pacient správně pochopil, co jej u některých vyšetření či zákroků čeká. Tichá linka, kterou zajišťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět, poskytuje velmi plynulý dialog na úrovni. Člověk se sluchovým postižením při
příchodu do nemocnice okamžitě rozezná orientační značky, které ho dovedou na jedno z vybraných oddělení, kde
se ho ujme vyškolený zdravotník. Pomocí tabletu se přihlásí k online službě a podle urgence požadavku zvolí pohotovostní tlumočení nebo si tlumočníka objedná na konkrétní hodinu a den. Spojení s tlumočníkem probíhá formou
videohovoru, u něhož je důležité, aby bylo spojení plynulé,“ popisuje Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice Prostějov a dodává, že ročně Tichá linka propojí s tlumočníkem dvacet tisíc neslyšících v celém Česku.
Bezplatná Tichá linka funguje nonstop a uživatelsky je velmi intuitivní. „Vyškolili jsme čtyřicet zdravotníků, vždy zástupce z každého oddělení. Další zdravotníci jsou o této možnosti informováni a ví, na koho se v případě potřeby
obrátit. Osobně za velkou výhodu považuji to, že neslyšící pacient se může dorozumět sobě blízkým jazykem. Málo
kdo si totiž uvědomuje, že pro lidi, kteří neslyší od dětství, je čeština cizím jazykem a dorozumívání přes psaný text pro
ně není snadné,“ vysvětluje Ladislav Polák, hlavní informatik Nemocnice Prostějov.
V prostějovské nemocnici se ročně objeví neslyšící pacienti v řádu
jednotlivců, na Hematologicko-transfúzní oddělení pravidelně dochází dvě neslyšící osoby.
„V případě akutních pacientů je
však rychlé a správné dorozumění
zásadní. Tichá linka a navigační
značky v terénu jsou velkou pomocí pro všechny pacienty se sluchovým postižením, kteří se u nás
díky nim cítí bezpečněji a mohou
se na nás obrátit s důvěrou v maximální porozumění,“ uzavírá
Jouklová s tím, že na jednoho tlumočníka znakového jazyka v Česku připadá asi 150 neslyšících.
Celkově žije v Česku přibližně půl
milionu lidí se sluchovým posti/QFGTPÊVCDNGV[RQO¾JCLÊX0GOQEPKEK2TQUV÷LQXUGNÆRGFQTQ\WO÷VPGUN[wÊEÊO
žením, z toho 15 tisíc s vrozenou
RCEKGPVčO
(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
vadou sluchu.
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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.

ŠMUDLA

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKCåFXC
P¾EVKO÷UÊEč,GVQQFTQUVNÆwV÷ÿ¾VMQMVGTÆLGwV÷OWUÊXwG
RQ\P¾XCV/¾XGNOKOKNQWRQXCJWCLGPGMQPGéPÚOC\GN
5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
VTQwMWVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

LAURINKA

LGFGUGVKCåFXCP¾EVKO÷UÊéPÊMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVW,GVQ
QFTQUVNÆwV÷ÿ¾VMQXGNOKOKN¾HGPGéMCURą¾VGNUMQWCX[TQXPC
PQWRQXCJQW,GVQPCwGHQVDCNKUVMCMVGT¾UKT¾FCJTCLGUHQVDC
NQXÚOOÊéGO5GRUGOUGDG\RTQDNÆOWUPGUGRUÊMCOCT¾FM[
UKX[DÊT¾0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

ŠAGY

LGP¾FJGTPÚNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWQUOKTQMč
,G\NCVÚPGLGPDCTXQWCNGJNCXP÷RQXCJQWMNCUKEMÚFQD
T¾M QF MQUVK 8\JNGFGO M LGJQ X÷MW RTQ P÷L PGLUQW Wå
å¾FPÆFNQWJÆRTQEJ¾\M[0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
QUVCVPÊRGLUM[VÆO÷ąPGąGwÊ,GXJQFPÚMF÷VGO

HEKTOR

LGLGFGP¾EVKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGP÷OGEMÚQXé¾MXGN
MÆJQX\TčUVWCX[TQXPCPÆRQXCJ[0GXwÊO¾UKQUVCVPÊEJ
RUč,GXGXÚDQTPÆMQPFKEK4¾FUGRQOC\NÊCNGLGPMF[å
U¾OEJEG,GXGNMÚNCDWåPÊM0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PG
VCJ¾0GXJQFPÚMF÷VGO
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Martin ZAORAL

Zeman musel jít do nemocnice
„Připouštím, že chůze po schodech mi činí jisté problémy a k jejich zvládnutí používám hůlku. Kvůli
tomu, že vás pokládám za pitomce, vás tou hůlkou
možná při odchodu přetáhnu,“ vyjádřil se prezident
Miloš Zeman začátkem dubna 2017 během tiskové
konference v krásném sále konického zámku. Tímto
pozoruhodným způsobem reagoval na otázku, zda
by byl schopný vyjít tzv. Jezdecké schody ústící do
Vladislavského sálu na Pražském hradě a zda si myslí, že mu jeho očividné zdravotní problémy nebudou
komplikovat další setrvání v úřadu.
Tehdy šlo jen o silná slova nemocného muže, který pomalu přichází nejen o fyzické zdraví, ale i smysl pro humor a jakoukoliv soudnost. Bylo to však stejně smutné
jako alarmující. Zejména u člověka, který svojí tehdejší
jízdou po krajích zahájil kampaň před prezidentskými
volbami, o níž prohlašoval, že ji vůbec nepovede. A výsledek? Zanedlouho jej většina českého národa zcela
demokraticky zvolila hlavou našeho státu.
Český národ tak dostal přesně takového prezidenta,
jakého si zaslouží. Miloš Zeman zase úřad, který sice

odpovídal velikosti jeho ega, nicméně absolutně ne
jeho zdravotnímu stavu. Aby nedošlo k mýlce: tento
fakt rozhodně nemá co dělat s jeho věkem. Takový
Masaryk byl ve svých 75 letech ve velmi dobré kondici. Jeho životní styl se však od toho, který celý život
vyznával náš současný prezident, zásadním způsobem lišil. Když pak první československý prezident
cítil, že už na to nemá, sám ze zdravotních důvodů
abdikoval. Tehdy ovšem byl již o deset let starší, než
je Zeman teď.
Jenže náš současný prezident je z docela jiného těsta.
Při ztrátě jakékoliv sebereflexe prohlásil, že nastupuje
do nemocnice na „rekondiční pobyt“. To je „hláška“
ze stejného soudku jako nesmrtelná „viróza“ u korunovačních klenotů, která prezidenta stihla po oslavách na ruské ambasádě.
Pokud zdravý člověk, za něhož se Zeman prohlašuje,
nastupuje do nemocnice, pak to má jediný důvod:
jde tam rodit! Takže se kromě první dámy a první
dcery zřejmě můžeme těšit i na první miminko...
Myslíte, že si dělám legraci? Snad. Ale rozhodně ne

rodit

větší než zástupci hradu a lékaři, kteří hovoří o rekondičním pobytu v nemocnici. Jedna věc je ovšem
žertovat, druhá věc je dělat z lidí blbce...
Miloš Zeman je nepochybně českým politickým fenoménem. To mu nikdo nevezme. Jenže je to také
člověk, který si už řadu let zaslouží odpočinek mimo
náročnou funkci. Je skutečně smutným historickým
paradoxem, že stejný muž v dobách sametové revoluce hovořil „o komunistické vládě gerontů“. Vrátilo
se mu to jako bumerang. Český národ bohužel neměl dostatek empatie na to, aby mu zavčas dopřál
klid, naopak. Zvolil si jej za prezidenta. Tím se mu
svérázným způsobem pomstil. Nechal jej totiž, aby
se hnán svou nebetyčnou ješitností zcela nedůstojně
zamotával do směšných lží, nehezkým způsobem
všem na očích chátral a nakonec se snad i uštval...
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Tento příspěvek vznikl v době, kdy Prostějov svírala ranní mlha, ale také ho „kapku“ paralyzovala aktuální dopravní situace. Mnoho ulic uzavřeno, doprava ve špičkách houstnoucí
a účastníci provozu o hodně nervóznější. Nedalo se prakticky
nikam dostat normálně a to se týkalo i linek městské hromadné dopravy. Dokonce mi na stole přistála stížnost občana směřovaná na vedení provozovatele MHD a magistrátu.

U

zavírky jsou vždy daní za to, že
pak to bude lepší. A přiznejme
si, že oprava Plumlovské ulice a vybudování terminálu pro autobusovou
dopravu byly nutností stejně jako
budovaný severní obchvat. Až tohle
všechno poběží na sto procent, chci
věřit, že se nám všem uleví. A to snad
bylo cílem všech těchto projektů. Proto navrhuji, že když ve městě nastane
krizová dopravní situace, tak aby řidiči více ladili plynový pedál a dívali se
okolo sebe, cyklisté aby častěji sesedli
z kola, případně na sto procent využívali cyklostezky a nemotali se automobilistům pod kola, a chodci, tak ti aby
byli vůbec nejopatrnější, nepřebíhali
nesmyslně tam, kde nemají a nevstupovali v zácpě mezi popojíždějící auta.
Hlavně pak nevstupovali do vozovky
v době, kdy nemají. Jako nedávno
jistá spoluobčanka, která si to vesele rázovala na červenou, aby po
sto metrech byla lapena autem
dopravní policie. Překvapeně pak
musela vysvětlovat, proč tento dopravní přestupek spáchala...

P

řiznávám se, že ono auto dopravní policie mě někdy svými
manévry „kapku“ překvapuje a byl
jsem též nedávno svědkem toho, jak
jeho mužská posádka málem v ulici
Netušilova svými kejkly způsobila
dopravní nehodu (nebojte, informoval jsem jako předseda bezpečností
komise magistrátu o tom i tiskového
mluvčího), ale i to je zřejmě daň za
to, aby se doprava ve městě uklidnila,
když je zrovna krize. Takže pojďme se
dopravně chovat v době uzavírkové
krize tak nějak bezpečněji a ohleduplněji.
teď k tomu vychování. Rozmohl
se nám tady takový nešvar. Lidé
se nezdraví, utrhují se na sebe a ještě rozviřují aféry na sociálních
sítích. Ne, nechci v tento moment
suplovat pana Špačka, respektive
jeho dávného předchůdce Gutha-Jarkovského, ale elementární
lidská slušnost se nám tak nějak
čím dál více vytrácí. Často jsem návštěvníkem žluto-červeného marketu
ve Zlaté bráně a u pokladen pozdraví

A

snad jen každý pátý nakupující. To tedy
považuji vůči tam celodenně sedícím pokladním jako nemístné, stejně tak nechápu podobné chování na poště a vlastně
úplně všude. Týká se to například i všech
kaváren, kde je sice frmol, ale když si personál na pozdrav čas vždy najde, nevím,
proč to neudělá i zákazník. Jediným místem, kde se zdraví oboustranně a vždy,
jsou snad jedině budovy magistrátu.
Tam to snad způsobuje genius loci naší
stoleté radnice anebo jakási zakořeněná bázeň občana před úřední mocí, ale
dobře tak. Napadá mě název filmu „Jen
ho nechte, ať se bojí“.
když abych jen nechválil, výstupy některých občanů vůči
úřadu nejsou mnohdy zrovna košer.
Já jsem rád, že jsem mohl zjistit, že
současný primátor si s takovými jedinci umí poradit, jak se říká lidově,
umí je pěkně zpražit. A jak to vypadá
na pracovištích? No, divili byste se.
Máme tady, zdá se, nastupující
generaci všeho znalých jedinců,
kteří se projevují tím, že nezdraví
své věkově ani služebně starší kolegy. Pak partičku ambiciózních
jedinců, kteří jsou schopni dělat totéž. A pak se nemá rozvíjet
taková spíše nepěkná pracovní
atmosféra... Pokud se má společnost posouvat, je logické, že je třeba
začít od věcí elementárních, tj. mladší věkově i služebně bude zdravit

I

$1$/ă=$
0$57,1$
02.52ð(
služebně a věkově starší. Znovu se
nám vrátí gentlemanství vůči ženám
a jiné běžné věci.
Chování a vychování jsou projevem homo sapiens sapiens, mysleme na to.
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Zaujal mě článek o tom, jak město hodlá zkontrolovat či lépe řečeno změřit funkčnost semaforů na vnitřním okruhu města. Patřím k řidičům, kteří nadávají na to, že takzvaná zelená vlna vůbec nefunguje a na křižovatkách dochází k častým zácpám. Na druhé straně si myslím, že semafory budou již brzy
historií, protože na každé křižovatce má být přece rondel, což město v budoucnu plánuje. Tak na co vyhazovat peníze za nějaké měření, když semafory
za několik let úplně zmizí z vnitřního okruhu Prostějova?
Petr Luběnka, Prostějov
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Vyhláška nepamatuje na tresty
Když už vyšla nová vyhláška, která má omezit, či snad dokonce zakázat používání pyrotechniky, zajímala by mě jiná věc. Je logické, že během Silvestra
bude povolena výjimka v podobě silvestrovského ohňostroje. Ale kdo bude hlídat opilou omladinu, která během posledního dne v roce hází petardy na
silnice, na chodníky mezi chodce a v parcích mezi ostatní lidi, kteří budou slavit příchod nového roku? A takových případů jsou stovky. Na to, kdo bude
hlídat tyto lidi, vyhláška vůbec nepamatuje a také v ní není uvedeno, jak budou přestupci trestáni.
Milada Nakládalová, Prostějo
Ze psù se zblázníme
3URÄWRYDGÉDzWHË"
Už mě to fakt rozčiluje, to se všichni zbláznili? Proč se v dnešní době tvoří takové Chemické prostředky na ničení plevele se používají všude, také já je hojně nakuvymoženosti pro psy, kterých neustále přibývá, starost o ně doslova přebíjí starost puji a využívám na své velké zahradě. V poslední době se proti jejich používání
o člověka? Nemohu pochopit, proč i naši radní chtějí budovat psí hřiště a stále ze strany technických služeb ve městě zvedá kritika, ale sám sebe se ptám, proč?
nové a nové psí loučky. Dokonce jsem slyšel, že v Prostějově nějaký chytrý pod- Nebo jinak, proč až teď, když se stejné chemikálie používají už několik desítek let
nikatel hodlá založit psí restauraci! Všude čtu jen články o psech, psíčících a psích a dosud nikomu nevadily? Mám pocit, že proti těmto postřikům na městských
mazílcích. A kdo se vůbec stará o děti, o staré lidi a nemocné spoluobčany? V na- chodnících nebo záhonech protestují ti samí lidé, kteří Roundup a podobné chešem domě bydlí manželé, kteří nemají děti, ale v bytě chovají hned čtyři čokly. mikálie sami používají na zahradách! Přitom jde snad o jediné prostředky, které
Všem říkají, že právě oni jsou jejich děti. Copak jsme se všichni opravdu zbláznili? plevel účinně ničí. A za dlouhá léta jejich používání jsem nezaregistroval, že někdo
Proč se peníze na psí hřiště radši nepošlou do dětských domovů nebo proč se za z mé rodiny by měl jakékoliv zdravotní problémy. V tomto případě lze nazvat krině nezaplatí popelnice za seniory?
Božena Machálková, Prostějov tiku jako neoprávněnou.
Jiří Daněk, Prostějov

naše akce

milujeme vecerník
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partneøi akce den tisku

Akce Den tisku začala v odpoledních
hodinách a už od začátku bylo jasné,
že sklidí veliký úspěch. Hudba, která se
rozlíhala celým náměstím T. G. Masaryka, lákala kolemjdoucí ke skvělé zábavě
a soutěžím. Okolo půl třetí byl prostor
před muzeem připraven na pestrý program zahrnující rozhovory, prezentace,
soutěže a překvapení na závěr. Hned
na úvod si moderátor celého programu
Luboš „Mareš“ Rek vzal k mikrofonu
úspěšného reprezentanta České republiky v malé kopané a záložníka 1.SK Prostějov Jana Koudelku. Vše se samozřejmě
točilo okolo fotbalu jak v malém, tak
standardním provedení. Koudelka se
nedávno vrátil ze světového šampionátu
v malé kopané v daleké Austrálii, takže
o dojmy nouze nebyla. Celý rozhovor
s tímto hostem na toto téma najdete
v příštím vydání Večerníku.
Zatímco se „Koudy“ posadil ke stolku na
autogramiádu a jako pravidelný čtenář se
začetl do sportovních stránek Večerníku,
začal svou kytaru ladit další speciální host,
teprve osmiletý Ríša Dobiášek. Tohoto
školáka znají diváci televizního pořadu

Česko Slovensko má talent a samozřejmě okolo svého účinkování v této show
rozprávěl Ríša před svou produkcí na
elektrickou kytaru, na kterou zahrál i nejznámější hity skupiny AC/DC.
Velice zajímavou exkurzi do tajů žurnalistiky poskytl v další půlhodině jeden
ze stálých redaktorů Večerníku Martin
Zaoral. Ten se dlouhodobě zaměřuje
především na kauzy plus zprávy ze soudní síně a regionu, tudíž při svých zkušenostech odpovídal fundovaně nejen na
lehké otázky ohledně nákladu novin.
Především pro děti, ale nejen pro ně
bylo po celé odpoledne k dispozici šest
stanovišť s drobnými úkoly. Asi netřeba
příliš zdůrazňovat, že největší atrakcí se
stalo dojení figuríny kozy, kde si mohli
všichni vyzkoušet dávno zapomenutou
dovednost. Děti si mohly zkusit i chůzi
na chůdách, vyrobit vlastní Večerníčkovu čepici a v neposlední řadě si zahrát
kuželky. Na účastníky soutěží čekaly
hodnotné ceny, sladké odměny i tekuté
osvěžení. Nevšední zážitek si užilo několikero jedinců, kteří vyhráli ve vybraných
soutěžích a mohli se projet v nevšední
party limuzíně. Všichni přítomní navíc
mohli nahlédnout dovnitř a zkusit si,
jaké to je být celebritou a vystoupit před
zaplněným náměstím. Vydařené odpoledne zakončilo slavnostní rozkrojení
dortů speciálně upečených pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

PROSTĚJOV Pamětníci středního a vyššího věku si zajisté vzpomenou na zapomenutý Den tisku, rozhlasu a televize, který se
připomínal 21. září. Proč zrovna tento den, bylo nabíledni, v roce
1920 totiž vyšlo prvé číslo Rudého práva.„V září jsme přípravy úplně nestihli, tak jsme rozhodli o měsíčním posunutí termínu, i když
jsme riskovali nepřízeň počasí,“ usmála se marketingová manažerka PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a vedoucí tohoto projektu Aneta
Straškrabová. Mohla být už spokojená, byl to dobrý krok. Tým se
sladil a počasí vyšlo báječně, což bylo předzvěstí zajímavého odpoledne, které se skutečně vydařilo. Do centra města zavítalo hned
několik desítek věrných čtenářů a přišlo plno dětí, které nejen soutěžily, ale také se bavily doprovodným programem v čele s pozvanými hosty – fotbalistou Janem Koudelkou a vycházející hvězdou,
mladým kytaristou Ríšou Dobiáškem.
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„Chtěl bych i touto cestou poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na akci Den tisku na prostějovském náměstí T. G. Masaryka. Akce byla perfektně
připravena, celý průběh proběhl prakticky
zcela bez sebemenšího zádrhelu, tým
profesionálně spolupracoval,“ byl s tímto
pilotním počinem spokojen Petr Kozák,
šéfredaktor Večerníku a www.vecernikpv.
cz. Jak dále prozradil, věrní čtenáři i nahodilí příchozí se mohou ještě letos těšit na další
akci, která už proběhne vzhledem k zimnímu počasí pod střechou.
Co dodat závěrem? Věříme, že ti, kteří
přišli, si odpoledne s Večerníkem užili
a ti, co se z jakéhokoliv důvodu dostavit
nemohli, nemusí zoufat, jelikož fotografie a rozhovory mohou najít na webovkách či našem Facebooku a Instagramu.
sněhu napadne, od toho se potom odvíjejí celkové náklady. Co se týká neudržovaných chodníků, jejich seznam je
v plánu údržby rovněž zahrnut, oproti
loňsku se jejich počet nezvýšil. Každý
z nich bude rovněž označen tabulkou, že
se neudržuje a musí se o něj postarat nájemníci okolních domů. Tato povinnost
však není na nikoho přenesena. Někteří
občané aktivně chodníky u svých nemovitostí udržují, za což jim patří dík,“
sdělil dále první náměstek primátora
Prostějova.
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Vítězi z mnoha soutěží pózují před limuzínou s rekordní délkou
9,8 metru jen pár chvil předtím, než vyrazili na okružní jízdu. A že si
svoji výhru náležitě užili! Hudba duněla celým vozem, zpívalo se,
tancovalo a na závěr se nikomu nechtělo vystupovat. Netradiční
zážitek zúčastněným však nikdo nevezme.

se proměnila v show

Projížďka limuzínou

mladší rockový kytarista, se do povědomí širší veřejnosti dostal díky
známé a divácky oblíbené talentové
soutěži Česko Slovensko má talent.
Předminulý pátek oslnil svým sólovým vystoupením přísné porotce na TV Prima a získal si srdce
mnoha diváků, především mladých
slečen. Večerníku se podařilo tuto
vycházející rockovou hvězdičku
představit prostějovské veřejnosti
a všichni, kteří se na akci Den tisku
přišli podívat, musejí souhlasit, že
to byl „nářez“. Osmiletý „Ritchie“ si
našel i pár minut pro Večerník, aby
mu poskytl exkluzivní rozhovor.
ƔƔ V kolika letech jsi začal hrát na
kytaru?
„Začínal jsem na akustické kytaře, ale
protože mi ze začátku vůbec nešla,
tak jsem v pěti letech hrál na ukulele.
V sedmi letech jsem začal pařit na
elektrickou kytaru.“
ƔƔ Jak se ti líbila dnešní akce Den
„Moc! Líbilo se mi, že se konala na náměstí, protože někdo mohl jít kolem
a všimnout si mě.“
ƔƔ Jaké jsou ohlasy na tvoje vystoupení v Česko Slovensko má
talent?
„Víc mě lidé znají. Třeba jsem šel
ze školy, a mnozí říkali: ‚Hele, ty jsi
ten malej kytarista z talentu!‘ A to se
mi moc líbí.“ (směje se)
ƔƔ Sleduješ stav zhlédnutí svého
vystoupení na internetu, a jaké jsou
komentáře?
„Ano, někdy mi táta doma ukáže komentáře a já si je přečtu, jindy mi sám řekne,
kolik lidí vidělo moje vystoupení.“
ƔƔ Kam by ses prostřednictvím
své hry chtěl podívat? Jaká země tě
láká?
„Asi Amerika a konkrétně Florida.“
ƔƔ Jakou českou a zahraniční kapelu máš rád?
„Moje nejoblíbenější česká kapela je
Olympic a z těch zahraničních AC/DC.“

Ríša Dobiášek
ƔƔ Jaký je tvůj nejoblíbenější hudebník?
„Je to kytarista právě z AC/DC Angus
Young.“
ƔƔ Plánuješ s kamarády vytvořit
kapelu nebo ji už máš?
„Doufám, že ano, a jednu školní kapelu už mám.“
ƔƔ Co myslíš, že si ostatní berou
z tvé hry na kytaru a veřejných vystoupení?
„Snad inspiruji svoje kamarády, kteří
mě viděli hrát na koncertě a začali taky
chodit na lekce hraní na elektrickou kytaru. A jak říkají moji rodiče, nejen kamarádi začínají hrát, je plno mladých,
které jsem odstartoval.“

věří mladý hudebník

na elek
ktricckou
u ky
ytaru
u,“

kteřří ta
akéé začalii hrrát

Na pomoc jsme si pozvali
všemi generacemi známého Večerníčka, který na akci
rozdával nejen noviny, ale
i úsměvy a radost všem přítomným. Zájemci se mohli
s postavičkou vyfotit. Na závěr
akce došlo na rozkrojení dvou
dortů PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, které podávala
marketingová manažerka.
Do fronty na vynikající pochutinu se postavili návštěvníci
všeho věku a následně si spoPROSTĚJOV Ríša Dobiášek, nej- tisku?
kojeně pomlaskávali.
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O celé záležitosti se hojně diskutovalo především na sociálních sítích.
Tam na událost upozornila přímo
„účastnice zájezdu“, která z Mutěnic
odjížděla bez svého manžela a s vidinou, že se pro něj bude muset dlouhé
hodiny vracet autem. K tomu nakonec
nedošlo, muž se do Prostějova dostal
dalším autobusem. Arogantní chování
řidiče však vyvolalo hodně zlé krve. Po
zvážení všech okolností se za něj společnost FTL omluvila.
„Celou událost jsme prošetřili a projednali s řidičem. Dále jsme vycházeli
i z dostupných informací od dalších
cestujících, kteří jeli ve stejném autobuse. Řidič vážně pochybil v tom, že i přes
upozornění na nepřítomnost jednoho
cestujícího při odjezdu odmítl zastavit
a cestujícího nechat nastoupit. Za to
bude postižen dle vnitropodnikových
směrnic. Závěrem nám dovolte, aby-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Rvačka po zájezdu na
Burčákový pochod, o níž Večerník
informoval v minulém čísle, vzbudila značný ohlas. Společnost FTL se
v průběhu uplynulého týdne oficiálně omluvila ženě, jejíž manžel zůstal
v Mutěnicích poté, co si odskočil na
toaletu. Řidič odjíždějící přesně na
čas i přes opakované výzvy cestujících odmítl zastavit a počkat na
muže, který zůstal bez peněženky
i mobilu. Vše mělo krvavou dohru
na nádraží v Prostějově, kde došlo
k hromadné rvačce. Věc coby možný
přestupek řeší Policie ČR.

Sama žena tuto omluvu vnímá jako dostačující zadostiučinění. „Byl to otřesný
zážitek. Jsem ráda, že se k tomu vedení
společnosti takto postavilo a dalo jasně
najevo, že řidič měl v tomto případně
chvíli počkat. Vždyť manžel dorazil
přesně tři minuty po odjezdu autobusu,“

Dostálová: „Beru to
MDNR]DGRVWLXÄLQÈQÉp

chom se omluvili za vzniklou velmi nepříjemnou situaci,“ napsal ředitel FTL-BUS Jiří Hloch v dopise adresovaném
Kateřině Dostálové.

PROSTĚJOV Tragédie, které se rozhodně dalo předejít. Jednašedesátiletý muž se však vydal pěšky z Prostějova do Určic ve tmě naprosto neosvětlený! A navíc
proti předpisům při pravé krajnici vozovky. Řidič osobního auta jej přehlédl a srazil. Senior na místě těžkým
zraněním podlehl.
„V neděli 20. října po devatenácté hodině došlo na komunikaci mezi Prostějovem a Určicemi ke střetu osobního automobilu s chodcem. K tomu mělo dojít poté,
co řidič projel táhlou levotočivou zatáčkou, tam měl ve
stejném směru při pravé krajnici jít neosvětlený cho-

>>>pokračování ze strany 3
Podobnou odezvu měla také Jana Jílková. Ale se stanoviskem
se neztotožnila. „Od jara registrujeme velké množství
přiotrávených psů v souvislosti s ‚ošetřováním’ veřejné zeleně
a hubení plevele. V některých případech šlo o kritický stav, kdy
měl pes krev ve stolici i krev zvracel. Výjimkou nejsou ani lidé,
kteří prošli v otevřené obuvi po ‚ošetřeném’ chodníku a několik

dní si pak stěžovali na svědění chodidel. Skryté důsledky
postřiků ani neuvádím,“ řekla nespokojeně žena, která hodlá
petici už brzy magistrátu předat. „Zájemci se mohou podepisovat do konce října. Cítíme zlost a uděláme vše pro to, aby se
v tomto hazardu se zdravím nadále nepokračovalo,“ zdůraznila.
Exkluzivní rozhovor s Janou Jílkovou si můžete přečíst
v příštím vydání.

vzkazují pejskaři městu. Bojí se o své miláčky

CHCEME JINÝ POSTŘIK,

%JQFGE RTQTC\KN JNCXQW éGNPÊ UMNQ QUQDPÊJQ XQ\KFNC
CUXÚO\TCP÷PÊOPCOÊUV÷RQFNGJN (QVQ2QNKEKGè4

dec bez reflexních doplňků. Při střetu s vozidlem jednašedesátiletý chodec utrpěl zranění, kterým na místě
podlehl,“ okomentoval tragickou zprávu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo, výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun. „Alkohol u řidiče vozidla policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

ŘIDIČ ZABIL VE TMĚ CHODCE

prohlásila Kateřina Dostálová, které se
Večerník zeptal, zda nemá nějaké informace o stavu zraněného mladého muže,
jenž se dostal do potyčky s jejími přáteli
poté, co se řidiče zastal. „Tekla mu krev
z nosu, co se mu ale přesně stalo, nevím.
Byla jsem v tu chvíli v autobuse. Jenom
vím, že to nebyl člověk, který by s námi
jel z Mutěnic, takže o důvodech hádky
toho zřejmě moc nevěděl. Já jsem byla
z celé situace hodně vytočená, zpětně je
mi toho kluka líto,“ vyjádřila se Dostálová, ale zároveň odmítla, že by její přátelé
ničili vybavení autobusu.
Celý případ stále řeší policie, obviněn
však dosud nikdo nebyl. „Existuje zde
podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ vyjádřil se koncem uplynulého týdne František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
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PROSTĚJOV Už na jaře tohoto
roku Večerník informoval na základě vyjádření prostějovských
konšelů, že magistrát nechá okamžitě v Kosířské ulici vybudovat
veřejné osvětlení. Z poměrně „zapomenuté“ prostějovské ulice si
tamní obyvatelé stěžovali na radnici, že dlouhodobě žijí ve tmě.
Původně rychlá stavební investice
se však zadrhla a Kosířská ulice se
stále topí ve tmě! Proč?
„Příprava této investiční stavební
akce už skutečně započala, nyní si
však sama realizace stavby vyžádá
i stavební úpravy na pozemcích ve
vlastnictví cizích fyzických osob, jejichž práva jsou touto stavební akcí
dotčena. Tento stav tedy musí být
smluvně ošetřen,“ sdělil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora, v jehož gesci
jsou majetkoprávní vztahy. „Aby
bylo možné stavební akci realizovat,
je nutné, abychom jako stavebník získali souhlasy těchto vlastníků cizích
pozemků či nemovitostí jak ke vstupu na jejich pozemky, tak i pro provedení nezbytných stavebních úprav
dočasného i trvalého charakteru. Bez

tohoto opatření není možné takzvaně kopnout do země. Konkrétně jde
o rekonstrukci části stávajícího veřejného osvětlení a umístění nového,“
vysvětlil dále primátor František Jura
(ANO 2011).
Na základě požadavků spoluvlastníků bylo nutné provést úpravy
smlouvy pro udělení jejich souhlasu. „Z toho důvodu je třeba schválení nového znění smlouvy a revokace usnesení, kterým byla schválena
smlouva původní. Došlo také k převodu vlastnických práv na nového vlastníka pozemku, proto je třeba uzavřít
novou smlouvu s novým vlastníkem.
S původními vlastníky byla již uzavřena smlouva o právu provést stavbu.
Provedení předmětných stavebních
úprav na pozemcích ve vlastnictví
dotčených cizích fyzických osob si následně v některých případech vyžádá
ze strany statutárního města Prostějov
majetkoprávní vyrovnání formou zřízení služebnosti, tedy věcného břemene,“ přidal ještě náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že
jakmile bude tato legislativní záležitost vyřešena, může stavba nového
osvětlení v ulici začít.
(mik)

Radní se musí domluvit
s novými vlastníky pozemků

ve tmě

ulice
stále
JAKO PŘESTUPEK

Policie řeší rvačku na nádraží Kosířská
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Večerníček v akci a redakční dort „Svýým hranním
m insspiru
uji kam
marády

Pro děti bylo připraveno šest
soutěžních stanovišť, která prověřila jejich fyzickou zdatnost,
znalost pohádkových postaviček i jejich kreativitu. Děti
malovaly vlastní titulní stranu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, naučily se poskládat papírové čepice, zahrály si kuželky
a pinkaly míčky na pálkách.
V neposlední řadě si vyzkoušely chůzi na chůdách (na obrázku) a ověřily si, zda dostatečně
sledují pohádky a znají jejich
hlavní hrdiny.

vlastní„titulku“

Udělej si

Samostatnou soutěžní disciplínu představovalo dojení umělé kozy na čas. Na svoji šanci čekali děti i dospělí v dlouhé frontě, protože nejlepší dojič vyhrál okružní projížďku limuzínou po Prostějově.
Děti si díky této disciplíně vyzkoušely činnost, se kterou se v dnešní
době setkají jen ojediněle, naopak mnozí dospělí si otestovali, zda
získaný um z dětství nezapomněli.

předčil očekávání
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zpravodajství

milujeme

něj všechny naše změny a požadavky,“
konstatoval primátor města František
Jura (ANO 2011) s tím, že harmonogram je vždy zpracován tak, aby v prvním pořadí důležitosti byly zprovozněny úseky místních komunikací, na
kterých je vedena městská hromadná
doprava včetně hlavních tahů na komunikacích v majetku města, dále úseky chodníků s velkou frekvencí pohybu
obyvatel a zastávky městské hromadné
dopravy. Následně jsou ve druhém
a třetím pořadí důležitosti zprovozněny ostatní komunikace, chodníky,
aleje, přechody pro chodce a ostrůvky.
„U chodníků pořadí důležitosti vychází

z potřeb obyvatel k zabezpečení přístupu k zastávkám MHD, na vlakové
a autobusové nádraží, k nemocnici,
obchodům a podobně. Odstraňování
a případně zmírnění závad ve sjízdnosti, což zahrnuje zejména posyp
chemickým a inertním materiálem,
odstraňování sněhu a zabezpečování
odtoku vody z vozovek,“ popsal podrobněji první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko).
Společnost FCC bude podle tohoto plánu udržovat v zimním období 97,356 kilometru místních komunikací a 157,929
kilometru chodníků a cyklostezek na
území města Prostějova. „Dále pak příslušenství k těmto komunikacím, jako jsou
mosty, lávky, podchody, schody, svislé
dopravní značky a dešťové vpusti,“ doplnil Pospíšil.
Večerník zajímalo, zda v novém plánu pro letošní zimu jsou nějaké novinky a zda ze strany radních padla
k údržbě nějaká připomínka? „Nic
takového, je to tradiční materiál, který
musí být schválen před každou zimou.

(lhůta ošetření do 4 hodin od výjezdu mechanizmů)
(lhůta ošetření do 12 hodin od výjezdu mechanizmů)
(bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu odpadů,
a to plužením nejpozději do 48 hodin od výjezdu mechanizmů)

(lhůta ošetření do 4 hodin od výjezdu mechanizmů)
(lhůta ošetření do 12 hodin od výjezdu mechanizmů)
(bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby
svozu odpadů, a to zametením nebo plužením nejpozději do 48 hodin od výjezdu mechanizmů)

PROSTĚJOV Stačila opravdu
malinká chvilka nepozornosti
a malér byl na světě. Šofér náklaďáku se na pár vteřin zahleděl do
zpětného zrcátka a způsobil nehodu tří vozidel. Žena za volantem škodovky utrpěla zranění
a Brněnská ulice byla po dobu
vyšetřování na dvě hodiny zcela
uzavřena.
V úterý 22. října po patnácté hodině došlo v Brněnské ulici v Prostějově k dopravní nehodě tří vozidel.
„Podle prvotního šetření se měl
šestapadesátiletý řidič nákladního
Iveca na chvíli podívat do zpětného
zrcátka. Tato chvíle stačila k tomu,
aby nestihl včas zareagovat na před
ním zpomalující osobní automobil
Citroën a zezadu do něho narazil. Citroën byl nárazem odhozen
do protisměru, kde se čelně střetl
s protijedoucí Škodou Felicií. Po
střetu osobních vozidel byl Citroën
dále odhozen vlevo mimo komu-

nikaci. Tam narazil do oplocení
zahradnictví,“ popsal nejpodstatnější okamžiky nehody František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Při této nehodě byla zraněna devětatřicetiletá řidička Felicie, která
byla z místa převezena do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na evadesát tisíc korun.
Alkohol u všech tří řidičů přivolaní policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění
nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ konstatoval Kořínek.
Po dobu vyšetřování a odklízení
následků nehody na místě byla
komunikace v místě uzavřena
a doprava byla vedena po objízdných trasách. „Plně zprůjezdněna
byla před sedmnáctou hodinou,“
doplnil policejní mluvčí s tím, že
po kontrole poškození vozidel policisté na místě zadrželi osvědčení
o registraci vozidla.
(mik)

SRÁŽKA TŘÍ AUT NA BRNĚNSKÉ
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I. pořadí – 40,186 km
II. pořadí – 67,940 km
III. pořadí – 49,803 km
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I. pořadí – 28,951 km
II. pořadí – 40,466 km
III. pořadí – 27,939 km

pohledávky mìsta za poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu

Plán zimní údržby místních komunikací v Prostějově na zimní období od
1. listopadu 2019 do 31. března 2020 je
schválen. A to bezezbytku. „Zpracovala
jej společnost FCC Prostějov na základě smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov z 21. října 2016. Zapracovala do

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Přestože Prostějov a sníh už posledních pár
let nejdou příliš k sobě, každoročně v tuto dobu na radnici
schvalují plán zimní údržby komunikací. Stalo se tak i minulý týden na zasedání Rady statutárního města Prostějov.
Od sněhu a ledu bude chodníky i silnice během zimního
období uklízet opět společnost FCC, která tak dostává
na starost celkem 97,356 kilometru místních komunikací
a 157,929 kilometru chodníků i cyklostezek.

2017

993 935

3 472 350

2018

813 881

3 705 619

4 519 500

2019

2 629 360
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PROSTĚJOV Minulý čtvrtek došlo v křižovatce ulic Vrahovická
a Přemyslovka v Prostějově ke
srážce osobního automobilu s cyklistou. Mladý šofér Volkswagenu
odbočoval vlevo do Přemyslovky
a vůbec si nevšiml muže na kole,
který jel proti němu. Zraněného
cyklistu musela sanitka převézt do
nemocnice.
„Jednadvacetiletý řidič Volkswagenu
z Vrahovické ulice při jízdě směrem
k centru města odbočil vlevo do ulice
Přemyslovka, přičemž z dosud přesně nezjištěných příčin nedal přednost
protijedoucímu čtyřiačtyřicetiletému cyklistovi. Po střetu s přední částí
vozidla cyklista přepadl přes kapotu

vozu, upadl na komunikaci a způsobil si zranění, se kterým byl převezen
do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo,“ popsal
průběh i následky havárie František
Kořínek, tiskový mluvčí Lrajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Přímo na místě byla výše způsobené hmotné škody předběžně
vyčíslena na 11 000 korun. „Alkohol u obou řidičů policisté na místě
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal mluvčí
prostějovské policie František Kořínek.
(mik)
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„Děti se na
akci velmi těšily
a velice se jim líbila. Zúčastnily se
jí děti 1. až 4. třídy
ZŠ Dr. Horáka
a největší úspěch
sklidila soutěž dojení kozy. Děti byly
velice nadšené.“

uèitelka ze ZŠ Dr. Horáka

Hana REITEROVÁ,

JAK SE VÁM LÍBÍ
AKCE DEN TISKU
A CO VÁS NEJVÍCE
ZAUJALO?

ANKETA

-DQ.RXGHOND

O pøípravách...
„Byly zdlouhavé a náročné dle našich
požadavků na kvalitu akce. Prvotní
myšlenka uspořádat akci ke Dni tisku
Julinka
vznikla již na začátku roku, ale vlastní „Byla jsem velice
realizace započala několik měsíců před spokojená a akce
zvoleným datem. Jelikož se jednalo se mi velice líbila.
o akci na náměstí, bylo nutné zařídit Nejvíce malováoficiální povolení a další formality, ní, kde jsem nakteré nejsou schváleny ze dne na den. malovala Večerníčka, kterého věnuji mamince.“
Domluvit hosty, kterými byli Jan Koudelka, Ríša Dobiášek a náš redaktor
Táta Pavel a syn Šimonek
Martin Zaoral, mi pomohli další spolu- „Náhodou jsem
pracovníci. Za organizací a realizací stojí narazil na perfekttéměř celá redakce, což si málokdo uvě- ní akci a spolu se
domuje, a proto bych všem ráda touto synem, který mne
nalákal k soutěži.
cestou poděkovala.“
Nenechal jsem
O dojmech...
se zahanbit a šel
„Věřím, že se akce vydařila. Do karet jsem zavzpomínat na mladá léta, kdy
nám hrálo i pěkné počasí, ve které jsme jsem se na střední škole učil dojit kozu.
doufali. Pokud mohu mluvit za všechny Nic z toho jsem nezapomněl.“ (smích)
přítomné členy Večerníku, Den tisku
Maminka Gabriela
jsme si užili, i když jsme byli neustále
a dcera Viktorka
v pracovním zápřahu. Přítomným dě„Akce se mi líbila,
tem se na akci líbilo také, svědčila o tom bylo tady hodně zájejich aktivita v soutěžích a úsměvy na bavy a hudby. Nejvíce
tvářích. Dospělí se samozřejmě nene- se mi líbila limuzína
chali zahanbit, v soutěžích se předháně- a mému bráškovi zase
li se správnými odpověďmi a nestyděli Ríša, který hrál na kyse i podojit umělou kozu. (úsměv) Fi- taru.“
nální okružní jízda v limuzíně a rozkrájení dortu byly vydařeným závěrem celé akce. Ostatně na Facebooku Večerníku si
můžete prohlédnout pár videí a fotografií z akce.“
O setkání se ètenáøi...
„Bylo to příjemné. Součástí mé téměř každodenní práce je komunikovat jak s našimi partnery, klienty, tak samozřejmě se čtenáři. Pravidelně se s nimi setkávám,
když jim předávám výhry za měsíční soutěže, a mám vždy dobrý pocit, pokud projeví z výhry upřímnou radost. Na Dni tisku se nadšenců vážících si nelehké novinářské práce našla spousta. Rádi budou šířit naši značku ať prodloužením ročního
předplatného Večerníku, tak nošením a užíváním reklamních předmětů.“
O dalších plánech...
„Už teď ve středu organizujeme besedu v Domově pro seniory v Nerudově ulici
v Prostějově, kam přijedou Jan Přeučil s Evou Hruškovou. V listopadu nás můžete
potkat na akci Restaurant day a přispět zakoupením našich ´chuťovek´ na dobrou
věc. Před Vánocemi půjdeme společně navštívit a finančně obdarovat děti z dětského domova. Na širokou veřejnost samozřejmě také nezapomínáme a už teď
připravujeme další akci. Více informací se dozvíte v dalších vydáních našeho periodika, tak nás nezapomeňte sledovat.“

Motorem a duší marketingových projektů
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je
už přes rok Aneta
Straškrabová
(na
snímku). Právě z její
dílny vznikla akce
DEN TISKU,
která bavila věrné čtenáře a dětskou populaci minulé pondělí 21. října na náměstí
T. G. Masaryka. Co k celé události řekla?

jak to vidìla
šéfka...

PROSTĚJOV Jedním z hlavních
protagonistů premiérové akce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Den
tisku na náměstí T. G. Masaryka byl
fotbalista zdejšího druholigového
týmu a také reprezentant České republiky v malém fotbalu Jan Koudelka. Ten byl návštěvníkům k dispozici
jak pro besedu a autogramiádu, tak
i soukromé povídání. Celou dobu
vystupoval velice příjemně a tímto
vstřícným způsobem si získal srdce
nejednoho příznivce. Na co vše odpovídal jsme zaznamenali v následném interview.
ƔƔ Jak jste začínal s fotbalem?
A jaká byla vaše kariéra?

„Začal jsem asi ve třech letech
v Boskovicích. A moje kariéra? To tady budeme asi do
zítra (smích)... Jelikož na
to že mi je sedmadvacet,
jsem obešel už asi půlku
republiky. Po Boskovicích, kde jsem byl do patnácti let, jsem byl v Sigmě
Olomouc, pak zpátky Boskovice a následně Líšeň, Vysočina Jihlava a Blansko, kam
jsem se po sléze taky vrátil
a od roku 2014 jsem byl
tady v Prostějově, avšak
s půlroční pauzou v Rakousku a ve
Vyškově.“
ƔƔ Jaké fotbalové období se vám
líbilo nejvíc? Byly to spíš mládežnické kategorie, nebo seniorský
fotbal?
„Jak jsem říkal, v dorostu jsem byl
v Sigmě, což bylo super a něco jiného
než v žácích. Ale líbilo se mi všude
a hlavně tady v Prostějově jsem spokojený. Řeším ale spíš to, že hraju fotbal a na to se soustředím nejvíce.“
ƔƔ Máte za sebou mistrovství světa v malém fotbale, které se konalo
v Austrálii. Jaké byly ohlasy, když
jste se vrátil zpátky domů?

„Ohlasy jsou vždy lepší, když člověk
něco vyhraje. (usměje se) Když jsme
se tedy vraceli před dvěma lety, bylo
to super, teď už ty ohlasy nebyly úplně
tak velké, protože jsme vypadli hned
ve čtvrtfinále.“
ƔƔ Dá se předpokládat, že když
šampionát vyhrajete, jsou na vás
pak kladeny větší nároky.
„Nároky ani ne, ale spíš ty týmy, které
proti vám hrají, jsou lépe připravené,
takže je těžší něco obhájit, než to získat poprvé. Což se nám bohužel teď
nepovedlo. V roce 2017 jsme Mexiko porazili ve finále, oni nám to už ve
čtvrtfinále vrátili.“
ƔƔ Jaký je tvůj nejoblíbenější český
a zahraniční tým?
„Tuzemský tým už teď v žebříčku úplně nemám. Dříve to byla Sparta, ale
z toho jsem upustil. Sleduju celý český
fotbal a když hrají evropské poháry,
tak fandím všem. Co se týká zahraničního týmu, tak je to trojlístek Real
Madrid, Chelsea a Arsenal, ale spíš to
sleduju celkově, takže úplně vyhraněného favorita nemám.“
ƔƔ Jaký byl nebo je tvůj fotbalový
vzor?
„Odmalička to byli Tomáš Rosický
a Fabregas.“

jsem spokojený“

„V Prostějově

21.října
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to napral do
cyklisty

2016

385 492

2 651 856

3 037 348

leden – březen
listopad – prosinec
celkem

UµQîM

Mladý šofér Volkswagenu TISKU

2015

185 849

2 505 486

2 691 335

4 466 285
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Harmonogram se každý rok aktualizuje,
například v novém plánu nyní přibyly dvě nové ulice převzaté do majetku
města a nová cyklostezka v ulici Okružní,“ odpověděl Jiří Pospíšil. „V rozpočtu
města jsou na zimní údržbu plánovány
zhruba dva miliony korun. Samozřejmě
záleží na tom, jak tuhá je zima a kolik

„K úklidu přibyly dvě nové ulice a cyklostezka v Okružní ulici,“
připomíná první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
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Prostějov (red) – Zastupitelé budou rozhodovat o dalších financích
pro stavbu cyklostezky v Okružní
ulici. Rada města Prostějova k tomu
v uplynulém týdnu vydala kladné
doporučení. „Navýšení financí si vyžádala vynucená přeložka vysokého
a nízkého napětí z důvodu realizace
stavby třetí etapy cyklistické stezky,“
vysvětlil v krátkosti primátor František Jura (ANO 2011). Celkové náklady na realizaci zmiňované přeložky činí 601 tisíc korun. „Z této částky
již byla uhrazena záloha ve výši sto
devatenácti tisíc korun. Na základě
upřesnění celkových nákladů akce
společnosti E.ON je potřebné doplatit částku ve výši 482 tisíc korun,“
upřesnil čísla náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011). „Někdy
dochází k potížím při napojování již
vybudovaných tras z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů.
Tady se postupně snažíme o řešení
co nejrychleji tak, aby lidé nemuseli
dlouho, při vynucené absenci napojení na jednotlivé cyklostezky, jezdit
po nebezpečných komunikacích,“
uzavřel Rozehnal.

Více penìz pro cyklostezku

Prostějov (mik) – V pátek 1. listopadu dojde k omezení provozu odboru dopravy prostějovského magistrátu. Konkrétně se to týká uzavření
oddělení řidičů. „Během prvního
listopadového dne nebude možné
na našem odboru vyřizovat záležitosti týkající se řidičských průkazů,
řidičských oprávnění, digitálních karet, výpisů z karet řidiče a podobně.
Důvodem uzavření oddělení je jeho
stěhování,“ vysvětlil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy.

„Dopravka“ s omezením

Prostějov (red) – Radní odsouhlasili
finance, které poputují na konto osmi
základních škol, konkrétně na plavání
dětí. Žáci 2. tříd prostějovských základních škol začali při výuce plavání
využívat budovu městských lázní. Za
použití tohoto bazénu však Domovní správa Prostějov školám účtuje
pronájem. Radní proto rozhodli, že
školám město pomůže. „V současnosti probíhá rekonstrukce bazénu
v Základní škole Dr. Horáka, kam
děti docházely na výuku plavání. Náhradní hodiny proto mají v lázních.
Pro školy jsou to však náklady, které
nemají v rozpočtech pokryty. Proto jsme se rozhodli pomoci,“ ujistil
primátor města Prostějova František
Jura (ANO 2011). „Za měsíce září až
prosinec tohoto roku se jedná o náklad zhruba 82 800 korun za bazén,
což je za měsíc asi 20 700 korun. Školy s těmito financemi navíc nemohly
počítat, a proto město pronájem zaplatí,“ nastínil konkrétní čísla náměstek primátora pro školství v Prostějově Jan Krchňavý (PéVéčko).

Mìsto zaplatí plavání
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a) Matt Damon a Christian Bale
b) Leonardo DiCaprio a Tom Hanks
c) Brad Pitt a Johnny Depp

KDO HRAJE DVOJICI HLAVNÍCH HRDINÙ
CARROLLA SHELBYHO A KENA MILESE?

6287¨l1©27=.$
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S jakýmikoli dotazy se obraťte na marketingovou manažerku Anetu Straškrabovou
prostřednictvím
tel. čísla: 739 855 822 nebo e-mailu: marketing@vecernikpv.cz.

9 Soutěž „Vánoční sen“ probíhá v termínu od 21. října 2019 do 8. listopadu 2019.
9 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba mladší 15 let s trvalým pobytem
a doručovací adresou na území ČR, jejíž výtvor či dopis bude v tomto termínu
doručen PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, a to poštou,
e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo osobně.
9 Výherci budou vybráni po ukončení akce. Kontaktování proběhne v prosinci
s výzvou k vyzvednutí výhry.
9 Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště, věk a číslo telefonu
(zákonného zástupce)
pro možnost kontaktování v případě výhry.
9 Do soutěže nebudou zařazeny anonymní či pozdě dodané výtvory.
9 Výherci (jejich zástupci) budou kontaktováni telefonicky a jejich jméno a fotografie budou zveřejněny
v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, na webovém portálu www.
vecernikpv.cz a na sociálních
sítích spravovaných pořadatelem akce (Facebook, Twitter a Instagram).
9 Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, včetně jejich rodinných
příslušníků.
9 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR a zavazuje
se je plně dodržovat.
V případě výhry soutěžící souhlasí s uveřejněním svého výtvoru a vlastní fotografie s výhrou.
9 Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně
plnit v penězích.
9 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí
souvisejícího s konáním soutěže.
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Vánoce, Vánoce, přicházejí...
Mnozí z vás si možná ťukají
na čelo, jestli jsme se v redakci nezbláznili. Sice je teprve
říjen, ale my se na Vánoce již
těšíme, a proto vyhlašujeme
novou soutěž pro děti.
Každý dospělý si jistě vzpomene na své dětství, kdy
netrpělivě rozbaloval dárky
a tajně doufal, že mu Ježíšek
vyplní přání, že dostane
vytouženou panenku, nákladní auto, kolo či třeba míč.
V redakci si na tyto okamžiky
moc dobře pamatujeme, jak
se nám rozzářily oči, úsměv
se roztáhl od ucha k uchu
a naše šťastné tvářičky plnily
srdce nejbližších láskou. Pro
umocnění těchto krásných
pocitů bychom rádi tento rok
obdarovali pět dětí a splnili jim
jejich „vánoční sen“.
Děti se do soutěže zařadí,
když namalují nebo detailně
napíší, o jakém dárku sní,
a svůj výtvor nám doručí do
redakce (nemusí osobně). Ze
všech doručených přání pět
vylosovaných v prosinci splníme. Fantazii a snům se meze
nekladou!

soutěž
VyhlašujemeY¾QRéQÊVHQ

PROSTĚJOV Večerník započíná sérii besed pro obyvatele Domova pro seniory v Nerudově ulici. Ve středu
30. října přijedou do Prostějova Jan Přeučil a Eva Hrušková, aby od 14:30 hodin seniory pobavili a rozptýlili.
Eva Hrušková se proslavila zejména hlavní rolí v pohádce Popelka, Jan Přeučil je oblíbeným hercem a rétorem.
Reportáž z první besedy vám přineseme v následují(ans)
cím vydání našeho periodika.

s Přeučilem a Hruškovou

Beseda pro seniory

Úterý 29. října 2019
www.vecernikpv.cz
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Ne všechno se podaří tak, jak si mnozí Prostějované naplánují. Ve
většině případů budeme muset improvizovat, protože do zaběhnutých
zvyklostí se vždy vloudí nové a nové okolnosti. Buďme tedy připraveni
na náhlé změny, které se musí nečekaně rychle řešit.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Proti své
vůli se zúčastníte setkání, ze kterého
se nakonec vyvrbí krásná chvilka
s novým seznámením. Potkáte člověka, jehož jste si vysnili a se kterým
byste chtěli být. Varováním může
být jen věkový rozdíl.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Pustíte
se do hodně věcí najednou, takže
v jeden moment začnete stresovat
a nestíhat. Pár záležitostí odložte
nebo je vůbec pusťte z hlavy, jinak
se z toho zblázníte. Udělejte vše pro
klidný a pohodový víkend.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Ztratíte věc, která patřila mezi vaše
nejoblíbenější. Půjde o talisman
provázející vás od dětství. Všechno
půjde stranou, dáte se přímo do detektivního pátrání. Úspěch ovšem
není zaručen.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Okolo vás
panuje nervozita. Vy jí ale nehodláte podlehnout a snažíte se všechno
řešit v klidu. V jediný moment ale
ztratíte nervy také vy, a to bude malér. Budete totiž vzteky bez sebe.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Ve vašem
partnerském soužití to pořádně
zaskřípe, dejte si proto nějaký čas
pauzu a zkuste žít pár dní odděleně.
Na konci týdne by se měla vrátit
vzájemná touha a návrat do starých
vyjetých kolejí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Pracovní
týden to bude pro vás hodně vypjatý, ale díky své schopnosti dobře
si zorganizovat veškerý svůj čas to
zvládnete s naprostým přehledem.
Něco vám ale uteče a o víkendu poznáte, co to bylo.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Zdržte se
hlasitých projevů, protože poslední
dobou co řeknete, to je fakt perla!
Pokud nehodláte naštvat svého nadřízeného, tak jeho drobnou chybičku
v řízení kolektivu přejděte mlčením.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Máte
dostatek smyslu pro humor, abyste
s nadhledem přešli dvakrát nepovedený vtípek svého životního partnera. Ostatně úsměv a humor jsou
kořením vašeho života, tak v tom
pokračujte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Zásadní chybou pro vás je, že na začátku tohoto týdne odmítnete velice
lukrativní pracovní úkol, který by
vám mohl vynést hodně peněz. Budete tak naštvaní na kolegu, který se
úkolu naopak zhostí rád.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Pokud nemáte dostatek peněz na
to, abyste si koupili, po čem toužíte,
v žádném případě si nepůjčujte. Spíše
to narafičte tak, aby vám vytouženou
věc koupil jako dárek váš partner.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Vaší
zálibou se stává přeměna partnera
k obrazu svému, to ale v žádném
případě nebude jednoduché. Onen
dotyčný či dotyčná se během následujících dní postaví na zadní a bude
se vzpírat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Potkáte
osobu, která vás sice zaujme, ale vy
se jen tak lehce nehodláte pouštět
do nového vztahu. Půjdete tedy na
věc pomalu, což vyzní možná jako
vaše slabost. Proto taktovku převezme ten druhý.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: BONBÓNY
Bon Pari 90g

17,90

-

17,90

17,90

12,90

17,90

Haribo Goldbären 100g

18,90

26,90

18,90

18,90

14,90

26,90
(160g)

Hitschlers Ufo 480g

-

-

-

-

-

-

JOJO Emotikony 80g

-

-

-

17,90

17,90

-

Kinder Schoko-bons 125g

66,90

-

62,90

-

49,90

-

M&Ms arašídové 150g

17,90

-

-

59,90

59,90

-

Bonbon je cukrovinka, která se poprvé objevila v 17. století ve Francii.
Původně jedly bonbóny děti na královském dvoře a povykovaly: „Dobré!
Dobré!“, což ve francozštině značí „Bon! Bon!“. A takto vznikl název této
lahodné cukrové hmoty... Tradiční Bon Pari, Haribo Goldbären i Kinder
Schoko-bons nabízí nejlevněji Tesco, pro arašídové M&Ms se vypravte do
Albertu a JOJO Emotikony mají za stejně nízkou cenu Kaufland a Tesco.
Cukrovinku Hitschlers Ufo jsme neobjevili ani v jendom ze šesti marketů.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 23. října.

Předplatné levněji + kalendář zdarma
více na straně

INFORMUJE
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Úterý 29. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

infoservis

24

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª
/,'29+9ö='51$

OD 29. 10. DO 3. 11. 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 .
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!
středa 30. října: Na Blatech (Družební - Domamyslická), 5. května (Družební - Domamyslická), Borová, Žitná,
Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny,
Pod Vinohrádkem, Domamyslice - u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková, Olšová, Domamyslická komunikace
SSOK vč. kruhového objezdu

5(*,675$&,'2129§+20»71§+26<67§08
3529('/2=$7»'1<-(1352&(170$/»&+
'235$9&č=9(/.»&+7$.8é,1,/$-,å32/29,1$
Pokud nezačnou malí dopravci
fungující v režimu předplaceného mýtného rychle plnit svou povinnost registrace a vyzvednutí
nové palubní jednotky, hrozí na
začátku prosince České republice dopravní kolaps. Zatímco
mezi velkými dopravci v režimu
post-paid provedla potřebnou
registraci již polovina subjektů,
u malých dopravců v pre-paid
režimu tak učinilo jen 5 procent
povinných. Celkem je v systému
po čtyřech týdnech od spuštění
registrací zaevidováno 82 tisíc
vozidel.
Registraci do nového mýtného systému v režimu pre-paid (předplacené mýtné) si dnes osobně vyzkoušel
na pražské pobočce Hospodářské
komory ČR ministr dopravy Vladimír Kremlík. Registrace jednoho
vozidla a úhrada vratné kauce za
palubní jednotku mu zabrala necelé
čtyři minuty.
„Systém registrací na obchodních místech je jednoduchý a rychlý. I proto
apeluji na dopravce, aby déle nečekali
a zajistili si nové palubní jednotky co
nejdříve. S podobnou výzvou se obrátím ještě v tomto týdnu na ministry
dopravy v zemích, kde mají prozatím
dopravci o registrace jen minimální
zájem,“ uvedl Vladimír Kremlík.
„Pokud si malí dopravci nezačnou ve
velkém vyzvedávat nové palubní jed-

notky, na přelomu listopadu a prosince stráví zbytečně hodiny času ve frontách. Rád bych všechny dopravce ještě
jednou ujistil, že bude systém spuštěn
navzdory právním sporům a registraci není radno odkládat. Dopravcům
zbývá jen několik málo týdnů, aby si
zajistili novou palubní jednotku bez
zbytečného stresu a čekání ve frontách,“ uvedl Matej Okáli, generální
ředitel společnosti CzechToll.
S ohledem na očekávaný nápor
dopravců na přelomu listopadu
a prosince zajistil CzechToll ve spolupráci s provozovateli obchodních
míst posílení personálních kapacit
tak, aby bylo možné odbavit co
nejvíce dopravců. Přesto doporučuje dopravcům, aby se co nejdříve
registrovali, uhradili vratnou zálohu
za palubní jednotku a připravili její
instalaci ve vozidle. Maximální podporu procesu registrací poskytla
také Hospodářská komora ČR.
„Přes patnáct specializovaných pracovišť Hospodářské komory bylo prozatím registrováno 5 tisíc vozidel. Od

našich pracovníků získají dopravci
nejen veškeré informace, ale mohou
si u nás pořídit i instalační sady pro
pevné připojení palubní jednotky ve
vozidle. Velkým benefitem je možnost
rezervovat si konkrétní čas návštěvy
a vyhnout se tak jakémukoli čekání,“
doplnil Vladimír Dlouhý, prezident
Hospodářské komory ČR.
Registrace vozidel je možná na vice
než 200 obchodních místech, na 15
vybraných pobočkách Hospodářské komory, prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet nebo online na www.mytocz.eu. V případě
online registrace obdrží dopravce
novou palubní jednotku po úhradě
vratné kauce poštou (zaslání zdarma platí při odeslání v rámci České
republiky, do Německa, Rakouska,
Polska a na Slovensko). Kompletní Informace o novém mýtném
systému získají dopravci na webu
www.mytocz.eu nebo na non-stop
zákaznické lince +420 243 243 243.
TZ CzechToll (redakčně kráceno)

POZVÁNKY

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: Kelčice
Dne: 11. 11. 2019 od 7:30 do
10:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ulice od č. 73 a 66
směrem k dálnici včetně motorestu
a č. 141, 94, 122. Dále ulice od č. 98
a 107 po č. 132. Ulice novostaveb
s č. 105, 109, 108, a parc. č. 37,
33, 30/1, 30/2. Odběratelská TS
Kelčice teletník (č. 300698).
Obec: Určice
Dne: 12. 11. 2019 od 7:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
od č. 290 po č. 291, od č. 308 a 314
po č. 292 a 334, celé ulice od č. 399
po konec obce směr Dětkovice,
celá ulice u školy (včetně areálu
ZŠ). Oboustranně podél silnice
od hřbitova po konec obce směr
Alojzov. Ulice od č. 372 a 353 po č.
144 a 515. Jednostranně od č. 212
po č. 348 včetně č. 276, 216, 265.
Oboustranně od č. 217 a 164 po č.
221 a 160.
Obec: Vrchovslavice
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně ulice od č. 136 po č.
130, dále od č. 142 po č. 140.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: průjezd
nadměrného nákladu. Oboustranně
podél silnice od č. 3 a 24 po konec
obce směr Mořice. Ulice od č. 140
a 132 po č. 136 a 8 vč. 162, 133. Dále
č. p. 89, 32, 110.
Obec: Vrchoslavice – Dlouhá Ves
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: průjezd
nadměrného nákladu: Část obce
Dlouhá Ves: jednostranně od č.
10 po č. 2 a dále oboustranně od

č. 1 a 19 po č. 156 a 126 (včetně č.
32,20,44,30,43).
Obec: Nezamyslice
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do
9:30 hodin. Vypnutá oblast: Nezamyslice průjezd nadměrného
nákladu - celé ulice Vyškovská, 30.
Dubna, jednostranně ul. Tjabinova
od č. 145 po č. 44 (vč. č. 31).
Obec: Těšice
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Těšice - průjezd nadměrného nákladu.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast: celé
ul. Bezručova, Partyzánská, Za
Kapličkou, Přemyslovka, Dvorek,
Smetanova č. 587, 816, Tyršova 36
(obchod).
Obec: Želeč
Dne: 14. 11. 2019 od 7:30 do
10:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce napájená z TS Želeč Hliník:
Oboustranně ulice od č. 21 a 66 po
č. 146 a 82, dále č. 229, 222, 224,
220, 219, 12. Ulice od č. 69 a 237
po č. 186 a 241, od č. 82 po č. 86,
oboustranně ulice od č. 242 a 212
po č. 240 a 235. Ulice od č. 93 po
116, ulice od č. 89 po 122, ulice
od č. 98 po 94. Ulice od č. 238 po
č. 244 včetně lokality novostaveb.
Oboustranně ulice od č. 123 a 147
po č. 149 a 142.
Obec: Jesenec
Dne: 14. 11. 2019 od 9:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: FVE Jesenec (č. 702092) Solar Global
Obec: Smržice
Dne: 18. 11. 2019 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana

ul. Za Kovárnou od č. 1 po č. 41.
Obec: Vrahovice
Dne: 18. 11. 2019 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ul. Jaselská, ul. Čs. armádního sboru od č.
34 po č. 76, mimo č. 72.
Obec: Ochoz
Dne: 18. 11. 2019 od 9:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: FVE Solar
Global Ochoz (702091).
Obec: Bedihošť
Dne: 19. 11. 2019 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Bedihošť
ulice L. Svobody od č. 161 po 169
(vč. č. 153).
Obec: Těšice, Tištín, Koválovice
Dne: 20. 11. 2019 od 7:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: celé
obce: Těšice u Nezamyslic, Tištín,
Koválovice u Tištína. Odběratelské
trafostanice: Nezamyslice ZD (č.
300722) Areál Agrodružstvo Tištín,
Areál BPE Tištín Agro (č. 701098),
Tištín Prima (č. 300731), Koválovice ZD (č. 300705).
Obec: Mostkovice
Dne: 20. 11. 2019 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: k. ú. Stichovice - jednostranně ul. v lokalitě novostaveb chat nad kempem s parc. č.
518/8, 518/11 a 518/13.
Obec: Mostkovice
Dne: 20. 11. 2019 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: lokalita nov.
RD v ul. Za Stodolami s č. 600, 608,
596, 609, 602, 606, parc. č. 1383/8,
1384/31.
Obec: Březsko
Dne: 20. 11. 2019 od 8:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Březsko č. p.
20-29, 32.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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BYLI JSME
U TOHO

aula

PROSTĚJOV Září novotou a okamžitě zažila ohromný nával. Řeč je
o aule Gymnázia Jiřího Wolkera,
která se přes prázdniny změnila
ve staveniště. Facebook školy od
té doby informoval o tom, jak to
v nejhezčí místnosti školy vypadá.
A osazenstvo gymnázia se nakonec
dočkalo: předminulý pátek po poledni se tam totiž představil sbor
Múzy. Zejména však došlo k imatrikulaci, tedy oficiálnímu přivítání
nových studentů na škole. To vše
v nově opravené místnosti.

Michal SOBECKÝ

1RTCXGPQ#LFGUGFQCMEG6QWRTXPÊMVGT¾CWNWI[OP¾\KC
éGMCNCD[NCKOCVTKMWNCEGUVWFGPVč Foto: Michal Sobecký

,UGOX¾OMFKURQ\KEKPGLNÆRGXRQPF÷NÊ
MQPVCMVRTQULGFP¾PÊUEJč\M[
CUKUVGPVMC$E.WEKG4Q\WOMQX¾
tel. 736 488 888

„Určitě stojí za to se podívat na opravenou aulu. Proběhla zde rekonstrukce podlahy i fasády, interiér má novou
výmalbu,“ pronesl ředitel školy Michal Šmucr, který přivítal necelých
120 nováčků.
Studenti i další přítomní pak mohli na
místnosti oči nechat. Dostala totiž nejen
novou podlahu, ale také pódium a celkově interiér. „Začínali jsme někdy začátkem července a skončili jsme teď v pondělí čtrnáctého října. Je vidět, že se na tom

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

opravdu hodně pracovalo. Některé věci
jako třeba zlacení jsou náročné. A musím
poděkovat všem, kteří se na opravách
podíleli,“ ocenil práci lidí, jež celkem vyšla
na více než milion korun, Michal Šmucr.
Ten mimo jiné přidal odznak a potřásl
rukou i synovi Janě Spáčilové. „Syn měl
imatrikulaci. A byl navíc tak ochotný, že
nás tu provedl. Škola se nám líbí, je tu
spousta oprav – líbí se mi, jak je opravená aula,“ byla spokojená Jana Spáčilová,
sama absolventka gymnázia.

ŬŽŵƉůĞƚŶĢƉƎŝƉƌĂǀşŶĂǌŝŵƵ

%J[UV¾UG 
PÊ
VCOQVGXąG [
P
CWVQRčLéQX
ůĂ ǀŽǌŝĚĞů ƉƎĞĚ ^d< Ă ŵĢƎĞŶşŵ
ĞŵŝƐş͘ ĢŚĞŵ ŽƉƌĂǀǇ ŶĂďşǌş
ŵŽǎŶŽƐƚ ǌĂƉƽũēĞŶş ŶĄŚƌĂĚŶşŚŽ
ǀŽǌŝĚůĂ͘
^ĞƌǀŝƐ ƐĞ ǌĂŵĢƎƵũĞ ƚĂŬĠ ŶĂ
ŽƉƌĂǀǇŵŽƚŽƌƽ͕ƌŽǌǀŽĚƽ͕ƐƉŽͲ
ũĞŬ͕ƉƎĞǀŽĚŽǀĞŬ͕ǀƐƚƎŝŬŽǀĂĐşŚŽ
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Návštìva Centra
Akce Klubu
vojenské historie VRFL½OQÉFKVOXzHE
Otaslavice

s<ŽƐƚĞůĞĐŬĠvaše auto
WZK^d :Ks Auto se zastaví
Ă ĚĄů ŶĞũĞĚĞ͘ EĞďŽ ŚŽ ǀƽďĞĐ
nenastartujete. Pokud se leƚŽƐ ǀ ǌŝŵĢ ĐŚĐĞƚĞ ǀǇŚŶŽƵƚ
ƉŽĚŽďŶǉŵ ƚƌĂďůƽŵ͕ ŵĢů ďǇ
ǀĄƓǀƽǌƉƌĄǀĢǀ ƚĢĐŚƚŽ ĚŶĞĐŚ
projít kompletní servisní proŚůşĚŬŽƵ͘ EĞũĚĞ ũĞŶ Ž ƉƎĞǌƵͲ
ƚş ƉŶĞƵŵĂƚŝŬ͕ ĂůĞ ŶĂƉƎşŬůĂĚ
ŝŽŬŽŶƚƌŽůƵĂǌŵĢƎĞŶşŬĂƉĂůŝŶ
ēŝ ǌũŝƓƚĢŶş ƐƚĂǀƵ ĂƵƚŽďĂƚĞƌŝĞ͘
dǇƚŽ ƐůƵǎďǇ Ă ŵŶŽŚĠ ĚĂůƓş
ǀĄŵ ŶĂ ǀǇƐŽŬĠ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůͲ
Ŷş ƷƌŽǀŶŝ ǌĂũŝƐƚş ƐĞƌǀŝƐ hs
ĂƌƐ ƐşĚůşĐş ǀ <ŽƐƚĞůĞĐŬĠ ƵůŝĐŝ
ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘
ŬƚƵĄůŶĢ ƵƚŽƐĞƌǀŝƐ hs
ĂƌƐ ƉƎŝũşŵĄ ŽďũĞĚŶĄǀŬǇ ŶĂ
ǀǉŵĢŶƵ ƉŶĞƵŵĂƚŝŬ͘ ĂũŝƐƚş
ƉƎĞǌƵƚş Ă ǀǇǀĄǎĞŶş ŬŽů͕ ƉŽͲ
ƌĂĚş Ɛ ǀǉďĢƌĞŵ ƉŶĞƵŵĂƚŝŬ͕
ŽƉƌĂǀŽƵ ĚŝƐŬƽ ēŝ ĞŬŽůŽŐŝĐŬŽƵ
ůŝŬǀŝĚĂĐŝ ŽƉŽƚƎĞďĞŶǉĐŚ ƉŶĞƵͲ
ŵĂƚŝŬ͘ ĞŶĂ ǌĂ ƚǇƚŽ ƐůƵǎďǇ ƐĞ
ƉŽŚǇďƵũĞũŝǎŽĚϵϵ<ē͘
^ĂŵŽǌƎĞũŵŽƐƚş ũĞ ǀǉŵĢŶĂ ŽůĞũƽ
Ă ƉƌŽǀŽǌŶşĐŚ ŬĂƉĂůŝŶ͕ ŬŽŶƚƌŽͲ

zpravodajství

Uctili jsme památku slavného pilota RAF ze 2. světové války a rodáka
z Otaslavic Josefa Františka. Byl jedním z tzv. čtyřlístku, tedy pilotů Kosarz, František, Pavlovič a Balejka.
Celý ceremoniál byl vysoce důstojný a dojemný. Považuji za neustále
potřebné si připomínat hrdinství
mladých lidí ochotných nasadit pro
svobodu své vlasti to nejcennější,
své životy. Opravdu na to nesmíme
zapomínat. Je potřeba si připomínat, že žijeme ve svobodě, kterou
nám oni vybojovali. A že svoboda
není samozřejmost. Strašně dojemná je fotografie otce Josefa Františka, který se sklání nad hrobem
svého milovaného syna ve Velké
Británii. Podívejte se se mnou.

Burza
mì zaujala

Dne 15. října 2019 se uskutečnil již
čtvrtý ročník Burzy práce a vzdělání,
který organizovala Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad
práce v Prostějově a Svaz dopravy
a průmyslu. Se zájmem jsem navštívila stánky téměř šedesáti vystavovatelů, přesněji řečeno zaměstnavatelů.
Diskuse byla pro mne velmi přínosná, myslím, že mne zaměstnavatelé
z mých aktivit a legislativních návrhů
v Parlamentu znají. Zajímaly mne
jejich zcela konkrétní poznatky ze
setkání se žáky a studenty, kteří jsou
v hledáčku jejich zájmu. Na trhu práVe dnech 8. až 9. října jsem postup- ce chybí především absolventi techně navštívila všechna tři stanoviště nických oborů a zdravotnictví.
organizace Centrum sociálních sluVaše JITKA CHALÁNKOVÁ
žeb v Prostějově. Samozřejmě jsem
vzpomínala na rozhodnutí Olomouckého kraje na přebudování
budov bývalé prostějovské nemocnice na domov pro seniory, tedy
dnešní Centrum sociálních služeb.
Vždyť jsem u toho v letech 2004 až
2008 byla! Dnes jsem ráda, že areál
funguje a zaměstnanci pod vedením
ředitelky Heleny Vránové pečují
o naše starší spoluobčany. Že pečují
dobře, to se prostě pozná podle zájmu a světýlek v očích jak uživatelů,
tak personálu. A že to opravdu není
snadná práce! Velmi ráda si přijdu
znovu popovídat. A také podebatovat o potřebných změnách zákonů.
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ní věcí, které jsou samostatně uzamykatelné s mincovním zámkem na dvacet
korun. Pro potřeby přezouvání budou
využity stávající lavičky umístěné pod
habry, které budou doplněny o další
tak, aby byla zajištěna jejich dostatečná kapacita. Od těchto přezouvacích
míst bude směrem k ledové ploše položen protiskluzový gumový povrch,
aby nedocházelo k poškozování bruslí
a dlažby. Na lavičky budou pro zvýšení
komfortu pořízeny podsedáky, které
budou obsluhou instalovány po provozní dobu kluziště,“ popsal inovované
prvky zázemí kluziště první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím,
že ledová plocha bude opět nasvícena
stejně jako loni. A jak dodal, předpokládané náklady na provoz kluziště
budou 2,24 milionu korun.
Provozní doba kluziště je naplánována
denně od 9.00 do 21.00 hodin mimo
Štědrého dne a Silvestra, kdy se bude
moct bruslit pouze do 16.00 hodin.
Fungování bude opět zajišťovat Do-

movní správa Prostějov. „Lidé budou
mít bruslení zdarma s tím, že zpoplatněno bude pouze půjčování bruslí.
Všechny podrobné informace budeme
zveřejňovat,“ doplnila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějov) a slíbila, že kluziště nabídne
i kulturní novinky.

Bìhem ledna není zájem
Také při úterním mimořádném jednání prostějovského zastupitelstva padla
na kluziště řeč. Opozičním zastupitelům se nelíbí, že provoz bude trvat jen
do úvodních dní ledna roku 2020. Ptali se, proč ne po celý leden a také v únoru? „Před dvěma lety jsme to zkusili,
zájem bruslařů ze strany základních
škol i široké veřejnosti trval jen po
dobu listopadu a prosince, v lednu pak
počet bruslařů rapidně opadl. Prostě
už o bruslení na náměstí nebyl zájem,“
vysvětlil Jiří Pospíšil
(mik)

191024112xx

PROSTĚJOV Také letos bude
prostějovský magistrát pokračovat
v provozování tolik oblíbené zimní
atrakce, kterou je bezesporu mobilní kluziště. To bude před muzeem
fungovat už za pár dnů.
Ruku v ruce s vánočním obdobím jde
v Prostějově nová tradice, která získala oblibu široké veřejnosti. Jedná se
o mobilní kluziště, jehož využití vedení
města opět připravuje na předvánoční
a vánoční období. „Lidé budou moci
opět bruslit pod širým nebem a mobilní kluziště využívat po dobu devíti
týdnů, konkrétně v termínu od osmého listopadu tohoto roku až do pátého
ledna 2020,“ potvrdil na nedávné tiskové konferenci po jednání rady města
primátor František Jura.
Dodavatelem mobilní ledové plochy, který vzešel z elektronické aukce
v rámci zadávacího řízení na výběr
dodavatele, je znovu firma z Chocně.
„Návštěvníci budou mít k dispozici
skříňky se čtyřiadvaceti boxy k odlože-

WWW.
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V úterý 22. října našel čtyřiačtyřicetiletý muž z obce na Konicku
v lese u Štarnova dámskou kabelku s peněženkou s osobními
doklady třiašedesátileté ženy, její
platební kartou a finanční hotovostí 149 korun. Muž neváhal
a šrajtofli s celým obsahem posléze odevzdal na obvodním oddělení Policie ČR v Konici.

Peněženku odevzdal

Předminulou neděli 20. října
v podvečerních hodinách přijali
policisté oznámení o nálezu vojenské munice při práci na stavbě
rodinného domu v Mořice. Na
místo vyslaný policejní pyrotechnik určil, že se jedná o tříštivou
dělostřeleckou minu ráže 82 milimetrů ruské výroby z období 2.
světové války. Dále pyrotechnik
seznal, že nálezový stav munice
vylučuje její bezpečné zajištění
a odvezení a při neodborné manipulaci hrozí exploze. Proto
bylo rozhodnuto o jejím zničení
na bezpečném místě v bezprostředním okolí. Jako bezpečnou
pyrotechnik stanovil vzdálenost
minimálně 100 metrů od nejbližších staveb či sítí. S ohledem
na bezpečnost byl čas likvidace
stanoven na dopoledne následujícího dne. Místo nálezu bylo střeženo až do ranního opětovného
příjezdu pyrotechnické služby.
Pyrotechnici minu přemístili na
nedaleké pole a tam ji před devátou hodinou odpálili. Při zákroku
nedošlo ke zranění osob ani ke
škodě na majetku.

V Mořicích
odpálili minu

Další munici nalezl uplynulou sobotu 26. října dopoledne na poli
u Výšovic dvaatřicetiletý muž s
detektorem kovů. Na místo přivolaný pyrotechnik zjistil, že se
jedná o zbytek dělostřeleckého
protipancéřového granátu ráže 85
milimetrů bez aktivních látek. Nalezenou munici si převzal a odvezl
ke zneškodnění.

Munici našel i na poli

Minulou sobotu 26. října dopoledne v lese v katastru obce Jesenec
našel osmadvacetiletý houbař
dělostřelecký granát položený na
pařezu. Policisté místo zajistili a
přivolali pyrotechnika. Ten potvrdil, že se jedná o dělostřelecký
protiletadlový granát Bofors ráže
40 milimetrů. Nalezenou munici
si převzal a odvezl ke zneškodnění.

Granát ležel na pařezu!
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jakký byyl poddzim
m na záámkku v čeccháách pod kosíířem
m...

ztracených lístků víly Podzimky. Dostaly k tomu leták s mapkou parku.
U šesti velikánů pak našly velké listy
namalované na kartonech a razítka,
pomocí nichž opět nazdobily šaty

spanilé víly. Když navíc správně určily,
jakým stromům lístky patří a zapsaly
jejich jména do připravené křížovky, získaly na konci svého putování
v zámku sladkou odměnu.
Akce probíhala od soboty až do pondělí a jen první den na stezku vyrazily v doprovodu svých rodičů přes
čtyři stovky dětí. „Bezpečně jsme se
synem poznali listí z dubu, buku, javoru, lípy i kaštanu čili jírovce maďalu.
Na co jsme však dlouho nemohli přijít,
byl ořešák. Plody, které jsme pod tímto
zcela opadaným stromem objevili, totiž

PROSTĚJOV Může být rád, že
z nehody vyvázl jen se zraněním.
Jen malý kousek od tragédie byla
srážka cyklisty s dodávkovým automobilem, ke které došlo minulé
úterý 22. října před patnáctou hodinou v křižovatce ulic Olomoucká
a Fibichova v Držovicích.
„Padesátiletý muž chtěl křižovatkou
projet po hlavní silnici ve směru od
Olšan u Prostějova k centru města.
Zřejmě však nepřizpůsobil rychlost
jízdy svým schopnostem a dopravní
situaci a v křižovatce se zalekl vozidel
přijíždějících ke křižovatce. Pokusil
se tedy zastavit ještě před křižovatkou
a začal prudce brzdit, v důsledku čehož havaroval a upadl na komunikaci,
kde zůstal ležet. Jízdní kolo se zastavilo
na komunikaci před pomalu jedoucí

Cyklista při svém pádu utrpěl zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších
osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
deset 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 policejní mluvčí. (mik)
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dodávku značky Peugeot, která na
něho najela. Po dopravní nehodě třiadvacetiletý řidič Peugeotu z vozidla
rychle vyběhl, aby pomohl zraněnému cyklistovi. Při tom však nezabezpečil vozidlo a to se samovolně rozjelo
směrem do Fibichovy ulice. Ke střetu
vozidla s cyklistou nedošlo,“ informoval o průběhu nehody František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Na vylekaného muže najela dodávka
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TĚŠICE A teď vyšetřujte, kdo za
to může... Předminulou neděli 20.
října v devatenáct hodin došlo na
účelové komunikaci mezi obcemi
Ivanovice na Hané a Těšice k čelnímu střetu dvou cyklistů ve věku
48 a 57 let. Policisté budou mít při
vyšetřování nehody těžkou práci,
protože oba pánové byli „zlití“, jak
zákon káže.
„Mladší z mužů při nehodě utrpěl
zranění, se kterým byl převezen do
vyškovské nemocnice, druhý cyklista
vyvázl bez zranění a ke škodě na majetku nedošlo. Provedenými dechovými zkouškami policisté u staršího
z mužů změřili hodnotu 1,59 promile
a u mladšího dokonce 2,79 promile
alkoholu v dechu. Podle dosavadního
šetření k nehodě mělo dojít poté, co
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ný,“ uvedl ke srážce dvou opilců František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje s tím, že přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření.

V ROCE 1989?

klikni na

FOTOGALERIE

Soutěžící měly velmi široké pole
působnosti v tom, co mohou upéct.
„Mohly udělat jakoukoli buchtu, mohly
to být záviny, lívance, vdolečky, šátečky.
Prostě cokoli. Sešly se nám tři druhy
slaného a nic, co by bylo stejné dvakrát,“
vyjmenovala za organizátory Milena
Jelínková. Nakonec se na stole objevily
pochoutky typu perník, bábovka, štrúdl, slaný závin, ale i další. Bylo skutečně
z čeho vybírat.
Následné vyhodnocení pak nabídlo
drama. Hodnoticí komise totiž určila
hned dvě buchty jako nejlepší. Dokon-

Michal SOBECKÝ
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ce ani velké hlasování všech účastníků
k rozhodnutí nepřispělo. Královna však
mohla být jen jedna. Došlo tak na starý
dobrý los naslepo. A vítězem se nakonec
stala Františka Hrbatová.
„Dělala jsem něco jako štrúdl z obyčejného
těsta,“ uvedla již korunovaná žena. Ocenila
zároveň výtvory „konkurentek“. „Na trůně
se sedí tak normálně. Ale všichni jsou tady
dobří, nejenom já. Co jsem ochutnala, tak
bylo dobré vše,“ usmála se.
Klub důchodců ovšem Buchtobraním
neuspořádal poslední letošní akci. Zájemce čekají ještě tři. „Na příští schůzce budeme mít myslivecké posezení.
Aby lidi věděli, že to není jen o tom,
zda se šípkovou omáčkou, nebo se
zelím. Ale že za tím stojí spousta práce, zejména teď před zimou,“ uvedla
Milena Jelínková k akci, která se bude
konat za tři týdny.
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ti jsou už tříleté,“ shrnul výlov Pavel
Müller, jednatel Moravského rybářského svazu.
„Naše chovné rybníky musí obhospodařovat tři revíry, které máme, každý
má předepsaný počet ryb, kolik se
jich bude nasazovat. Pokud má nějaký
chovný rybník navíc ryby, tak je nemůže prodat občanům, ale právě dalším rybníkům, kterým ryby naopak
chybí, a to za ceny, jaké má předepsané svaz,“ prozradil Müller.
Návštěvníci se zájmem sledovali úsilí
rybářů a jejich snahu postarat se dobře
o každou rybu. Velmi spokojené byly
především děti. Ryby je doslova fascinovaly, většina z nich neodolala pokušení se jich alespoň dotknout. „Jezdím
s dědou na ryby už odmalička a velmi
mě to baví. Výlov jsem si nenechal ujít
a nejvíc mě uchvátila ta metrová štika,“
svěřil se Večerníku osmiletý Richard.
Rybáři pětkrát natahovali sítě, aby
dostali všechny ryby z vody. Vypouštění rybníka trvalo přes čtrnáct dnů,
šestihektarový rybník bude naplněn
znovu až před Vánoci.
Tak Petrův zdar a příští rok znovu.

zjistili jsme

vou investici,“ konstatoval neradostně
konický starosta. „Rekonstrukce není
mezi prioritami. Mně by se líbil investor,
který by v místě udělal penzion,“ vyjádřil
se pro Večerník a tím tak potvrdil, že budova sousedící se školou se zatím změn
nedočká.
Faktem je, že na Prostějovsku se udrželo pouze jedno vesnické kino, a to
v Němčicích nad Hanou. Dávno se
už nepromítá v Malém Hradisku či
Čechách pod Kosířem, jinému účelu
už slouží také kino v Kostelci na Hané.
(sob)

bude dál ležet ladem

'('01"-/,Û&)& Starosta Konice: Kino
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OTASLAVICE Uplynulou sobotu
FOTOGALERIE
se konal výlov chovného rybníka
klikni na
v Otaslavicích. Zhruba dvacítka www.vecernikpv.cz
rybářů začala již v brzkých ranních
hodinách a postupně dostávala
všechny ryby z vody, kde před místními návštěvníky probíhalo třídění
podle druhu a velikosti. Šestihektarový rybník byl vypouštěn více než
čtrnáct dnů a z vody bylo nakonec
vyloveno několik tisíc ryb. Mimořádný zážitek měli především nejmenší návštěvníci, kteří obdivně 4[D¾ąKXGNOKFQDąGURQNWRTCEQXCNKCT[D[D[NKD÷JGOEJXÊNGXM¾FÊEJ Foto: Jan Frehar
8 ×EJXCVPÚEJ MWNKU¾EJ LGFKPGéPÆJQ \¾ sledovali ryby a dováděli v blátě. do plumlovské přehrady, dále také do „Bylo tam kolem pěti tisíc kaprů, co
OGEMÆJQRCTMWD÷JGORTQUNWP÷PÆUQDQV[ Večerník byl mezi nimi!
Hrdibořic a do revíru Valová 2, což jsme měli vysazených. To jsou roční
X\PKMCN[VKUÊEGMT¾UPÚEJUPÊOMč
jsou rybníky mezi Prostějovem a Kos- kapři, kteří za tento rok přibrali z tří
Foto: Martin Zaoral Jan FRÉHAR
telcem na Hané. Menší ryby, které set gramů na necelý kilogram. Štiky,
Lidé mohli mimo jiné absolvovat ko- V kádích si mohla veřejnost prohléd- ještě nemají míry a potřebují dorůst, u kterých jsme vysazovali plůdek,
mentované prohlídky parku či prohlíd- nout kapry, amury, tolstolobiky, štiky, zamířily do Hamerského rybníka, kde mají nyní okolo padesáti centimeky zámeckých interiérů s podzimní candáty nebo třeba okouny. Velké je komora s velkou hloubkou. Tam trů. Amur se nasazuje, ten se musí
výzdobou. V Hanácké ambasádě sídlící ryby, které už mají předpisové míry, přečkají zimu, na jaře se vyloví a roz- dovážet. Ti dvouroční už mají kolem
v prostorách památky si pak řemeslníci byly roztříděny a odvezeny do třech dělí zpátky do chovných rybníků Mo- čtyřiceti centimetrů. Tolstolobik, co
je také vysazen, má okolo pěti kilo,
připravili dílny, z nichž děti odcházely povodí Moravy. Nejvíce z nich putuje ravského rybářského svazu.
s vlastnoručně vyrobenými dekoracemi.
Podzim na zámku v Čechách pod
Kosířem s říjnem ještě nekončí. Už
na tento pátek tam chystají velice populární Strašidelné prohlídky, které
budou připraveny i v sobotu 2. listo2=9ħ7(6(
padu. V neděli pak bude zámek patřit
klasickým prohlídkám, po všechny
9(Ġ(51Ì.8
tři dny budou opět fungovat dílničky
Ġ(.É9É62'0ħ1$

v prostorách Hanácké ambasády.
PROSTĚJOV Oprava kina? Zatím
ne. Tak zněla odpověď starosty
města Konice Michala Obrusníka
na dotaz Večerníku k budoucnosti
budovy. V objektu kdysi bylo kino,
nyní je ale už dobrých patnáct let
nepoužívaný. A chátrá...
„Problém je, že lidi dneska více berou
televize a internet. Uživit malé kino je
poměrně nereálné, jedná se o miliono-

kam ryby zmizely?

KOSTELEC NA HANÉ Příjemné zpestření čekalo minulý čtvrtek na dříve narozené v Kostelci na Hané. Klubovna místní2QwMQ\GPÊQDQWLÊ\FPÊEJMQNRQWMC\WLGPC ho domova pro seniory se totiž stala dějištěm akce s názvem
VQåGUT¾åMCFXQWQRKNÚEJE[MNKUVčOWUGNC Buchtobraní, tedy velké přehlídky buchet, zákusků a pochouDÚVJQFP÷VXTF¾
(QVQ2QNKEKGè4
tek všeho druhu. Tentokrát se aktivně zúčastnilo devět soutěžímladší z mužů přejel do protisměru, cích o korunku královny pekařek, pochutnat si přišly dobré tři
kde však jel druhý cyklista neosvětle- desítky lidí. Večerník byl mezi nimi!

Čelní střet cyklistů vyšetřuje policie

Jeden opilý víc než druhý

vlašské ořechy připomínaly jen hodně
vzdáleně. A listí klasického ořechu je
také poněkud jiné,“ podělil se se svojí
zkušeností jeden z tatínků, který se teprve později dozvěděl, že se v tomto
případě jednalo o ořešák černý. „Jak
jsem zjistil, je to strom, který se vysazuje právě v parcích jako ozdobná dřevina. Paní na pokladně navíc říkala, že se
z něj v minulosti na Hané dělaly i knoflíky do kabátů,“ přidal Pavel Konštacký
z Prostějova.
Pátrací hra však rozhodně nebyla
tím jediným, co bylo během podzimu na zámku v Čechách pod Kosířem pro návštěvníky připraveno.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

V nádherném prosluněném sobotním odpoledni
obdivovaly zejména stromy stovky nejen dětí

6CMQXQWRQJQFWUKPC\¾OMWPGWåÊXCNKUPCFCPKéNGPQXÆ &÷VKRTQEJ¾\GLÊEÊRCTMGOPGFQéMCX÷X[JNÊåGN[PCMVGTÆO 2QFMQTWPCOKUVTQOčMVGTÆUGX[DCTXKN[FQPGLMT¾UP÷LwÊEJ
JTCD÷EÊTQFKP[5KNXC6CTQWECLKOåRCO¾VMCFąÊXGRCVąKNC \GUVTQOčDWFG\CX÷wGPÚNKUVPCMTGUNGPÚPCMCTVQPW
RąÊTQFPÊEJQFUVÊPčRTQWFKN[FCX[NKFÊ

" I NII L?? J I L N ´ÛÛ ssaaaaaa

Pracovníci zámku v Čechách pod Kosířem, který byl v hlasování veřejnosti
zvolen Památkou roku 2019 v České
republice, si pro příchozí připravili
pátrací hru, při níž děti měly najít šest

ČECHY POD KOSÍŘEM Pravé léto zažijete na Havaji, nejlepší
zimu strávíte v Alpách, ale pokud si chcete maximálně užít
všechny krásy podzimu, pak musíte do zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem. Zdejší staletí listnatí krasavci společně
se zářícím sluncem vytvořili uplynulou sobotu úchvatnou kulisu pro všechny, kteří se sem vypravili na podzimní procházku.
Obdivovat tolik barevných odstínů se nikomu z nich jistě už jen
tak nepoštěstí. A nechyběl u toho ani Večerník!

Martin ZAORAL

pro Večerník
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Konice (sob) – Hned dvě nové ulice
v brzké době přibydou v Konici. Jedna vznikla u ulice Cihelna, kde je plánovaná zástavba čtrnácti rodinných
domů, druhá pak nedaleko Jiráskovy
ulice. Místa ale zatím zůstávají bezejmenná. „Lidé mohou podávat návrhy. Zatím navrhuje městský úřad
například název Větrná ulice,“ uvedl
starosta města Michal Obrusník.
Občané mají například možnost
vybírat osobnosti spojené s městem, po kterých by se místa mohla
jmenovat. Definitivní rozhodnutí by
mělo přijít 4. prosince.

Konice hledá jména
pro ulice

Nezamyslice (mls) - Krásný hnědý
pes s bílou náprsenkou se našel začátkem uplynulého týdne na nádraží
v Nezamyslicích. Zvíře bylo udržované, jeho majitel se může přihlásit
přímo na úřadu městyse.

1DQ½GUDzÉVHQDvHOSHV

Hrubčice (mls) - Auta tam stávala
vždy. Nyní se prostor před obecním
úřadem, mateřskou školkou a hasičskou zbrojnicí v Hrubčicích oficiálně stane parkovištěm. Došlo k tomu
na návrh vedení obce, který schválil
odbor dopravy prostějovského magistrátu.

Parkovištì na
návsi má zelenou

Kostelec na Hané (mls) - Sportovní
hala v Kostelci na Hané je součástí
nové budovy místní základní školy.
Otevřena byla společně s ústavem 1.
září 1997. Zároveň vévodí rozsáhlému sportovnímu areálu, který se před
dvěma lety dočkal kompletní rekonstrukce. Nyní dojde řada i na vlastní
halu. Zastupitelstvo schválilo její rekonstrukci. Kdy se s ní začne, však zatím není jisté. „V tuto chvíli chystáme
projektovou dokumentaci a v příštím
roce bychom v této souvislosti rádi
žádali o dotaci,“ nastínil starosta Kostelce na Hané František Horák.

Oprava haly

Čechy pod Kosířem (mls) - Celkem 157 stromů, 1 387 keřů a zhruba 2,5 tisíce květin plánují vysadit
v Čechách pod Kosířem. Zeleň má
být součástí lokality „Pod hřbitovem“, kde vzniklo dvaatřicet míst pro
nové rodinné domy. Sázet se začalo
už letos, hotovo by mělo být zhruba
za rok.

Vysadí 157 stromù

Plumlov (mls) - Kolem celé řady
škol to každé ráno vypadá jako na
letišti, přijíždí k nim velké množství aut a řada z nich zase odjíždí.
Nejinak je tomu i v Plumlově. Auta
v tamní Dukelské ulici kličkují mezi
přicházejícími dětmi a rodiče parkují i na místech, kde je to zakázáno.
Město na tuto situaci reagovalo. „Připravili jsme projekt, který by měl dopravní situaci kolem základní školy
řešit. Obsahuje vybudování chodníku i parkovacích míst. V současnosti
žádáme o dotace, s realizací by se
mohlo začít v příštím roce,“ vyjádřila
se starostka Gabriela Jančíková.

Chtìjí øešit parkování
u školy

Niva (sob) – Rok a stačilo. V obci
Niva se téměř přesně rok po komunálních volbách mění starosta. Na
nedávném zastupitelstvu odstoupila dvaašedesátiletá starostka Marta
Servusová, místo níž byl do funkce
inaugurován o dvacet let mladší Richard Ambrož. Servusová byla členkou zastupitelstva od roku 2010. Jak
ona, tak Ambrož kandidovali coby
nestraníci za místní hnutí Pro obec
Niva.

Niva má nového starostu

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Drahoš Kňourek je ohledně soužití zvířat s lidmi skeptický

NĚMČICE NAD HANOU Pomáhá zvířatům, kterým poskytuje
útočiště a azyl, a to po dlouhých
patnáct let. Drahoš Kňourek (na
snímku) a záchranná stanice pro
zvířata v nouzi už je trvale v mapě
všech, kterým příroda není lhostejná. Stanice pořádá také exkurze pro školy a osvětové programy,
spolupracuje i s ochránci přírody,
pod které útočiště v Němčicích
nad Hanou spadá. Ročně se v něm
vyskytne kolem tří stovek zvířat,
často jde o ptáky, zejména poštolky, azyl ale čas od času najdou
i srnky, dokonce také bobr. Zkušeností se záchranou poraněných
tvorů má ředitel němčické stanice
nepřeberně, stejně tak ale i s neochotou a nevědomostí lidí, z nichž
někteří chtějí pomáhat až moc,
a to i ve chvíli, kdy pomoc není
úplně na místě. Nejen o tomto
nešvaru se až nezvykle upřímně
a takříkajíc polopatě rozpovídal
v následujícím rozhovoru.

No a samozřejmě puštěný pes někde
v parku čenichá, čenichá a vyčenichá
ježka. A řve. Takže pokud je člověk
odvážlivec, ježka podlachmá a volá,
že se našlo zraněné zvíře nebo
ježčí mládě. Stěžují si i lidé, kteří
mají ježky na zahradě. Protože
pes jim tam pak štěká kvůli
nim a je to otravuje. Takže se
ho chtějí zbavit. Já jim vysvětluji, jak se jim dá udělat koutek,
jak by se mohl přikrmovat, ale
ne, oni ho je tam prostě nechtějí.“
yy Zajímavý problém...
„No ale co teď s tím. Na internetu
už paní psala, že mají problém
v Čechách, kde nechtějí brát
ježky. A lidem je to těžké

V posledních dvou letech jsou zhruba
tři čtvrtiny telefonátů do centra zbytečné.
Lidé řeší i to, co by neměli nebo nemuseli.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yyS čím nejčastěji se lidé ve volné přírodě setkávají, s jakými zvířaty v nouzi?
„Klasika už pomalu není, protože
všechno se nějak vymyká normálnosti. Všechno se nějak posouvá.
A teď mě lidé bombardují, ani se mi
to nechce věřit, mláďaty. Zajíci.“
yy V říjnu?
„Už minulý rok jsem pár případů
zaznamenal. Buďto si toho lidé více
všímají, nebo tomu nerozumím. Zajímavé je, že to lidé řeší intenzivně.
Překvapuje mě na tom ale, že když
mi volají, tak mě asi najdou někde
na internetu. Tam už je dnes tolik informací, i když některých kravských.
Odborníků je přece strašně moc, asi
tak deset milionů. (úsměv) Lidé ale
i tak volají denně, že mají na zahradě
ježka – 200 gramů, 160 gramů, že je
tam už tak dva měsíce. Odpovídám
jim, ať jsou rádi. Jenže oni, že je malý.
A já zase, že vyroste, vždyť do zimy
jsou ještě skoro dva měsíce.“
yy Jak často se s tím setkáváte?
„Průměrně jsou to tak tři telefonáty
za den, tedy dvě desítky týdně. Někdy
více. Je to i jakousi změnou lidského
bytí. Občané totiž volají také v noci,
kdy se vrací z procházek se psem.

vysvětlovat. V dnešní době nechce
mít nikdo doma žádné zvíře, všechno
jim vadí, jako například netopýři na
půdě nebo užovka ve sklepě. Oni by
se tak chtěli dívat na zvířata maximálně v televizi nebo někde v zoo. Ale
aby měli na zahradě něco živého, na
půdě něco nebo ve sklepě, to už ne.
To by byla ´tragédie´... Já už jsem na
lidi možná někdy nepěkný a hrubý.
Nebo jim prostě řeknu, ať otevřou
dveře a ta zvířata, co jim tak vadí, zase
vylezou.“
yy Zdá se, že už vás to zdržuje?
„Nejen zdržuje, ale i štve. Protože stále dokola omílat něco takového, jako
když někdo volá a oznámí, že bude
kácet strom a v jeho dutině jsou netopýři. Už prostě říkám, že až odletí, tak
pak ať ten strom pokácí. A buďte rádi,
že máte na zahradě netopýry, protože vám tam žerou mouchy, komáry
a jiný hmyz. Lidé si právě neuvědomují, že všechny staré stromy jsou

užitečné tím, že mají dutiny. A když
to tedy opravdu neohrožuje na životě,
tak nevím, proč to musí kácet.“
yy Když byste to tedy měl vyčíslit:
třeba u linky bezpečí se řeší, že
jsou hovory nesmyslné nebo škodolibé, tak jakou část zabírají právě takové sem do stanice?
„V posledních dvou letech jsou zhruba tři čtvrtiny zbytečné. Lidé řeší i to,
co by neměli nebo nemuseli.“
yy Je to neznalost, či spíše hloupost? Nebo kombinace obojího?
„Je to mezi hloupostí a neznalostí.
A prostě nevědomost. Lidé se o to
sice chtějí zajímat, neznají ale do
hloubky život zvířat. Je to problém
i v pohádkách, kde se polidšťují zvířata. Mluví to tam, dělá to věci jako
lidi a v dětech i dospělých pak často zůstane dojem, že se tak zvířata
skutečně chovají. Že třeba ptákům
je v zimě zima. Tak musím vysvětlovat lidem, že ptáci mají peří. Že přeci

ni zaútočí labuť stačí. A že nám zjistí
číslo kroužku, jestli s tím něco neuděláme... Nebo to bylo, že jedna z labutí měla mít zlomené křídlo. Řekl
jsem, že až pojedu do Prostějova, tak
se na to podívám. Jenže byli akční,
volali městskou i státní policii, kteří ji
nechali na Irisu. Já tam přijel a zjistil
jsem, že jí to špatně roste. Svého času
jsem ale zažil i kauzu ohledně labutě
na Podhradském rybníku. Dokonce se tehdy do toho zapojili i Srstka
a Kubišová!“
yy S labutěmi se přes zimu často
řeší, zda přimrznou, nebo ne. Jak
to tedy s nimi je? Kdy je lepší se starat, kdy jde naopak o zbytečnost?
„Základní pravidlo je, že zdravá labuť
nepřimrzne. Navíc při našich posledních zimách není vůbec důvod něco
takového řešit. I když zamrzne, stejně nenapadne velká vrstva sněhu.
Tam jde o kombinaci ledu a vysoké
vrstvy sněhu. V takovém případě by
se nedostala ke krmení, tím by byla
zesláblá a potom by byl problém.
Když někdo volá kvůli přimrzlé labuti, tak většinou se ptáci kvůli predátorům zdržují uprostřed vodní
hladiny. Hlavně říkám, hoďte po ní
třeba kouli sněhu nebo něco, zkuste
ji vyplašit, zda se zvedne, nebo ne.
Hlavně tam nelezte. U labutí pak
platí taky to, že se živí třeba potravou
z vodních řas. Mnohde jsou ale vody
jedovaté a tak se pasou na polích.
Takže někdy, když se pasou na řepce,
bývají takové malátné, přiotrávené.
To už naštěstí není, zemědělci používají trochu jinou řepku. Ale zase lidé
jsou extrémně všímaví, takže jezdí autobusem do práce a volají, že vidí ráno
i večer stejnou labuť na poli. Musím
tedy vysvětlovat, že labutě se živí ráno
a přes den nic nedělají. A jinak zažívají
v klídku, v pohodě. Takže labuť nemá
důvod se zvedat, když je nažraná a nic
ji neohrožuje.“
yy Jak to vlastně funguje v záchranné stanici? Jaký je zde servis pro
zvířata?
„Dostanou přístřešek, vodu, krmení,
zvířata ošetříme. Bohužel nemám
kapacitu na nějaké vzorky. Třeba ve
Vlašimi je veterinární ordinace s placeným doktorem. To jsou ale střední
Čechy, ne Němčice někde v Olomouckém kraji.“ (pousměje se)

„Je to všechno o hlavách lidí. Třeba sem
chodí školy a to je někdy utrpení...“
yy V jakém smyslu?
„Přijde sem třicet dětí. A když s nimi
mluvím, tak zjistím, že třeba dvě tři
o tom něco ví. A to většinou díky
tomu, že mají otce nebo dědu rybáře či myslivce. Zbytek ale netuší.
A nejhorší na tom je, že ani učitelé netuší. A to je potom tristní,
když já něco vykládám, ptám
se jich potom a děti neví, tak
se dívají na paní učitelku.
A když vidím, jak jí rudnou
uši, taky neví, tak to zachraňuji tak, že paní učitelka ví a řeknu to za ni. Je
to trochu absurdní, ale už
to bohužel není nic neobvyklého. Stalo se mi
Foto: Michal Sobecký
třeba, že jsem tu měl
kozla s kozou, u které
dříve byly péřové duchny, protože byly děti se třemi učitelkami. Jedna za
peří je perfektní izolací. Problém je, mnou přišla a ptá se: ‚Pane Kňourek,
když je ten pták promočený. To samé je mi to takové trapné. Ale je to kozel
když se třeba dívám na zprávy na nebo koza?‘ Ptala se mě na kozla... To
Nově, když na konci jsou třeba koně už je dost blbý. Toto jsou věci, se kteod bláta a hovoří se o tom, jak trpí. rými se setkávám docela často.“
To je ale třeba o něčem jiném. Kůň yy Vraťme se ale ještě ke zvířav přírodě i další zvířata dělají i to, že tům.
na sebe nanesou vrstvu bláta, která „Moc tažných ptáků se k nám už
zabraňuje tomu, aby promokali. Při opravdu nedostává. V okolí je taky
slotě to pak z nich sjede. Takže ono to málo zvěře. I když teď se sem stahuje
vypadá hrozně, ale zase tak hrozné to docela srnčí, ale místní myslivci se
není. Důležité je, aby zvíře mělo dost s tím umí vypořádat tak, že nikdo
krmení a vody.“
nepotřebuje záchrannou stanici...
yy A posunuje se tedy nějak uvažo- U Prostějova je to tak, že stále časvání lidé ve vztahu k přírodě?
těji se přímo ve městě vyskytují
„Ano, ale bohužel negativně.“
malí zajíci. Co je jinak takový everyy Kde k tomu vidíte důvody?
green, to jsou prostějovské labutě.
„Je to i o politice. Nedávno jsem četl, Denně mám telefonáty od různých
že vláda chce dát miliony korun na pozorovatelek. Někdy z toho snad
vysazení deseti milionů stromů. Kaž- udělám paměti. Je to totiž úsměvdý Čech prostě musí vysadit strom. né, až tragikomické. Ozvala se mi
Kdyby spíše vyhlásili zachraňování, třeba jedna paní, že labutí mládě je
nekácení stromů. Kdyby to spíš ob- pomalejší, takové mimo, zaostává za
rátili. Pořád se kácí, když se podíváte ostatními a musí ho pak zachraňovat
kolem, všude to tak je. A odůvodně- na přechodu před auty, poté však na
ní? Strom je moc starý. Důležité je, že
neumíme s přírodou fungovat. Přerušilo se to.“
yy My jsme trochu odbočili od
DRAHOŠ KŇOUREK
těch podzimních problémů se
zvířaty ve volné přírodě. Jsou tedy
✓ narodil se 18. listopadu 1953 v Brně
například takoví tažní ptáci častěji
✓ zemědělec, ekolog, ředitel záchranné stanice
pacienty vaší stanice?
pro zvířata v nouzi v Němčicích nad Hanou
✓ dětství a mládí trávil v Brně
„Oni už ani moc netáhnou. (smích)
✓ studoval veterinářství v Kroměříži,
Oteplilo se tady, takže ornitologové
vystudoval obor chovatel–pěstitel
zjišťují, že někteří ptáci už ani neodléve
Vyškově,
ve
studiích
pokračoval
nástavbou
tají. Takže klima se asi opravdu mění.“
✓
po
vojně
působil
krátce
v
Armádě
České republiky
yy A ptáci obecně?
✓ většinu svého profesního života se ale pohyboval
„Víte, často si umíme jen stěžovat.
kolem chovu a péče o zvířata
Třeba mám syna vinaře a ten má
✓ pracoval jako zootechnik, dále jako vedoucí
problém se špačky. V celé Evropě to
živočišné skupiny ve firmě Bioveta
tak není, mají vinice zasíťované. Jen
✓ patnáct let působí v záchranné stanici pro zvířata
tady do toho vinařství nejdou, že je
v Němčicích nad Hanou
to moc drahé nebo co. Ale když po✓ mezi jeho záliby patří právě práce se zvířaty,
dále zemědělství
jedete do Německa, do Rakouska,
✓ je ženatý, má čtyři děti
do Itálie, všechno je zasíťované.“
zajímavost:
záchranná stanice v Němčicích nad Hanou pod jeho veyy Takže ve vztahu ke zvířatům je
dením pokrývá širokou oblast, lidé tam mohou poraněná zvířata vopodle vás hlavně problém v hlazit ze širokého okolí včetně Vyškovska nebo jihu Olomoucka
vách?

19102511230

vizitka
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Platanová alej v Rejskově ulici

Oslavy
MUSÍ VYHRÁT!

19101611176

nahradily původní stromy. Nejkrásnější
částí aleje je ovšem její střední část tvořená více než desítkou mohutných platanů, které jsou nádherné v kterémkoliv
ročním období a v každé denní době.
V průběhu posledního desetiletí získala
alej jako doplněk pás trvalkových záhonů, a tak obyvatelé mohou obdivovat jak
klenuté majestátní stromy, tak i drobné
květiny a trávy pod nimi,“ popisuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Zbývá dodat, že organizátorem ankety
Alej roku je spolek Arnika – Centrum
pro podporu občanů. Anketa Alej roku
je určena pro širokou veřejnost a jejím
cílem je upozornit na krásu a užitek, které
nám přinášejí aleje a stromy podél cest
i ve volné krajině.
Hlasovací proces bude zahájen už ve
čtvrtek 7. listopadu a ukončen 7. ledna příštího roku. „Po ukončení nominací organizátor na webových stránkách
www.alejroku.cz uspořádá hlasování
o Alej roku. Hlasovat může fyzická osoba, a to pouze jednou, hlasování se provádí vyplněním hlasovacího formuláře,“
vzkazuje veřejnosti Sokolová.
(mik)

se blíží

PROSTĚJOV Oslavy 30. výročí
sametové revoluce se budou v Prostějově konat 17. listopadu na náměstí T. G. Masaryka. Mimo jiné
nabídnou koncerty prostějovských
umělců a promítání.
„Kulturní klub u hradeb DUHA připravil zajímavý program. Věřím, že si
lidé přijdou prohlédnout fotografie
z roku 1989, které budou promítány
na LED obrazovkách, a napíší do pamětní knihy svůj příběh, jakým způsobem vnímali tento před třiceti lety
důležitý rok. Mohou také vyslechnout
zajímavá kulturní vystoupení, získat
pamětní placku či zapálit svíčku k uctění této významné události,“ prozradila
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.
(red)
2NCVCPQX¾CNGLX4GLUMQX÷WNKEKX2TQU
V÷LQX÷D[NCX[UC\GPCPC\Cé¾VMWOKPW
NÆJQUVQNGVÊ2QwNQWLK2TQUV÷LQXCPÆUXÚ
OKJNCU[MXÊV÷\UVXÊQ#NGLTQMW"

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

19102411232

PROSTĚJOV V celostátní anketě
nedávno uspěl zámek v Čechách pod
Kosířem a získal označení Památka
roku 2019. Vedení prostějovského
magistrátu nechtělo zůstat pozadu
a s cílem získat podobný primát přihlásilo do nově vyhlášené ankety
O alej roku tu z Rejskovy ulice v Prostějově. A jak všichni víme, tuto ulici
zdobí letité a vysoké platany, které
určitě mají šanci uspět!
Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.
„Tisíce kilometrů našich silnic, polních
cest, ulic i parkových promenád od nepaměti lemují aleje stromů. Obdivujeme
jejich krásu v každém ročním období
a ceníme si jejich staleté historie. Obdivujeme příběhy, které se pod korunami
stromů odehrály. Aleje nám poskytují
místo k procházkám i odpočinku. Patří
ke zdravé a fungující krajině,“ zasnila se
náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějov), v jejíž gesci je starost
o životní prostředí ve městě.
„Město se přidalo ke hledání nejkrásnější
aleje a stromořadí a přihlásilo do soutěže
platanovou alej na Rejskově třídě,“ prozradil konkrétní rozhodnutí radních k anketě
primátor František Jura (ANO 2011). Jak
dodal, o triumfu v celostátní anketě může
rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha místních lidí o záchranu nebo
odhodlání lokálních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.
„Naše platanová alej byla vysázena na
počátku dvacátého století na Rejskově
třídě, která začala postupně vznikat po
zbourání městských hradeb a dodnes
spojuje místní nádraží a centrum města.
Alej je členěná na tři úseky podle domovních bloků, první a poslední její úsek tvoří stromořadí dorůstajících javorů, které

sametové
revoluce

19102311206

„Chtěli bychom získat prvenství o Alej roku,“
přeje si prostějovská náměstkyně Sokolová

nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví
(cihla, garáž, zahrádka s pergolou + 3
sklepy.) V bytě byly provedeny nové
podlahy, kuchyň + koupelna. Vlastní
plynové topení. 7 km od Pv. RK nevolat.
Tel.: 608 604 150

Hledám pronájem nebytového prostoru sloužícího jako ateliér o výměře
25 m2 a strojní zařízení.
Tel.: 605 861 940

Pronajmu byt 1+1 v přízemí. Kauce.
Tel.: 608 718 813
Pronajmu garáž v Pv, Krasická ulice.
Elektrika, voda, uzamykatelný objekt.
Tel.: 722 728 060
Pronajmu byt 1+KK v Pv.
E-mail: pronajem1pluskk@seznam.cz
Pronajmu byt 3+1, cihla, PV - Blahoslavova ul. T:602 775 607

Pronajmu byt 1+1 s balkonem v blízkosti centra. Volejte po 16 hod. Tel.:
733 761 333
KOUPÍM BYT 1+1. Jana 604 635 527
Manželé koupí 2+1. 605 734 085

19062110687

Pronajmu cihlový byt v Prostějově 2kk
o ploše 72 m3. Tel.: 724 913 390. Volný ihned.

11
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
REALITY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

19102511225

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

PRODÁM

FINANCE

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

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

Máte problémové nožičky? Nemůžete sehnat kvalitní a pohodlné boty?
Prodejna IVKA to vyřeší za Vás! Také
nabízíme velký výběr domácí obuvi
(papuče, zdravotní pantofle, oteplené důchodky a gumáky). Zboží i ve
velkých velikostech. Tel.: 603 445 601

Zapalte svíce, kdo jsme je milovali,
vzpomeňte na hezké chvíle,
co jsme s nimi prožívali.

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39, Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100

Prodám Ford Focus 1.6. (100 ps). Výbava trend. Zámek zpátečky. Rok výroby 2007. 135 000 km. Druhý majitel.
Původ ČR. Černá metalíza.
Tel.: 774 910 055

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

Prodám vlašské ořechy. Levně.
Tel.: 731 274 122

KOUPÍM
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám. Sečení trávy a náletových křovin.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje Převedu záznamy z videokazet na DVD
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit- nebo Flešku. Levně. Tel. 777 554 484
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775, PILA OTASLAVICE, s.r.o.
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod. nabízí
stavební řezivo za výhodné ceny.
Pořez kulatiny ve mzdě.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Sušení řeziva
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
palivové dříví
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraTel.: 582 371 493, 731 471 123
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 31. října 2019
vzpomeneme nedožitých 38 roků
našeho syna, bratra a švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratři s rodinou.

19092321048

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

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

a dne 6. listopadu 2019
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
pana Jiřího RŮŽIČKY
ze Ptení.
S láskou vzpomíná a nikdy
nezapomene nejbližší rodina.
Dne 3. listopadu 2019
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
pana Emila HRADILA
z Lutína.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

15021020132

„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
je našim koníčkem.“
Brambory na uskladnění, různé odrů- Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
dy, cena 15 Kč/kg.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Krmné brambory 3 Kč/kg.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
Cibule 18 Kč/kg.
mail: 99fab@seznam.cz
Česnek na uskladnění i na sadbu 180
a 220 Kč/kg.
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
Prodej každou něděli až do Vánoc
od 9:00 do 12:00 hod.
Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
Tel. 720 548 802
tel.: 605 86 41 40

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud, jen
bolest nedá zapomenout.

Dne 28. října 2019
uplynulo 15 let od úmrtí
pana Štefana NOVÁKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomínají
manželka, dcery Marcela
a Marie a vnoučata
Milan a Kateřina.

Dne 6. října 2019
jsme vzpomenuli 16. smutné
výročí úmrtí
paní Svatavy RŮŽIČKOVÉ

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.
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Děkujeme tímto odd. traumatologie,
JIP a ARA prostějovské nemocnice
za příkladnou péči o naši maminku
Františku Havlenovou
v posledních dnech jejího života.
Také pohřební službě Svoboda Konice
za citlivý a profesionální přístup.
Děkují dcery s rodinami.

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

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

řádková inzerce/vzpomínky

Dne 28. října 2019
uplynulo 2. smutné výročí,
co nás navždy opustil
náš drahý a milovaný,
pan František DRNOVSKÝ.
S láskou vzpomíná manželka
Anna a děti s rodinami.

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

Měl jsi nás rád, my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musel
odejít. Přijď k nám aspoň ve snu, když
nemůžeš v bdění, ať máme lepší sen,
než probuzení...

Dne 28. října 2019
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí úmrtí
pana Václava ČERNÉHO
ze Ptení.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Dne 26. října 2019
by se dožil 99 let
pan Josef POŠTULKA
z Prostějova
a dne 28. října 2019
jsme si připomenuli 11. výročí,
co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Helena s manželem,
syn Josef a vnučky Pavlína
a Helena s rodinami.

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

Dne 28. října 2019
tomu bylo 10 let, kdy nás navždy
opustil náš manžel, tatínek, dědeček,
pan Radomil VEČEŘA.
S láskou stále vzpomíná rodina.

UZÁVÌRKA

Dne 31. října 2019
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana Vlastimila JEŽKA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

ØÁDKOVÉ INZERCE JE
V PÁTEK 1. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

Hledám tento servis. Tel.: 605 138 473
Koupím kapesní a náramkové hodinky
všech značek, zlaté a stříbrné mince, řády,
odznaky a známky. Tel.: 605 138 473

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

19062620739

Pohřební služba Pavel Makový

16011421482

Předplatné levněji

www.
YHFHUQLNSY
F]

+ kalendář zdarma
více na straně

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Jiří Sedlák 1956
Kostelec na Hané Středa 30. října 2019
Alenka
Rauschová
1943
Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Matošková 1933
Prasklice
Jana Vyroubalová 1942
Prostějov Ing. Karel Kalandra 1929 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
PhMr. Lidmila Pernicová 1931 Josef Dvořák 1947 Otinoves 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Prostějov Čtvrtek 31. října 2019
Věra Žouželková 1953
Prostějov Josef Pernica 1947 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
MUDr. Jarmila Dušková 1952 Ptení Pátek 1. listopadu 2019
Jiřina Mynaříková 1927 Molenburk 14.30 kostel Vysočany
Jindřich Sigmund 1940
Anna Blahová 1925
Prostějov
Čelechovice na Hané Ladislav Grygar 1949
Kostelec na Hané Zdenka Gerstbergerová 1927
Josef Kellner 1948
Krumsín
Kralice na Hané
Ondratice
Květoslava Zedníková 1927 Vyškov Jiří Šindelář 1950

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Jaroslav Masný 1954

24

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Prostějov Josef Mokrý 1950

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Rostislav Prokop 1942

Vrahovice

Ivaň
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
STUDIO 365 hledá nové tváře pro rekla- Přijďte si přivydělat na Vánoce a my práci Do provozovny v Prostějově přijmeme
přizpůsobíme Vašim časovým možnos- na HPP účetní. Znalost PÚ, mezd a
mu od 9-27 a 28-45 let. T.: 605 427 271
tem. Info: Tel: 602 603 067, 9 - 14 hod. daní. Znalost účetního programu Pood 9-12h..www.studio365.eu
Nabízíme přivýdělek pro aktivní dů- hoda výhodou. Nástup možný ihned.
Nabízíme práci na DPP, úklidové práce. chodce nebo rodiče na MD, brigádně v Platové ohodnocení až 30 000 Kč. V
Směny ranní a odpolední nebo jenom dopoledních hodinách práce recepční na případě zájmu volejte 608824136 nebo
odpolední 15-18. Tel.: 774 980 230
hotelu v Prostějově. Základní práce s PC, zasílejte životopis na e-mail:
info@pneufloryk.cz.
cizí jazyk výhodou. Tel.: 777 005 488
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme brigádníky na ostrahu objektu
v Prostějově na noční služby. Informace
na tel. čísle: 602 786 692.
93É7(./,723$'89+2',1

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

8=É9ħ5.$INZERCE

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Hotelová/ý recepční
Nákupčí a grafici pot. obalů
Pracovník skladu surovin
Referenti stavebního úřadu
Učitelé ZŠ pro 1. stupeň
Vedoucí odb. správy a údržby

20 000 Kč
20 000-25 000 Kč
21 500 Kč
16 800-25 330 Kč
18 000-25 000 Kč
21 480-32 290 Kč

dvousměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
ÚSV
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
vysokoškolské

HOTELTENNISCLUV,Prostějov
ALIKA, Čelčice
PROFROST, Prostějov
Statutární město Prostějov
ZŠ a MŠ Lipová
Statutární město Prostějov

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

19100211087

19102511232

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

PRÁCI HLEDÁ

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

19092511056

19091021009

19091021008

19102411212

Zdravotní sestra,(asistent pedagoga),
nabízí pomoc při péči o děti či dříve narozené příbuzné. Mám zkušenosti s pacienty u nemocničního lůžka, i doma, s
péčí o postižené děti i seniory.
Tel.: 777 066 157.

Úterý 29. října 2019
www.vecernikpv.cz
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I třiačtyřicáté 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 31. 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

Partyzánská ulice
Jana NOSKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Miloš Sklenka
František PÁLENÍK, Prostějov
Výherce získává: poukaz v hodnotě 400 Kč na zboží.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V JEVÍČKU
Alena HOŘAVOVÁ, Prostějov
Výherce získává:VSTUPENKU v hodnotě 450 Kč na koncert.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 8, 9, 8
Radka ROZEHNALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 435 Kč pro tři osoby.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
To pravé disco pro vaši dobrou náladu.
LenkaZAPLETALOVÁ,Smržice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400Kč na disco.
19100461101

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
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UVĚZNIT, ORBA, KOLO, ZUBR, LÉTA, IKONY, OBNOS, PÉRO, KILO,
KLAD, OBUV, BABA, PODNOS, UJET, SVODY, TRKY, LILEK, ŠODÓ,
STAH, OVÁLY, RASY, EDUARD, DBÁT, LANA, JUNIOR, AORTA,
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili jednoho z
velkých herců české scény, který do Městeského
divadla v Prostějově dorazí v právě zahájené sezóně hned čtyřikrát
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Výherce získá VSTUPENKU

Výherce získá VSTUPENÉ
YKRGQRWČ.þQDGLVFR

Výherce získá POUKAZ

YKRGQRWČ.þQDSURKOtGNXDRFKXWQiYND
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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
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muž, který po opakovaných činech skončil ve vazbě a následně před soudem. Ten
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ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU 2020,
ZÍSKEJTE SLEVU A REDAKČNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2020

ZDARMA!!!
SLEDUJTE PŘÍŠTÍ ČÍSLA
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

Neprohloupíte!

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
Připravujeme...
VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ BUDE!
Pozor! Abonenti z roku 2019, na kdy byla soutěž původně avizovaná, budou v osudí dvakrát!
Od listopadu připravujeme další speciální akce na předplatné, které se budou střídat až do konce února 2020.
Získat budete moci hodnotné dary, dárkové poukazy či předplatné se slevou. Reagujte na variantu, která vám
nejvíce vyhovuje, avšak platí pořekadlo, „kdo dřív přijde, ten dřív mele“...! Všichni roční abonenti získají nástěnný
kalendář PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2020 ZDARMA, později se slevou.
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Foto: Michal Kadlec

Tradièní akce v Konici
SÔLO½NDODRSÈWYHONÙ]½MHP
QHMHQPDOÙFKUDWROHVWÉ
strana 29
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KAM NA
DOVOLENOU

ƔƔ O slovo se hlásí „Paní zima“
a tak jsme přispěchali s tematickou
stranou před odpočinkem na horách
strana 30

SENZACE
Z HRADCE
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ƔƔ Prostějovští fotbalisté se po-

PROSTĚJOV Po prohraném derby s Přerovem (0:3) skončil na pozici hlavního kouče
prostějovských hokejistů Jiří Vykoukal. Dle oficiálního vyjádření LHK Jestřábi se
tak stalo na základě rezignace někdejšího reprezentačního obránce, on sám však
uvedl, že tento krok inicioval majitel klubu Jaroslav Luňák.
Buď, jak buď, Vykoukal na lavičce Jestřábů nepokračuje. A jeho nástupce se nehledal dlouho, neboť už ve čtvrtek se dohodl na příchodu známého Ladislava Lubiny,
který se v pátek ujal funkce.
Expardubický kouč již vedl Jestřáby do sobotního utkání s Porubou. Jiří Vykoukal
zůstává v klubu sportovním manažerem.

VÍCE K TÉTO ROŠÁDĚ A EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY
S NOVÝM TRENÉREM I ODCHÁZEJÍCÍM
KOUČEM ČTĚTE NA STRANÁCH 40 A 41

➢

starali o velké překvapení, když
přivezli tři body z východu Čech
strana 32

TRPKÁ
PROHRA

ƔƔ Bez Douglase nemělo BK
Olomoucko patřičnou sílu, aby zdolalo na domácí palubovce Svitavy
strana 46

STAVTE SE PRO VÁNOÈNÍ POHLED 'UM¾éMQRQRTXÆX68WVM¾PÊ
ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

ƔƔ Čekání končí, ve Vrbátkách by
po více než rok a půl dlouhém čekání měla být od listopadu k dispozici
nová hala, jejíž rozměry budou vyhovovat i ligovým zápasům házené
či florbalu, a počítá se i s pořádáním
kulturních a společenských akcí.
ƔƔ Někdejší hráč LHK Jestřábi Prostějov Jan Starý se vrací do Chance
ligy, třiatřicetiletý útočník bude vypomáhat rivalovi z Havířova.
ƔƔ Úplná uzavírka silnice při akci
„Zpomalovací ostrůvek na Třebčínské ulici v Lutíně“ proběhne v termínu od 1. 11. do 8. 12. 2019.
ƔƔ Odchovanec prostějovské lukostřelby a naděje místního klubu
Josef Křesala uspěl v anketě o nejlepšího lukostřelce, obsadil deváté místo, i když stále coby junior.
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PROSTĚJOV Letos poprvé (a v novodobé historii
již podruhé) nastoupí prostějovští fotbalisté doma
před televizními kamerami ČT SPORT. Zatímco
v minulém ročníku Fortuna_Národní ligy bylo
vybráno atraktivní derby
se Zbrojovkou na sklonku
léta, letos padla volba na atraktivní duel 14. kola druhé nejvyšší soutěže s Jihlavou, ovšem v poněkud méně komfortním
období.
Přestože na přelomu října a listopadu mají začít nevlídné projevy typicky podzimního počasí, bylo by nanejvýš vhodné obléci teplé bundy, vše utěsnit klubovou šálou a na stadion Za
Místním nádražím dojít. Sledovat mač v teple domova jistě není
k zahození, ale jak fotbalisté potvrdili, podpora diváků v zápase
s Viktorií Žižkov byla pro úspěch klíčová. Stejnou budou rozjetí
Machalovi svěřenci potřebovat i proti jihlavské Vysočině, s níž
změří síly už tuto sobotu 2. listopadu netradičně ve 13.15 hodin. A zápas se bude přenášet živě přímým přenosem!
„Beru to především jako velkou reklamu pro naše město. Na utkání se bude dívat velké množství lidí, kteří na Prostějovsku nežijí
a dění v našem městě nesledují. Tímto způsobem je můžeme oslovit, připomenout se jim a třeba i část z nich nalákat k návštěvě,“
láká příznivce do hlediště areálu SCM Za Místním nádražím.
Přijďte tedy po sobotním obědě podpořit fotbalisty v hodném
počtu!

A ZÍSKEJTE HRNEÈEK
NA PUNÈ ZDARMA

vs.
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KAM ZA F

➢

TBALEM

I.A TØÍDA O KFS, SK. B – 14. KOLO

I.A TØÍDA O KFS, SK. B – 14. KOLO

I.B TØÍDA O KFS, SK. A – 14. KOLO

PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA - 14. KOLO

PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA - 14. KOLO

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

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 2. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL URČICE
SOBOTA 2. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kostelci na Hané

TJ KLENOVICE NA HANÉ
FK TROUBKY
SOBOTA 2. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Klenovicích

SOKOL VRAHOVICE
SOKOL VÍCOV
SOBOTA 3. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Vrahovicích

TJ BRODEK U PROSTĚJOVA
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
NEDĚLE 3. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Brodku u Pv

TJ SOKOL DRŽOVICE
FC AJAX BEZMĚROV
NEDĚLE 3. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Držovicích
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7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
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VWUDQD

Foto: Marek Sonnevend

Ä9FHOpP]iSDVHMVPHKRGQČ
chybovali v útoku i na servisu.“
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5R]KRGÿt
+RãHN3RNRUQê+HFO
'LYiFL

%7URMN\7+'RVNRN\
$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D/XNiã-RVLSRYLþ,JRU.RXĜLO5DGRYDQ'HGHN-LĜt
6HKQDO0DUHN9iĖD)UDQWLãHN1RUZD0LFKDO0RUJDQ0DOLN
*RJD$GDP9DãiW9LNWRUâWČSiQ'RPLQLN.OHSiþ(ULN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

Ä6YLWDY\Y\KUiO\]DVORXåHQČ
SURWRåHYHGO\WĜLFHWPLQXW³

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

Foto: BK Pardubice
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HOKEJ
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%UDQN\0RXþND +HMFPDQ:HLQKROG 7'ROHåDO

1DYUiWLO 3ãXUQê ýHUQêýiS 5R]KRGÿt Cabák,
-HFKRXWHN±+DQ]OtN.RPtQHN9\ORXÿHQtQDYtF
.UHMþtN 3URVWČMRY D76êNRUD 3ĜHURY QDPLQXW
9\XæLWt9RVODEHQt6WĝHO\QDEUDQNX
'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD âWĤUDOD ±  '
'YRĜiN ±+UGLQND0Ui]HN01RYRWQê0XãND+XVD
%UDQþtN3.UHMþt±7-DQGXV5DþXNäiOþtN±/XĖiN
0HLGO'YRĜiþHN±.UHMþtN%HUJHU.DIND±&KOiQ0
1RYiN1RX]D
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD 3ĝHURYD .OLPHã ± .ULVO =ERĜLO ýHUQê
:HLQKROGýiSâQDMQDU±7'ROHåDO3ãXUQê1DYUiWLO
±0RXþND+HMFPDQ0.UDWRFKYLO±â.UDWRFKYLO7
6êNRUD*RLã±6VV'YRĜiN,QGUiN
7UHQpĝL
9ODGLPtU.RþDUDD-DNXE*URI



1DYUiWLO.ULVO .ULVO 0.UDWRFKYLO ±+DYOiW 3DWiN
3URVWĨMRY3íHURY
 1HGEDO
âĢRYtþHN 1HGEDO1HGYtGHN 'LYiFL

 NROR
%UDQN\  :HLQKROG 0RXþND   3ãXUQê .ULVO 3URVWĨMRY3RUXED SS
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'DOätYëVOHGN\NROD /LWRPčĝLFH²%HQiWN\Q-
  %UDQN\9LWRXFK âWRKDQ]O3ĜLNU\O 
9RåHQtOHN 0.DGOHF -tFKD 0.DGOHF 9R
åHQtOHN±5'XGD 3UĤåHN0=DFKDU :LHQFHN
0=DFKDU5'XGD 'LYiFL 7ĝHEtÿ²þHVNp
%XGčMRYLFH  %UDQN\3.UDWR
FKYtO±+ROHF &KULVWRY6XFKiQHN 01RYiN =
'ROHåDO53ĜLNU\O 53ĜLNU\O(QGiO 3DYHO.D
UDEiþHN .DUDEiþHN 3URNHã 'LYiFL ÓVWt
Q/²6ODYLD3UDKD  %UDQN\7ĤPD
9LOGXPHW]0DUãRXQ .UXåtN 3ãHQLþND6PHWDQD 
±âPHUKD 9DPSROD9OþHN 7'XGD âWHLQHU-
'ROHåDO 9UGORYHF+HMGD 9UGORYHF-1RYiN 
'LYiFL   .DGDė ² -LKODYD     
%UDQN\3RL]O .REOtåHN &KORXED 0LFKQiþ0
-DQGXV ±6NRĜHSD 7+DUNDEXV 'LYiFL 6R
NRORY²&KRPXWRY  %UDQN\6WĜt
EUQê 9UDFRYVNê.YHUND 9UDFRYVNê .YHUND6WĜtEU
Qê 9UiQD 0LFKiOHN 6WĜtEUQê 9UDFRYVNê ±
3LWXOH 6WORXNDOäRYLQHF 6HHPDQQ 3LWXOH 'LYiFL
 +DYtĝRY²3RUXED  %UDQN\
.RWDOD .DFK\ĖD /%HGQiĜ 59HVHOê .RWDOD
.DFK\ĖD%DPEXOD ±+XGHþHN *ĜHã âSDþHN
6LNRUD 8UEDQHF  'LYiFL   )UëGHN0tVWHN ²
9VHWtQ  %UDQN\+UDFKRYVNê 0
$GiPHN'.YČWRĖ +ODGRQLN 7RPL 0DUW\QHN
3U]\E\OD7RPL +ODGRQLN0$GiPHN ±/
9ROI 6ORYiþHN +RĜDQVNê +RORPHN 'LYiFL

NROR

&KRPXWRY3URVWĨMRY 


%UDQN\/OHZHOO\Q 6YRERGD6WORXNDO 3LWXOH
6WORXNDO   &KUSD 7RPLFD  ±  äiOþtN .DIND
5DþXN  5R]KRGÿt 3DYORYLþ =XE]DQGD ± &RXEDO
.RNUPHQW9\ORXÿHQtQDYtF0Ui]HN 3Y RVREQt
WUHVWPLQXW]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt%H]Y\XåLWt
2VODEHQt'LYiFL
6HVWDYD &KRPXWRYD 3DYOiW ± %ODKD äRYLQHF
/DQJâWRFKO3DĜt]HN6HHPDQQ=HPDQ±'RNWRU
3LWXOH6WORXNDO±+ODYD6XFKê.OtPD±/OHZHOO\Q
6YRERGD7RPLFD±9HVHOê&KUSD 7UHQpĝL0DUWLQ
âWUEDD3HWU0DUWtQHN
6HVWDYD 3URVWčMRYD 'YRĜiN ± 0Ui]HN +UGLQND
'UWLO 1RYRWQê %UDQþtN +XVD 0XãND ± äiOþtN
5DþXN .DIND ± 'YRĜiþHN 0HLGO/XĖiN ± %HUJHU
1RYiN.UHMþtN±1RX]D&KOiQ-DQGXV
7UHQpĝL,YR3HãWXNDDâWHIDQäLJiUG\

3UYQtWĝHWLQXMVPHRGHKUiOLYëERUQč´
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'DOätYëVOHGN\NROD 9VHWtQ²+DYtĝRY 
  %UDQN\  6ORYiþHN +XQNHV .XFKDUF]\N  
+RORPHN *RUþtN   -RQiN 'XGiã  ±  %DPEXOD
0DUXQD 'LYiFL þHVNp%XGčMRYLFH².DGDė
  %UDQN\+ROHF 3êFKD 9HQNU
EHF +ROHF *LOEHUW %DEND âLPiQHN -9HVHOê
*LOEHUW 9HQNUEHF &KULVWRY3êFKD ±&KORXED
:iJQHU 1RYiN   &KORXED 7UHIQê .ĤV  'LYiFL
 -LKODYD²ÓVWtQ/  %UDQN\
3HNU ýDFKRWVNê6NRĜHSD 6NRĜHSD 3HNU-+ROê 
±)LOLS 6PHWDQD.OLNRUND 'LYiFL 3RUXED²
6RNRORY  %UDQN\*ĜHã âSDþHN
6LNRUD 5XGO0+OLQND 2EGUåiOHN6]WXUF 
6LNRUD *ĜHã+XGHþHN +XGHþHN 6LNRUD3DVWRU 
.DQNR 6ODYtN=GHQČN 7-iFK\P 5XGOâSD
þHN 'LYiFL 3ĝHURY²7ĝHEtÿ  

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\8NROD ÓVWtQDG/DEHP²þHVNp
%XGčMRYLFH  %UDQN\-+DYHO
±53ĜLNU\O-9HVHOê %HUiQHN3URNHã 
&KULVWRY +ROHF9HQNUEHF -9HVHOê 01RYiN
3OiãLO âLPiQHN %HUiQHN*LOEHUW %DEND
*LOEHUW9\GDUHQê -9HVHOê 3OiãLO01RYiN 
/\WY\QRY *LOEHUW 'LYiFL /LWRPčĝLFH²
6ODYLD3UDKD  %UDQN\0DUFHO
0%HUDQ6WĜRQGDOD 0+DYHOND 0.DGOHF 
0.DGOHF .OHMQD0DUFHO 0%HUDQ 6WĜRQ
GDOD -tFKD 9RåHQtOHN0.DGOHF 0DUFHO
6WĜRQGDOD ±.XĢiN 02QGUiþHN %DUiN -
'ROHåDO âPHUKD .XEtN .XĢiN âPHUKD
)XUFK 'LYiFL %HQiWN\QDG-L]HURX²-LK
ODYD  %UDQN\5'XGD 1LNR
3UĤåHN ±'.ROiĜ 3ROHWtQ0DFKDOD -+ROê
3HNUýDFKRWVNê 3HNU'LYiFL .DGDė²
3ĝHURY  %UDQN\:iJQHU =D
EORXGLO1HXåLO ±76êNRUD +HMFPDQ=ERĜLO 
.ULVO 6VVýtS 'LYiFL 6RNRORY²9VHWtQ
  %UDQN\75RKDQ .YHUND
6WĜtEUQê 2VPtN .RYDĜtN ±'RVWiOHN 5HKXã
.XGČOND .XFKDUF]\N '7ĤPD-RQiN '
7ĤPD -RQiN-'UWLQD 3HFKDQHF 'RVWiOHN
5HKXã 'RVWiOHN +RORPHN '7ĤPD .X
FKDUF]\N'XGiã 'LYiFL 7ĝHEtÿ²&KRPX
WRY  %UDQN\7+DYUiQHN 1H
GYtGHN)HUGD 7DGHiã.UiO +DYOiW1HGYtGHN 
)HUGD -HQiþHN9RGQê ±6XFKê äRYLQHF
+ODYD 'LYiFL +DYtĝRY²)UëGHN0tVWHN
 %UDQN\)6HPDQ .RWDOD%DP
EXOD 59HVHOê 1HSRNRM.RWDOD &KURER
þHN )6HPDQ%DPEXOD 6WDUê 0DUXQD ±
.OLPãD 0LNXOtN +DPDQ   7RPL =DKUDGQtþHN
0LNXOtN 'LYiFL
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NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
9VHWtQ ² 3URVWčMRY &KRPXWRY ± .DGDĖ -LKODYD
±6ODYLD3UDKD+DYtĜRY±/LWRPČĜLFH  )UêGHN
0tVWHN±6RNRORY  3ĜHURY±ÒVWtQ/  
ý%XGČMRYLFH%HQiWN\Q-  3RUXED
7ĜHEtþ  
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
ÒVWtQ/&KRPXWRY  6ODYLD3UDKD±ý
%XGČMRYLFH  /LWRPČĜLFH±-LKODYD%HQiWN\Q-±
3ĜHURY.DGDĖ±3RUXED3URVWčMRY²)UëGHN0tVWHN,
6RNRORY±+DYtĜRY  7ĜHEtþ±9VHWtQ 
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'YRXKUD²NROR9HVHOêYROQêORV.ROiĜ±:DUG 9%UL
WiQLH NROR.ROiĜ±/RUHQ]L ,WiOLH 
9HVHOê  ±9LROD ,WiOLH NROR.ROiĜ±+RDQJ
)UDQFLH 9HVHOê±+DUULV -$5 
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(OLWH7URSK\þXFKDM
.DPpOLRYiVNXSLQD0XFKRYi  ±5LVNHRYi 
86$ 0XFKRYi±.HQLQRYi 86$ 
6HPLÀQiOH0XFKRYi±6DEDOHQNRYi
%ČORUXVNR 
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'YRXKUDþHUYHQiVNXSLQDÏVDNDRYi -DS 
.YLWRYi  
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Lubomír PETRÁŠ,
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
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6HVWDYD2VWUDY\
.RMGRYi  1HþDVRYi  :DQF
]\N  )DOWtQRYi  =HPDQRYi 
3RVStãLORYi  OLEHUR &KHYDOLHURYi
6WĜtGDO\ äROQHUþtNRYi  .DãSDURYi
$GDPþtNRYi äDUQRYLFNi .DOXVNRYi
7UHQpĝL=GHQČN3RPPHUD)LOLS+DQiN
6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi%RXGRYi.RSiþRYi
1RYi6WPSHORYi=DWORXNDORYi
OLEHUR6ODYtNRYi6WĝtGDO\'YRĜiþNRYi
.QRURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã6ĢDKXOLDN

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
NROR/LJ\VWDUvÉFKz½NÕ%
1RYÙ-LÄÉQ3URVWÈMRY
5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
%UDQN\  8UEDQ  6YRERGD 3LOtãHN +XE 
3LOtãHN +XE &KPHO 6YRERGD+XE 
&KPHO±+R]PDQ 3HNU 5R]KRGÿt$GDPHF
±7YUGê&DEDQ9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt9RV
ODEHQt'LYiFL
1RYë -LÿtQ +HKDVLO ± - %H]GČN 0LþND +ROiĖ
0LNXOHQND3LOtãHN6WDQþtN±&KPHO+XE0LþNDO
/\þND6LNRUD-+RUiN8UEDQâ%H]GČNâNDUND
6YRERGD +UXåLN .XNXODG\ +UDEDO )HQFtN
7UHQpU3HWU0DFKiþHN
3URVWčMRY .URXSD ± âLOKiQHN â 3DOiQHN
1ČPHF0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±3HNU.RWOiQ
7RPiQHN0XGUODâLQGOHU0DUHN+R]PDQ+ROXE
%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
1RYÙ-LÄÉQs6.3URVWÈMRY
10:0 (3:0, 3:0, 4:0)
%UDQN\  'XED  'XED +ROiĖ   )
+RUiN 3ãHQLFD   +LOãHU ' +RUiN  
'XED +LOãHU   3ãHQLFD &KDOXSD  
ěHKiN 'DQþiN   +LOãHU 6WUDND  
ěHKiN  ěHKiN 'DQþiN  5R]KRGÿt
&DEDQ 7YUGê 9\ORXÿHQt  %H] Y\XåLWt
9RVODEHQt'LYiFL
1RYë-LÿtQ9HĜPLĜRYVNê±'%H]GČN=DKUDGQtþHN
9+ROiĖ'+RUiN&KDOXSD±'RKQDO+LOãHU.ORW]
PDQ ěHKiN 3ãHQLFD 'DQþiN 'XED 6WUDND
)DOGêQ.XEDOD0tþHN0XViOHN)+RUiN
7UHQpU3HWU0DFKiþHN
3URVWčMRY âWRXUDþ  3iQ  ± +ROXE )U|PO
âSLþiN9UED+R]PDQ%URVV0DWČMND±.RQþLFNê
3tWU'9RUiþ7HVDĜ5ROHQF)ORUêNRYi+HMFPDQ
6WU\N7REROD
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
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NRORVRERWD]iĝt
0DORPčĝLFH%UQR%7-6RNRO.RVWHOHFQ+
+.   6RNRO 9 0H]Lĝtÿt  7- 6RNRO ,,
3URVWčMRYÒMH]GX%UQD,YDQþLFH  
%RKXQLFH6..XĜLP  6..3%UQR%
+%&2ORPRXF  

/(71©%,$7/21
&HONRYÅSRÔDGÉELDWORQLVWÕ
3URVWÈMRYDYzHEÔÉÄFÉFK¤5
 7RPiã .RSHFNê åiFL 0  YêNRQ
QRVWQt WĜtGD   $OåEČWD .ODSNRYi åiN\QČ
:YêNRQQRVWQtWĜtGD -DNXE.RXNDO
åiFL0YêNRQQRVWQtWĜtGD 6WDQLVODY
0HOFU åiFL0YêNRQQRVWQtWĜtGD (PD
âYDQFDURYi åiN\QČ :  YêNRQQRVWQt
WĜtGD )UDQWLãHNâHYþtN åiFL0YêN
RQQRVWQtWĜtGD 0LFKDHO9ON åiFL0
YêNRQQRVWQt WĜtGD   7RPiã 3ROiþHN åiFL
0 1HOD+iMNRYi åiN\QČ:YêN
RQQRVWQtWĜtGD $QHåND.ODSNRYi åiN\QČ
:YêNRQQRVWQtWĜtGD (OHQ0HOFURYi
GRURVWHQN\:YêNRQQRVWQtWĜtGD $O
H[DQGU%iEHN GRURVWHQFL0YêNRQQRVWQt
WĜtGD /XNiã3ROiþHN GRURVWHQFL0 
+DQDýHUQi MXQLRUN\YêNRQQRVWQtWĜtGD 
2QGĜHM 9\VWDYČO MXQLRĜL 0LVWURYVNi YêNRQ
QRVWQt WĜtGD   5RPDQ 9HþHĜD PXåL 0
0LVWURYVNi YêNRQQRVWQt WĜtGD   0D[ ýHUQê
PXåL0YêNRQQRVWQtWĜtGD 
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1\PEXUN2SDYD  
1HMYtFHERGĥ-%RKDþtN+UXEDQ.Ĝtå
*QLDGHNâLĜLQD%XMQRFK 2VWUD
YD'čÿtQ  1HMYtFH
ERGĥ+ROVH\3DOHQLN3%RKDþtN1i
EČOHN$XWUH\&DUOVRQ3RPLNiOHN
âLãND 2ORPRXFNR6YLWDY\ 
 1HMYtFHERGĥ3DO\]DD-RVLSR
YLþ SR  .RXĜLO   6YRERGD  6OH]iN 
2 %ULHQ  0DUNR   %UQR  .ROtQ 
 1HMYtFHERGĥ6PLWKVRQ
+HĜPDQ'LDWWD,JUXWLQRYLþ0DFKDþ
D 9XNRVDYOMHYLþ SR  ýtå  5LFKDUGVRQ 
ÓVWtQDG/DEHP86.3UDKD 
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NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
2SDYD86.3UDKD3DUGXELFHÒVWtQ/  
6YLWDY\+U.UiORYp.ROtQ2ORPRXFNR  ,
'ČþtQ%UQR  1\PEXUN2VWUDYD
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
2VWUDYD  2SDYD %UQR  1\PEXUN 2ORPRXFNR 
'čÿtQ+U.UiORYp.ROtQ  6YLWDY\ÒVWtQDG
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Muchová zakončila
skvěle životní sezónu

ČU-CHAJ, PROSTĚJOV Na 21. místě světového žebříčku WTA končí nejlepší sezónu v kariéře Karolína Muchová. Parádní rok zakončila na turnaji
Elite Trophy v Ču-chaji, kde postoupila až do semifinále, v němž těsně prohrála s pozdější vítězkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska. V průběhu
„malého Turnaje mistryň“ ale dokázala porazit Američanky Sofii Keninovou a Alison Riskeovou.
„Je to něco neuvěřitelného. Vůbec nevím, kde jsem v sobě vzala síly. Po zápase s Keninovou jsem byla naprosto vyčerpaná a i tak v semifinále chyběl k vítězství jen kousek. Proto jsem byla po porážce pochopitelně
zklamaná, ale semifinále je úspěch. Vždyť jsem se na turnaj
kvalifikovala na poslední chvilku,“ hodnotila své vystoupení
třiadvacetiletá tenistka.
Kometa letošní sezóny si účast na prestižní akci patřičně
užívala a rvala se o každý bod. V Kaméliové skupině porazila sedmou a druhou nasazenou, pokaždé ve třech setech
a v utkání s Keninovou si dokonce musela přímo na kurtu
vyžádat krátkou asistenci fyzioterapeutky. „Mohl to být poslední zápas sezóny. Nebyl důvod se nějak šetřit. Dala jsem
do zápasu úplně všechno, vyplatilo se to. Byl to skvělý zážitek,
věřím, že v příští sezóně přijdou další,“ přeje si Muchová. (lv)

Čtvrtfinále bylo pro tenisty příliš vzdálené
BREST, PROSTĚJOV Ve třetím kole
skončili na silně obsazeném turnaji ve
francouzském Brestu zástupci tenisového Prostějova Jiří Veselý a Zdeněk
Kolář. Veselý tak nedokázal postoupit
potřetí v řadě do semifinále, Kolář
zase nedokázal rozšířit letošní čtyři
účasti ve čtvrtfinále.

Kolář v osmifinále nestačil na domácího favorita Antoina Hoanga, přestože
druhou sadu dotáhl až do zkrácené
hry. V tie-breaku totiž jeho soupeř
získal rychle náskok tří bodů a vedení
udržel.
Veselý prohrál s Jihoafričanem Lloydem
Harrisem, přestože do utkání vstoupil

brejkem. Poté ale ztratil hned třikrát
v řadě servis a první sadu prohrál 1:6. Ve
druhé sadě měl Veselý za stavu 5:3 hned
čtyři setboly, nakonec však celý zápas
prohrál v tie-breaku. „Takový náskok
jsem měl udržet. Třetí sada by byla otevřená,“ litoval promarněné šance český
daviscupový reprezentant.
(lv)
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ĖRYi  .DOKRXVRYi   2ORPRXF  .3 %UQR
  1HMYtFHERGĥ7UQNRYi
0LFKDOtNRYi  2UYRãRYi   âXQGHUOtNRYi 
3DYOtNRYiD&DUSHQWLHURYiSR /LEHUHF3ĝH
URY  1HMYtFHERGĥ6YRERGRYi
âXVWURYi.RKRXWRYi.RWODERYi6HPHUi
GRYiD'DYLVRYiSR
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 2ORPRXF
    
 âHOP\%UQR
    
 2VWUDYD
    
 2O\PS3UDKD     
 3URVWčMRY
    
 /LEHUHF
    
 .3%UQR
    
 )UêGHN0tVWHN     
 3ĜHURY
    
 âWHUQEHUN
    

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
.3 %UQR  9. %UQR   3ĜHURY  2ORPRXF
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'RNJ+DUFD +RGRQtQ 'RNJ.\G\K
8NUDMLQD  'R  NJ  +XVMDURYLFV 7UKRYi  Do
NJ/RSDFKXN 8NUDMLQD 'RNJ'DĖKHO
.UQRY 9UED 7-6RNROýHFKRYLFH 'RNJ
'XWND 8NUDMLQD 'RNJäiN +DYOtþNĤY%URG 
6HNDQLQD 7-6RNROýHFKRYLFH 'RNJ+RUQ
7HSOLFH .RXĜLO 7-6RNROýHFKRYLFH 'RNJ
9RMNĤYND 'XEQDG0RUDYRX 'RNJýHFK
2VWUDYD 'RNJ.ĜHQHN 7-6RNRO,3URVWČMRY 
'UXæVWYD  +RGRQtQ  .UQRY  8NUDMLQD 7-
6RNROýHFKRYLFH7-6RNRO,3URVWČMRY
3ĝtSUDYND%
'R  NJ  .ROHY 8NUDMLQD  'R  NJ  ýHUYtQ
+DYOtþNĤY%URG 6OH]iþHN 7-6RNROýHFKRYLFH Do
NJ%OD]KNR 8NUDMLQD &KDPPDV ýHFKRYLFH 
'R  NJ  .ROHY 8NUDMLQD  'R  NJ  )ĖXNDO
+DYOtþNĤY%URG )ORULiQ 7-6RNROýHFKRYLFH Do
NJ.KDVDQ 2O\PS3UDKD 'DGiN 7-6RNRO
,3URVWČMRY 'RNJ=HPDQ 2O\PS3UDKD .ROiĜ
7-6RNRO,3URVWČMRY 'RNJ1RåLþND +UDGHF
.UiORYp 'RNJ0HOQ\N 8NUDMLQD 'UXæVWYD
8NUDMLQD+DYOtþNĤY%URG2O\PS3UDKD7-6RNRO
ýHFKRYLFH7-6RNRO,3URVWČMRY
3ĝtSUDYND&
'R  NJ  +HMQi %RURKUiGHN  'R  NJ 
%RXEHO +ROêãRY 'RNJ0DOLQD 2VWUDYD 
=HLGOHU 7-6RNROýHFKRYLFH 'RNJ+ODGNê
2VWUDYD 'RNJ.RãiU 7UKRYi 'RNJ
7RPãtN 7-6RNROýHFKRYLFH 'UXæVWYD2VWUDYD
7-6RNROýHFKRYLFH%RURKUiGHN
0ODGätæiFL
'R  NJ  3DYOLY 8NUDMLQD  'R  NJ  +DQ]HO
.UQRY 'RNJ6XUD .UQRY /DMþtN 7-6RNRO
ýHFKRYLFH  'R  NJ  äiN +DYOtþNĤY %URG  
ěHKĤĜHN 7-6RNRO,3URVWČMRY 'RNJ/XGQê +R
GRQtQ 'RNJ.UHQNR 8NUDMLQD 'RNJ)XW
NR 9\ãHKUDG 'RNJ-DEORQVNê 2O\PS3UDKD 
'RNJ6HLGO 2O\PS3UDKD 9\FKRGLO 7-6RNRO
,3URVWČMRY 'UXæVWYD.UQRY+RGRQtQ8NUDMLQD
7-6RNRO,3URVWČMRY7-6RNROýHFKRYLFH
6WDUätæiFL
'RNJ.\G\K 8NUDMLQD 'RNJ%RQNR
YVN\L 8NUDMLQD 'RNJ*URFKDO +RGRQtQ Do
NJ=YROiQHN +DYOtþNĤY%URG âHPLFNê 7-
6RNRO,3URVWČMRY 'RNJ'UiEHN 2ORPRXF  Do
NJ.RĜiQ +DYOtþNĤY%URG 7RPLFD 7-6RNRO
,3URVWČMRY 'RNJ.Rþt 7-6RNRO,3URVWČMRY 
'RNJ0D]iOHN 9\ãHKUDG 'RNJ9UED
7-6RNROýHFKRYLFH 'RNJ:HQNH +UDGHF
.UiORYp -DKRXãtN 7-6RNRO,3URVWČMRY 'UXæVWYD
7-6RNRO,3URVWČMRY+DYOtþNĤY%URG8NUDMLQD
7-6RNROýHFKRYLFH
-XQLRĝL
'R  NJ  9DOHQWtN 2VWUDYD   $QWDO 7- 6RNRO
,3URVWČMRY 
'UXæVWYD FHONHP  8NUDMLQD  +DYOtþNĤY %URG 
+RGRQtQ7-6RNRO,3URVWČMRY7-6RNROýHFKRYLFH
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)&+UDGHF.UiORYp²6.3URVWčMRY

1

þHFKRYLFH
    
3OXPORY8UÿLFH     
ýHUQRYtU
    

Branka:  =EURåHN ] SHQDOW\ ±  .YtGD YODVWQt
5ROLQF
5R]KRGÿt &LKOiĜ ± &DOHWND /DNRPê åOXWp NDUW\
 ýHUQê  ýHFK  8UPD ±  3ROiN 
.RXGHOND  3tFKDO  %UpGD    .RWRXþ
þHUYHQiNDUWD3tFKDO'LYiNĤ

2



VHVWDYD3URVWčMRYD

VHVWDYD+UDGFH.UiORYp
2WWPDU±ýHFK.YtGD0DUWLQHF8UPD
±=EURåHN0ýHUQê 'ROHåDO -XNO
6RXNHQtN'3URFKi]ND 'XUGHYLü 
±)LUEDFKHU 3UHNRS 
7UHQpU=GHQNR)UĢDOD

%UpGD ± 3HUQDFNLM 6XV 6FKXVWHU
/XWRQVNê ± 3tFKDO 3DãHN 3ROiN
6ODPČQD 6WĜHãWtN .RXGHOND
.RWRXþ ±5ROLQF .URXSD 
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´

NROR: 1čPÿLFH%URGHN X 3Y ² /RYčäLFH
   [ 'YRĜiN =GHQČN 0XGUOD 0DUWLQ
6YRERGD 7RPiã )UJiO -DNXE 1H]DP\VOLFH
3DYORYLFH²7RYDÿRY  [9\EtUDO3HWU
+DOHQND/XERU+RUQt0RäWčQLFH².R]ORYLFH
Å%´    [ 3URFKi]ND -DNXE %RWRU
-DQ'XEQ0.RMHWtQ  [3RVStãLO
âLPRQ [ 3URNHã 9ODVWLPLO 3RSUDFK 9RMWČFK
± /XNiã 0DUFHO 9RMiþHN 0DWČM 3LYtQ ² ÓVWt
2SDWRYLFH    3UHþDQ 9RMWČFK +RWVD
9DOHQWêQ ± [ .RSĜLYD 2QGĜHM ýtKDO 0DWČM
5\ãND0DULDQ+RUiþHN0LFKDO

Ä3RGYČGRPČMVPHFtWLOL
åHE\FKRPY+UDGFLPRKOLQČFRXKUiW³
NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$
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FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

13. kolo:

+U.UiORYp3URVWĨMRY

1:2

více v hlavním kupónu

Jihlava - Pardubice 3:2 (3:0)
Branky: 3. Jawo, 30. Jawo, 38. Lacko – 48. P.
ýHUQê-HĜiEHN5R]KRGÿt=HOLQND±0RMåtã
0LNHVND å.  0LNXã  /DFNR ±  3
ýHUQêDiváci: 1531.

7íLQHFÔVWtQ/

0:1 (0:0)

Branka:  0 %tOHN 5R]KRGÿt +DQRXVHN ±
+RUiNâLPiþHNå.%HGHFV.XãQtU±
%UDN0%tOHN/0DWČMND-3HWHUND
Diváci:

Vyšehrad - Vlašim 2:1 (1:0)

Branky: 1LWULDQVNê SHQ ýYDQþDUD±
'LDV SHQ 5R]KRGÿt/HUFK±9LWQHU/HãND
å.3RXþHN9HUQHU.R]HO±-DQ
GD-DQGD%OHFKDDiváci: 150.

Chrudim - Dukla Praha3:2 (1:2)

Branka: 6XOtN SHQ 5\ELþND8MHF±
.R]PD.RYDĐ5R]KRGÿt.OtPD±.RYDO
.RWDOtNå.+ODYVD=tPD±.RYDĐ
Diváci: 1353.

þLÿNRY%UQR

1:0 (0:0)

Branka: %ĜH]LQD5R]KRGÿt*LQ]HO±'REUR
YROQê%XUHãå.9DQČN3DYOtN-DNXE
âXUDO YãLFKQL%12 Diváci: 1 453.

/tñHç9tWNRYLFH

5:1 (2:0)

Branky:  -HĜiEHN  $G ýHUPiN 
=LNO  +ODGtN $G ýHUPiN ±  =RUYDQ
5R]KRGÿt 3HWĜtN ± 9ODVMXN 0\ãND å. 56.
%DþR'HPHWHU RED/,6 Diváci:

Varnsdorf - Sokolov 3:0 (0:0)

Branky:  2QGUiþHN  .RFRXUHN 
0LFRYþiN5R]KRGÿt2UHO±%ODåHM0DWRXãHN
å.+HSSQHU%OiKD±âWtSHNDiváci:
484.

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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

/LSRYi/LWRYHO

2:2 (0:0) pk 4:3

Branky: )LDOND]SHQDOW\'3ĜLNU\O±
0LNOiQHN  -XUiã 5R]KRGÿt +DEHUUPDQQ ±
âWHLHU .XQGUiW åOXWp NDUW\  9\EtKDO ± 
1DNOiGDO-XUiãDiváci:
6HVWDYD /LSRYp 9êPROD ± äLOND 7DNiþ 0LODU
+UDEiOHN ± )LDOND  $ 3ĜLNU\O  +RUiN 3DOOD
'UH[OHU '3ĜLNU\O ±+ROHãLQVNê 'RVWiO 
âWČSiQHN 9\EtKDO  7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

ÅãNRGD]WUDFHQpKRYtWč]VWYt´


3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp
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.UDOLFHQ+ĠHUQRYtU
7:0 (3:0)

Branky: D%DUDQD*RWWZDOG
3URNRS&LEXOND1HþDV5R]KRGÿtâWHLHU
±+DEHUUPDQQ/DEDãåOXWpNDUW\9\URXEDO
.LUVFKEDXPDiváci: 80.
6HVWDYD.UDOLFQD+DQp+XĖND±5XV3URNRS
+ODþtN .DGOHF ± 9LQFRXUHN  1RYRWQê  6WX
GHQê $GDPtN 1HRUDO*RWWZDOG%DUDQ 
/LþPDQ ±&LEXOND 1HþDV 
+UDMtFtWUHQpU3HWU*RWWZDOG

Å%\OWR]iSDVNWHUëQiPY\äHOVH
YätPYäXG\´


&LEXOND-RVHI1HþDV-DQÓVWt²9HONp/RVLQ\
  3DQþRFKiĜ-DQ±/LQHW3HWU/LSRYi²
/LWRYHO  3.)LDOND7RPiã3ĜLNU\O
'HQLV ± 0LNOiQHN 0DUWLQ -XUiã 'DQLHO /XWtQ
²2SDWRYLFH  6NRSDOtN0LFKDO3UXFHN
0LFKDO 5HF 0LFKDO 9\PD]DO -LĜt ± 'XUþiN
6DPXHO%RKXėRYLFH²-HVHQtN  3.
 .RSHFNê 5DGLP ± 0Ui] -LĜt 0HGORY ²
åHODWRYLFH  [2NKURXKOê0DUHN.X[
'DQLHO3RVStãLO3DYHO±'ORXKê/XNiã=DSOHWDO
'XãDQýWYUWQtþHN7RPiã'RODQ\²0RKHOQLFH
  [.XED5RPDQ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 0HGORY
      
 ÒVWt
      
 0RKHOQLFH
      
 %RKXĖRYLFH       
 /LSRYi
      
 =iEĜHK
      
 /XWtQ
      
 /LWRYHO
      
-HVHQtN
      
äHODWRYLFH
      
9HONp/RVLQ\       
.UDOLFHQ+       
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
2SDWRYLFH
      
$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%

13.kolo: %HėRY².RQLFH  6XFKiQHN
5HQp=ERĜLOiN-DQ1DYUiWLO'DQLHO±[.UiVD
-DURPtU 3URWLYDQRY ² .RMHWtQ   ,
*UPHOD0DUHN1HMHGOê9tW6HNDQLQD7RPiã
6HGOiN5DGHN±/êVHN'DQLHO.RVWHOHFQ+
%čORWtQ  [&K\WLO2QGĜHM[+UXEDQ
'RPLQLN ± 9DVLOMHY (GYDUG 6PpNDO 0LFKDO
6ODYRQtQ²3OXPORY  9OþHN5RPDQ
%ODKR-RVHI±[+ODGNê$GDP%iUWD9ODGLPtU
+).2ORPRXFÅ%´/LSQtNQ%  [
9\FKRGLO/XNiã[ýHUYHQND3HWU±âHEHVWD
3HWU.RYDĜtN/XNiãþHFKRYLFH²8UÿLFH
 3.[.ROHþNiĜ)UDQWLãHN%ČKDO-LĜt
±[)UHKDU-DURVODY.RE\OtN'DYLG%URGHN
X 3ĝ  1RYp 6DG\ Å%´    [ *OXFK
0LFKDO*ODXGHU$GDP=HGHN)LOLS
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX3Ĝ       
 %HĖRY
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
 þHFKRYLFH       
 .RQLFH
      
 /LSQtNQ%       
 %ČORWtQ
      
 1RYp6DG\       
 .RMHWtQ
      
8UÿLFH
      
3URWLYDQRY       
6ODYRQtQ
      
3OXPORY
      
.RVWHOHFQ+       
60226,%7ĜÌ'$6.$

13. kolo:

14. kolo, sobota 2. listopadu, 10:15 hodin:
8ÊVMQXKEG  8CTPUFQTH    ·UVÊ P. 
*TCFGE-T¾NQXÆ  $TPQ8[wGJTCF
 &WMNC2TCJC.ÊwGÿ2CTFWDKEG
%JTWFKO5QMQNQX6ąKPGE2TQUV÷LQX,KJNCXC
(13:15),8NCwKOäKåMQX  

3HWU*277:$/'NRXþ.UDOLF

strana 36

NROR: ãWHUQEHUN²=iEĝHK  [.U\O
3DYHO &RXIDO 0LODQ ± 5DWLERUVNê 3HWU äDQGD
0LURVODY.UDOLFHQ+þHUQRYtU  [
%DUDQ0LFKDO[*RWWZDOG3HWU3URNRS0LFKDO

Klenovice - Mostkovice
4:0 (1:0)
BrankyD5R]HKQDO)U\V6NĜLþND
5R]KRGÿt 9DFKXWND  6HGOiþHN 3\WOtþHN åOXWp
karty:3RÿHWGLYiNĥ 100
6HVWDYD .OHQRYLF QD +DQp 3RNRUQê  3UiãLO
3\WHOD6SiORYVNê&pVDU'DGiN'UHNVOHU)U\V
5R]HKQDO9ãLDQVNê&HWNRYVNê
7UHQpU9ODGLPtU+RUiN
6HVWDYD0RVWNRYLF .DUD¿iW.D]GD.UþDO0LODU
âODPERU1ČPHþHN9RMWtãHN-DQþtN)RUHW%XUHã
=DSOHWDO
7UHQpU,YR.URXSD

Å0RVWNRYLFHQHE\O\
RWROLNKRUätPVRXSHĝHP´


27

výsledky

9ODGLPtU+25È.WUHQpU.OHQRYLF
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'DOät YëVOHGN\ NROD: ÓMH]GHF ² 3LYtQ
   6WRNOiVND -RVHI )DELiQ 0DUHN
6NiOD0DUWLQ±7UDMHU'DYLG%DUWRQtN0DUWLQ
6YR]LO 0DUWLQ 6YR]LO -DURVODY 2WDVODYLFH
² 7URXEN\    [ &KYRMND -DNXE
[ *HUQHã 'DYLG 9RJO 0DUWLQ 9ODFK\QVNê
'DQLHO ± -XUiQHN 0LURVODY ÓVWt Å%´ 
-H]HUQLFH  3.äHUDYtN'DYLG
6LPRQ -DNXE YO   [ 0DFKiþHN 0DUHN
.RYDORYLFH ² åHODWRYLFH Å%´    [
=H]XOD =GHQČN 5DGVODYLFH ² 7RYDÿRY 
  [ 0DW\iã -DNXE 6WUQDG )LOLS %DURW
-RVHI ± âWLPSO 3HWU 9UFKRVODYLFH ² +RUQt
0RäWčQLFH  'RVWiO0DUWLQ±6ODQLQD
5RVWLVODYĆRSDQ0LFKDO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7URXEN\
      
 3LYtQ
      
 7RYDþRY
      
 ÒVWt³%³
      
 5DGVODYLFH       
 .RYDORYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 ÒMH]GHF
      
 9UFKRVODYLFH       
-H]HUQLFH
      
+RUQt0RãWČQLFH      
.OHQRYLFH
      

2WDVODYLFH
0RVWNRYLFH

      
      

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

NROR: 6PUæLFH²'XE  /XåD0DUWLQ
±[âiOHN-RVHI.DLVHU-DNXE3URNHã9ODVWLPLO
/RäWLFH²9HONë7ëQHF  (KUHQEHUJHU
7RPiã'ROHåDO5RPDQ.RæXäDQ\²/HäWLQD
   6RXãHN 0DUWLQ 5R]HKQDO 0DUHN
9HONi%\VWĝLFH²0RUDYVNë%HURXQ  ,
[/RãĢiN'DYLG1RYRWQê3HWU/RãĢiN,YR±[
/DFPDQ 'DYLG 0DFKDOD 'DQLHO 'RORSOD]\ ²
+DQi3Y  1DYUiWLO-DNXE*|W]HO-DQ
±[1RYiN-DNXE[&LEXOHF7RPiã+ODGNê
0DUWLQãWHUQEHUNÅ%´-HVHQHF  3.
 2EãLYDþ -DQ ± 3ROHV =E\QČN 6ODWLQLFH
² +QčYRWtQ    [ 'DQLV âWHIDQ 9DOVD
2QGĜHM.XEtþHN-LĜt±âXOF-XUDM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XE
    
 .RåXãDQ\
    
 6ODWLQLFH
    
 +DQi3Y
    
 9HONi%\VWĜLFH     
 /RãWLFH
    
 0RUDYVNê%HURXQ    
 9HONê7êQHF     
 -HVHQHF
    
/HãWLQD
    
6PUæLFH
    
âWHUQEHUN%³     
+QČYRWtQ
    
'RORSOD]\
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR

Vrahovice - Skalka
5:2 (2:1)
Branky6WXGHQê.XUIUVW9DUJD
'YRĜiN%XNRYHF±0DNRã7\GODþND
5R]KRGÿt=LND±=DWORXNDO9LþDUåOXWpNDUW\ 30.
%XNRYHF6WXGHQê±%DUWRQtN0DNRã
+êEODiváci: 100.
VHVWDYD 9UDKRYLF .Uþ ± 9DUJD 3UXFHN âPtG
'ROHåHO±.XUIUVW+DQiN%XNRYHF3HWtN±6WX
GHQê'YRĜiN6WĜtGDOL%XNRYHF.UDWRFKYtO.Otþ
7UHQpU'DYLG0H]XOLiQHN
VHVWDYD 6NDON\ *ORX]DU ± 6HGOiN 7\GODþND
&KOXG6SLVDU±+êEO+êåćiO6ODPHQHF%DUWRQtN
(QNKEDDWDU±0DNRã6WĜtGDOL.UHMþtâYpGD+H
MGD9UiQD
7UHQpU6WDQLVODY3UHþDQ

Å1HSĝHGYHGOLMVPHPD[LPXP´


'DYLG0(=8/,È1(.WUHQpU9UDKRYLF
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'DOät YëVOHGN\ NROD: %URGHN X 3Y ²
1čPÿLFHQ+  3.3LĖRV3HWU
+ODGtN -DURVODY   5HLVNXS 0DUHN -RUGiQ
-DURVODY 9UDKRYLFH ² 6NDOND   ,
.XUIUVW0DUHN%XNRYHF6YDWRSOXN6WXGHQê
-DQ 9DUJD 7RPiã 'YRĜiN -DQ ± 7\GODþND
0DUWLQ 0DNRã -RVHI 8UÿLFH Å%´  +RUQt
ãWčSiQRY    3.  [ 9RGiN
3HWU .RXĜLO -DURVODY ± [ 1ČPHF /LERU 7\O
/XNiã 'UæRYLFH ² .UDOLFH Q+ Å%´ 
  'RNRXSLO -DNXE .RONRS 0DUWLQ ± [
+DYOtþHN 0DUHN 3HWUåHOD 2QGĜHM 3OXPORY
Å%´9tFRY  [$XMH]GVNê-DURVODY
± 9iYUD 9RMWČFK 7LäWtQ ² 9ëäRYLFH 
  [ 0RMWHN -DNXE ± 2NOHãWČN 0LFKDO
'REURPLOLFH²%URGHNX.RQLFH  ,
[%DNR/XNiã)LDOND3HWU.UDWRFKYtO-DNXE
±[.ROiĜ'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UDKRYLFH
    
 +RUQtâWČSiQRY     
 %URGHNX3Y
    
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 6NDOND
    
 'REURPLOLFH
    
 9tFRY
    
 'UåRYLFH
    
 %URGHNX.
    
8UþLFHÄ%³
    
1ČPþLFHQ+     
7LãWtQ
    
3OXPORYÄ%³
    
9êãRYLFH
   































,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$

NROR: 2OäDQ\²þHFKRYLFHÅ%´  ,
+DQVO3HWU±0X]LNDQW5DGLP.RQHþQê3HWU
.OYiþHN-RVHI1H]DP\VOLFH²3DYORYLFH
 [3ĜLNU\O0DUWLQ[3ĜLNU\O-LĜt)ODM]DU
0DUWLQ 2WDVODYLFH Å%´  %URGHN X 3Y Å%´
   [ âDWQê -DURVODY [ +RQ7RPiã
)UHKDU-DQ&KYRMND-DNXE±.RODĜtN5DGHN
+ODGtN-DURVODYåHOHÿ²%HGLKRäģ  ,
6RFKRU-LĜt±[.RXĜLO'RPLQLNâWČSiQHN3HWU
7LQND'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1H]DP\VOLFH
    
 ýHFKRYLFHÄ%³     
 2OãDQ\
    
 %LVNXSLFH
    
 %HGLKRãĢ
    
 äHOHþ
    
 %URGHNX3YÄ%³     
 2WDVODYLFHÄ%³     
 3DYORYLFH
    





















,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%

NROR +YR]G ² þHFK\ S.   ,
[ +DYHOND 3DWULN ätGHN 0DUWLQ 3WHQt ²
3ĝHP\VORYLFH     [ +ROLQND /XNiã
âPtGD 9ODVWLPLO ätGHN 5LFKDUG .XþHUD 0LFKDO
±7\O0DUWLQ .RVWHOHFQ+Å%´3URWLYDQRY
Å%´  ['ROHåHO5DGHN[0HUWD3HWU
-XUDþND-DQ.ODGN\²=GčWtQ  6ODYtþHN
.YČWRVODY7RYiUHN-DURPtU1DYUiWLO0LORã9UED
$OHã±7RPiãHN2OGĜLFK










3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
.ODGN\
    
3WHQt
    
%URGHNX.Ä%³     
.RVWHOHFQ+Ä%³     
3URWLYDQRYÄ%³     
ýHFK\S.
    
+YR]G
    
=GČWtQ
    
3ĜHP\VORYLFH     





















06'/VWDUätGRURVW

13.kolo: 8QLÿRY²%ODQVNR  $QWRĖĤ
0LFKDO 5HN $OH[DQGU -LKODYD ² =QRMPR
   0DODWD 0LUHN 6KXGHLZH )DUHV
%ORNHã .U\ãWRI âUiPHN -LĜt ± .RKRXWHN
6WDQLVODY6LJPD2ORPRXFÅ%´7ĝLQHF
  &DKDO 0LNHã ± 3XF]RN$GDP /DVRWD
$GDP=OtQÅ%´6ORYiFNRÅ%´, /täHė
²)UëGHN0tVWHN  [.ĜHQHN0DWČM
9tWNRYLFH ² +OXÿtQ    +RPPHV -LĜt
5RQþND $GDP =EURMRYND %UQR Å%´ 
3URVWčMRY    [ 5DWDM -DQ .R]HO
0LURVODY.RVWUĤQHN,YR1ČPHF3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 )UêGHN0tVWHN     
 -LKODYD
    
 +OXþtQ
    
 %DQtNÄ%³
    
 =OtQÄ%³
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 %UQRÄ%³
    
 2ORPRXFÄ%³
    
 7ĜLQHF
    
9tWNRYLFH
    
/tãHĖ
    
.URPČĜtå
    
3URVWčMRY
    
=QRMPR
    
%ODQVNR
    
8QLþRY
    


















06'/PODGätGRURVW

13.kolo: 8QLÿRY ² %ODQVNR    )DUQtN
2QGĜHM5HåQDU-DNXE YO -LKODYD²=QRMPR
   [ -RQiã $GDP 7URMDQ 7RPiã
± %ĜH]LQD 0DUWLQ 5HKEHUJHU $OHã 6LJPD
2ORPRXFÅ%´7ĝLQHF  [6ODWLQVNê
-DNXE 9DQČN -DNXE &DKHO 0LNHã *UXOLFK
-DNXE6WXGHQê6LPRQ=OtQÅ%´6ORYiFNR
Å%´  [6ORQþtN7RPâĤVWHN3DWULN±
âXãOD-DQ/täHė²)UëGHN0tVWHN  ,
3XGLQHWV 2OHNVDQGHU )HUOD\ 0DW\iã 7LSRDV
1LNRODV±6WĜLåtN0DWČM.DYND$GDP9tWNRYLFH
²+OXÿtQ  [1RYRWQê=GHQČN±+DQGOtĜ
0DUHN =EURMRYND %UQR Å%´  3URVWčMRY 
 5\ãND$GDP±9UDM0DW\iã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %UQRÄ%³
   
 %DQtNÄ%³
   
 -LKODYD
    
 /tãHĖ
    
 6LJPDÄ%³
    
 9tWNRYLFH
    
 7ĜLQHF
    
 )UêGHN0tVWHN     
 =OtQÄ%³
    
3URVWčMRY
    
+OXþtQ
    
6ORYiFNRÄ%³
    
%ODQVNR
    
8QLþRY
    
=QRMPR
    
.URPČĜtå
    


















5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW

13.kolo: =iEĝHK²&KRPRXWRY  5HVOHU
-DNXE ± 9DFKXWND 0LFKDO 6HGOiþHN 7RPiã
ãWHUQEHUN²åHODWRYLFH  3.6PUþHN
3HWU7HLFKPPDQ-DQ±[6HKQDO)LOLS3OXPORY
8UÿLFH²9LNWRULH3ĝHURYÅ%´  [.RWOiQ
)LOLS6RVtN'DYLG±[7LFKDYVNê0DW\iã3RVStãLO
3HWU 9HUELFK -DQ -HVHQtN ² %RKXėRYLFH 
  +RUiN -LĜt .PtQHN )LOLS .Up]HN 'DQLHO
7XOLV .DUHO .R]ORYLFH ² .RQLFH    [
0RKDSO -DQ âNUDEiN 3DWULN 0DFNRYtN -DURVODY
þHUQRYtU²0RKHOQLFH  .XFK\ĖD5RELQ
âLãND7RPiã±9\KOtGDO)LOLS5HEO-RVHI'XQRYVNê
/XNiã1RYp6DG\²þHFKRYLFH  )RMWtN
2QGĜHM6PUþHN0LFKDO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 -HVHQtN
   
 %RKXĖRYLFH
   
 0RKHOQLFH
   
 =iEĜHK
   
 .R]ORYLFH
   
 äHODWRYLFH
   
 &KRPâWČSiQRY    
 1RYp6DG\
   
 3ĜHURYÄ%³
   
âWHUQEHUN
   
.RQLFH
   













3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XEQ0
    
 1čPÿ%URGHNX3Y    
 ÒVWt2SDWRYLFH     
 7RYDþRY
    
 +RUQt0RãWČQLFH     
 .RMHWtQ.RYDORYLFH    
 1H]DP3DYORYLFH    
 /RYČãLFH
    
 .R]ORYLFHÄ%³
    
3LYtQ
    























06'å6.83,1$'

NROR

%H]PĨURY0RVWNRYLFH

2:0 (1:0)

Branky.ULVWêQRYi]SHQDOW\3LWQHURYi
5R]KRGþt 3RSHOiN åOXWp NDUW\  .UDYiNRYi
0 'LYiNĥ 40.

www.
vecernikpv.cz

6HVWDYD 0RVWNRYLF 3WiþQtNRYi ± âWHINRYi
9ãHWLþNRYi 9DYHUNRYi .UDYiNRYi ± 9ONRYi
/H[RYi6PLþNRYi/LVLFNi±%DUHãRYi.DĖiNRYi
6WĜtGDO\ .DUD¿iWRYi +ROXERYi +HMFPDQRYi
2ãĢiGDORYi
7UHQpU5DGLP.DUD¿iW

Å6RXSHĝN\QiPQLFQHGRYROLO\´


5DGLP.$5$),È7WUHQpU0RVWNRYLF
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'UÿRYLFH0XWĨQLFH

0:1 (0:1)

Branky5R]N\GDORYi5R]KRGþt.RORã±âPtG
åOXWp NDUW\  -DQVRYi  6YRERGRYi 
,YLþLþRYiþHUYHQiNDUWD,QJURYi'LYiNĥ 50.
6HVWDYD 'UæRYLF /DQJHURYi ± 3WiþQtNRYi
-HWHORYi -DURãRYi .RVWtNRYi ± 6YRERGRYi
0DOLQNRYi 6RDUHV +XEiþNRYi ± )U|PPORYi
1HKHURYi 6WĝtGDO\ .OLPHãRYi ýLVOLQVNi
.RPiUNRYi%XGDMRYi 7UHQpU7RPiã-HWHO

Å%\ODWRVPROQiSRUiæND´


7RPiã-(7(/WUHQpU'UåRYLF
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'DOätYëVOHGN\kola: %ĝH]QLFH²9ONRä
 +XĢNRYi6RĖD$GDPtNRYi$QGUHD±[
6OHåNRYi-XOLH[/XQJRYi'DJPDUÒU\FKRYi
1LNROD3ROHãRYVNi-DQD.RYDĜtNRYi-XVWêQD
9DODäVNp .ORERXN\ ² +ROHäRY   ,
6OH]iþNRYi6DELQD










3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
+ROHãRY
    
9DODãVNp.ORERXN\    
0XWČQLFH
    
9ONRã
    
'UæRYLFH
    
0RVWNRYLFH
    
8KHUVNê%URG
    
%ĜH]QLFH
    
%H]PČURY
    











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
AREDAKČNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2020 ZDARMA!!!

MALÁ KOPANÁ

DOBROCHOV VE ŠLÁGRU

PORAZIL CHALOUPKU
PROSTĚJOV Úplný konec podzimní
části okresních soutěží v malé kopané
ČUS Prostějovska 2019/2020 obstaral turnaj čtvrtého kola 1. okresní ligy
mužů ve Vrbátkách. A že se tam děly
věci!
Domácí tým FK vypráskal poslední Gremio Prostějov 11:0, čímž se vyhoupl na nesestupové šesté místo před sedmou Kobru
Kobeřice, která podlehla jinému nováčkovi
FC Daniels Prostějov divoce 4:7.
Ústředním šlágrem však byl jiný zápas –
bitva mezi dvěma dlouhodobě nejúspěš-

nějšími mančafty SK Tomek 99 Dobrochov a SK Chaloupka Prostějov. Druzí
jmenovaní mohli v případě vítězství udělat
možná rozhodující krok za titulem, ale místo toho podlehli obhájci trofeje jasně 1:4.
Tím pádem sice Chaloupka dál vede, leč
už jen o tři body právě před Dobrochovem
a také Laškovem, neboť v tabulce třetí 1.FC
udolal páté Orly Otinoves 4:3. Na čtvrté
pozici číhá o další bodík zpět Daniels.
Jaro v elitní soutěži malé kopané prostějovského regionu tak bude pořádně dramatické!
(kopa, son)
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4. KOLO
Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – Gremio Prostějov 11:0, SK Chaloupka Prostějov
– SK Tomek 99 Dobrochov 1:4, 1.FC Laškov – TJ Orli Otinoves 4:3, FC Daniels
Prostějov – SK Kobra Kobeřice 7:4.
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BYLI JSME
U TOHO

dím na vysokou školu, ale o socialismu toho vím dost z povídání mých
rodičů. Takže na rozdíl od některých mých vrstevníků nekroutím
nechápavě hlavou, jak je možné, že
se před rokem 1989 nemohlo volně
cestovat, republika byla kolem dokola ohraničena ostnatým drátem,
v obchodech se stály fronty na banány, pomeranče, kakao, dokonce i na

PROSTĚJOV Prodejní výstava Františka Juliny v Galerii umění pokračuje za velkého zájmu návštěvníků. Výstava s názvem Prostějov
a židovské památky očima Františka Juliny bude dokonce prodloužena!
„Vystavuji celkem dvacet obrázků a šest z nich je už prodáno, další dva
jsou zadány. Návštěvnost prvního týdne je opravdu vysoká, takže jsem
se rozhodl ji prodloužit o další měsíc, tedy až do konce tohoto roku,“ prozradil Večerníku galerista Jindřich Skácel. Jak dodal, na 16. listopadu jsou
do Galerie umění pozváni i zástupci Židovské obce.
(mik)
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Foto: Michal Kadlec
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V hledišti malého jeviště za oponou
prostějovského divadla nebyli pouze pamětníci dob totalitních, ale na
vtipné scénky, průpovídky a citáty z
knihy Jána Simkaniče dorazili i zástupci mladé generace. Kdo by si myslel, že
o době před rokem 1989 nemají ani
páru, velmi by se mýlil. „Teprve cho-

Michal KADLEC
již znamenalo včera‘. Novináři, spisovatelé, výtvarníci, fotografové, ale
i neznámí pamětníci různého věku a
profesí se pokusili vrátit do dětství a
vybavit si svá léta prožitá v socialismu.
Ve výsledku tak vzniklo několik desítek spontánních ohlédnutí, někdy
hravých, humorných či nečekaně poetických, jindy věcně konstatujících
nebo tísnivých až mrazivých,“ uvedl

příspěvky více než šedesáti osob není
jen milou retro rekvizitou, je to směs
autentických pohledů zpět, která pomáhá nezapomínat. A to je dobré už
jen proto, řečeno slovy jedné z přispěvatelek Daniely Fischerové, že i když
se nám dobový kolorit zdá směšný,
zlo a dobro není v jiném poměru než
dnes. To jen paměť klade přízvuk jinam!

24

Předplatné levněji
+ kalendář zdarma
více na straně

PROSTĚJOV Pro mnohé to
mohlo být velké zklamání. Minulý čtvrtek 24. října vpodvečer
měla být zahájena výstava Sametová Třicítka v Galerii Špalíček v
Uprkově ulici. K návštěvě na tento
den vyzývaly nejen internetové
stránky prostějovského magistrát
a, Muzea a galerie v Prostějově.
Podobně o prvním dnu výstavy
informoval také Večerník. Všechno ale bylo jinak, což první návštěvníci zjistili bohužel až přímo
ve Špalíčku...
„Tady žádná výstava není, vždyť galerie je už více než týden uzavřena
kvůli rekonstrukci,“ zmrazil redakto-

které byly vystavené v Zagrebu v
Chorvatsku, ráda bych vás pozvala
na moji výstavu aktů v Prostějově,“
láká veřejnost fotografka. V chorvatském Zagrebu úspěšná umělkyně
vystavovala během letošního září
akty „Memories of Bohemian Summer“ v rámci cyklu „Four Seasons
of Czech Culture“.
„České léto. Vzpomínky na teplý
vzduch plný omamných vůní. Zvuk
větru pohybující se vysokou trávou
na louce. Světlušky během noci září
jako drahokamy na náhrdelníku
krásné ženy. Horká voda ve venkovském rybníku. Zpívající žáby a
cvrčci během horkého letního dne.
Barevné barvy květin v zahradě. In-

PROSTĚJOV Původně malířka,
dnes i fotografka Helena Kadlčíková je umělkyní každým coulem.
Od zítřejšího dne do 30. listopadu bude vystavovat své fotografie v prostějovském obchodním
centru Zlatá brána. Slavnostní
zahájení výstavy proběhne právě
ve středu 30. října v 17:00 hodin
ve druhém patře zmíněného obchodního centra.
Helena Kadlčíková ve spolupráci s
Galerií umění Prostějov a obchodním centrem Zlatá brána vystaví své
fotografie. Návštěvníci si je mohou
prohlédnout každý den od pondělí
do neděle mezi 9:00 a 19:00 hodinou. „Pokud byste rádi viděli fotky,

tuto neděli v letošní sezóně poprvé.
Představení se hraje dvakrát po sobě,
aby i děti, co chodí po obědě spát,
měly šanci pohádku vidět. „Chybět
nebude ani losování drobných dárků,“
láká Romana Hvižďová na facebookových stránkách divadla Pronitka.
Cena vstupného je 30 Kč. Na všechny malé i větší diváky se těší soubor
herců divadla Pronitka pod taktovkou principálky Lucie Hlačíkové.
(ans)

1. kolo základní části východ
Skupina Morava A (Přerov),
elitní sedmička – výsledky VK Prostějov: Hradec Králové 0:2 (-16,
-19), Frýdek-Místek 1:2 (-22, 20,
-14), Přerov 2:0 (16, 12), Ostrava
2:0 (17, 19), KP Brno 2:0 (24, 16),
Znojmo 2:0 (14, 23).
Skupina Morava A (Přerov),
elitní sedmička – pořadí: 1. Hradec
Králové 18, 2. VK Prostějov 13, 3.
Frýdek-Místek 11, 4. KP Brno 10, 5.
Ostrava 4, 6. Přerov 4, 7. Znojmo 3.

ÈESKÝ POHÁR STARŠÍCH
l.<®

jeme utkání navíc, zkusím domluvit
nějaký přátelák,“ odtušil Petráš.
Extraligovému pelotonu teď vévodí
trojice Olomouc, Šelmy Brno (oba 20
bodů) a Ostrava (19), s určitým odstupem následují Olymp Praha (15) i
Prostějov (14). K nim se přiblížil zlepšující se Liberec (11), zpět zatím zůstávají KP Brno (8), Frýdek-Místek (6),
Přerov (4) a Šternberk (3).
„Bylo v podstatě jasné, že vedení ze
začátku sezóny nemůžeme trvale
udržet. Aniž bych chtěl naše holky jakkoliv snižovat, tak silný mančaft prostě
nemáme. Přesto chci, abychom do každého dalšího souboje šli na maximum
a s touhou po vítězství. Bez ohledu na
to, jak nakonec jednotlivé zápasy dopadnou. Letos se na rozdíl od loňska v lize
nehraje play-off o pátou až osmou pozici
a tím důležitější bude umístění po dlouhodobé části,“ upozornil Luboš
Petráš, že rvát se naplno je
potřeba o každý bod.

www.vecernikpv.cz
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kvalitnější výkony. Jako obvykle však
platí, že není radno nikoho podceňovat.
Sokolky totiž před zahájením aktuálního ročníku patřily k hlavním adeptkám
na obsazení poslední desáté pozice, což
znamená pád do baráže. Leč tomuto
předpokladu se zatím úspěšně vzpírají
tím, že udolaly Šternberk 3:2, těsně podlehly KP Brno 2:3 a překvapivě triumfovaly v Přerově 3:0.
Papírový outsider se tedy statečně drží,
neboť se může opřít o kvalitně hrající
blokařku Michaelu Hadáčkovou, vcelku produktivní univerzálku Veroniku
Šnellyovou, solidní smečařku Terezu
Pluhařovou a slušné libero Nikolu Teperovou. Kolektivně má sice vékáčko
všechna statistická čísla lepší, ovšem
potvrdit to musí přímo na palubovce.
„Při současné vyrovnanosti soutěže nelze
brát žádného soupeře na lehkou váhu, naopak je potřeba si na každého dát pozor.
Což stoprocentně platí i pro Frýdek, který už dokázal některé protivníky zasko-

čit. My musíme udělat maximum, aby
se nám nic takového nestalo. Chceme
potvrdit dobré domácí výkony z předchozích zápasů a zakončit velmi slušnou
první půlku základní části. Mít po ní šest
vítězství a jen tři porážky by bylo fajn,“
nadhodil kouč prostějovských žen Lubomír Petráš směrem k sobotnímu duelu.

vs.

pro Večerník

ƔƔMůžete se volejbalově představit?
„Hrát jsem začal na základní škole a prošel
všemi mládežnickými kategoriemi, s Trenčínem a Nitrou se nám povedlo získat tři
tituly mistrů Slovenska za sebou. Mezi
muži jsem byl u jednoho extraligového
zlata v Nitře, což byl roku 2018 takový můj
vrchol. Do nejvyšší slovenské soutěže dospělých jsem přitom naskočil už v šestnácti
letech a nastupoval za VKP Bratislava,
Trenčín, Nitru a jeden rok za Komárno,
kde jsem po minulé sezóně ukončil hráč-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

skou kariéru. A po dostudování vysoké
školy se rozhodl jít trochu jiným směrem.“
ƔƔ Je nezvyklé uzavřít aktivní dráhu
vrcholového sportovce tak brzy. Proč
jste to udělal?
„Měl jsem k tomu víc důvodů. Jedním
z hlavních bylo, že několik posledních let
jsem v mužské extralize proseděl na lavičce a místo mě nastupovali legionáři, volejbal mě i proto nenaplňoval pocitově tolik
jako předtím. Tak jsem se rozhodl, že budu
pokračovat ještě jeden rok, než dokončím
vysokoškolské studium. A potom hraní nechám, což nastalo po uplynulém ročníku.“
ƔƔCo jste vystudoval?
„Agrobiologii a potravinové zdroje na Slovenské polnohospodářské univerzitě v Nitře. Současně jsem se už začal v minulých
letech věnovat i práci mimo volejbal.“
ƔƔTrenérství jste se před příchodem
do vékáčka už nějak dřív věnoval?
„Zatím ne, v Prostějově je to pro mě po téhle
stránceúplnýzačátek.Aleběhemaktivníkariéry jsem nad prací řady mých trenérů vždy
hodně přemýšlel a teď se snažím jejich práci
v sobě probudit i využít tak, abych dokázal
holkám nějakým způsobem pomoct.“

PROSTĚJOV Novou a hodně zajímavou tváří
realizačního týmu volejbalistek VK Prostějov je
od letošního léta Lukáš Sťahuliak (na snímku).
Až do jara aktivní hráč slovenské extraligy mužů,
který se v pouhých pětadvaceti letech rozhodl
ukončit kariéru. aby v podstatě hned dostal šanci
v hanáckém klubu jako asistent trenéra zvládající současně dost atraktivní mimovolejbalové
zaměstnání. Víc o sobě schopný mladý muž
prozradil v následujícím interview.

ƔƔJak na vás Prostějov vůbec přišel?
„Moje přítelkyně a volejbalistka Nikola
Stümpelová dostala nabídku od zdejšího
klubu, kterou přijala. Já jsem si chtěl v Prostějově či okolí najít práci, a protože VK neměl asistenta trenéra, umožnilo mi vedení
klubu vypomoct družstvu na této pozici.
Za takovou šanci jsem vděčný, podílet se
na vedení extraligového týmu žen v ČR je
rozhodně zajímavá zkušenost.“
ƔƔ Nebyly začátky v nové roli a cizí
zemi složité?
„Ani ne. Jsme tady spolu s Nikolou, mančaft nás přijal skvěle a hlavní trenér Luboš
Petráš mi hned po mém nástupu jasně
řekl svou vizi, co ode mě potřebuje a jakou
práci bych měl dělat. Já se proto od začátku snažím odvádět podle jeho představ
maximum pro kolektiv, abych byl v rámci
možností co největším přínosem. Akorát
jsem nepočítal s tím, že po ukončení aktivní kariéry budu zase v rámci tréninků tolik
hrát jako sparingpartner děvčat, proto jsem
se musel znovu dostat trochu do formy.
I svalovice ze začátku byla, než jsem si opět
zvykl na zátěž.“ (smích)
ƔƔCo konkrétně máte kromě herního
naskakování do tréninků na starost?
„Například se snažím holkám během
přípravy radit s jednotlivými herními
činnostmi určité věci, které jsem sám
odkoukal od svých trenérů. Nebo mám
částečně na starost video, když se před
zápasy chystáme na jednotlivé soupeře
či rozebíráme naše vlastní výkony. Což
souvisí i se statistickými daty, s nimiž
taky pracuju. Podstatné je, že Luboš je
super kouč, má výborné tréninky a cel-

co největším přínosem“

pro náš kolektiv

kově je tady vynikající parta, tudíž dojmy mám zatím skvělé.“
ƔƔNepřekvapil vás výsledkově parádní
vstup do UNIQA extraligy?
„Vzhledem k tomu, jakou práci tým odvedl během celé přípravy, mě to tolik nezaskočilo, i když o překvapení samozřejmě
šlo, hlavně v případě jasného vítězství nad
favoritkami z Olomouce. Holky však byly
většinu tréninkového času komplet pohromadě, fakt makaly a dokázaly to pak využít
k výbornému startu do soutěže.“
ƔƔ Následně přišly i první porážky,
před duelem v Ostravě jste byli v tabulce čtvrtí. Na co družstvo podle vás reálně má?
„Soutěž je hrozně vyrovnaná a já se proto
neodvážím přesně odhadovat, jak dopadne v konečném pořadí nebo co konkrétně
přinese našemu týmu. Všechno je otevřené a záleží jen na nás, nakolik úspěšně se
popereme se všemi soupeři. Každopádně
je důležitý úplně každý zápas tak, abychom
v součtu vybojovali co nejvyšší umístění.
Obecně je česká extraliga kvalitnější i vyrovnanější než slovenská, kde jsou jeden,
dva či možná tři dominantní mančafty, které ostatní jasně porážejí. Zatímco zde může
v podstatě každý porazit každého.“
ƔƔMáte i tady v Prostějově jiné zaměstnání vedle volejbalu?
„Ano. Poslední rok jsem dělal v Bratislavě
obchodního manažera v luxusním hotelu
a teď dělám vlastně totéž v Hotelu S-Port
ve Vésce u Olomouce. Aktivně tam vyhledávám klienty a starám se o marketing,
což mě moc baví.“
ƔƔA jak se vám žije na Hané?
„S Nikolou bydlíme samozřejmě spolu.
Chodíme spolu už od střední školy a za
osm let jsme na sebe hodně zvyklí. Teď je
rozdíl v tom, že ona je hráčka a já asistent
trenéra ve stejném družstvu, s čímž ale
naštěstí nemáme problém. Zatím... (směje
se) Každopádně platí, co už jsem řekl: tým
je tady výborný a parta suprová, což jsou
rozhodující věci. A Prostějov jako menší
i mnohem klidnější město v porovnání
s Bratislavou nám vyhovuje, líbí se nám tu.“

Lukáš Sťahuliak: „Snažím se, abych byl

Ať chtějí, nebo ne, půjdou Hanačky
do tohoto souboje v roli favoritek. Na
páté příčce průběžné tabulky mají totiž
o osm bodů víc na kontě než osmé soupeřky a většinou předvádějí mnohem

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Díky velmi brzkému
začátku letošní sezóny dospěla základní fáze UNIQA extraligy žen už zkraje
listopadu ke své polovině. Volejbalistky
VK Prostějov ji naplní střetnutím 9. kola
soutěže doma proti TJ Sokol Frýdek-Místek, hraje se tradičně v hale Sportcentra DDM v sobotu 2. 11. již od 15.00
hodin (před basketbalem).

VK uzavře první část duelem s Frýdkem-Místkem
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Prostějov (son) - Třetím dvoukolem
před týdenní pauzou pokračovala 2.
liga žen, v níž má Prostějov letos dva
týmové zástupce. A oba si tentokrát
připsali aspoň jeden více či méně pozitivní výsledek. Skvěle se zadařilo
hlavně volejbalistkám VK Prostějov
„B“, které v prvním vzájemném duelu
porazily největší favoritky „C“-skupiny
soutěže z Opavy 3:1 (-19, 20, 22, 23).
Projevilo se posílení o čtyři plejerky
extraligového áčka (nahrávačka Klára
Dvořáčková, smečařky Lenka Knorová a Aneta Weidenthalerová, blokařka
Veronika Boudová), vyústěním byl
cenný skalp. K odvetě už nastoupily
pouze juniorky vékáčka, čehož hosté
využili jasným poměrem 0:3 (-8, -21,
-14). Volejbalistky TJ OP Prostějov
chtěly dosáhnout na své premiérové vítězství v sezóně, ale doma proti
Ostravě B se jim to těsně nepodařilo.
Pokaždé skvěle začaly, leč nevydržely
a ztratily jak slibné vedení, tak nakonec
celé zápasy po výsledcích 1:3 (22, -15,
-27, -14) a 2:3 (18, 19, -16, -18, -10).
Malou útěchou se stal aspoň úvodní
získaný bodík.
Druhá liga žen ČR, skupina C 2019/20
– pořadí po 6. kole: 1. Vsetín 17, 2. Opava 15, 3. Nový Jičín 14, 4. Ostrava B 13,
5. Bílovec 10, 6. Odry 8, 7. Kylešovice 6,
8. VK Prostějov B 4, 9. Frýdek-Místek B
2, 10. OP Prostějov 1.
Ve čtvrtém dvoukole zajíždí průběžně
osmé béčko VK na hřiště silného Nového Jičína a dosud poslední ópéčko
svede důležité bitvy o uniknutí ze dna
tabulky ve Frýdku-Místku B. V obou
případech se hraje tuto sobotu 2. listopadu od 10.00 a 14.00 hodin.
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Prostějov (son) - Podle očekávání
dopadlo utkání 2. kola Českého poháru žen 2019/20, které nejvíc zajímalo
prostějovské volejbalistky. V duelu mezi
druholigovým Novým Jičínem a extraligovým Frýdkem-Místkem se totiž
rozhodovalo o jejich soupeřkách pro
čtvrtfinále pohárové soutěže.
Středeční zápas nakonec patřil favoritkám, byť je domácí outsiderky dost
potrápily. Výsledek 1:3 však přece jen
poslal dál Sokolky, s nimiž se tak ženy
VK střetnou během ledna ve dvou
vzájemných soubojích o postup do závěrečného turnaje Final Four ČP. V dalších mačích druhého dějství také uspěly
papírově silnější celky, když Olymp Praha zvítězil v Dobřichovicích, Přerov na
hřišti Hradce Králové a Liberec v nejzajímavější bitvě na půdě KP Brno. Šlágr
mezi Ostravou a brněnskými Šelmami
bude dohrán 30. října.
Výsledky Českého poháru žen
a čtvrtfinálové dvojice
najdete na straně 26

Soupeøem VK bude
Y¤3)UÙGHN0ÉVWHN

RYCHLÝ

tenzivní barva zeleného lesa. Teplý
déšť, který osvěžuje všechny naše
smysly. To jsou vzpomínky na české
léto,“ tak zní oficiální popis výstavy
ze Zagrebu. Hlavním motivem výstavy je kontrast mezi čistou přírodou, krásnou přírodou, křišťálovou
vodou a ženskou krásou.
Kadlčíková v minulosti fotografovala pro známé české zpěvačky,
jakými jsou Aneta Langerová Vladivojna La Chia či Dorota Barová, malovala obrazy pro Michaela
Jacksona a fotila pro významné
nejen prostějovské firmy. Úspěchy
jejích minulých výstav jsou předpokladem, že i nynější výstava bude stát
za zhlédnutí.
(ans)

Významné ocenění Aleš Dočkal obdržel u příležitosti svých šedesátých
narozenin, když více než polovinu
života působil jako sudí a pětadvacet
let coby extraligový arbitr. Sice se kvůli
„civilnímu“ zaměstnání i rodině nikdy

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Slavnostní okamžik
vyplnil pauzu mezi prvním a druhým setem extraligového utkání žen
VK Prostějov vs. Sokol Šternberk.
Přímo na hrací ploše byl oceněn
dlouholetý špičkový rozhodčí a známá ikona prostějovského volejbalu
Aleš Dočkal. Medaili Dr. Otakara
Koutského mu za Krajský volejbalový svaz Olomouc předali jeho předseda Jakub Gall a místopředseda Jan
Zatloukal.

nevydal na mezinárodní dráhu, ale
přesto patřil celou dobu k nejlepším
a nejuznávanějším rozhodčím Československa, respektive České republiky.
Nesmíme zapomenout, že ještě před
soudcovskou kariérou volejbal aktivně
hrál a ve Zbrojovce Brno patřil k výborným ligovým plejerům. Načež se
pod vysokou sítí (i nad ní) s gustem
proháněl při rekreačním hraní včetně
dlouhého působení v Hanácké volejbalové lize smíšených družstev.
Před necelými deseti roky se pak vydal
i na do té doby neprobádanou půdu
trenérství tím, že se stal asistentem
7RTQUVąGFQEGP÷PÚ#NGw&QéMCNXNGXQRąGFUGFC-851NQOQWE,CMWD)CNNCXRTCXQ
Lenky Koblerové u výběru starších OÊUVQRąGFUGFC-851NQOQWE,CP<CVNQWMCN
Foto: Marek Sonnevend
žákyň VK Prostějov. Aby svůj tým na
jaře 2013 oba slavně dovedli k titulu Před nedávnem jsme ve Večerníku s radostí gratulujeme jak k životním
národních mistryň ČR věkové katego- zveřejnili krásnou Alešovu glosu kulatinám, tak k zaslouženému ocerie U15.
na fanouškovské téma a nyní mu nění!
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Lékař volejbalových žen VK Prostějov Pavel Navrátil vyrazil do Čech
pod Kosířem na návštěvu bývalého trenéra Vladimíra Ječmínka,
který v roce 1968 dovedl mladé volejbalisty TJ Agrostroj Prostějov
ke slavnému postupu do dorostenecké ligy, te(h)dy nejvyšší národní soutěže. K tomuhle tématu se brzy ještě vrátíme ve vzpomínkách
pamětníka Jaroslava Hrubana.

Navrátil u trenéra Ječmínka

Foto: Marek Sonnevend

Aleše Dočkala ocenil KVS Olomouc ZAUJALO NÁS OBRAZEM
Kadlčíková vystaví akty ve Zlaté bráně medailí doktora Otakara Koutského

ho věku, kteří na chvíli zapomenou
na svoje všední starosti a přenesou
se s námi do Kašpárkova světa princezen, draků, vodníků, ježibab a
čarodějů, čertů, do světa pohádkového snění, do světa, kde každé zlo
je nakonec potrestáno a zůstane jen
dobro, láska, krásný úsměv a hřejivý
pocit na duši,“ představují svá vystoupení divadelníci.
Pohádku O kouzelných pilulkách čaroděje Dobroděje mohou diváci vidět

PROSTĚJOV Loutkové divadlo
Pronitka se opět vrací na stálou
scénu TJ Sokol I Prostějov na
Skálově náměstí č. 4, aby dětem
zahrálo pohádku O kouzelných pilulkách čaroděje Dobroděje. První
představení se odehraje v neděli 3.
listopadu ve 14:00 hodin, druhé v
16:00 hodin téhož dne.
„Loutkové divadlo Pronitka má
repertoár určený hlavně předškolákům. Rádi přivítáme diváky každé-

2QJ¾FMQXÆQFRQNGFPGXUQMQNQXP÷

potřeby galerie a výstavních prostor,
neosvětlovalo řádně ani panelové
ani předmětové výstavy a návštěvník
tak neměl komfortní zážitek. Proto
se již předchozí vedení rozhodlo požádat zřizovatele o finance na nové
osvětlení. Zřizovatel poskytl na tuto
investici pro rok 2019 částku 300
tisíc korun, bohužel se následně
ukázalo, že částka je nedostačující
a bylo nutné požádat o navýšení,
kdy se konečná částka vyšplhala až
na 452 tisíc korun,“ uvedla ředitelka
muzea Soňa Provazová. K navýšení došlo zejména proto, že se jedná
o kulturní památku a je tak nutné
dodržet přísné legislativní podmín-

ra Večerníku majitel kavárny ve Špalíčku. Zklamaně pak odcházeli i Prostějované, kteří výstavu chtěli vidět.
„Informovali jsme o rekonstrukci,
ale zřejmě jsme včas nezměnili pozvánky,“ odpověděla ještě ve čtvrtek
večer na telefonický dotaz Večerníku
Věra Provazová, ředitelka Muzea a
galerie v Prostějově.
Druhý den pak zaslala tiskovou zprávu nejen o rekonstrukci galerie ve
Špalíčku, ale rovněž informovala i o
odložení výstavy Sametová Třicítka.
„Zahájili jsme ve Špalíčku rekonstrukci osvětlení, které zde bylo od
samého začátku existence galerie
zcela nevyhovující. Nesplňovalo
ky. „Nové osvětlení bude řešeno
závěsným systémem a variabilně
umístitelnými světly v lištách. Bylo
zároveň nutné zasekat kabely pod
omítku, čímž se práce rozšířily i o
stavební úpravy a výmalbu,“ dodala
Provazová.
Celá rekonstrukce potrvá do
5. listopadu a aktuálně je tedy
z provozních důvodů galerie pro
návštěvníky uzavřena. „Odměnou
nám všem pak bude zajisté kvalitní
osvětlení nové výstavy Sametová
Třicítka, která se z výše uvedených
důvodů posunula a bude zahájena
dne 8. listopadu,“ uzavřela Provazová.
(mik)

Galerie Špalíček prochází rekonstrukcí světel

v Kostarice, přestože nesměl napsat
ani slovo o západním ráji a kapitalistických vymoženostech, řeč padla i
na pionýrský slib a další a další dnes
už neuvěřitelné okamžiky období komunistické totality.
Věra Hollá a Pavel Oubram z Jihočeského divadla stejné představení
předvedli v dalších třech desítkách
měst České republiky. „Nejde o žád-

9ĄVWDYD6DPHWRYi7íLFtWND2'/2þ(1$

toaletní papír,“ svěřila se Lucie, jedna
z mladých divaček pátečního LiStOVáNí v prostějovském divadle.
Oba herci Jihočeského divadla v části
představení předčítali velmi humorné
statě z knihy Mé dětství v socialismu,
ale zároveň předvedli velice vydařené
scénky a skeče. O tom, jak se rodina
s legendární Škodou 1203 vydala
na Slovensko pro toaletní papír, jak

PROSTĚJOV Minulý pátek večer se na jevišti za oponou Městského divadla v Prostějově konal
další díl populárního LiStOVáNí. Herci Jihočeského divadla Věra Hollá a Pavel Oubram tento- *GTEK,KJQéGUMÆJQFKXCFNC8÷TC*QNN¾C2CXGN1WDTCOTQ\GUO¾NKKUXÚOKRQJNGF[PCUQEKCNKUOWURWDNKMWOOCNÆJQLGXKwV÷\C
2x foto: Michal Kadlec
krát prezentovali knihu Jána Simkaniče s názvem Mé dětství v socialismu. A na malém prosto- QRQPQWXRTQUV÷LQXUMÆOFKXCFNG
ru při více než hodinovém pořadu pořádně „mučili“ bránice více než pěti desítek diváků. Mezi rodiče poučovali synka, kterak nej- né historické studie, ale zcela osobní autor zajímavé knihy Ján Simkanič.
lépe napsat slohový úkol o dovolené útržky vzpomínek na dobu, kdy ‚zítra Jeho projekt Mé dětství v socialismu s
nimi byl i Večerník!

www.vecernikpv.cz
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Potřetí v řadě za sebou prohrály ženy vékáčka venkovní
duel UNIQA extraligy žen
ČR 2019/20, aniž by získaly bod do tabulky. Postupně
podlehly na Olympu Praha
0:3, u Šelem Brno 1:3 a v Ostravě také 1:3. Předtím naopak uspěly v Liberci 3:1 i na
KP Brno 3:2.

3

PRVNÍ VLAŠTOVKA

Stále mám v živé paměti, jak výborné mládežnice měl prostějovský volejbal
ještě před několika lety. Talenty VK dokázaly vybojovat dva mistrovské tituly
ve starších žákyních, jedno republikové zlato mezi kadetkami a několik dalších medailí v těchto věkových kategoriích i v juniorkách. Ostatně na současné soupisce oddílových žen figurují opory tehdejších úspěšných výběrů Michaela Zatloukalová, Tereza Slavíková, Tereza Baláková, Veronika Boudová,
Aneta Weidenthalerová a Klára Dvořáčková.
Za poslední roky však naděje vékáčka šly bohužel postupně dolů, z tuzemských stupňů vítězů se vytratily a klesly do (pod)průměru. Nechci se nikoho
dotknout, proto zde na tomto omezeném prostoru nebudu rozebírat konkrétní
důvody poklesu výkonnostní kvality i logického ústupu ze slávy. Zhoršování se
každopádně nedalo nijak zpochybnit, bylo jasně viditelné. Ačkoliv výsledky nejsou u dětí a mládeže vždy tím nejdůležitějším.
Mnohem podstatnější je radost z vlastního sportování, osobní touha se zlepšovat a vášeň pro hru. To vše podporované i rozvíjené kvalitními, přitom pro
věc zapálenými trenéry s pozitivním přístupem. Po jarním sestupu juniorek
VK z extraligy do první ligy a vzhledem k úpravě klubové filozofie došlo během léta k velkému třesku právě, co se týče trenérského obsazení u mládežnických volejbalistek Prostějova.
Nový šéf Aleš Novák s pobočnicí Lenkou Fabikovičovou a společně s několika
dalšími kouči včetně věrné klubové stálice Solange Soares se snaží nastartovat
cestu zpátky nahoru do národní elity. Stříbro týmu U15 z 1. kola Českého poháru starších žákyň je takovou první vlaštovkou na extrémně náročné pouti, která
bude ještě moc dlouhá. A teprve čas ukáže, zda skutečně povede ke svému zamýšlenému cíli.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Myslím, že v sobotu v Ostravě jsme mohly aspoň jeden bod vybojovat. Je to ale
pořád dokola: zasekneme se v jednom postavení, pak soupeř odskočí a my už těžko
dotahujeme. Tentokrát byli i rozhodčí proti nám. A škoda, že po vyhraném třetím
setu jsme zápas nedotáhly do tiebreaku. Bohužel čtvrtá sada nám vůbec nevyšla,
tím pádem jsme už potřetí za sebou venku prohrály a nebodovaly. Je pravda, že
Olymp, Šelmy i Ostrava mají teď kvalitní týmy, přesto jsme kromě horšího utkání
v Praze po nějakém zisku sahaly. Doplácíme však na spoustu vlastních chyb. Aspoň že doma se nám zatím hodně daří, což budeme chtít potvrdit v nejbližším kole
proti Frýdku-Místku. Nesmíme nic podcenit. A pokud odvedeme dobrý výkon, na
jaký máme, tak věřím ve vítězství. Snad bez větších problémů.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Trochu obavy měl už předem kouč
prostějovských volejbalistek z extraligového utkání v Ostravě. Nejen
kvůli síle rozjetého TJ, ale rovněž
z důvodu jisté absence ostřílené
blokařky Gabriely Kozmík. „Věděli jsme již s předstihem, že Gabika
s námi k tomuto zápasu nepojede.
Dostala volno z osobních důvodů,“
stručně vysvětlil Lubomír Petráš.
Neboť má v kádru pouze tři střeďačky, musel k jiné Slovence Nikole
Stümpelové postavit mladou odchovankyni klubu Veroniku Boudovou.
Ta tím pádem poprvé nastoupila
k celému střetnutí nejvyšší české
soutěže dospělých – a premiéra to
byla velice slušná. Zaznamenala
devět bodů včetně čtyř es a dvou
bloků, v útoku měla úspěšnost 60
procent (3 z 5) a celkovou užitečnost +6. „Gabika sice chyběla, ale
její absence rozhodně nemohla za
naši porážku. Verča to zvládla poměrně dobře,“ uznal Petráš, že ostrý
křest ohněm při sbírání potřebných
zkušeností proběhl u dvacetileté
Boudové na severu Moravy nadmíru solidně.

Kozmík chybìla z osobních dùvodù,
Boudová ji však dobøe zastoupila

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Jednadvacetiletá odchovankyně prostějovského volejbalu v dosavadním průběhu sezóny
tápala na přihrávce, mezi extraligovými libery
patřila z hlediska statistické úspěšnosti příjmu
k nejhorším. V sobotu na hřišti Ostravy si však
„Slavča“ svoje čísla dost vylepšila, když přihrávala na výborných 65 procent. Přidala k tomu řadu tradičně obětavých
zákroků v poli a my jsme vyhodnotili, že ze všech Hanaček byl právě
její vzdor při porážce 1:3 nejvýraznější.

Tereza SLAVÍKOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

44

Na hřišti papírově silnějších soupeřek ani do třetice
nebodovaly, proto se usazují v lepším středu tabulky

palubovce rozhodně bez šancí na víc
než zisk jedné sady. V první dotáhly ze
14:6 a 22:16 na 22:20, ve druhé se přiblížily na 15:14 a 20:18. Třetí dokonce
výborným závěrem jasně ovládly, ovšem čtvrtá naopak jednoznačně patřila
protivnicím.
„Musíme uznat, že soupeř byl celkově
lepší a zvítězil zaslouženě. My jsme samozřejmě chtěli v Ostravě bodovat, ale
kromě třetího setu měli domácí průběh
utkání pod kontrolou. Těžili zejména z
lepšího útoku, zatímco my jsme hodně
chybovali jak v zakončení, tak na servisu,“ analyzoval ztracený duel hlavní
trenér VK Lubomír Petráš.
Nejlepší výkon předvedly jeho svěřenkyně během třetího dílu. „Tam jsme
dokázali víc zatlačit podáním, nezkazili
sami tolik smečí, navíc dobře bránili.
Naopak domácí pod naším náporem
ke konci odpadli. Tahle naše převaha
však trvala pouze jedinou sadu, následně už měl znovu navrch protivník,“
ohlížel se Petráš.
Nemohl si nevšimnout, jak mohutně celý ostravský tábor oslavoval
skolení desetinásobných mistryň
republiky z let 2009 až 2018, momentálně již zdaleka ne tak silných.
„Vnímám, že se na nás každý soupeř
maximálně připravuje, aby využil šanci
konečně porazit dlouho dominantní
Prostějov. Tak to prostě je, my se s tím
musíme vyrovnat,“ pokrčil slovenský
kouč rameny.
Víc než tohle určitě řeší skutečnost, že
až do konce listopadu čeká prostějovské ženy jediný soutěžní mač týdně.
„Uvítal bych spíš častější zápasové vytížení, na druhou stranu aspoň máme
dostatek času k potřebné tréninkové
práci. A pokud budu cítit, že potřebu-

2TQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[ XOQFTÚEJFTGUGEJ RQFNGJN[PCRCNWDQXEG1UVTCX[
Foto: internet

Do turnaje přitom vstoupily dvěma
prohrami s Hradcem Králové 0:2 a
Frýdkem-Místkem 1:2. Potom už
ale jen vítězily: nad Přerovem, Ostravou, KP Brno i Znojmem shodně 2:0! Což je nakonec vyneslo na
suprový stříbrný post za suverénní
Východočešky. „Hradec byl nejsilnější, má v sestavě špičkovou reprezentantku ČR. Proti Frýdku jsme
odehrály ještě trochu smolný zápas
nezvládnutý v koncovce, ale pak se

dlouhá cesta se spoustou práce,“
upozornila Fabikovičová.
Hned po svém příchodu viděla v kolektivu zdejších žákyň slibný potenciál.
„Holky jsou vysoké a přitom šikovné,
pracovité i perspektivní. Zároveň ale pořád bojujeme s nižší sebedůvěrou, v určitých momentech a situacích se začnou
zbytečně bát, jejich výkon jde dolů. Snažím se do nich dostat, až jsou odvážné,
nebojí se a do všeho chodí naplno. Průběh přerovského turnaje ČP ukázal, že
když tohle dokážou, můžeme společně
uspět. Nejvíc mě přitom těší, jak rychle
se tým zlepšuje. Po necelých třech měsících sezóny jsme na tom relativně dost
dobře, a pokud nepolevíme, lze jít dál
nahoru,“ věří Fabikovičová.
(son)

3:1

OSTRAVA, PROSTĚJOV Potřetí
v řadě nastoupily prostějovské volejbalistky k venkovnímu střetnutí
na palubovce silného soupeře z popředí tabulky – a znovu prohrály. V
8. kole UNIQA extraligy je zdolaly
kvalitní ženy Ostravy, když sahání
po víc než jedné vybojované sadě
zase nevyšlo. Důsledkem je opětovný pokles na páté místo i zvýšená
bodová ztráta na elitní trojku.
Úvodní dvě dějství se dost podobala.
Po vyrovnaném začátku domácí družstvo vždy postupně zvyšovalo svůj mírný náskok, když se mohlo opřít hlavně
o úspěšnější a celkově jistější útok.
Hanačky mnohem častěji chybovaly

TJ OST
VK PRO

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

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR

jak právě v ofenzivě, tak i na servisu. A
tahle zaváhání opakovaně lámala chléb,
pro oba první díly byla rozhodujícím
faktorem – 25:21 (1:0) a 25:19 – 2:0.
Třetí díl se nejprve také vyvíjel rovnocenně, ale rozdíl spočíval v tom, že
tentokrát šlo dopředu vékáčko. Jeho
plejerky přestaly tolik kazit, naopak k
hrubkám nutily zlepšeným výkonem
výběr TJ. Pomáhal větší tlak podáním,
dobrá obrana i zpřesněné zakončení,

„V utkání jsme na víc neměli. Po vyhraném třetím setu jsme věřili v tiebreak,
ale s minimálně osmi chybami v útoku se další sada získat nedala. V tom případě jsme dobře hrající Ostravě nemohli vzít body. V celém zápase jsme hodně
chybovali právě v útoku i na servisu, což rozhodlo.“

Lubomír PETRÁŠ s9.3URVWÈMRY

„My jsme věděli, že Prostějov je nepříjemný soupeř, ale vstoupili jsme do zápasu dobře. V prvním setu jsme kvalitně bránili, až třetí sadu pak vlastními chybami, nedůsledností na příjmu i slabým útokem darovali hostům. Ve čtvrtém
setu už to byla zase naše hra: zatlačili jsme servisem, byli důslednější i agresivnější a pomohla nám spousta nevynucených chyb soupeře.“
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protivnice v závěru odpadly – 17:25. tějovské dívky už se nezvedly, na cestu
Bohužel naděje ze slibného snížení ve domů vyfasovaly menší dílčí debakl –
čtvrtém pokračování rychle pominu- 25:13 a 3:1.
(son)
la. Severomoravanky se vyhecovaly, na
Statistiky z utkání a výsledkový
hostující tým vletěly a drtivým náposervis s průběžnou tabulkou
rem včetně trháku na 16:7 definitivně
a dalším programem
strhly celý zápas na svou stranu. Prosnajdete na straně 26

Ženy VK opět padly venku, tentokrát v Ostravě

PŘEROV, PROSTĚJOV Opravdovou herní sílu prokázaly mladé volejbalistky VK Prostějov
věkové kategorie U15. Po suverénním postupu z kvalifikace
absolvovaly 1. kolo Českého poháru starších žákyň 2019/2020
v kvalitativně nejvyšší sedmičce
moravské základní části Východ.
A v Přerově si počínaly doslova
parádně, když vybojovaly skvělé
druhé místo!

skončily druhé

celý náš tým zlepšoval a v dalších
utkáních ukázal, na co má. Děvčata
musím pochválit,“ hodnotila trenérka starších žákyň vékáčka Lenka Fabikovičová.
Odbornice z Břeclavi nastoupila do
prostějovského klubu až od letošního srpna, přivedl ji nový šéftrenér
mládeže Aleš Novák. „Holky od
začátku makají poctivě a postupně
do sebe nasávají všechno, co se jim
snažím předat hlavně při každodenní přípravě na trénincích i potom v
utkáních. Tento dílčí úspěch však
nesmíme přeceňovat, byť skončit
druhé mezi elitou východní části
republiky je samozřejmě pěkné. Na
druhou stranu je před námi ještě

Českého poháru, mezi moravskou elitou

Starší žákyně VK se zaskvěly v prvním kole

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Po Olympu Praha (0:3) a Šelmách
Brno (1:3) podlehl tým vékáčka i naposledy v 8. dějství soutěže na půdě
Ostravy, která v aktuálním ročníku vystřelila zpět na nejvyšší příčky. Díky sobotnímu zdolání prostějovských děvčat 3:1 (21, 19, -17, 13) drží třetí pozici
o jediný bodík za vedoucím duem Olomouc - Šelmy Brno.
Navzdory nesporné kvalitě severomoravského celku nebyly Hanačky na jeho

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

OSTRAVA, PROSTĚJOV Senzační vedení omlazených volejbalistek VK Prostějov ještě po čtyřech kolech UNIQA extraligy
žen se postupně stává sice krásnou, ale mizící vzpomínkou.
Za pokles z nečekaného čela tabulky na současné a realitě
víc odpovídající páté místo přitom může série tří venkovních porážek za sebou (proložená domácím triumfem nad
Šternberkem).

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOVSKÉ VOLEJBALISTKY JSOU PÁTÉ

milujeme

Úterý 29. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

společnost

29

Nádherné podzimní počasí a malebná příroda vytvořily dokonalé
kulisy již 27. ročníku Hubertovy
jízdy. Na tu vyrazilo celkem čtyřiadvacet koní a jezdců. „Delší trasa
měřila zhruba patnáct kilometrů
a připraveny na ni byly i některé
skoky. Kratší pak byla dlouhá osm
kilometrů,“ představila majitelka
pořádající stáje Arka Jana Mikešová.
Na akci se opět sjeli staří známí
a kamarádi. Oproti jiným ročníkům se tentokrát mohli na vyjížďku
skutečně vyparádit, nehrozilo totiž,
že se vrátí s blátem i za ušima. Nejstarším účastníkem se stal osmašedesátiletý Antonína Žemlička
ze Seče, nejmladší účastnící pak
dvanáctiletá Anděla Müllerová
z Brodku u Konice.

Po Hubertově jízdě následovala
soutěž v parkurovém skákání,
v níž s přehledem zvítězila Adéla Hrazděrová s koněm Limba,
která jako jedna ze dvou neshodila ani jednu překážku a zcela
suverénní byla i v následujícím
rozskoku.
Kromě dobrot z udírny mohli přítomní ochutnat i vzorky v tradiční
přehlídce štrúdlů, kterou se tu loni
rozhodli obnovit. Mezi osmi sladkými dostal nejvíce hlasů jablečný
štrúdl Míši Rullové, mezi slanými
zvítězil lososový štrúdl Blanky
Müllerové. Uznání se dočkal i originální proplétaný štrúdl Kristýny
Šmoldasové, který získal cenu ze
nejhezčí vzhled. „Příští rok se tu na
konci října setkáme opět,“ ujistila
Mikešová.

KONICE Jedinečná akce hlavně
pro tu nejmenší drobotinu má
v Konici už šestnáctiletou tradici. A v pátek 25. října vpodvečer
uspořádalo místní Mateřské centrum Srdíčko ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
v Konici další Uspávání broučků
s lampionovou procházkou. Na
Masarykově náměstí se těsně před
startem průvodu napříč městem
sešla více než stovka malých dětí,

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
reportáž

pochopitelně v doprovodu rodičů
nebo babiček či dědečků. A přišly
také rovnou celé rodiny. U toho
prostě Večerník nemohl chybět!

broučků, většina z nich pak do centra Konice přišla s lampiony. „Svoji
pětiletou dceru sem vedu již potřetí,
akce se nám v minulých letech velice
líbila. Lucinka mi už měsíc připomíná, že na uspávání broučků musíme
zase za každou cenu jít,“ svěřila se
Večerníku mladá maminka Jana.
Z velké účasti měl radost i jeden
z organizátorů. „Celá akce spočívá vlastně v nádherném setkání
nejen malých dětí, ale i dospělých

náměstí se uplynulý pátek
/DPSLRQRYÙSUÕYRGSOQÙ Konické
od sedmnácté hodiny již slušně zaplnilo malou drobotinou. Některé
VRXWÈzÉVHQ½UDPQÈY\GDÔLO děti měly na sobě nápadité převleky

PLUMLOV Kdo se poslední říjnovou sobotu přiblížil k Plumlovu, viděl spoustu lidí
s konvičkami, hrnci či jinými nádobami.
Všichni takto vybaveni mířili směrem
k plumlovskému zámku a jejich cílem
byly tradiční zabijačkové hody, na kterých konzumují, ale pravidelně si i odnášejí různé zabijačkové speciality
jako například bílou polévku, prejt,
prdelačku, ovar, maso z kotle a další
dobroty. Kromě nich bylo na zámku
připraveno také svařené víno, vepřo
– knedlo – zelo, koláče a mnoho dalších pochutin. Každoroční zájem
veřejnosti o akci si pochvaloval
kastelán plumlovského zámku
Pavel Zástěra a nejvíce si pochutnal na prejtu, své nejoblíbenější
zabijačkové specialitě.

VÍCE ČTĚTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ
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Zabijačkové hody na zámku v Plumlově
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F÷VGOFQJTQOCF[KNCORKQP[

3x foto: Michal Kadlec
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i u dospělých. „Já už mám staršího devítiletého syna, myslím, že akci, na kterou se všechny děti tady
jsme na této akci už pošesté. Bereme v Konici hodně těší,“ rozloučila se
to jako nádhernou společenskou s Večerníkem paní Milada.

7UR¾X¾PÊDTQWéMčRąKN¾MCNQPC/CUCT[MQXQP¾O÷UVÊX-QPKEKURQWUVWF÷VÊKFQUR÷NÚEJ.CO
RKQPQXÚRTčXQFRTQwGNWNKEGOKCåMOÊUVPÊOWRCTMWZHQVQ/KEJCN-CFNGEC6QO¾w8TDC

" I NII L ? J I LNN ´ÛÛ jak se v konicci uspávali brooučcci.....

na našem krásném náměstí. A jelikož všude okolo už pomalu usíná
celá příroda a usínají také broučci,
věnujeme se právě tomuto tématu.
Příroda se už opravdu zazimovává,
i když dneska to tak nevypadá, protože spousta dětí i jejich rodičů dorazila v tričkách,“ usmíval se Jakub
Odehnal, který na náměstí v Konici
šel příkladem a sám se převlékl do
kostýmu brouka. „Je to naprosto
nekomerční akce, jen tak pro radost.
Kromě setkání malých dětí jsme pro
ně připravili jako vždy lampionový
průvod a děvčata z místní základní
školy zorganizovala spoustu soutěží.
Máme tady tříhodinový program
nabitý akcemi, při kterých se děti
rozhodně nenudí. Já sám jsem si pro
děti letos složil novou pohybovou
písničku doprovázenou několika
úkoly. Sám jsem zvědav, zda se mi
malé broučky podaří v parku u zámku roztančit,“ dodal Odehnal.
Páteční Uspávání broučků v Konici mělo znovu obrovský ohlas
nejen u nejmenší drobotiny, ale

2ąGM¾åMCXGVXCTWRQFMQX[D[NCJNCXPÊCVTCMEÊRąKRTCXGPÆJQRCTMWTWXP÷Oå\XÊV÷\KNC#FÆNC*TC\F÷TQX¾PCMNKUP÷.KODC PC
UPÊOMW 
Foto: Martin Zaoral
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V Konici uspávali stovky malých broučků

Martin
ZAORAL

pro Večerník
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LHOTA U KONICE Tohle ještě
nezažili! Vždy poslední říjnovou sobotu se ve Lhotě u Konice koná oblíbená Hubertova jízda. Akci určenou milovníkům
koní často provází skutečně psí
počasí. Třeba před sedmi lety
ji uzavíral první sníh. Něco podobného letos vskutku nehrozilo. Tentokrát účastníci mohli
vyrazit pouze v tričkách s krátkými rukávy. A ti otužilejší by to
klidně zvládli i v plavkách.

Tak teplé počasí ve Lhotě v předchozích 26 letech nikdy neměli

HUBERTOVU JÍZDU ŠLO LETOS PROJET I V PLAVKÁCH!

19102311204

téma večerníku

odpočinout svému tělu i mysli, je nepřeberné množství. Někoho uspokojí již zmíněné
vířivé bazény či saunový svět. Sportovci určitě ocení hřejivé zábaly a masáže sportovní, voňavé či tematické s rituály.
Bojíte se, že se vaše děti budou nudit?
Nebudou! Dětské bazény, tobogány či
bazény s vlnobitím jsou často součástí
resortů a hotelů. Výjimkou nejsou ani zábavní, sportovní a další animační programy pro děti všeho věku. Potomci mohou
trávit čas s vámi nebo ve společnosti svých
kamarádů. Wellness centra a resorty myslí zpravidla na všechny, aby uspokojily
potřeby a přání i toho nejnáročnějšího
zákazníka.

0CJQQT¾EJJOOčååGOOG\CååÊVVKVGRRNQ

Ještě o víkendu jsme zažívali babí léto, ale s dnešním dnem teploty klesají, a to až o deset stupňů.„Paní zima“ se už skutečně hlásí
o slovo, což je pro některé radostná zpráva, pro jiné jde o období neustále zmrzlých rukou a nohou. V každém případě zima má
mnoho podob a krás, je třeba si jen pro sebe najít vyhovující variantu. Neodmyslitelně je spojena s obdobím vánočních svátků
a dovolených, které je možné trávit jak na horách, tak v teple u moře. Čím dál oblíbenější jsou i hotelové wellness pobyty se službami.
A právě tomuto tématu se dnes věnuje dnešní tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravili: Aneta Straškrabová a Michal Sobecký

Dříve bylo běžné, že zimní dovolená
se trávilo především na horách lyžovačkou, bobováním, procházkou zasněženou krajinou a užíváním si čistého
vzduchu. Dnešní doba skýtá mnohem
širší škálu možností, a to ať už jízdu na
sněžném skútru, freeride (lyžování
mimo sjezdovku), či fatbike (jízda na
speciálně upraveném kole pro jízdu na
sněhu), stále oblíbenější je pak odpočinek v horských wellness centrech.
Hory jsou krásné ve všech podobách. Obyvatelům Prostějova a okolí jsou nejblíže
(vzdálenost cca 30–40 km) tři lyžařská střediska - Resort Hrubá Voda, Ski areál Hlubočky, a pochopitelně lyžařský areál Kladky. Všechny zmíněné areály ocení zejména
méně nároční lyžaři, co se týče délky svahu,
začínající lyžaři či rodiny s dětmi. Zkušenější či náročnější lyžaři budou muset vyrazit
o nějaký ten kilometr dál, kde si mohou
dopřát i mnohé adrenalinové zážitky.
Aktivní dovolená ale není pro každého. Zimní krajina, vířivá vana s horkou
vodou a vy v ní třeba i se sklenkou sektu
v ruce, to je možná právě pro vás lepší varianta. Kdo by se nechtěl z dovolené vrátit
odpočatý a nabitý pozitivní energií do
dalších pracovních dní? Způsobů, jak dát

17112411350
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„Mrzí nás to, že z utkání bereme jen jeden bod. Měli jsme hodně šancí, ale góly
nám z nich nepadaly. Do dalších zápasů
musíme zapracovat na naší koncovce,
jinak to nepůjde.“
Eva
yy První střetnutí s Porubou pro vás
skončilo vysokou prohrou. Co jste
REITEROVÁ
očekávali od odvety?
yy Jaký byl sobotní zápas z vašeho „Tak šli jsme do zápasu jednoznačně
pohledu?
s tím, že ho chceme vyhrát a mít tři body.

PROSTĚJOV Po sobotním ztraceném utkání v prodloužení odpovídal na otázky Večerníku střelec první branky Jestřábů Lukáš
Žálčík (na snímku). Ten svým gólem ukončil sérii osmi domácích
třetin bez vstřelené branky. Jak hodnotil nejen zápas s Porubou,
ale i celkový týden, ze kterého bere jeho tým pouhý bod?

ce 47, 2. Přerov 38, 3. Litoměřice 37,
4. Poruba 37, 5. Slavia Praha 33, 6.
Chomutov 32, 7. Vsetín 31, 8. Jihlava
31, 9. Havířov 30, 10. Prostějov 24, 11.
Frýdek-Místek 22, 12. Třebíč 21, 13.
Benátky 19, 14. Ústí 14, 15. Sokolov
11, 16. Kadaň 5.
Hanácká letka tedy momentálně
drží poslední postupové místo do
předkola play-off. Dvanáct dějství
před koncem základní části se jí přitom výrazně vzdálila horní osmička
pro nadstavbu, která bude mít vyřazovací boje předem jisté. Manko sedmi
bodů na osmou Jihlavu i sedmý Vsetín
a ještě větší bodová ztráta na vyšší pozice nevěstí nic dobrého, naopak se
nebezpečně přibližuje nadstavbové
působení ve spodním oktetu.
Aby tuhle hrozbu ptačí dravci odvrátili, musí začít co nejdříve a pravidelně
vítězit. Nejlépe už při nejbližší příle(QVQ+PVGTPGV

Na to, co bylo v prvním dueku, už se nemyslí. Přece jenom to bylo už před měsícem, to je dlouhá doba, ve které jsme
měli strašně moc dalších zápasů.“
yy Vstřelil jste vyrovnávající gól,
který byl zároveň prvním domácím
utkání do osmi třetinách. Jak byste
ho popsal?
„Byla to přesilovka a v ní dobře sehraná situace s Ráčou (Markem Račukem – pozn.
red.) Pak už přišla střela a spadlo to tam.“
yy V polovině zápasu si trenér neobvykle vyžádal oddechový čas. Co
vám řekl?
„Do té doby jsme byli trochu vyjančení
a bylo to vidět i na naší hře. Trenér nám

říkal, ať vše zklidníme.“
yy Ze sporného
momentu soupeř
vyrovnal na 2:2.
Jak jste to viděl?
„K rozhodčím se
úplně vyjadřovat nemůžeme... Za mě
byl ale jasně ten hráč v brankovišti, tím
pádem neměl gól platit. Je to ale rozhodnutí rozhodčího, s tím nic neuděláme.“
yy K týmu přišel nový trenér. Co od
toho vy hráči očekáváte?
„Trenér je tady pouhý den. Zatím nebyla
moc šance nějak do toho zasahovat. Aby
bylo líp, tak vždycky musí přijít nějaká

VÚFPG.WM¾wä¾NéÊM

žitosti, kterou bude zápas 19. kola na
vsetínském Lapači u tamního VHK
(středa 30. října, 17.30 hodin). Silní
Valaši se však po špatném vstupu do
sezóny postupně zvedli a zvládli tři
z posledních čtyř střetnutí (Litoměřice 4:2, Frýdek-Místek 2:5, Havířov
3:1, Sokolov 6:2). Navíc úspěch na
horkém ledě svěřenců Jiřího Dopity =
naprosto výjimečná věc.
Závěrečný mač před následnou reprezentační přestávkou čítající dlouhých
deset dnů absolvují prostějovští hokejisté doma proti HC Frýdek-Místek
(sobota 2. listopadu, 17.00 hodin).
Převážně mladí Rysi jsou sice v tabulce dva body pod nimi, leč jejich nepříjemný styl jestřábímu týmu příliš
nesvědčí. A překonat jej bude zvlášť za
současného trápení tím těžší. Probere
elhákáčko trenérský životabudič jménem Ladislav Lubina?
(son)
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY

PROSTĚJOV Výsledková krize
prostějovských hokejistů ani po
výměně hlavního trenéra neskončila. Jestřábi během minulého týdne
prohráli všechny tři své náročné bitvy, z nichž vydolovali jediný bodík
(proti Přerovu 0:3, v Chomutově
1:3, s Porubou 3:4p). Sérii porážek
tím protáhli už na pět střetnutí a logicky spadli tabulkou Chance ligy
ČR 2019/2020 hodně dolů.
Průběžné pořadí soutěže po 18. kole
teď vypadá takto: 1. České Budějovi-
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změna. Snad nám to pomůže a půjdeme
v tabulce výše.“
yy V tomto týdnu jste odehráli tři zápasy. Jak byste je celkově zhodnotil?
„Máme pouze jeden bod. Takže nic
moc...“
yy Ve středu vás čeká těžké utkání ve
Vsetíně. Je něco, co zlepšit?
„Jednoznačně tu koncovku.“
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„Musíme být
trpěliví, pracovat
a ono to přinese
své ovoce.“

Výrok:

5

43

Už pětkrát v řadě za sebou podlehli
muži LHK. Jejich nelichotivá šňůra
porážek v aktuálním ročníku Chance ligy vypadá následovně: venku
Jihlava 1:4, doma České Budějovice
0:5, doma Přerov 0:3, venku Chomutov 1:3 a doma Poruba 3:4p. Kdy
tahle mizérie skončí?
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3:4 PP
PROSTĚJOV V sobotním zápase si svoji premiéru na lavičce
odbyl nový kouč Jestřábů Ladislav Lubina. V 18. kole Chance
ligy přivítal Prostějov na svém
ledě ostravskou Porubu, která
je v probíhajícím ročníku druhé
nejvyšší soutěže jednoznačně
největším překvapením. I přes
vydařenou druhou třetinu, ve
které vstřelil domácí celek dvě
branky, nakonec bere pouze jeden bod po prodloužení. Svěřenci Lubiny tak zůstávají se 24 body
na 10. místě.

LHK PV
HC POR

Hra obou celků nabrala hned ze začátku rychlé tempo. Během pěti minut
byla k vidění čtyři vyloučení, z toho
tři na straně domácích. Využitá byla
až ta čtvrtá přesilová hra Poruby v 11.
minutě, když na trestné lavici seděl
kapitán dravců. Husák vystřelil, jeho
tvrdou ránu gólman Dvořák vyrazil,
avšak na dorážku Gřeše, už byl krátký – 0:1. Prostějov měl poté snahu
vyrovnat, ale i přes jeho velkou snahu
branka nepadla.
Prostřední část patřila domácím hokejistům s jestřábem na hrudi. Po
pouhých třech minutách a osmnácti
sekundách putoval na trestnou lavici
porubský Rudl a za sedmatřicet vteřin
Jestřábi trestali. Račuk našel v mezikruží najetého Žálčíka, který pomocí
rychlé kličky na pravou tyč překonal

Eva REITEROVÁ

Kůdelu – 1:1. Byl to první gól Jestřábů
v domácím utkání po osmi třetinách.
Zároveň vlil prostějovskému celku krev
do žil, a ten se ihned vrhl do pořádného
útoku. V čase 26:23 se Jestřábi radovali
podruhé! Puk do útočného pásma zavezl Berger, najel si k levému mantinelu
a z otočky přihrál mezi kruhy volnému
Krejčíkovi, ten na nic nečekal a nekompromisně prostřelil porubského brankáře – 2:1. Ve 29. minutě nastal v obraném pásmu Jestřábů zmatek, který
řešil nový trenér Lubina oddechovým
časem. Do konce třetiny si oba týmy
vytvořily nějaké šance, skórovat z nich
ale nedokázaly.
Oba týmy šly do závěrečné dvacetiminutovky s velkým nasazením. V čase
43:05 bylo skóre zápasu opět smírné.
Po střele od modré tečoval před brankářem Sikora – 2:2. Sporný moment
kvůli postavení hráče hostů v branko-

višti reklamoval Dvořák s Račukem,
ale rozhodčí svůj verdikt nezměnili.
Uběhla minuta a patnáct vteřin a byl
k vidění druhý obrat zápasu. Ďurač
přihrál na pravý kruh Špačkovi, ten
svižnou střelou, která šla mezi rukou
a tělem prostějovského gólmana, zaskočil – 2:3. Poté ale šli na trestnou
střídačku dva porubští hráči a Jestřábi
tak měli minutu a čtyřicet vteřin možnost hrát přesilovou hru pět na tři,
kterou ale nevyužili. Poté si oba týmy
zahrály ještě každý jednu přesilovku,
avšak ani tyto herní situace skóre zápasu nezměnily. Až v 57. minutě se
domácí doškali, když s přihrávkou
Bergera krásně naložil obránce Novotný, který svižnou dělovkou poslal
puk za záda Kůdelu – 3:3. Minutu na
to hráli domácí poslední přesilovou
hru utkání, které ale nevyužili. Zápas
tak došel až do prodloužení.

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Začátek utkání jsme si zkomplikovali zbytečnými vyloučeními v útočném pásmu, což se
nemůže stávat. Hlavně faul v naší přesilovce. Ve druhé třetině jsme dokázali utkání otočit
a dostat se do vedení, ale první pětiminutovka třetí části nás stála zápas. Tam jsme inkasovali
dvě branky a dostali se do těžké situace. Bojovností jsme sice vyrovnali a měli i šance vývoj
znovu obrátit, ale v koncovce nám chyběla chladnější hlava i přesnější zakončení. Během
prodloužení při hře tři na tři jsme udělali více chyb a soupeř toho dokázal využít.“
Miloš HOLAÒ – HC RT TORAX Poruba
„Během celého utkání jsme střídali dobré pasáže s horšími, stejně jako soupeř. Proto se
průběh několikrát překlopil na obě strany a vyhrát chtěli i mohli jak domácí, tak my. Přesto
si myslím, že jsme k vítězství měli blíž, což potvrdilo námi lépe zvládnuté prodloužení. Dva
body nakonec určitě bereme, neboť Prostějov je navzdory svým momentálním problémům
velice silný a na jeho ledě se nevyhrává lehce ani často. Proto spokojenost.“
V nastaveném čase si více šancí vytvořil poStatistiky z utkání,
rubský celek, který nakonec vstřelil i rozhovýsledkový servis
dující gól zápasu. Špaček si převzal zadovku
a průběžnou tabulku
Urbance, přejel na vnitřní část pravého kruhu
Chance ligy s dalším programem
a střelou překonal Dvořáka – 3:4.
najdete na straně 26
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Motor sfoukl Hanáky na jejich ledě jako svíčku

Souboj se senzací ligy rozhodlo až prodloužení
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cích o vyrovnání zápasu, ale Přerov
jim k tomu mnoho příležitostí nedal.
Soupeř si dokonce 35 vteřin zahrál
přesilovku 5 na 3, ale nevyužil ji. Na
konci už klasické přesilové hry pak
přišla největší šance Jestřábů. Žálčík jel
sám na brankáře, ale Klimeše nedokázal svou střelou na vyrážečku překonat
.Ten si vše pohlídal i v následné početní
výhodě domácích, když pokryl všechny pokusy Prostějova o snížení. Poté
by sedalo říct, že šance domácích na
otočení zápasu vyhasly. V 57. minutě
byl vyloučený prostějovský Krejčík na
2+10 minut za zásah do hlavy a krku.
Dvě minuty před koncem bylo tak
definitivně rozhodnuto, když Přerov
potřetí skóroval v přesilové hře. Z nepříznivého střeleckého úhlu se k tyči
prosadil opět Pšurný – 0:3. Hanácké
derby s číslovkou dva v této sezóně
tedy opět patřilo rivalům z Přerova.
Statistiky z utkání na straně 26

t Přerov

274 prvoligových utkání za Písek,
Most, Olomouc a Havířov.
Z útočníků nelze momentálně počítat
s rekonvalescenty Tomášem Divíškem (již trvale?), Dominikem Hrníčkem ani Kryštofem Ouřadou. Naopak
novými posilami na střídavé starty se
stali královehradečtí forvardi Patrik
Miškář a Radek Pilař z extraligového
Mountfield HK. Prvně jmenovaný
byl v sestavě ptačích dravců již dvakrát, druhý si odbyl premiéru proti RT
TORAX. „Oba mladí Hradečáci se mi
herně líbili a budu rád, pokud za nás
přidají další starty,“ řekl Lubina.
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V herním projevu prostějovských
mužů lze vidět i pozitivní prvky,
bohužel však stále převažují spíš
ty negativní. Opakující se hrubky
vzadu, špatná rozehrávka, zahozené šance atd. Proto mančaft výsledkově nestačí na soupeře postavené výš v prvoligové tabulce.

Pokraèující
trápení

Hlavní kouč a sportovní manažer Jestřábů vycítil, že jeho působení u týmu se již vyčerpalo
a první z obou klubových funkcí opustil. Nelpěl na ní, dal ego
stranou a rozhodl se svým odstoupením dát mužstvu potřebný impuls. Vykoukal vedl ptačí
letku necelé tři roky.
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Mezi hokejovými mantinely
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Střelecké tápání elhákáčka dál
pokračovalo až do sobotní bitvy proti Porubě, kdy Hanáci po
delší době konečně skórovali více
než jednou. Nejhezčí gól přitom
znovu dal kanonýr Lukáš Žálčík, když ho Marek Račuk našel
geniální přihrávkou od pravého
mantinelu mezi kruhy a najíždějící snajpr si v plné rychlosti
vychutnal Kůdelu nájezdem do
bekhendu lišácky zakončeným po
ledě mezi betony.

Nejkrásnější
akce
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HOKEJOVÉ

Obrovskou bouři nevole prostějovských fanoušků si vysloužili
rozhodčí sobotního duelu s Porubou za to, že uznali vyrovnávací
trefu hostů na 2:2 navzdory tomu, že clonící hráč RT TORAX při ní
stál půl metru v brankovišti. A viditelně bránil gólmanovi Danielu
Dvořákovi v pořádném zákroku. Zdůvodnění arbitrů? Plejer HC byl
do zakázaného prostoru natlačen domácím obráncem, proto zásah neodvolali. Z našeho pohledu jednoznačný nesmysl.

Sudí uznali neregulérní gól

ZAUJALO NÁS

prostějovských hokejistů udržuje svou ofenzivní údernost. Hlavně jeho
spolupráce s parťákem – kapitánem Markem Račukem funguje spolehlivě, a když Hanáci skórují, jsou tihle dva většinou u toho. Tak jako ve
středu v Chomutově, kde právě „Žálča“ po „Ráčově“ asistenci
dával jediný gól hostů při porážce 1:3. A také v sobotu proti
Porubě oba zařídili první trefu svého mužstva, Lukáš znova
brankově udeřil z Markovy přihrávky.

Navzdory výsledkové a částečně i herní krizi si nejproduktivnější hráč
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duely nový kouč prostějovských hokejistů Ladislav Lubina.
Co se stalo? Při pondělním derby
s dlouhověkým rivalem z Přerova
bylo k vidění na první pohled neobvyklé střídání brankářů. Při jednom
ze zákroků gólman Tomáš Štůrala
v čase 13:14 přerušil hru a odjel na
střídačku. Nahradil jej devatenáctiletý
Daniel Dvořák, ten se ale v bráně moc
neohřál. Po odehraných třech minutách se mezi tři tyče vrátil opět Štůrala.
„Tomáš se v utkání zranil a odstoupil
s tím, že si při jednom ze zákroků poranil nohu. Stalo se tak bez zavinění
útočícího hráče. Ve chvíli, kdy si myslel, že to půjde dál, se vrátil do branky,“
objasnil situaci Štefan Žigárdy, trenér

brankářů LHK Jestřábi. Na začátku
druhé části se ale v brankovišti objevil
opět Dvořák. „Po konci první třetiny
nám Tomáš oznámil, že nemůže dále
pokračovat, proto jsme po pauze vrátili do branky Dana,“ prozradil Žigárdy.
Ve 34. minutě ale Prostějovu zatrnulo!
Po srážce s hostujícím hráčem skončil
Dvořák na zemi. Za pomoci lékaře ale
vstal, chvíli se vzpamatovával a zápas
nakonec dochytal. „Dan inkasoval zákrok do hlavy, jeho další výkon to ale
neovlivnilo. Po tomto zákroku na něj
měla určitě přijít větší razance od našich bránících útočníků, kteří si měli
brankáře ohlídat. Obrana by si toho
brankáře měla vždy za každých okolností hlídat. Důraz v předbrankovém
prostoru je enormně důležitý,“ přidal
zajímavý poznatek Žigárdy.
V následném středečním zápase
v Chomutově ani doma proti Porubě
Štůrala nenastoupil. Záda Dvořákovi
kryl prostějovský odchovanec Kryštof
Rochla. Jak to tedy s nedávnou posilou do branky vypadá? „Čekáme, že
se Tomáš brzy zapojí opět do tréninku
a bude připraven nejpozději po reprezentační přestávce,“ řekl Žigárdy.
Proto byla jako pojistka za mladou
jedničkou mezi tyčemi Danielem
Dvořákem vyřízena možnost naskočení do klece pro Marka Peksu ze druholigového Šumperka. Nový přítel
zpěvačky Lucie Vondráčkové strávil
poslední tři sezóny ve Francii, dříve
chytal i na Slovensku za extraligovou
Žilinu.
V obraně vypadl už minulý týden
Jakub Březák s pochroumaným kotníkem, místo něj nastoupil ve středu
v Chomutově rovněž šumperský Tomáš Drtil. Ten má mimo jiné za sebou
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dvou přesilových her, po faulu Sýkory
a Dvořáka, avšak příležitostí nevyužili.
Přerov si oslabení pohlídal, navíc v tom
druhé málem navýšil svoje skóre. Ve
34. minutě došlo ke srážce přerovského hráče s brankářem Dvořákem, jenž
za pomoci lékaře vstal, chvíli se vzpamatovával a dále pokračoval. Ihned
poté hráli Zubři přesilovou hru, kterou
opět využili. Krisl křižnou přihrávkou
našel Pšurného, ten neotálel se střelou a ostrou ránou z první Dvořáka
prostřelil – 0:2. Jestřábi se před přerovského Klimeše dostali až v závěru
a prověřili ho. Musel ostřeji zasahovat
především u šance Žálčíka, jehož zpoza
brány vybídl Račuk.
Ve třetí třetině byla vidět snaha domá-

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Moc vám toho neřeknu... Byl to boj, ve kterém hosté dokázali proměnit tři
přesilové hry a díky tomu vyhráli. Osobně chci poděkovat fanouškům za
všechno i za to, jak nás dnes celý zápas podporovali.“
Jakub GROF – asistent trenéra HC ZUBR Pøerov
„Za tři body jsme moc rádi. Doufáme, že nás posunou zase o kousek blíž
našemu cíli, který všichni známe. Podali jsme dobrý výkon korunovaný třemi
góly v přesilovkách. Bylo vidět, že kluci zápas odehráli opravdu jako tým.
Pomáhali si a vedlo to k úspěchu.“
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CHOMUTOV, PROSTĚJOV Prohlubující se herní i výsledková krize
zpečetěná pondělní porážkou 0:3
v derby s Přerovem přiměla Jiřího
Vykoukala odstoupit z pozice hlavního trenéra LHK. Na sever Čech
k duelu 17. dějství Chance ligy tak
prostějovští hokejisté cestovali pod
vedením dočasné dvojice koučů Ivo
Peštuka (asistent trenéra) a Štefan
Žigárdy (lodivod gólmanů). Ani tento třesk však mužstvo z letargie neprobral a výsledkem se v Chomutově
stala další prohra, už čtvrtá v řadě za
sebou.
Začátek přitom Hanáci měli perfektní.
Uplynulo pouhých 17 sekund středečního utkání, když Račuk bekhendem poslal
puk podél zadního mantinelu Kafkovi,
ten zpoza brány přihrál volnému Žalčíkovi a kanonýr zblízka procedil Pavláta
– 0:1. Zanedlouho hosté promrhali svou
první přesilovku, naopak v následném
oslabení vystihl soupeřovu rozehrávku
Krejčík, jehož šanci zlikvidoval Pavlát.
Úvodní vážný zákrok si vzápětí připsal

PI CHO
LHK PV

i Dvořák proti dělovce Stloukala pod horní tyč. V 11. bylo znovu rušno před domácí klecí po tečovaném nahození nové
defenzivní posily elhákáčka Drtila. Zbytek zahajovací třetiny trochu rozbila častá
vyloučení bez větších příležitostí, načež
dění před přestávkou uzavřela Llewellynova jedovka vyražená Dvořákem.
Druhá perioda jednoznačně patřila
Pirátům, kteří výrazně přidali a do
té doby mírně lepší protivníky začali
přehrávat. Několik velkých možností
ještě Jestřábi přežili (Llewellyn, Suchý,
Pařízek, Stloukal), sami mohli ve 25.
zvýšit po dvou přesilovkových ranách
Hrdinky. O necelé tři minuty později
ale plenitelé oceánů podnikli bleskový protiútok, na jehož konci Svoboda
ukázkově nabil napříč pásmem aktivnímu Llewellynovi, který zavěsil do
odkryté svatyně – 1:1. Ještě před polovinou zápasu nevyužil dvě slibné situace před bránou kapitán Račuk, načež
soupeř dokonal obrat. V čase 33.10 při
hře čtyři na čtyři sice Stloukalovo sólo
vychytal Dvořák, ovšem ptačí dravci
vzápětí fatálně ztratili puk u mantinelu,
právě Stloukal jel znovu sám na kasu
společně s Pitulem a druhý jmenovaný
po nezištné přihrávce zametl kotouč
k pravé tyčce – 2:1.
z levého kruhu vyrazil Dvořák před sebe
a dojíždějící Chrpa zblízka doklepl pod
víko nad jeho padajícím tělem – 3:1. Asi
poslední reálná šance ještě vykřesat jiskru
naděje se ptačím dravcům naskytla díky
početní výhodě mezi 55. a 57. minutou,
ale nic z ní nevytěžili. V následném závěru
hosté zkoušeli i power play, zoufalé ostřelování chomutovské klece však nemělo
kýžený efekt.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

Petr MARTÍNEK – asistent trenéra Piráti Chomutov
„Já bych řekl, že jsme narazili na soupeře výborného v ofenzivě a věděli, že nás
čeká těžký duel. Samozřejmě jsme měli horší vstup do utkání, ale řekli si, že musíme hrát celých šedesát minut. Nakonec jsme utkání neskutečným způsobem
ubojovali a štěstí se potom díky tomu přiklonilo na naši stranu. Můžu vyzdvihnout Dominika Pavláta v bráně, který znovu jako v celé sezóně podal vynikající
výkon. Vyzvedl bych ještě první lajnu a Marka Tomicu, protože je neskutečné,
co ve svém věku předvádí.“
Ivo PEŠTUKA – zastupující kouè LHK Jestøábi Prostìjov
„Utkání jsme začali dobře, když jsme dali šťastný gól hned v první minutě. A celou úvodní třetinu jsme odehráli výborně. Od druhé části jsme ale v podstatě
přestali plnit, co jsme si předsevzali před zápasem. Začali jsme propadat, soupeř
nás přečísloval a dostal se do hromady šancí. Nás podržel brankář, ale dva góly
jsme přesto dostali. V poslední třetině jsme se snažili o obrat, ale nešťastnou
střelou z dálky zápas definitivně ztratili.“
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Ve zbytku prostřední části zahrozil Žálčík,
na opačné straně držel akcie Prostějova
Dvořák zneškodněním tutovek Doktora i Pituleho. Zkraje třetího dílu pak
Severočeši měli celé dvě minuty trvající
dvojnásobnou přesilovku, leč Peštukovi
svěřenci ji s vypětím sil přežili bez úhony.
Tím pádem drželi naději na bodový zisk,
a kdyby Račuk neprováhal svůj nájezd
z levé strany, mohl zbytek mače zásluhou
potenciálního srovnání skóre vypadat
jinak. Místo toho v 51. Tomicův švih
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Slovo derby vystihlo tempo začátku
opravdu bojovné první třetiny. První

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Ve vloženém pondělním 16. kole Chance ligy proti sobě
nastoupili hanáčtí rivalové. Tradičně vyhecovaný zápas se stejně jako
ten první v Přerově vyvíjel lépe
pro Zubry, kteří vstřelili tři branky
z přesilových her. Naopak domácí celek se ani jednou neprosadil
a podruhé za sebou odešel ze svého
ledu s prázdnou nejen na bodovém
kontě, ale dokonce také tom střeleckém... Krize se prohloubila a Jiří
Vykoukal o dva dny později odstoupil z funkce trenéra.

velkou šanci si vypracoval domácí celek, který do zápasu vlétl. Volný Krejčík dokončil rychlou spolupráci Kafky
s Bergerem, ale Klimeš dokázal puk
vyrazit. Ve 12. minutě před domácí
bránou ostře dorážel Süss, byl faulován,
a získal tak pro Přerov první přesilovou
hru zápasu. Prostějov si s oslabením
poradil, ale přišel o brankáře Štůralu,
jenž se zranil při jednom ze soubojů
v brankovišti. Nahradil jej tak Daniel
Dvořák, který si velmi dobře pohlídal
svoji svatyni. V 17. minutě naskočil do
branky opět Štůrala a dochytal třetinu
– stejně jako brněnský host v brance
Přerova klimeš - beze ztráty kytičky.
V prostřední části se v bráně hostů objevil opět mladý Dvořák. Po minutě
hry přišlo opět vyloučení na straně Jestřábů, toho už Přerov využil. Po skrumáži před bránou domácích dostal za
záda puk Winhold – 0:1. Posléze měli
možnost prostějovští hráči dokonce

sport
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Gottwald vybojoval
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gové fotbalisty. Radní na svém
posledním jednání dali zelenou
provedení zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky na
propagační služby pro statutární
město Prostějov v rámci fotbalových utkání „A“-týmu mužů
a dalších aktivit klubu 1.SK Prostějov v sezóně 2019/2020. Zjednodušeně řečeno. Stejně jako
hokejisté bude fotbalový klub za
tři a půl milionu korun zajišťovat
pro město reklamu a propagaci.
„Osloven tak bude jediný výhradní dodavatel, a to fotbalový klub
1.SK Prostějov. Předmětem plnění
této veřejné zakázky je poskytování
propagačních a reklamních služeb
během fotbalových utkání „A“-týmu mužů a dalších doprovodných
aktivit sportovního klubu ve fotbalové sezóně 2019/2020 v rámci
FORTUNA:Národní ligy,“ uvedl
primátor města a současně předseda klubu František Jura s tím, že
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Jak začíná cesta za sportem? Většinou třemi způsoby. Buď jste k nějakému vychovávaný odmala,
protože máte tátu či mámu fotbalistou hokejistou
či volejbalistkou. Nebo začnete prostě s hraním na
ulici. A třetí možnost? Školní kroužky. Výhodou
je, že si v nich může dítko sportovní aktivitu takříkajíc osahat, většinou si ji nezávazně vyzkoušet.
A samo si pak rozhodne, zda má zájem se ve sportu zlepšit. A posunout se v něm, začít hrát v organizovaném klubu.
Třetí z výše pojmenovaných cest přitom jaksi ztrácí
na popularitě. Pokud se dnes podívá člověk do nabídky školních kroužků, je často zklamaný. Ovšem pouze pokud hledá ty sportovní. Klasikou jsou naopak
ekologické kroužky, debatování, umění a samozřejmě doučování a konverzace v cizích jazycích.
Nic proti tomu. Tyto aktivity jsou potřeba, proč
je nepodporovat. Nicméně v době, kdy se hovoří o tom, že děti se nehýbou, jsou obézní, k tomu
ještě neustále přilepené k telefonu, je tento stav
tristní.
Otázkou je, kde se stala chyba: zda jde skutečně
o nezájem dětí, nebo jsou trochu na vině i školy,
které rozsah aktivit omezují. Jak mají přece děti
objevovat sport, když jim k tomu škola nedá
prostor? Větší hodinovou dotací tělocviku? Sotva.
Ten je povinný a děti ho tak i berou. Sportovní
kroužky mají zkrátka mít svůj prostor. Jenže místo
toho ztrácí pevnou půdu pod nohama.
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Konec minulé fotbalové sezóny v Jesenci-Dzbelu byl
jaksi sladkokyselý. Tým se sice v I.B třídě Olomouckého KFS zachránil, ale chronicky ho trápil nedostatek
hráčů. Z Konice sem měli přijít dorostenci, jenže výrazněji se na hřišti neukazují. Přesto někteří lidé zůstávali optimisty. Věřili, že se aspoň zčásti problémy
v klubu podařilo vyřešit.
Přinejmenším o množství hráčů to ale neplatí. A co
hůř? Předminulý víkend byl ve znamení zranění:
nedohráli Poles, Petr Tichý a Laštůvka. Už předtím
přitom Jesenec-Dzbel měl o hráče nouzi. „Nevím,
s kým příště na zápas pojedu,“ lamentoval kouč Petr
Tichý. Starosti měl oprávněné. Jesenec-Dzbel je totiž
v jednom trendu napřed. Zatímco většinou třicátníci
a čtyřicátníci ve velkém nastupují hlavně v okresních
soutěžích (čest výjimkám, jako je prostějovská Haná),
tým Petra Tichého má v tomhle směru bohatou praxi.
Tým stárne, mladší hráči nepřicházejí, zlepšení zatím
v nedohlednu.
Problém ale nastává i v dalších týmech. Hovoří se
o Plumlovu, kde mužstvo jednoznačně táhnou dva
hráči a bez nich má tým problém. Kostelec na Hané se
v nich pak doslova topí, odchovanci zatím nepředvádí
potřebnou kvalitu.
Situace Jesence-Dzbelu ukazuje na jedno. A sice jak
křehký je „fotbalový ekosystém“ v nižších soutěžích. Stačí skutečně jedno dvě zranění, šichta v práci
a k tomu třeba svatba a tým je paralyzovaný. Problém
je to velký, dlouhodobý a je na čase s ním něco dělat.
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Marakéše jeho zdravotní stav ještě
zhoršily, proto nakonec nemohl nastoupit. Osvědčil se však jako trenér
a tlumočník. „Děkujeme statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému
kraji a našim partnerům za spolupráci,“ uzavřel Zdeněk Gottwald, který
připravuje mladé prostějovské judisty v prostějovské sokolovně. (mls)
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Druhého zástupce Prostějova představovala Julie Švecová, která ve
svém prvním zápase těsně prohrála
s francouzskou reprezentantkou.
Kvůli její následné prohře Švecová
nakonec nepronikla ani do oprav.
Třetím do party byl Aleš Tulach, který však ještě před odletem léčil nemoc. Let do Casablanky a přejezd do

Nespokojenost. Tak mohl v krátkosti zhodnotit trenér
Jiří Vykoukal počínání svých hokejových svěřenců.
Právem. Skoro bylo škoda obsáhlých rozhovorů na
webu Jestřábů na tohle téma. Dosavadní působení
Prostějovanů je prostě jedno velké zklamání. Nic víc,
nic míň.
Po vítězstvích nad Benátky a zejména nad Slavií se
zdálo, že předešlá krize, kdy měl tým problém porazit
i Kadaň, je minulostí. Není. Jasně to ukázaly následující mače. V nich nejenže Jestřábi prohráli, ale potvrdili,
že v aktuálním rozpoložení nepatří do špičky soutěže.
Výsledkově ani výkonnostně.
Z TOP týmů totiž zatím Prostějov dokázal porazit
pouze Vsetín a Chomutov, který je ale taky až šestý.
Zisk z dalších zápasů proti lídrům? Jedna velká nula.
To je realita, kterou by před sezónou, do níž se ovšem
vstupovalo s trochu skromnějšími cíli než do minulé,
čekal málokdo.
Hra tomu ovšem odpovídá. V zápasech Jestřábi působí zejména bezzubě směrem dopředu. Kombinace
je kostrbatá, často jen po rozích. Přesilové hry? Spíše
trápení než výhoda. Střelba pak příliš často nejde
z kruhů nebo mezikruží a předbrankového prostoru.
Ale z dálky a mnohdy od mantinelů. Když se k tomu
přičtou občasné kiksy obrany, zejména nedostatek
důrazu, vzniká problém.
A jaké je řešení? Jedna hlava již padla a pokud za výsledky nestojí nedostatek peněz klubu, je načase řez
kádrem. A motivace hráčů. Už dnes přitom bylo pozdě.

celková předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je 3,5 milionu korun bez DPH. „Jednací skupina
posoudí naplnění požadavků zadavatele, cenovou nabídku a doložení
požadované způsobilosti a kvalifikace,“ doplnil Jura.
Po sjednání a uzavření bude smlouva o propagaci, s ohledem na dodržení zásady transparentnosti postupu zadavatele, zveřejněna na profilu
zadavatele. „Poskytování propagačních služeb bude financováno výhradně z prostředků města,“ ujistil
dále první muž Prostějova i fotbalového klubu.
(mik)

li na Mistrovství světa veteránů.
Nejlepší z nich byl strážník Městské policie Prostějov a šéftrenér
Sokola I Prostějov Zdeněk Gottwald, který získal sedmé místo.
Od čtvrtka 10. do neděle 13. října
probíhalo Mistrovství světa masters
v Marakéši za účasti 1185 judistů
z 51 krajin světa. Za Českou republiku startovalo 26 závodníků. Hned
3 z nich vyrazili z Prostějova. Nejvýrazněji byl vidět Zdeněk Gottwald.
Hlavní trenér zdejších judistů v prvním zápase nestačil na reprezentanta
z Itálie, který se nakonec probojoval
až do finále. V opravných zápasech si
Gottwald poradil s reprezentantem
z Ukrajiny, kterého dostal do držení
a získal Ipon.
Ve druhém opravném zápase narazil
na francouzského reprezentanta. Po
několika neúspěšných technikách
Gottwald dostal třetí trest, a tak se
mu nakonec zavřel sen o 3. místě.
Nakonec obsadil dělenou 7. pozici.
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Hrající trenér kralických fotbalistů má sice
už šestačtyřicet let, nicméně i v tomto ukazuje, že přinejmenším krajský přebor je
pro něj hratelnou záležitostí. V posledních
zápasech je navíc hodně vidět. Svěřencům
pomohl i o uplynulém víkendu, kdy zaznamenal dva góly proti Černovíru.
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PETR GOTTWALD
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Dnes již bývaklý trenér Jestřábů JIŘÍ
VYKOUKAL přehodil hodnocení
svého působení u týmu na hráče.
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Tolik proher za sebou měli na svékm
kontě florbaloví junioři FBC Playmakers Prostějov. O minulém víkendu
ale černou sérii konečně zastavili, když
naparketách haly šumperského gymnázia porazili Vikýřovice 6:2. V tabulce
tak dohnali soupeře před sebou, kterým je Droždín.
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Hokejisté Prostějova neprožívají
úrodné období. Porážka v hanáckém derby s Přerovem na domácím ledě navíc znamenala, že Jiří
Vykoukal složitou dvojitou misi
nesplní a funkci hlavního trenéra
musel opustit. Hráčům ale tato výměna zatím příliš nepomohla, přišla totiž porážka v Chomutově a po
nájezdech i doma s Porubou.

DEBAKL:

Tak tohle se nečekalo! Fotbalisté
1.SK Prostějov jezdili v této sezóně
od stadionu ke stadionu, nikde jim
však pšenka nekvetla. Až si uplynulou neděli vyrazili na východ Čech
pod královéhradecká „Lízátka“ a
jednoho z favoritů druhé ligy skolili
na kolena. A to přiom odehráli čtvrthodinu bez vyloučeného Píchala.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

Foto: internet

Kvitová v úvodním utkání prohrála s Japonkou Ósakaovou ve třech setech, přičemž podala výborný výkon. Doplatila na vlastní nevynucené chyby. Během zápasu se dopustila hned devíti dvojchyb, některé
přišly v důležitých okamžicích střetnutí. „Na podání je třeba zapracovat. Na druhou stranu jsem prostě chtěla riskovat i při druhém podání, což se ne vždy vyplatilo,“ pokrčila rameny hráčka prostějovského
TK Agrofert. Jinak byla se svým výkonem spokojená. „Myslím, že jsem předváděla výborný tenis, hodnotím to pozitivně. Doufám, že takhle budu hrát dál,“ dodala tenistka.
Ani další členka zdejšího klubu Karolína Plíšková vstup do Turnaje mistryň nezvládla. Světová dvojka v úvodním zápase Fialové skupiny prohrála s obhájkyní titulu Elinou Svitolinovou a o postup do třetího
semifinále v řadě bude muset bojovat v zápasech proti Biance Andreescuové a Simoně Halepové. Střetnutí výrazně ovlivnila první sada, kterou česká tenistka prohrála až ve zkrácené hře v poměru 12:14.
„V tie-breaku jsem měla jeden brejkbol. Kdybych výměnu vyhrála, mohlo být vše opačně. Na takové úrovni rozhodují absolutní maličkosti. Jeden míč. V tomto zápase se to potvrdilo,“ posteskla si Plíšková.
Úspěšně naopak vstoupila do turnaje ve čtyřhře Barbora Strýcová. Společně se svou partnerkou Sie Šu-wej porazila australsko-čínský pár Stosurová, Čang Šuaj v super tie-breaku. “Jsme strašně rády, že jsme
první zápas vyhrály, vždycky se pak jde lépe do těch dalších. Myslím, že jsme odehrály velmi solidní zápas,“ těšilo Strýcovou.
(lv)
Výsledky najdete na straně 26

ŠEN-ČEN, PROSTĚJOV O rekordní dotaci čtrnáct
milionů dolarů bojují v Číně elitní světové tenistky, které
se probojovaly do závěrečného Turnaje mistryň. Mezi
nejlepšími nechybí ani české hráčky, ve dvouhře o úspěch
bojují Petra Kvitová a Karolína Plíšková.

Marek SONNEVEND
M
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Skalp z hanáckého derby si připisuje opět OüD<KĄGHDGDJIP
DGDJI na mistrovství světa v judu 7. místo
LHK PV

Nepříjemnou záležitostí se stalo především zranění (záměrně nespecifikované) ostříleného brankáře Tomáše
Štůraly z derby proti Přerovu. „Toho
jsem po pravdě ještě neviděl, ale co
vím, tak do reprezentační přestávky
určitě nebude k dispozici,“ vyloučil
Štůralovo uzdravení pro nejbližší dva

Marek
SONNEVEND
za přispění
Evy REITEROVÉ

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Rušno je poslední dobou na hráčské soupisce
hokejových Jestřábů. Důvodem je hlavně přibývající počet
zraněných, na což vedení prostějovského klubu průběžně
reaguje přiváděním dalších hráčů na střídavé starty. Večerník
vám představuje hned kvarteto nových tváří, kteří však dres
oblečou jen po dohodě s mateřským oddílem v rámci střídavých
startů. Opomenout nelze ani zranění branáře Tomáše Štůralu,
který nedávno nahradil odejitou jedničku Jakuba Neužila.

do útoku královehradečtí Miškář a Pilař

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019 /#41&-#.*-5'41<4156.#1)°./#0#i6Č4#.7
Na střídavé starty šumperští Peksa a Drtil,

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej
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VELKÝ
KROK
ZA
PLNĚNÍM
PODZIMNÍHO
CÍLE
VEČERNÍKU

HRÁČ

PODLE

PROSTĚJOV Během reprezentační přestávky hovořil trenér
Oldřich Machala o potřebě mít po podzimní sezóně aspoň
osmnáct bodů. Od té doby na tom jeho svěřenci výrazně zapracovali a získali ve dvou zápasech do tabulky Fortuna:Národní
ligy hned šest čárek. Ty poslední tři ze hřiště Hradce Králové
jsou obvlášť cenné, protože prokázaly schopnost týmu odehrát vítěznou partii i proti papírově silnějšímu soupeři, v závěru dokonce v deseti. Byť byl favorit významně oslaben, na
radosti eskáčka to nemůže nic změnit.

1.SK PROSTÌJOV
Jak zdůraznil po zápase trenér Oldřich Machala, je
velmi těžké vyzdvihovat nějakou individualitu. Zápas v Hradci Králové vyhrál tým vyzrálým kolektivním výkonem, který až na jednu komplikaci
hrál svědomitě v obranné i útočné fázi. V několika
případech podržel tým tradičně brankář Miloslav
Bréda, vítěznou branku si připsal Jakub Rolinc.

JAKUB
ROLINC

8

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

MINIŠPÍL

Tomáš
KALÁB

ZNÁMKA

";7lm࢙1|bѴ;| lѴ-7झࣂ;h bu0-1_;uķ h|;u 7ov|-Ѵ
m-_uo|hu࢙Ѵo࣐_u-7;1h࣐_oি|oh7ৄ࣒uķ|o_o
ruo|b|-hh;m࣐o0u-m࣒ķf-ho7bvromf;;vh࢙ࣂŊ
hoķoru-7lmo_o7oh࢙-|m;lo_ѴĺumझroѴoŊ
ࣂ-v0Ѵruom࣒fvrझ;7o0uohoѴo-roѴoࣂ-v;
f;f_Ѵ;7;lhofb|h࢙mझ|u;m࣐u u}-Ѵ-v|ংझ7-Ѵĺ
-7u_ov|u-m0-!oѴbm1hom;ࣂm࣒৴b|hoŊ
-Ѵf;7ml࢙Ѵ--m1झķh|;uovbf;_o|l|oংbѴķ
-7झhf;_om-hom;1झ|࣒m࣐|u;=࣒0;u;uov|࣒fo
;1_m0o7ĺ

4

FILIP
FIRBACHER
ZNÁMKA

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem Karla Kroupy
„Předvedli jsme soustředěný taktický výkon, velice odpovědnou defenzivu. Soupeř byl
sice trochu oslabený, měl výpadek několika hráčů základní sestavy, ale to nic nemění na
tom, že jsme do Hradce přijeli pro body a nebojím se říci, že vyhrát, což se nám povedlo.
Až na tu penaltu jsme soupeře do vážnějších situací nepustili a měli jsme po celou dobu
zápas pod kontrolou. První gól? Slaměna dobře potáhl balón po křídle, myslím si, že
i kdyby si míč stoper do brány nesrazil sám, tak by to stejně gólem skončilo, protože
přihrával pod sebe na nabíhajícího spoluhráče. Ale svým tlakem do brány donutil soupeřova obránce, aby si míč srazil do sítě sám. A vítězná branka? Kuba Rolinc dostal míč
do otevřenější obrany na pravou stranu a perfektně to trefil křížem na zadní tyč, takže
zvolil dobré řešení ve finální fázi. Takhle by to mělo fungovat v optimálním případě.
Zásadním okamžikem je podle mého názoru utkání s Žižkovem, kdy jsme za každou
cenu museli urvat tři body. To jsme zvládli a tím z nás spadla i jakási tíha, která nás
tlačila k zemi. Tento obrat jsme chtěli potvrdit i venku, s tímto záměrem jsme do Hradce
jeli a zvládli jsme to. Po těchto dvou zápasech nám půjde sebevědomí přece jen nahoru,
takže si to budeme chtít s Jihlavou rozdat a naladit diváky dobrým fotbalem. Je to bývalý ligový tým, hrajeme doma, navíc oba zápasy v minulém ročníku jsme byli lepším
týmem. Dvakrát to body nepřineslo, do třetice to snad vyjde.“
Karel KROUPA,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Pověrčiví by sice dávali prst přes ústa,
abychom něco nezakřikli, ale vše se jeví
tak, že by letošní závěr podzimu mohl být
o mnoho vydařenější než ten loňský. Zatímco tenkrát tým prohospodařil slibně
rozjetý start sezóny a toužebně očekával
poslední fouknutí sudího do píšťalky,
tentokrát by mohli hráči své fanoušky
pořádně rozhicovat. Ve fotbale naštěstí
platí obecné zákonitosti jako třeba ve
fyzice. Žádný útlum není na věky a stačí
drobný impuls, aby sebevědomí individuální a ruku v ruce i kolektivní šlo nahoru.
Pokud se Machalovým svěřencům zadaří
doma s Jihlavou, mohli by mít zaděláno
na klidný zimní spánek.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dorostenci nezvládli
poslední pùlhodinu
Prostějov (tok) – O uplynulém
víkendu hráli nejstarší dorostenci
U19 s rezervou Zbrojovky a přes
hodinu drželi na hřišti v MokréHorákově slušivou bezbrankovou
remízu. Pak však začali dostávat
v několikaminutových odstupech
branky a v závěru z toho byl debakl
0:5. Dvě kola před polovinou soutěže je výkladní skříň mládežnické
kopané na třináctém místě se ziskem třinácti bodů a třinácti vstřelenými brankami.
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V této minutě padl
vítězný gól zápasu.

Pokud jsme o domácím zápase se
Žižkovem mohli říci, že si diváci přišli
na atraktivní druholigový fotbal, pak
průběh zápasu v Hradci Králové příliš
fotbalové krásy nenabídl. Z domácího hlediska byla absence klíčových
hráčů větším handicapem, než si trenér Frťala byl ochoten před zápasem
připustit.
Šípek, Vlkanova, Leibl a Kopečný se
postupně vykartovali v utkání s Vlašimí. „Pořád máme dostatek hráčů
na to, abychom byli schopní na tresty reagovat. Nějaké vynucené změny

budou, ale věřím, že připravíme mančaft tak, abychom byli doma úspěšní,“
deklaroval sice Frťala před zápasem,
realita byla nakonec přece jen trochu
jiná. Zásadně totiž chyběl především
Vlkanova. „Když místo něj nastoupí někdo jiný, možná budeme o to
méně čitelní,“ doufal hradecký kouč.
Ale bezradnost v tvoření hry směrem
dopředu vypovídala o opaku.
Ani trenér Oldřich Machala neměl
úplně jednoduchou úlohu při skládání základní jedenáctky. Do obrany nemohl počítat s Biolkem ani Janíčkem,
místo nich nastoupili Pernackij a Sus.
V záloze dal kromě kapitána Poláka důvěru Slaměnovi s Paškem, na
hrotu nastoupil Rolinc, který na
sebe konečně vzal rozhodující moment utkání. Jeho branka se nakonec ukázala jako vítězná, když Votroci

Foto: www.fchk.cz

ještě stačili snížit z pokutového kopu.
Pokud jsme v předchozích zápasech sezóny žehrali na efektivitu
zakončení, pak v Hradci Králové
předvedlo eskáčko vlastně stoprocentní úspěšnost. K první trefě hostům dopomohl v nepřehledné situaci
před brankou nešťastný zásah domácího obránce, druhý gól padl z vlastně
jediné pohledné akce zápasu. Tohle
všechno stačilo doplnit tradičně
dobře organizovanou obrannou fází
a na úspěch bylo zaděláno.

Eskáčko vyloupilo „lízátka“, byť dohrávalo v deseti
HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV V to, v co se zatím jen doufalo, se stalo realitou. Prostějovští
fotbalisté si vyšlápli na venkovním hřišti na soupeře zvučného
jména a z východočeského Hradce Králové si domů vezou hned
tři body. První branku si domácí
vstřelili nešťastně sami, druhou
přidal krátce po změně stran Rolinc. Domácí měli sílu pouze na
snížení z pokutového kopu, na
srovnání díky spolehlivé prostějovské defenzivě už nedosáhli.
Prostějov od počátku dával najevo,
že na východ Čech nepřijel k utkání 13. kola Fortuna:Národní ligy
s poraženeckými myšlenkami. Od
úvodních minut byl aktivnější, držel
míč a po pěti minutách Pašek prověřil pozornost brankáře Ottmara. Až
nudný průběh zápasu nabral spád
po tuctu odehraných minut, kdy se
vydal do šestnáctky Slaměna, jehož
střelu si doslova vrazil do vlastní sítě
obránce Kvída – 0:1. Jestliže domácí Votroci do této chvíle působili
rozpačitě, pak se od vlastního gólu
stávali čím dál bezradnějšími. Pašek
pálil mimo branku, a tak domácí
zkoušeli reklamovat u sudího penaltu za souboj v rohu velkého vápna,
což se jim zatím nepodařilo.

Od poloviny prvního dějství se hra
sice vyrovnala a byli to domácí, kteří
převzali iniciativu, směrem dopředu
ale byli naprosto bezzubí. Snažili se
jednoduše posílat centrované balóny do vápna, což byla ale voda na
mlýn vysoké a organizované prostějovské obraně. V závěru poločasu se
do hry přece jen více zapojil Bréda
a stáhl si dva centry pro sebe.
Do druhého poločasu poslala domácí lavička na hrot místo Firbachra
Prekopa, ten však málem dostal do
branky sebe, nikoli balón. Domácí začali druhý poločas se zřejmou snahou
o vyrovnání, o to více je ale srazil po
necelých deseti minutách druhý gól,
který střelou na zadní tyč zaznamenal Rolinc – 0:2. Domácí ještě více

znervózněli, zato eskáčko se zcela
soustředilo na obranu s tím, že pokud
neudělá dvě hrubky, vítězství ho nemůže minout. Jenže přesně v polovině druhé půle došlo na hranici vápna
ke kontaktu Píchala s jedním z domácích plejerů a sudí odpískal penaltu.
Za protesty si ještě Píchal vysloužil
žlutou kartu. Bréda tentokrát stranu
neuhodl a Zbrožek snadno snížil na
1:2. I v následujících minutách hrál
Píchal takřka hlavní roli. Velmi blízko
byl k doražení Ottmarem jen vyraženého balónu, ale bez úspěchu. Zato
po sedmi minutách od penaltového
zákroku fauloval Urmu a byl sudím
poslán pod sprchy. Eskáčko tak čekala
více než desetiminutovka v oslabení.
Deset minut před koncem se vytáhl

PROSTĚJOV Uzdravil se na poslední chvíli. Právě zápas
s Hradcem Králové byl podle jeho gusta a trenér Oldřich
Machala nikoli nadarmo v minulých zápasech žehral,
jak mu urostlý obránce Martin Sus (na snímku) chybí.
Na klíčová utkání s ním ovšem může počítat.

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Pohled na silně kulhajícího
Tomáše Janíčka po utkání se Žižkovem mnoho optimismu nesliboval...
„Tomáš opravdu nemohl hrát, takže
mě trenér opět zařadil na místo stope-

ra a bylo na nás s Alešem Schusterem,
abychom to v Hradci odbránili.“
yy Domácí působili poněkud bezradně. Jak jste viděl utkání?
„Čekal jsem od Hradce na svém hřišti větší tlak, ale přišlo mi, že vlastně
neví, co mají hrát. V takovém případě se mužstvo uchyluje k nakopávaným míčům do šestnáctky, tam se
nám všechno podařilo posbírat.“
yy Jak vidíte zbytek podzimní části?
„Zlomové bylo utkání s Žižkovem,
to kdybychom nezvládli, tak bychom odevšad poslouchali, že jsme

FC HR KR
1.SK PV

1:2

Bréda, který míč po dobré šanci domácích zkrotil až na brankové čáře.
Na druhé straně zase Kvída odčinil
svůj počin z první půle, když zachránil jasnou gólovou situaci eskáčka.
V závěrečném náporu Hradec brzdily
hlavně vlastní nepřesnosti, Votrokům
už chyběl klid do koncovky. A tak tři
body zaslouženě odváží na Moravu
fotbalisté Prostějova.
(tok)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s dalším
programem
Fortuna:Národní
ligy najdete na straně 27

Pozápasové hodnocení trenérù
=GHQNR)5k$/$- FC Hradec Králové:
„Jsme nespokojeni. Podle vývoje ostatních utkání jsme
cítili šanci se dotáhnout na postupová místa. Nezachytili jsme ale úvod zápasu, kdy jsme byli nervózní možná
právě proto, že jsme se tam mohli ocitnout. Od třicáté
minuty jsme se trochu probrali, ale nebyli jsme nebezpeční v soupeřově vápně. Nepomohli jsme si žádnou
standardní situací na rozdíl od jiných utkání. Kdo si
myslel, že Prostějov sem přijede odevzdaný, je naivní
a nemá přehled o tom, jakou kvalitou disponuje. To nás
ovšem neomlouvá.“

2OGÔLFK0$&+$/$- 1.SK Prostìjov:
„Možná podvědomě jsme cítili, že bychom v Hradci Králové mohli něco uhrát, protože výkon, který jsme předvedli doma se Žižkovem, byl velmi dobrý. Věděli jsme, že
forma je na naší straně. I podle všech funkcionářů, s nimiž
jsem v Hradci hovořil, jsme vyhráli zcela zaslouženě. Musím poděkovat a pogratulovat klukům, protože jsme předvedli velmi dobrý výkon, dali jsme dva góly a utkání jsme
zvládli po stránce herní i taktické. Byli jsme velmi dobří na
balónu, velmi dobře jsme bránili, měli jsme rychlé brejky.
Odehráli jsme slušný zápas a zaslouženě vyhráli.“

„Od Hradce jsem herně očekával víc,“
přiznává stoper Martin Sus
EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Prostějov zůstal po vítězství v Hradci
na desátém místě se ziskem sedmnácti bodů. Zareagoval však tím nejlepším možným způsobem na úspěchy
přímých konkurentů Chrudimi, Vyšehradu a Varnsdorfu, na postavení
v polovině tabulky má dvoubodovou
ztrátu.
Tuto sobotu 2. listopadu bude před
kamerami České televize proti Jihlavě v jiné roli. Jedině s opakováním
odhodlání proti Viktorii Žižkov má
eskáčko šanci na úspěch.

zase na ‚padáka‘, to není nikdy příjemné. Teď už jsme
si přece jen vytvořili od
konce tabulky jakýsi odstup
a dýchá se nám volněji. Doufám, že to zúročíme i v sobotu
proti Jihlavě.“

Předplatné
levněji
+ kalendář
zdarma
více na
straně
24
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Podaří se napodruhé porazit exprvoligovou Vysočinu?
PROSTĚJOV Minulý soutěžní ročník se zápasy s Jihlavou
eskáčku výsledkově nevyvedly, přestože šlo vždy o vyrovnané zápasy. Zejména na jaře na domácí půdě bylo vítězství 1.SK
Prostějov hmatatelné a přímo na dosah. Vše zhatila minela
brankáře Le Gianga, těžko pochopitelná, ale takové věci se ve
fotbale stávají. O to větší motivace pro celý tým, aby to napodruhé doma konečně vyšlo. Zápas je pro celý prostějovský fotbal o to atraktivnější, že jej bude přímým přenosem živě vysílat
ČT SPORT. Výkop je v sobotu 2. listopadu od 13.15 hodin.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Trenér jihlavské Vysočiny Radim
Kučera a jeho asistent, prostějovský
rodák, Josef Mucha přes léto spíše
počítal ztráty. Důvodem byla skladba

kádru, který čítal příliš mnoho hráčů
na hostování. Takto odešel útočník
Klíma, záložník Šulc, dále Breda, Petr,
Chlumecký nebo Preisler. Naopak se
do mužstva podařilo prosadit některé
odchovance, což je jeden z klubových
cílů. „Našim mottem a cílem opět
bude vyhrát každý zápas. Chceme hrát
dobrý, bojovný a agresivní fotbal, který
bude diváky bavit, a tím navázat na některé vydařené duely uplynulé sezóny.

Doufám, že se budeme prát o horní
příčky tabulky,“ deklaroval před začátkem sezóny ředitel klubu Jan Staněk.
A Vysočině se zatím v průběhu sezóny
daří. Na svém kontě má pouhé dvě porážky na hřištích soupeřů, možná trochu
překvapivě ve Varnsdorfu a také v Hradci
Králové. Naopak cenná jsou nepochybně domácí vítězství nad nejbližšími
konkurenty Duklou Praha, Zbrojovkou

Brno a naposled také ve šlágru uplynulého kola nad lídrem tabulky Pardubicemi.
S nimi si sice Vysočina vytvořila v první půli až luxusní tříbrankový náskok,
jenže po přestávce Pardubice snížily
a dokonce vstřelily kontaktní branku,
takže v závěru to bylo velké drama.
O vítězství se zasloužila sestava Vejmola – Mikuš, Tlustý, Tijani, Novotný
– Lacko, Vaculík – Smejkal, Fortelný

(89. Vedral), Zoubele (79. Rezek) –
Jawo (83. Koubek).
Jihlavské ofenzivě to dobře střílí,
o čemž svědčí šestadvacet vstřelených
branek, víc má na svém kontě pouze
Dukla. Na druhou stranu sedmnáct
obdržených branek není málo a naznačuje cestu, kudy přijít Jihlavě na mi gambijský útočník Jawo.
kobylku. Nejlepším střelcem je s devíti „Je před námi stále velmi těžký los, ale
brankami Klobása, za ním s pěti trefa- i přesto věříme, že máme mužstvo,
které má na víc, a že nejsme bez šanVZÁJEMNÉ ZÁPASY Z LOÒSKÉ SEZÓNY
cí, takže chceme odehrát dobrý zápas
FC Vysoèina Jihlava – 1.SK Prostìjov 1:0 (0:0)
i s Jihlavou. Jihlava je velmi dobrý,
Branka: 90.+5 Zoubele. 4Q\JQFéÊ5GXGTÚPt(KwGT&TGUNGTä--NÊOCiNGKPt,CPÊéGM5NCPKPMC kvalitní tým, který chce postoupit do
5EJWUVGT&KX¾EK 1349.
ligy, takže nás čeká hodně těžký zápas.
5-2TQUV÷LQX$TÆFCt5NCPKPMC5EJWUVGT,CPÊéGM/CEJ[PGMt-QWFGNMC -QXCąÊM äKMQN (N¾FT 2GTPCEMKL Chceme ale uspět a potvrdit dobrou
2CPéQEJ¾ą 2QN¾M*CRCNt-TQWRC
6TGPÆT1NFąKEJ/CEJCNC formu,“ říká k televiznímu utkání tre1.SK Prostìjov – FC Vysoèina Jihlava 1:1 (1:0)
nér Oldřich Machala.
$TCPM[8QwCJNÊM R tiWNE4Q\JQFéÊ8QLMQXUMÚt-QVÊM.CMQOÚä-8QwCJNÊMt2GVTiWNE Rozhovory s hráči 1.SK Prostějov
,CYQ&KX¾EK 1024.
před tímto šlágrem budete nacházet
5-2TQUV÷LQX.G)KCPIt5NCPKPMC5EJWUVGT,CPÊéGM2GTPCEMKL 2CPéQEJ¾ą t.WVQPUMÚ2QN¾M8QwCJNÊM v průběhu týdne stránkách www.ve2ÊEJCN äKMQN t-QWFGNMC <CRNGVCN t-TQWRC
6TGPÆT1NFąKEJ/CEJCNC cernikpv.cz.
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„Je to dobrá reklama pro naše město“ 14.2.11.2019
kolo - fortuna nArodni liga
I

PROSTĚJOV Předseda 1.SK
Prostějov František Jura (na snímku) bude „televizní utkání” svého týmu pochopitelně sledovat
přímo na stadionu Za Místním
nádražím. Nicméně z přímého
přenosu na stanici ČT SPORT má
radost. Stejně tak věří, že se prostějovští příznivci nenechajjízahanbit a dorazí do hlediště, aby to
do obrazovek pěkně bouřilo.
yy Jak se díváte na příležitost
ukázat prostějovské áčko v televizi?
„Beru to především jako velkou reklamu pro naše město. Na utkání
se bude dívat velké množství lidí,
kteří na Prostějovsku nežijí a dění
v našem městě nesledují. Tímto
způsobem je můžeme oslovit, připomenout se jim a třeba i část z nich
nalákat k návštěvě. Někteří mohou
přijet na fotbal, jiní zavítají do našich

ulic s cílem prohlédnout si zajímavé
památky. Každou příležitost ukázat Prostějov jako zajímavé místo
chceme dobře využít. Žijí u nás milí
a pohostinní lidé a rozhodně máme
turistům co nabídnout.“
yy A co sportovní stránka celé věci?
„Loni jsme takto před televizními kamerami nastoupili doma proti Zbrojovce a zvítězili. (usměje se) Bylo by
samozřejmě skvělé podobný výkon
zopakovat. Tentokrát nás ale čeká
zcela jiná výzva. Budeme hrát proti
Jihlavě, která se drží v horní části ligové tabulky. V utkání určitě nebudeme
favoritem. O to zajímavější to ovšem
může být. Naši hráči se budou chtít
ukázat v tom nejlepším světle a nechají
na hřišti všechno. V zápase proti týmu,
který má proti nám v dosud odehrané
části ligy velký náskok, se počítá každý
bod, a my všichni v 1.SK to samozřejmě víme.“

I

yy Jak se díváte na dosavadní prů-

běh ligy?
„Představoval bych si, že budeme
minimálně v lepším středu tabulky,
z tohoto pohledu nemohu být spokojený. V několika utkáních se
nám nepodařilo udržet potřebný
výkon celých devadesát minut
a přišli jsme o vítězství a body.
Teď nás čeká několik těžkých
soupeřů, kteří jsou na tom
výsledkově lépe. Musíme se
zkoncentrovat a udělat vše,
abychom je překvapili. Porazit se dá opravdu každý.
Jinak platí, že jsme se ve druhé lize
pevně usadili. Vědí o nás nejenom naši
soupeři, ale i prvoligová mužstva. Z tohoto pohledu je návrat Prostějova na
mapu profesionálního fotbalu určitě
úspěšný.“
yy Jste spokojený s návštěvností domácích utkání?

-RVHI0XFKDVHYUDFËYêHOHMLKODYVNÇKRxLNX
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ProstEjov
JIHLAVA
„Myslím, že tady nás čeká ještě spousta
práce. A neplatí to jen o samém sportu.
Musíme divákům na zápasech nabídnout důstojné podmínky, především
na tribunách, co nejlépe s nimi komunikovat a budovat fanouškovskou
základnu. Je to běh na dlouhou trať,
ale když se ohlédnu, co všechno už se
nám za uplynulá léta podařilo, jsem
optimista.“

I

I

I

VI

V

za mistnim nadrazim, prostejov

sobota

13:15
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Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Návraty jsou někdy nehezké, jindy naopak příjemné. Pro Josefa Muchu platí druhá možnost. Asistent trenéra Jihlavy, která tuto sobotu odehraje mač proti Prostějovu, se
na Hanou rád vrací. Má zde rodinu, ale také pěkné vzpomínky. Vždyť první fotbalové krůčky udělal právě ve fotbalových
Železárnách. A i když později oblékal dres Sigmy Olomouc
a dalších nejlepších českých týmů, na Prostějov nezapomněl.
Jak navíc prozradil Večerníku v exkluzivním rozhovoru, ani na
stadion ve Sportovní ulici.

První televizní přenos

Michal SOBECKÝ

Srpen roku 2018 se pomalu chýlil ke
konci a fotbalisté 1.SK Prostějov měli za
sebou vydařený vstup do sezóny, v níž se
po jednoroční přestávce opět vrátili do
druhé nejvyšší soutěže. Po pěti kolech
byli na osmém místě tabulky a jejich
nadcházející věhlasný soupeř Zbrojovka Brno jen o bod a dvě příčky před
nimi.
A k tomu první televizní přenos z areálu
SCM Za Místním nádražím. V dostatečném předstihu se přihlásili zejména
technici České televize, kteří museli připravit kamery a přenosovou techniku.
Na místě jsme se potkali během týdne
předcházejícímu zápasu, kdy nezbytnými členy širšího štábu byli i pracovníci
zdejšího stadionu. Pro hlavní kameru,
umístěnou na půlící čáře na hlavní tribuně, bylo totiž třeba vymontovat několik sedaček a zřídit jakési provizorní
pódium, aby kamera byla co možná
nejvýš nad hrací plochou. Navíc bylo
třeba propočítat délky kabelů a jejich co

yy Čeká vás v sobotu návrat na Hanou. Jak se těšíte na zápas Jihlavy
v Prostějově proti 1.SK?
„Hráli jsme tam i loni, navíc jsme měli
i několik přáteláků s Prostějovem. Takže
úplně v pohodě, nic moc zvláštního.“
yy S fotbalem jste kdysi začínal
v Prostějově. Máte ještě ve městě
známé a kontakty z dob Železáren?
„U mládeže jsou někteří lidé, které znám.
V klubu taky pár. Známe se například
s celým trenérským triem. Nejlépe samozřejmě s Oldou Machalou, s nímž
jsem pár let hrál. A také s Frantou Jurou,
s nímž mám, troufám si říct, výborný
vztah.“
yy Chodíváte se při svých návštěvách Prostějova někdy dívat i na
stadion Železáren?
„Na Želízkách jsem párkrát byl. Je mi
hodně líto, jak to skončilo. Věřím, že se
stav tohoto stánku změní, i když je to sa-

mozřejmě otázka peněz. Je to pro mě ale
tragédie, jak to tam vypadá. Už to není ani
hřiště, ale přímo zbořeniště. Je mi z toho
opravdu smutno.“
yy Vraťme se nyní do současnosti:
Jihlavu čeká zápas s Prostějovem.
Co je podle vás silná a slabá stránka Hanáků?
„Prostějov má hodně zkušené mužstvo,
zejména defenzivu. Schuster, Janíček,
Polák, ti si dokážou obranu řídit. Právě ve
zkušenostech a v defenzivě je silná stránka Prostějova. Na hrotu mu občas vypomáhá Karel Kroupa, který dal nedávno
důležitý gól na 2:1. I směrem dopředu
dokážou být Prostějované nebezpeční.
My se naopak budeme snažit o rychlou
kombinaci a náběhy za obranu. V rychlosti bychom měli mít navrch.“
yy Jihlava je aktuálně čtvrtá. Je toto
umístění splněním předsezónního
cíle?
„My jsme před ní ani žádné velké
neměli. Spíše to bylo o očekávání.

byl svátek fotbalu
Skončilo nám sedm hráčů, měli jsme
tak prakticky znovu vybudovaný tým.
Jsme tedy hodně rádi za to, kde se
v tabulce pohybujeme, že jsme v užší
špičce a že hrajeme pohledný fotbal.
Jen nám chybí body zvenku, kde podáváme horší výkony než doma.“
yy Před Jihlavou jste dlouho trénoval v Karviné. Ohlížíte se ještě nyní
za překvapivým koncem v týmu,
který se i vaší zásluhou v roce 2018
zachránil v nejvyšší soutěži?
„Prožil jsem tam čtyři roky, postoupil
jsem s Karvinou do ligy. Práci jsme tam
tedy nějakou odvedli. Konec byl takový,
jaký byl. Ale je to prostě fotbal. Moc už
na to nemyslím, snažím se spíš dívat dopředu.“

nejkratší vedení do přenosového vozu,
který stál venku na parkovišti. Bylo zajímavé sledovat, jak důležitými členy televizního štábu jsou „obyčejní“ technici
a stavaři.
Pro televizní štáb bylo trochu pikantní,
že se do Prostějova se vším vybavením
přesouvali z Jihlavy, kde předchozí
večer zpracovávali další přímý přenos
z utkání místní Vysočiny. Od brzkého
rána tak na stadionu panoval čilý ruch,
veškeré technické procedury se tak bez
problémů zvládly. Dalším úkolem byla
spolupráce s novinářským personálem,
především reportérem utkání, který měl
na starost veškeré rozhovory před utkáním, v přestávce a po jeho skončení.
Zatímco Zbrojovka byla v tomto ohledu zkušená a tehdejší trenér Roman
Pivarník, který mimochodem v té době
ještě netušil, že se jedná o jeho poslední
zápas na brněnské lavičce, byl nastoupen k předzápasovému rozhovoru,
na prostějovské straně jsme si museli

pečlivě hlídat, aby vše časově klapalo.
Jak interview s trenérem Oldřichem
Machalou, tak se všemi hráči se vydařily. Pravda „ulovit“ v přestávce televizí
žádaného hráče problém nebyl, horší
to bylo po utkání, kdy panovala obrovská euforie z vítězné branky, která
padla až v samém závěru nastavení.
Navíc to tenkrát bylo poprvé, co v prostějovském dresu nastoupil Jan Polák,
který si měl ještě co vysvětlovat s fanoušky hostujícího celku.
Pokud si dobře pamatuji, byli z domácího dresu zpovídáni právě Polák, o přestávce Sus, který měl na svědomí penaltu
Zbrojovky, po zápase pak Koudelka,
který naopak proměněnou penaltou
zavelel k výsledkovému obratu. Každopádně tehdy vše vyšlo na jedničku,
a to jak výsledek zápasu, tak i obdržená
pochvala televizního štábu za vzornou
spolupráci. Můžeme tedy jen popřát,
aby stejně tak úspěšně po všech stránkách dopadl sobotní duel s Jihlavou.
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DIVOKÝ KONEC PŘIPRAVIL ČECHOVICE O RADOST ĠHFKRYLFNĄ)UDQWLñHN.ROHġNií
Å'YDERG\MVRXPiOR´
Nákopy hrajícího kouče Určic Kobylíka slavily úspěch

ČECHOVICE Fotbalový svátek čekal mnohé příznivce fotbalu
zProstějovaablízkéhookolívnedělnímodpoledni.Čechovicenasvém
trávníku hostily v rámci 13. kola skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS
georgraficky blízkého rivala z Určic. Což znamenalo nejen derby jako
hrom, ale také jistotu kvalitního fotbalu. A kdo došel, nezklamal se.
A navrch dostal pořádnou porci dramatu a zcela nečekanou zápletku
v podobě posledních šesti minut utkání a penaltového rozstřelu. Ten
ponechal konečný triumf v čechovickém hnízdě.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
5VCXRąGFXÚMQRGO
Domácí Čechovice šly do utkání jako
třetí tým tabulky, Určice byly desáté.
O favoritovi tak nebylo pochyb. Také
aktuální forma hovořila spíše pro domácí
celek. Ten si i po minulé sezóně brousí
zuby na čelní pozice tabulky, i když o postupu do krajského přeboru už se v tomto příměstském klubu nehovoří tak hlasitě, jako tomu bylo v minulosti. To Určičtí
již mají za sebou dokonce své intermezzo
v divizi, nyní však klub prožívá těžší časy
související s přestavbou mužstva.

8ÚXQL\¾RCUW
Úvodní poločas nabídl trochu něco
jiného, než fanoušci čekali. Od začátku
totiž byly aktivnější Určice. Zejména
Bross a hrající trenér Kobylík dělali soupeřům problémy. Jenže hosté své šance
neproměňovali. Ani četné standardní
situace, ani řadu zajímavých situací před
bránou. Přesto se ujali jednobrankového vedení. Domácí se oklepali až koncem poločasu a poslali na bránu několik
pokusů, ovšem nijak extrémně nebezpečných. První půle patřila Určicím.
Druhou naopak zprvu zvládli lépe
domácí. Začali více běhat, dostávat se
k balónu. A dokázali navíc otočit zápas
ve svůj prospěch. Ke konci navíc Určice otevřely hru a výsledkem toho bylo
několik přečíslení a rychlých útoků. Če-

chovice ale promarnily možnost navýšit si vedení a hořce litovaly: v poslední
šestiminutovce se totiž dvakrát trefil
Frehar. A zcela tak šokoval čechovický
tým a jeho příznivce. Následně se ale
témuž hráči nedařilo při chytání penalt.
Domácí tak brali trpké dva body.
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Foto: Michal Sobecký

1:1. Po hezké kombinaci navíc mohl
v 54. minutě otočit stav Kolečkář, nebyl
však přesný. Následně Určice zahrozily
Kobylíkem, i když na dlouhou dobu
naposledy. Záhy totiž padl gól na druhé
straně. Kolečkář totiž využil penaltu,
která proběhla po žluté kartě pro brankáře hostů – 2:1. Hanák s Kolečkářem
navíc krátce nato opět přitopili pod kotlem a byla z toho pořádná dělovka – 3:1.
Určice se ale nevzdaly, Bross dostal dvanáct minut před koncem průnikovou
nahrávku, ale chyběl mu k ní asi metr.
V roli kata se objevil Frehar, který dvěma góly v poslední šestiminutovce zcela
šokoval domácí – 3:2 a 3:3. V obou situacích měl prsty Kobylík, při druhém
pak vypomohl ránou i Šlézar.
Výsledkem tak byly pro Čechovice nechtěné penalty. V nich zprvu Určice dvě
ztrácely, navíc se v bráně příliš nedařilo
Freharovi, který do ní šel místo brankáře i kvůli své výšce. Stav nicméně snížili
Kobylík a Šlézar. Rozhodnutí přišlo
v páté sérii po ráně domácího Jiřího Běhala přesně k tyči – 4:3.

zejména ale dal důležité dva góly.
A nejenže kopal v penaltovém rozstřelu, neváhal poté ani jít do brány a pokutové kopy chytat. To jsou prostě nervy
ze železa!

<CLÊOCXQUVFWGNW

ČECHOVICE Vstřelil dvě branky,
k vítězství ale svému týmu nepomohl. Ten totiž dokázal získat
i ztratit dvoubrankové vedení,
navíc obojí zdánlivě lehce. František Kolečkář (na snímku) byl
tak po zápase viditelně rozladěný.
Stejně jako jeho spoluhráči, na nichž byla znát
frustrace. Koneckonců Čechovice byly
favoritem zápasu
a triumf až v penaltovém rozstčelu, k němuž muž zápasu přispěl
prvním proměněným pokusem,
je neuchlácholil.

Utkání přálo počasí, i když jen napůl.
zápas. Je to derby, soupeř je tady za
Slunce totiž značně svítilo do očí a znerohem. Navíc derby nemá nikdy faZačátek zápasu byl pro domácí Čechopříjemňovalo hru. Na konci zápasu, běvorita, to se taky ukázalo.“
vice jako z hororu. Určice totiž byly při
hem dramatického vyvrcholení, přiletěl
ƔƔ U vašich gólů: věděl jste dochuti, aktivní a záhy se začaly dostávat
na polovinu Určic druhý míč. Hodil
předu, co uděláte?
i do prvních šancí. V 7. minutě mohl dát
ho tam muž z nedaleké zahrady, kam
„Jo, určitě. U toho druhého gólu
první gól zápasu Frehar, po něm ještě
předtím po střele zapadl. Nicméně ne- ƔƔJak zápas hodnotíte zápas? Jste jsem to prostě jenom chtěl trefit nárdorážel Bross – neprosadili se však. Dvě
vybral si vhodný okamžik: hra se zrovna spokojen se ziskem dvou bodů?
tem a hotovo.“
minuty nato ale už ano: David Kobylík
k místu dopadu míče ze zahrady značně „Nejsme, dva body jsou málo. První ƔƔ Jste z těch hráčů, kteří před
poločas byl tedy od nás o dost horší střelbou radši zavřou oči?
se totiž dostal ke standardní situaci, přepřiblížila.
než ten druhý. Nedařilo se nám hrát „Jak kdy. Někdy je to opravdu tak, že
kopl zeď a brankář neměl nárok – 0:1.
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
dle našich představ, nedařilo se nám radši zavřu oči a doufám, že se trefím.“
Už v 10. minutě navíc Zapletal zasahodržet balón, prostě nic. Ve druhém ƔƔ Co čekáte od posledního podval proti puklici Krajíčka z úhlu, zákrok
Bouřlivá, zkrátka derby. Hezké počasí poločase jsme se zlepšili, ale prostě zimního utkání?
ale zvládl. Brzy po něm se navíc opět
nalákalo do ochozů řadu fanoušků. A ti nás postihla špatná koncovka. Když „Těžko říct. Bude to totiž další derby.
v šanci objevil Bross, který ale netrefil
své borce pořádně hnali kupředu. Při- nedáme šest tutových šancí, tak to Zase to bude těžký zápas na těžkém
druhou tyč brány přízemní střelou.
spěl k tomu i závěr střetnutí. Patrná byla potom nemůžeme vyhrát, že? A pak terénu u nás doma. Takže musíme se
Určice zkrátka byly na koni a vypadalo
také nespokojenost fanoušků Čechovic dostaneme na konci dva slepené na to pořádně připravit. Nesmíme
to, že zanedlouho půjdou do trháku.
s prvním poločasem, postupem času góly... Spokojení s výsledkem nej- to podcenit, Plumlov je houževnatý
Leč nestalo se tak. Hosté si sice dokázali
1UQDPQUVWVM¾PÊ
ale domácí příznivci své borce odměňo- sme, po druhém poločasu určitě ne.“ soupeř.“
vypracovat šance, s proměňováním ale
vali spíše potleskem. Hostujících fandů ƔƔ Bral jste utkání s Určicemi ƔƔ Navíc o víkendu vyhrál.
měli problém. Ve 30. minutě tak třeba
Šlézar pohrdl solidní pozicí na ose hřiš- Jaroslav Frehar byl na hřišti u vše- přijela hrstka, což je vzhledem k malé jako prestižní záležitost?
„Právě, teďka vyhrál, takže budou na
„Já to beru vždycky jako prestižní tom navíc dobře. A bude to těžké.“
tě. Hodně dělal problémy Čechovicím ho podstatného. Jednak dřel vzadu, vzdálenosti škoda.
Kobylík a jeho dlouhé nákopy. A nebyl
sám. I když s postupem času přeci jen
akcí ubývalo. Z utkání se načas stala
zákopová válka na středu hřiště. A až ke
&CXKF-1$;.ª-JTCLÊEÊVTGPÆT7TéKE
.WM¾w-1.è'-6,5QMQNèGEJQXKEG
konci první půle se osmělili také domá„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Do prvního jsme špatně nastoupili. Něco jsme si řekli v kabině, že chceme hrát aktivně, dostávat „Určitě jsme spokojeni s bodem, proti favoritocí. Walter nejdříve minul růžek branky. soupeře pod tlak. A ve druhé minutě soupeř kope dva rohy. To prostě nepochopím, absolutně nezachycený začátek. Pak jsme si říkali, že vi je to zisk. Cením si ho, protože kluci makali,
Na konci pěkné kombinace mohl být nemůžeme faulovat, a v posledních třiceti metrech má soupeř za poločas asi dvanáct karetních situací, z nichž z jedné padne gól. To prostě dřeli, až na hranici sebeobětování. Na konci jsme
za hrdinu Ondřej Halouzka, ale na míč je nekázeň mužstva a nedisciplinovanost. Naštěstí přišel výborný vstup do druhé půle a chytili jsme se. Nechci říct, že jsme dominovali, zariskovali na tři hráče vzadu. Bylo to vabank
ale byli jsme lepší. Výsledkem tohoto našeho aktivního pojetí hry byly dva góly. Vybudovali jsme si komfortní náskok, jenže pak nastala hodně, ale zvládli jsme to velmi dobře. Dlouhonedosáhl.
A hned zkraje druhé půle se začala poslední pětiminutovka. Veřejně do médií se nevyjadřuji k výkonům rozhodčích. Tady si ale troufám tvrdit, že jednomu z gólů předcházel době nás trápí penalty. Už jsme je prohráli čtyřifaul na Muzikanta. I přesto jsme v posledních deseti minutách měli hodně šancí dva na jednoho, čtyři na dva. A v těch pozicích byli zkušení krát a to je hodně. Ale hráči si sáhli na dno a jsme
karta obracet definitivně. Běhal totiž hráči jako Míša Ján, Petržela. Minimálně jedna tak měla skončit gólem. Nestalo se a tak jsme bod ztratili.“
rádi, že to tak dopadlo.“
z rohu velkého vápna trefil přesně –

Michal SOBECKÝ
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TJ Sokol Určice
3 :3
FGP Studio I.A třída Olomouckého KFS, skupina B

TJ Sokol Čechovice

Muzikant

Hanák

Kobylík

Šnajdr

Lukáš
KOLÁČEK

David
KOBYLÍK

Mariánek
Valtr

Zapletal

Kolečkář

Bross

O. Halouzka

Zelina
Hýbl

Šlézar
Haluza

Žáček

Frys

Frehar

Lakomý
Slezák

Veselý

Běhal

Branky: 63. a 66. Kolečkář, 48. Běhal

ČECHOVICE

Střely na branku:
Střely mimo branku:

6

Rohové kopy:

4

4

Krajíček

3 : 3

URČICE

Branky: 86. a 90. (+1) Frehar, 10. Kobylík

( 0 :1)

P K

Střely na branku:

4 : 3

Rozhodčí: Horák – Kylar, Chládek

Diváků: 225

Střely mimo branku:

4

Rohové kopy:

Žluté karty: 50. Lakomý, 52. Frys, 78. Ján

Žluté karty: 53. Krajíček, 62. Hýbl

Střídání: 58. Ján za Halouzku, 76. Petržela za Fryse

Střídali: 59. Kadlec za Šnajdra, 67. Antoníček za Slezáka, 85. Čajan za Krajíčka.
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Fotbalisté doběhli do poloviny sezóny. Podzim ale pokračuje dál
Večerník připravil sumář, komu se zadařilo, kdo překvapil a kdo zklamal
PROSTĚJOV Fotbalová podzimní část je téměř minulostí. Téměř. PŮVODNÍ
Jelikož počasí je letos nakloněno, odehraje každá soutěž minimál- zpravodajství
ně jedno, spíše hned dvě dějství z jarní poloviny navíc. Výjimkou
jsou„trojky“, které sezónu jako poslední začaly a jako první ji končí. pro Večerník
Vzhledem k tomu, že dnes Večerník vychází kvůli státnímu svátku Michal
o den později, naskytla se příležitost ohlédnout se za děním v sou- SOBECKÝ
těžích, které o uplynulém víkendu uzavřely oficiálně podzimní část. a Jan
Jak si vedou týmy z Prostějovska? Až příliš často špatně. Příkladný
je pohled na tabulky I.A třídy a I.B třídy. V obou případech jsou FRÉHAR
zde tři mužstva, která jsou k vlastní nelibosti uvězněna v suterénu tabulky. Oproti tomu Konice je
nečekaně vysoko, a oprávněně má políčeno dokonce na postup. Největším překvapením je ale
bezesporu Lipová, která je coby navrátilec do nejvyšší krajské soutěže patří ke štikám soutěže a drží
se v elitní šestce. Naopak zklamáním jsou bezesporu Klenovice, jakožto obhájce prvenství, který
odmítl postup o patro výš, nyní bojuje o záchranu a odvrací pád do Okresního přeboru.

Pøebor
Olomouckého
KFS
Ze dvou zástupců Prostějovska –
Kralic na Hané a Lipové – je zatím
v krajském přeboru jasně lepší druhý
jmenovaný. Lipová zatím jede, jako
dobře promazaný stroj. Pravidelně
sbírá body, zejména výhry, navíc se jí
často daří zvítězit jen o gól. Sílu mančaft ukazuje i tím, že řada úspěchů
přišla po otočení zápasu. Na druhou
stranu Kralice na Hané zatím zapisují
další rozpačitou sezónu. Zejména tedy
výsledkově. Tým je až třináctý, navíc
se mu až příliš často lepí smůla na paty
a utkání, kde jsou Kralice vyrovnaným
soupeřem nebo lepším, prohrávají.
Hrající trenér Petr Gottwald je ale optimistou. „Jdeme trošku nahoru, zlepšuje se nám hra. A postupně doháníme
manko v některých oblastech. Máme
mladý tým, co hraje s chutí, který nyní
čeká náročnější zimní příprava,“ vzkázal svěřencům kouč.
Oba zástupce Prostějovska čekají na
podzim ještě dvě utkání. Lipovou venku Velké Losiny a doma Ústí u Hranic,
Kralice na Hané se o body poperou
v Mohelnici a na svém stadionu také
s Velkými Losinami.

I.A tøída O KFS,
skupina B
Jestli se v nějaké grupě ukazuje pád
fotbalu na Prostějovsku, pak je to právě
tato. Z posledních pěti týmů tabulky
jsou totiž hned čtyři odtud! Nejhůře je
na tom Kostelec na Hané, který se trvale trápí a disponuje jak nejméně produktivním útokem, tak zdaleka nejhorší
obranou. „Podzim nám nepřinesl nic
moc pozitivního. V létě nám odešla řada
stěžejních hráčů, a ti z „béčka“ a dorostu
je zatím nedokázali kvalitou nahradit,“
konstatoval smířlivě Petr Merta, trenér
Kostelce na Hané. Jen o něco lépe je
na tom trojlístek Plumlov, Protivanov
a Určice. Zejména prvně jmenovaný
celek měl před sezónou jiné ambice.
„Čekali jsme, že budeme hrát v klidném
středu tabulky. Bohužel, trápí nás absence. Kompletní jsme hráli snad jen tři
utkání,“ posteskl si Petr Kiška, hráč a donedávna také trenér Plumlova.
Nejlépe jsou na tom tedy aktuálně
v Konici a Čechovicích. I když ani tyto
týmy nejsou na těch pozicích, co v minulé sezóně. Čechovice loni skončily
ve své skupině druhé a vysoko myslely

i letos. Aktuálně ale mají až čtvrtou pozici. Ještě o příčku níže je Konice, která
se trvale netají ambicemi postoupit
do krajského přeboru. „Z některých
zápasů jsme mohli a měli vytěžit více.
Bohužel se nám nedařilo bodovat proti čtyřem nejsilnějším mančaftům ligy.
Není ale nic ztracené, na jaře navíc hrajeme díky výměně pořadatelství o tři
zápasy více doma,“ věří trenér Konice
Petr Ullmann v kvalitní druhou polovinu. Ne bez důvodu: minulý ročník ji
měla Konice přímo snovou. Na závěr
podzimu čeká už na týmy jediné kolo.
A hned několik derby. Čechovice budou hostit Plumlov, Kostelec na Hané
Určice a Konice doma přivítá silný Lipník. Pouze Protivanov bude cestovat
dál, pokusí se překvapit první Brodek
u Přerova.

I.B tøída O KFS,
skupina A

Závěr obstarají zajímavé souboje. Vrchoslavice přivítají silný Tovačov, Klenovice hostí lídra z Troubek, Otaslavice
hrjaí doma s Horními Moštěnicemi, naopak na půdu soupeře vyjedou Mostkovice za Újezdcem a v neděli Pivín
přivítá Kovalovice. Právě kromě zápasu
Pivína se zbylé hrají v sobotu od 14.00
hodin.

I.B tøída O KFS,
skupina B
Ve skupině má Prostějovsko jen tři
zástupce. A ani jeden nepatří k lídrům
soutěže. Nicméně úplná bída to letos
taky není. Nejhůře jsou na tom Smržice,
které jsou jedenácté, s dvoubodovým
náskokem na poslední celek tabulky.
Týmu se dlouhodobě nedaří vítězit
a střádá delší šňůry proher. Hra jako
taková podle trenéra Iva Zbožínka ale
není tak špatná. „Bodový zisk jsme ale
měli mít vyšší. Hlavně mě mrzí prohry
s týmy, které jsou v tabulce okolo nás.
Tedy se Šternberkem, Týncem nebo
Doloplazy. Celkově hodnotím podzim
spíš negativně,“ vyjádřil se kouč, který
bohužel kvůli zranění musel zkraje sezóny ukončit aktivní hráčskou kariéru.
O čtyři body více má naopak Jesenec-Dzbel. Ten se v posledních dvou zápasech vytáhl, zapsal hned pět bodů.
Potýká se ale stále s nedostatkem hráčů
a plnou marodkou. „Doufám trochu,
že napadne sníh a my budeme mít
klid,“ smál se trenér Petr Tichý, kterému
například v zápasech chybí Laštůvka
a Tichý, ale i další hráči. Jeho tým navíc
patří k nejstarším v lize. Společně třeba s prostějovskou Hanou. Ta je letos
čtvrtá a i přes ne vždy přesvědčivou hru
zatím výsledkově navazuje na povedené jaro z minulého ročníku. Jedna věc se
však výrazně změnila: týmu nově chybí
branky Patrika Gábora. Jeden z nejlepších střelců soutěže zatím poměrně často brankově mlčí. I přesto ale Haná patří
k nejproduktivnějším celkům skupiny.
Všechny týmy z Prostějovska pak čeká
ještě jeden zápas. A všechny ho odehrají
venku: Smržice a Jesenec-Dzbel během
soboty v Leštině, respektive v Hněvotíně, prostějovská Haná zavítá v neděli do
Velké Bystřice. Všechna klání startují ve
14.00 hodin.

Ani v této skupině nemají některé týmy
z regionu na růžích ustláno. Zejména to
platí o Mostkovicích, které dosud nasbíraly pouhých sedm bodů. A patří v tomhle směru k nejhorším týmům v krajských soutěžích. Viditelně skleslý trenér
Ivo Kroupa ale zbraně ještě neskládá.
Jen o něco málo lépe na tom jsou totiž
třeba Otaslavice, i když v posledních
zápasech se tento tým probudil a dva
za sebou vyhrál. Stejně jako Klenovice
na Hané. Loňský král soutěže se trápí
na dvanácté pozici „Nejsem spokojený. První zápasy jsme odehráli ve stylu,
že jsme vítězové. A že to půjde samo,“
nechal se slyšet trenér Vladimír Horák.
Ten se před sezónou bál, že tehdy mistrovský tým po odmítnutí postupu ztratí motivaci. A jak se ukázalo, oprávněně.
Kromě tří celků naskládaných na spodních patrech tabulky má Prostějovsko
ještě dvě želízka v ohni. Deváté Vrchoslavice zatím po postupu překvapují,
daří se jim průběžně získávat body,
a to nejen doma. „Když teď porazíme
Tovačov, budu s počtem bodů spokojený,“ vyjádřil se k aktuálnímu postavení
týmu trenér Miroslav Panáček. Nejlépe
se ovšem z regionálních týmů daří Pivínu, který atakuje první příčku. Pyšnit se
může nejlepší obranou v soutěži a taky
faktem, že dokáže bodovat i se značně
zalátanou sestavou. „Ukazuje se, že se
Pøebor OFS - II. tøída:
dá i s torzem týmu vyhrát. I když se
Vrahovice to letos
štěstím,“ komentuje stav trenér Jaroslav
znovu rozjely
Svozil. Před sezónou připustil, že by
možnost postupu tentokrát v Pivíně Skončilo období papírových předpokladů a po necelé polovině okresního
zvážili. A zatím je tato otázka aktuální.

přeboru se už dá jak z tabulky, tak z výsledků a předvedených výkonů vyčíst,
kdo bude letos bojovat o postup do
krajské soutěže a kdo naopak bude řešit
velké problémy s udržením. Nejvyrovnanější výkony předvádějí Vrahovice
a zaslouženě vévodí tabulce. O slovo se
jako každým rokem hlásí Horní Štěpánov. Velké starosti mají naopak ve Výšovicích. Už loni se záchranářská mise
podařila až na poslední chvíli. Nyní jsou
ovšem bezkonkurenčně přikotveni na
dně. Těžkou podzimní část má i nováček z Plumlova. Místní rezerva schytala
nejeden debakl.
Nejlépe sezónu rozjely Vrahovice a letos to opravdu vypadá, že by se svého
vytouženého postupu mohly konečně
dočkat. „Hlavním cílem pro mě bylo
stmelit partu, což se opravdu povedlo
a výsledky, které teď máme, jsou nadstandardní, snad to vydrží,“ nechal se
slyšet trenér Vrahovic David Mezuliánek. Horní Štěpánov potvrzuje svou
sílu každým rokem, jenže vždy tam na
úplnou špičku tabulky něco chybí. Velmi mile letos překvapuje také Brodek
u Prostějova, který si zatím drží dobrou
formu a je stále v kontaktu s čelem.
Začátek vyšel skvěle také Skalce a Držovicím, oběma týmům však jakoby
v poslední době došel dech. „Přišlo
uspokojení po prvních výhrách a teď se
do toho hráči snaží dostat zpět,“ uvedl
kouč Skalky Stanislav Prečan.
Štikou soutěže je především ale rezerva
Kralic. Po postupu mezi okresní elitu
baví diváky, kamkoliv přijede pohledným fotbalem a spoustou branek na
obou stranách. „Všechno je pozitivní.
Jsem až sám překvapený, jak se nám
daří. Hrajeme dobrý a kombinační fotbal. Překvapila mě i fotbalovost soutěže.
Měl jsem z toho trochu obavy, ale zatím
je to všechno super,“ sdělil lodivod kralické rezervy Miroslav Takáč.
Velké rozčarování naopak prožívají
v Němčicích. Po padá do „okresu“ jsou
čtvrtým nejhorším celkem této soutěže. Po příchodu trenéra Voráče doufají
v lepší zítřky. Zklamáním jsou i Dobromilice, které po skvělé jarní části prožívají podzimní vystřízlivění. Jednoznačně
nejhůře jsou na tom ale Výšovice. Ty
stále čekají na první tříbodové vítězství
a se třemi body jsou přikované k poslednímu místu tabulky.

III. tøída, skupina „A“:
vznikly dvì poloviny
Nejnižší soutěž je přesně v polovině
a uplynulým víkendem zakončila podzimní část. Letošní výsledky i pohled
na tabulku jednoznačně poukazuje
na fakt, že „A“ skupina je výkonnostně rozdělena na dvě půlky. Zatímco
první čtyři týmy od sebe dělí dva body
a mají většinu vítězství, od pátého do
osmého místa jsou celky s opačnou
bilancí a velmi daleko od první čtyřky.
Největším otloukánkem jsou zatím
Pavlovice u Kojetína, které získaly jediný bod s rezervou Otaslavic. O návrat
do okresu usilují Čechovice „B“ i Nezamyslice, které loni přebor opustily. Při
pohledu na tabulku je zřejmé, že to oba
týmy myslely vážně. „Nezátka“ se drží
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na prvním místě o jediný bodík před
rezervou Čechovic. „S výsledky panuje
spokojenost, i když musím uznat, že
hlavně v zápasech se slabšími týmy mi
tam chyběla větší aktivita a zápasy jsme
odchodili, a můžeme být rádi, že jsme
neztratily body. V soutěži jsou čtyři
adepti na postup a bude to nejspíše boj
do posledního kola. Pokud by nám to
vyšlo, chtěli bychom jít nahoru a zápasů
odehrát více, než jich je ve trojce,“ prozradil trenér vedoucího celku z Nezamyslic Marek Pavelka. Do hry ovšem
vstupují ještě také Olšany u Prostějova
a Biskupice. Prvně jmenovaní mají stejný bodový zisk jako Čechovice a Biskupice jsou o jediný bodík za touto dvojicí.
Páté místo drží Bedihošť, ale již s propastnou devíti bodovou ztrátou. Dále
se seřadily celky ležící v těsné blízkosti Želeč a rezerva brodecká s otaslavickou.
„Sezóna se od začátku vyvíjela špatně
především z důvodu zdravotních problémů spousty hráčů. Tím pádem byla
spousta utkání, kdy jsme měli velký
problém béčko poskládat, protože
prioritou je samozřejmě A-mužstvo,“
hodnotí nepovedený půl rok vedoucí
otaslavické rezervy Pavel Skalický.

III. tøída, skupina B:
Kladky a Ptení se rvou
o postup. „Pøemky“ propadly
„Béčko“ přineslo několik překvapení.
Tím největším samozřejmě byl Otinoves, který se na poslední chvíli odhlásil
ze soutěže. A dostal za to desetitisícovou pokutu. Důvod? Nedostatek hráčů.
Následně se kvůli této odhlášce citelně
zamotal los. Z deseti týmů bylo devět,
oproti předpokladu tak měl každé kolo
jeden volný los.
Podzimní část nejvíce svědčila Kladkám. Ty byly před sezónou pasovány na
jednoho z adeptů k zisku titulu. A zatím
předpoklady potvrzují, když ztratily
pouze jeden bod v penaltách. Jinak jsou
zcela suverénní. Mají ovšem velkého
konkurenta v podobě Ptení. „Hodnotíme podzim kladně, kromě jednoho
zápasu máme všechny body. A doufáme, že jaro bude stejné,“ je spokojený
sekretář klubu Tomáš Nevrla.
Zbývající týmy navíc mají za Kladkami
a Ptením pořádný odstup, osmi bodů
a více. Následují je rezervy Brodku
u Konice, Kostelce na Hané a Protivanova. Poslední jmenovaný se i přes
relativně slušné umístění prezentuje
druhým nejhorším útokem, zato ale
skvělými výsledky v domácích utkáních. Ve třetím sledu pak zůstaly Čechy
pod Kosířem, Hvozd a Zdětín.

Zatímco Hvozd byl před sezónou kandidátem na suterén tabulky, zejména po
minulé, nepovedené sezóně. Ovšem
nestalo se tak. Naopak Čechy pod Kosířem podle vedoucího mužstva Zdeňka
Hrabala potvrzují předsezónní ambice.
„Je to zhruba na takové úrovni, jak jsme
čekali. U nás tedy panuje spokojenost.
Myslím, že takové páté, šesté místo je
ideál. A ztráta na třetí pozici zatím není
velká,“ míní. Poslední místo skupiny
pak zaujaly Přemyslovice, s jedním jediným bodem.
Na druhou stranu už začíná být zřejmé, které týmy se budou prát o postup. Adepti jsou jasní: Kladky a Ptení.
Přitom přinejmenším druhý jmenovaný celek by se posunu výš nebránil.
„Rozhodující zápas bude právě zápas
s Kladkami. Chceme určitě postoupit,“
potvrdil Nevrla.

06'l'UzRYLFÉP
a Mostkovicím
se daøí støídavì
Polovinu soutěže mají za sebou také
ženy. Oba celky mají zatím sedm bodů,
Držovice ještě čeká jeden duel, takže
bodově můžou povýšit. V Mostkovicích musí panovat určitě spokojenost.
Po loňské velmi nepovedené sezóně se
jim letos daří sbírat body. Držovice mají
cíle být okolo pátého místa, to se jim
také zatím daří.
Oba celky mají sice stejný počet bodů,
ale poměrně jiné výsledky. Zatímco
Držovice dokázaly dvakrát zvítězit a ve
čtyřech duelech padly. „Cílem bylo držet se ve středu tabulky, což se nám daří.
Takže z tohohle hlediska panuje spokojenost. Divize je velmi vyrovnaná, týmy
si mezi sebou berou body. Ta první
čtyřka je odskočená, ale taky už ne tolik,
jako to bývalo. Trochu mě mrzí, že kdybychom proměňovali šance, tak jsme
mohli mít bodů ještě více,“ hodnotí průběh soutěže trenér Držovic Tomáš Jetel.
Mostkovice sbírají pravidelně remízy. I vzájemný souboj přinesl remízu.
„Podzimní část hodnotím velice kladně. Oproti loňské sezóně jsme konečně začali získávat body. Sice spíše za
remízy, ale i tak panuje spokojenost.
Nejvíce mě mrzí prohra s Mutěnicemi
a Bezměrovem. Nedostatků v naší hře
je zatím stále mnoho, ale musíme jít
postupnými kroky dopředu. Všechno
nepřijde hned,“ uvedl kouč Mostkovic
Ondřej Milar.
Výsledky obou ženských mužstev
rozhodně signalizují, že je bude dobré
pečlivě sledovat i v jarním pokračování
sezóny.
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Sigma neměla konkurenci, domácí skončili sedmí
PROSTĚJOV K příjemným vzpomínkám na léto se nyní s odstupem
vrací čechovičtí sportovci. Ti 31. srpna uspořádali akci O Pohár primátora města Prostějova. V pořadí 11. ročník turnaje přípravek přivítal hráče ročníku 2009 a mladší. Turnaje se tehdy zúčastnilo osm
mužstev, bohužel se akce potýkala s tím, s čím většina letních sportovních událostí: na poslední chvíli se totiž odhlásily dva týmy. Od rána
osm týmů hrálo systémem každý s každým osmnáct minut, na dvou
hřištích a celkově se odehrálo osmadvacet utkání.
Účastníci turnaje byly výběry1. Sigmy Olomouc, který nakonec
SK Prostějov, Sigma Olomouc, 1. prošel celým kláním bez prohry
HFK Olomouc, MFK Vítkovice, a se ztrátou dvou bodů, za remízu
TJ Svitavy, Jiskra Rýmařov, Sokol s druhým týmem ze Svitav. Také
Olšany a domácí Sokol Čechovi- tento tým prošel turnajem bez
ce. „Prakticky od začátku šel jed- prohry, ale měl dvě remízy,“ okonoznačně za vítězstvím silný tým mentoval Josef Sklenář počínání

nejlepších celků klání. Třetí místo
obsadil celek MFK Vítkovice a domácí Sokol Čechovice vybojoval
tehdy 7. místo.
Slavnostní vyhlášení a předání cen
všem zúčastněným týmům začalo
chvíli po skončení finále a ceny
předával první náměstek primátora města Prostějova Jiří Pospíšil.
Nejlepším hráčem turnaje se stal
Šimon Kristek ze Sigmy Olomouc
a nejlepším brankářem Adam Halouzka z domácího celku. „S průběhem turnaje jsem velmi spokojeni, vše organizačně klapalo a za

to bych chtěl všem, kteří se na
přípravě tohoto turnaje podíleli,
ještě jednou poděkovat. Také bych
chtěl poděkovat samozřejmě městu Prostějov a primátoru Františku
Jurovi, který nad tímto turnajem
převzal záštitu, dále Nadačnímu
fondu Olomouckého krajského
fotbalového svazu a komisi mládeže Fotbalové asociace ČR. Pevně
věříme, že příští rok budeme pořádat již dvanáctý ročník tohoto
mládežnického turnaje,“ zhodnotil
turnaj hlavní pořadatel Michal Juryšek.
(sob)
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12. kolo, neděle 3. listopadu,
10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (Grečmal – Januš, Dokoupil).

MSDD – E ml.:
14. kolo, neděle 3. listopadu,
12.45 hodin: Kroměříž – 1.SK Prostějov „B“ (Popelák).

MSDD – E st.:
14. kolo, neděle 3. listopadu,
10.30 hodin: Kroměříž – 1.SK Prostějov „B“ (Popelák).

MSDL ml.:
14. kolo, sobota 2. listopadu,
12.45 hodin: Blansko – 1.SK Prostějov (Ehrenberger – Hubený, Křepský).

MSDL st.:
14. kolo, sobota 2. listopadu,
10.30 hodin: Blansko – 1.SK Prostějov (Křepský – Ehrenberger, Hubený).

06'l6.83,1$c%p
1. kolo, neděle 3. listopadu, 14.00
hodin: Držovice – Bezměrov (Koláček), Mostkovice volný los.

PØEBOR OFS II. TØÍDA:
14. kolo, neděle 3. listopadu,
14.00 hodin: Držovice – Tištín
(sobota 2. 11., 14.00), Vrahovice –
Vícov (sobota 2. 11., 14.00), Určice
„B“ – Kralice na Hané „B“ (hřiště
Výšovice), Plumlov „B“ – Brodek
u Konice (hřiště Krumsín), Výšovice – Dobromilice, Brodek u Prostějova – Horní Štěpánov, Němčice
nad Hanou – Skalka (hřiště Měrovice).

LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
14. kolo, sobota 2. listopadu,
14.30 hodin: TJ Sokol Leština – TJ
Smržice (Novák – Kreif), FC Hněvotín – Jesenec-Dzbel (Sedláček),
FK Velká Bystřice – TJ Haná Prostějov (neděle 3. 11., 14.00, Šmíd –
Kryl, Zemánek).

SMOOS I.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
14. kolo, sobota 2. listopadu,
14.00 hodin: TJ Sokol Otaslavice –
TJ Sokol Horní Moštěnice (Kryl), TJ
Sokol Vrchoslavice 1946 – TJ Sokol
Tovačov (Antoníček), TJ Sokol Klenovice na Hané – FK Troubky (Molík), TJ Sokol Újezdec – TJ Sokol
Mostkovice (Labaš), Sokol v Pivíně
– TJ Sokol Kovalovice (neděle 3. 11.,
14.00, Borůvka – Kylar, Valouch).

FGP STUDIO I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
14. kolo, neděle 3. listopadu,
14.00 hodin: TJ Sokol Čechovice
– TJ Sokol Plumlov (sobota 2. 11.,
14.00, Januš – Straka, Zbožínek),
FC Kostelec na Hané – TJ Sokol Určice (sobota 2. 11., 14.00, Drápal –
Štětka, Šerý), SK Brodek u Přerova
– SK Protivanov (Štěpán – Straka,
Jílek), TJ Sokol Konice – TJ Spartak
Lipník nad Bečvou (Šteier – Kopecký, Vachutka).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
14. kolo, neděle 3. listopadu,
14.00 hodin: FK Mohelnice – FC
Kralice na Hané (sobota 2. listopadu, 14.00, Slota – Petrásek, Polanský), Velké Losiny – SK Lipová (Polanský – Samek, Slota).

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
14. kolo, sobota 2. listopadu,
13.15 hodin: 1.SK Prostějov – FC
Vysočina Jihlava.
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mladí hráči. A sice ofenzivní specialista Fialka (21 let) a Denis Přikryl, který je ještě o dva
roky mladší. Branky přitom nedělily ani dvě
minuty. A reagovali na trefu Miklánka, která
přišla bezprostředně předtím. Když už to ale
vypadalo, že svěřenci trenéra Pavla Růžičky
budou stoprocentní, zasáhl osud, respektive
Juráš, který se dokázal prosadit minutu před
koncem základní hrací doby.
Vabank v podobě penalt už pak Lipová zvládla lépe. Lipová předtím kopala na podzim penalty jen jednou, Bohuňovice ale tehdy byly
přesnější. Nyní se ale Pavel Růžička s týmem
může dívat do dalších kol s optimismem. To
nejbližší ho čeká v neděli 3. listopadu, kdy
zajíždí do Velkých Losin. Zápas startuje ve
14.00 hodin.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku krajského přeboru najdete na
straně 27
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PROSTĚJOVSKO Utkání tří regionálních zástupců v I.B skupině B Olomouckého KFS tentokrát přinesly
nejvíce spokojenosti do Prostějova, kde má své sídlo Haná. Ta svému soupeři nastřílela hned pět branek
a s přehledem vyhrála. To sloučený výběr Jesenec-Dzbel doloval druhý bod až v penaltovém rozstřelu úspěšně. Zato Smržicím se nadále nedaří. I tentokrát prohrály a jsou na dohled sestupových pozic.

TJ Haná
3URVWđMRY

TJ Sokol Doloplazy

Branky: 5. Gotzel, 63. Navrátil –

2:5
(1:3)

„Byl to zápas s vedoucím týmem tabulky. Ukázal větší kvalitu a zkušenost
v šestnáctkách. Dub byl sice lepší,
nehráli jsme ale úplně špatný zápas.
V 55. minutě jsme dali tyč, měli jsme
tehdy možnost vyrovnat. Třetí gól rozhodl, neměli jsme už síly se zápasem
něco udělat.“

Hodnocení trenéra
Smržic Ivo Zbožínka:

6:7 pk

1:1
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TJ Haná
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TJ Sokol Doloplazy

jsme získali zaslouženě. Celý zápas
jsme byli lepší. Soupeř měl sice pár
dobrých ofenzivních hráčů, to ale
bylo vše. Po otočení výsledku jsme
měli utkání pod kontrolou.“

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 36. Občivač – 41. Poles.
Rozhodčí: Valouch – Ženožička,
Konvička. Žluté karty: 79. Šogor –
90. Svoboda. Diváků: 45.
„Výsledek je jasný. Tři body a vítězství sestava Jesence-Dzbelu: Burget –

19. a 23. Cibulec, 34. a 53. Novák,
89. Hladký. Rozhodčí: Dokoupil
– Stloukal, Švancara. Žluté karty: 47. Zábranský, 73. Zápařka, 82.
Dohnal – 75. Jančiar. Diváci: 70
sestava Hané Prostějov: Marák –
Trnavský, Makowski (65. Jančiar),
Macourek, Kolář – Novák (83. Ondráček), Typner, Krupička, Hladký –
Gábor, Cibulec (89. Bartoš). Trenér:
Daniel Kolář.
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BEZMĚROV, PROSTĚJOV Mostkovičanky
odjely k poslednímu zápasu podzimní části bez
svého hlavního trenéra Ondřeje Milara, kterého zastoupil Radim Karafiát. Hráčkám se ale
zápas příliš nevyvedl a soupeřky je jednoznačně přehrávaly. S výsledkem tak musí panovat
spokojenost, protože to mohlo skončit větším
debaklem.
V prvním poločase se do vedení dostaly domácí
hráčky po pokutovém kopu, kdy utekla útočnice
Bezměrová a stoperka Všetičková ji zastavila pouze za cenu faulu. Penaltu domácí Kristýnová proměnila s přehledem. I v dalším průběhu úvodní
půle byl domácí tým jednoznačně dominantnější
na míči a Mostkovice se pouze bránily.
Druhá pětačtyřicetiminutovka pokračovala v na-
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stoleném trendu a domácí hráčky směřovaly za
výhrou. Jenže pojistku stále nemohly přidat a hostující hráčky mohly z nějaké ojedinělé akce vyrovnat. To se ovšem ani nemohlo stát, jelikož se Mostkovičanky nedostaly ke střele. Čtvrt hodiny před
koncem tak přišla pojistka od domácích hráček,
kdy se prosadila Pitnerová, a bylo rozhodnuto.
„Musím uznat, že soupeřky nás ve všem předčily.
My se nedostávali vůbec do ničeho a po většinu
zápasu se pouze bránili. Bezměrov byl kvalitnější
a zaslouženě nás porazil. Za devadesát minut jsme
ani netrefili branku, to asi vypovídá za vše,“ zhodnotil utkání náhradní trenér mostkovických žen
Radim Karafiát.
Tímto zápasem Mostkovicím skončila podzimní
část sezóny, jelikož v posledním dějství mají ovlný
los. Z osmi duelů dokázaly získat sedm bodů a po
předchozí sezóně jde tedy o jednoznačné zlepšení.
(jaf)
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou tabulku najdete na straně 27

„Dá se říct, že nám výhra spadla do
klína. Šternberk trefil čtyři břevna
a tři tyče. Bereme to tedy jako spásu.
Chybí nám hráči, musel nám pomoci
i Zajíček z Brna. Šternberk si nezasloužil prohrát, ale takový je někdy fotbal.
K nám se zase konečně přiklonilo
štěstíčko.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Petra Tichého:

DRŽOVICE Ani držovickým ženám se nepodařilo získat o minulém víkendu nějaký
ten bodík. Ve vyrovnaném utkání proti favoritovi po poločase prohrávaly o jedinou
branku. Ve druhé půli šla pod sprchy hostující hráčka již po padesáti minutách, ale
početní převahu nedokázaly svěřenkyně
trenéra Jetele využít.
I když proti favoritům tak Držovice odehrály
více než důstojný duel. V prvním poločase
se svými sokyněmi držely krok, ale jedinou
branku dal soupeř. Po šťastné teči se míč dostal až do branky a do kabin se tak šlo za stavu
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Hned v padesáté třetí minutě byla vyloučena
Ingrová, která zastavila unikající útočnici. Domácí hráčky měly převahu, ale šance využít nedokázaly, a tak zůstaly bez bodu.
„Utkání jsme odehráli velmi dobře, ale bohužel nás trápí koncovka už pěkných pár zápasů.
Velmi mě mrzí, že jsme nedokázali využít převahu, kterou jsme si ve druhém poločase po
červené kartě připravili. Příští týden musíme
napravit dojem domácím zápasem s Bezměrovem,“ hodnotil trenér Držovic Tomáš Jetel.
Příští neděli tedy čeká ženy poslední kolo podzimu na domácí půdě proti Bezměrovu, který
se v posledních zápasech výsledkově zvedl.
Utkání začne ve 14.30 hodin.
(jaf)
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou tabulku najdete na straně 27

FK
6ODYRQtQ
TJ Sokol
3OXPORY

„Byli jsme tentokrát lepší, celý zápas vedli a vyhráli zaslouženě. Jsme
ale hrubě nespokojeni s výkonem
rozhodčího. Zápas byl veden tendenčně, vyloučení Hladkého ale bylo
v pořádku. Předtím tam ale třeba byla
neodpískaná penalta. A hodně dalších
věcí.“
(sob)

Hodnocení asistenta
trenéra Petra Kišky:

Branky: 24. Blaho, 71. Vlček – 20.
a 57. Hladký, 73. Bárta. Rozhodčí:
Kylar – Perutka, Čampišová. Žluté karty: 32. Hladký, 65. P. Kiška,
70. Kutný. Červená karta: 90.(+3)
Hladký. Diváků: 80.
Sestava Plumlova: Grepl – J. Kiška, Kutný, Kotlán, Vysloužil – Fajstl,
Ševcůj, Bárta, Aujezdský (61. Kratochvil) – Hladký, P. Kiška (82. Kolařík). Trenér: Petr Matoušek.
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chválím. Musíme však pracovat dál.“

4:3
)1:0)

TJ Sokol
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Hodnocení trenéra
Miroslava Panáčka:

88. Ďopan. Rozhodčí: Pekárek – Mlčoch, Krátký. Žluté karty: 64. Fialka,
88. P. Horák – 41. Šebák, 43. Vašinka,
70. Kužela, 90. Zaoral. Diváků: 89.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek
(46. Trávníček), Holub, Kaňkovský
(82. P. Horák), O. Dostál – Machálek,
Horák, Fialka, O. Dostál – M. Hradil
(59. Klesnil), T. Hradil. Trenér: Miroslav Panáček.

„Fotbal nemá logiku. Dali jsme čtyři
TJ Sokol
břevna, dvě tyčky. A soupeři udělal dvě
9UFKRVODYLFH
pološance a využil je. Klukům není co
1:2
7-6RNRO+RUQt
)1:1)
vytknout, bojovali. Ale když nedáte
0RÆWđQLFH
gól, nemůžete vyhrát. Měli jsme x střel,
(sob)
Branky: 38. M. Dostál – 5. Slanina, x šancí. Je to zklamání.“

la taktika hrát zodpovědně dozadu
a pokusit se zaútočit z nějakých brejků. Hráči si vzali pokyny k srdci a hráli
opravdu skvěle. V prvním poločase
jsme dokázali dvakrát skórovat.
A v šatně jsme si řekli, že musíme hrát
více na míči. A soupeře nepouštět do
hry. Ve druhém poločase jsme dokázali přidat čtyři krásné góly. Troubky
dokázaly upravit na 4:1, ale to už nemělo na průběh utkání žádný vliv.
Hráčům patří velké díky za odvedené
výkony a pro diváka krásný fotbal.“

4:0
První velká šance na sebe nedala dlouho čekat. K míči se ve vápně málem
dostal Zapletal a mohl Mostkovice
poslat do vedení. To se psala 6. minuta. V té 12. naopak mohly udeřit do
té doby ospalé Klenovice. Dva hráči
Mostkovic se na vlastní půli srazili
a byla z toho šance domácích. Leč
neproměněná. Za dvě minuty zastihla v akci Dadáka, který pohrdl množstvím prostoru na křídle. A nezakončil
dobře. Dvě minuty na to prošel Jančík

S KNH
S MOS

přes dva hráče středem pole, jenže byl
vytlačen do rohu. To 22. minuta však
už šanci Mostkovic přinesla, navíc
obrovskou. Foret dával po standardní
situaci mimo z perfektní pozice. Jenže
neproměnil a záhy přišel trest. César
dlouho operoval před brankou soupeře. První ataky ještě defenzíva ustála,
později však právě César sklepl míč pro
Fryse, který v 31. minutě poslal domácí
do vedení – 1:0. Radost z něj byla značná: Mostkovice do té doby měly optický tlak a mnohem více se držely na
balónu. To se však inkasováním branky
změnilo. Dadák se totiž objevil v další
šanci a na konci poločasu byl k vidění
opět César. Zatímco však za předchozí

činnost sklízel hlavně potlesk, tentokrát rozesmál diváky střelou-nestřelou,
když míč putoval někam ke křečkům
na poli za hřištěm.
Právě César však zahájil Klenovickou
hitparádu, střílel však vedle. Mostkovice odpověděli pokusem Vojtíška,
nicméně jejich převaha byla minulostí. Navíc v 51. minutě brankář hostí
chyboval a doslova daroval branku
Rozehnalovi, který tak navýšil na 2:0.
Aktivitu v branku následně neproměnil Foreta Zapletal, kterému ale utekl
míč a šance skončila dříve, než začala.
Ze strany Klenovic naopak létala do
vápna řada centrů, ale střely na jejich
kontě nepřibývaly. Jedenašedesátá
Minuta pak přinesla nepěknou srážku
hlavami Fryse a Bureše.
Brzy to ale bylo už 3:0: Skřička vystihl
rozehrávku soupeře, pak zasekl brankáři s poslal míč kolem něj do brány.
Po této akci definitivně Klenovice
ovládly utkání. Navíc záhy přidaly čtvr-

klikni na

FOTOGALERIE

-NGPQXKEMÚ/CTVKP%ÆUCT XRTCXQXéGTXGPÆO D[NLGFPÊO\JNCXPÊEJUVCXGDPÊEJMCOGPč
XÊV÷\UVXÊ-NGPQXKE
Foto: Michal Sobecký
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PØEBOR OFS STARŠÍ
PØÍPRAVKA:
25. kolo, neděle 3. listopadu, 9.00
hodin: Čechovice – Němčice nad
Hanou, Konice – Čechovice, Němčice nad Hanou – Konice, Němčice
nad Hanou – Kostelec na Hané,
Kostelec na Hané – Konice, Kostelec na Hané – Čechovice (hřiště
Kostelec na Hané).
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na
naši návštěvu!
(sob)

3´(%252)60/$'h©l&,
4. kolo, sobota 2. listopadu,
10.00 hodin: Lipová – Ptení
(9.00), Němčice nad Hanou – Protivanov, Vrahovice – Brodek u Prostějova, Horní Štěpánov – Mostkovice (neděle 3. listopadu, 9.00),
Přemyslovice – Otaslavice (neděle
3. listopadu, 10.00), Vícov – Bedihošť
(neděle 3. listopadu, 10.00).

FLY UNITED KRAJSKÁ
6287¨l0/$'h©l&,
2. kolo, sobota 2. listopadu, 9.45
hodin: Nový Malín – Haná Prostějov (Šrejma), Kostelec na Hané
– Horka nad Moravou (10.00,
Petrásek), Chválkovice – Jesenec-Dzbel (neděle 3. listopadu, 13.00,
Majer).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©l&,
2. kolo, sobota 2. listopadu,
12.30: Konice – Čechovice (9.00,
Winkler), Slavonín – Olšany
(10.00, Dokoupil), Nezamyslice-Němčice nad Hanou – Dub nad
Moravou (Němec).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©l&,
2. kolo, sobota 2. listopadu, 14.00:
Konice-Horní Štěpánov – Čechovice (10.45, Winkler), Slavonín – Olšany (11.30, Dokoupil), Nezamyslice-Němčice nad Hanou – Dub
nad Moravou (Němec).

.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „A“:
1. kolo, sobota 2. listopadu, 10.00
hodin: Olšany – Slavonín (Šteier),
Dolany – Kostelec na Hané (14.00,
Zbožínek)

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROST:
2. kolo, sobota 2. listopadu, 10.00
hodin: Konice – Černovír (Šafařík), Plumlov-Určice – Mohelnice (Kryl), Šternberk – Čechovice
(14.00, Čampišová).

06l/8
12. kolo, neděle 3. listopadu,
12.15 hodin: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (Januš – Grečmal, Dokoupil).

´
menicko

Vladimír HORÁK - Sokol Klenovice na Hané:
„Řekl bych, že to vůbec nebylo tak jednoznačné, jak vypadá
výsledek. V první půlce nás soupeř překvapil, byl rychlý, fotbalový, lepší než my. Těžko jsme se s tím vyrovnávali. Darovali nám ale branku. To byla výhoda, od té chvíle jsme byli
klidnější. Soupeř nám daroval tři góly, byli jsme šťastnější, sami
jsme si tolik šancí zase nevypracovali. Ale rozhodně Mostkovice nebyly o tolik horším soupeřem, jak napovídá skóre.“

Ivo KROUPA – Sokol Mostkovice:
„Zlomila to obrovská individuální chyba našeho brankáře. Gól na
dva nula... Ještě když soupeřův gólman udělá úplně to stejné a viděl
jste co náš hráč udělal - trefil tyčku. Od té chvíle kluci psychicky
odpadli. Do té doby jsme byli i lepší než Klenovice. nedáváme
ale šance, a pak už je to s náma strašně jednoduché. Už jsme pak
ustrašení a nejsme schopni se vrátit zpátky do zápasu. je prostě vidět,
jak na tom jsme...“

Pozápasové hodnocení trenérù

tý gól, kdy po pěkné kombinaci střílel
Rozehnal z rohu vápna – 4:0. Zbytek
zápasu pak již domácí měli zcela pod
kontrolou. A ukázali, že po hrůzostrašném začátku sezóny nemají úplně špatnou formu. Naopak Mostkovice se dále
trápí: prohrály pět ze šesti posledních
utkání, z toho mají za sebou nyní sérii tří
proher.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku I.B třídy, skupiny „A“ i dalších krajských a okresních soutěží najdete na straně 27

0RVWNRYLFHVRXSHŐHWUiSLO\.OHQRYLFHMLPQDNRQHFGDO\ÿW\ŐNX

Branky: 3. Skála, 50. Fabián, 64. Stokláska – 5. Trajer, 13. J. Svozil, 38. Bartoník, 85. M. Svozil. Rozhodčí: Novák – Navrátil, Drtil. Žluté karty: 65.
Slaměník, 78. Zývala, 80. Stokláska –
28.
Trajer.
Diváci:
78
Sestava Sokola v Pivíně: Fürst – Frýbort, Petržela, Bartoník, Pátek – Vrba

(60. Nakládal), Valtr, M. Svozil, Oršel Branky: 47. a 77. Chvojka, 68.
(81. Sedlák) – J. Svozil, Trajer. Tre- a 85. Gerneš, 25. Vogl, 30. Vlanér: Jaroslav Svozil.
chynský – 74. Juránek. Rozhodčí:
Lasovský – Landa, Horák. Žluté
Hodnocení trenéra Pivína Jarokarty: 50. Šubrt, 80. Ruszó – 38.
slava Svozila:
Stoklásek, 53. Stískal. Diváci: 80
„Soupeř šel brzy do vedení, my se ale Sestava TJ Sokol Otaslavice: Hon
dostali do trháku 3:1. Druhý poločas (89. Vršecký) – Ruszó, Koudela,
nás soupeř stále víc tlačil, až vyrovnal. Šubrt (69. Kaplánek), Vogl, Smékal
Nedal ale řadu dalších šancí. Pak si ale – Tkáč (74. Kaláb), Drmola, Chvojnaši Svozilové pohráli ve stylu Já na ka, Gerneš – Vlachynský (81. Šatný).
bráchu a byl z toho gól. Dobře nám Trenér: Jiří Hon.
zachytal brankář a musím poděkovat
Hodnocení trenéra Otaslavic
klukům. Je vidět, že i v hodně zalátané
Jiřího Hona:
sestavě se dá vyhrát. I když se štěstím.“
„Od začátku jsme věděli, že nás čeká
TJ Sokol
2WDVODYLFH
nejtěžší soupeř v soutěži. Zároveň
6:1
jsme ale věděli, že nenastoupí soupeFK
)2:0)
Troubky
řův nejlepší střelec Koller. I tak se urči-

Naopak Vrchoslavice těsně padly

PROSTĚJOVSKO Několik překvapivých výsledků přinesly víkendové zápasy skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS. O největší překvapení se postaraly „Metle“, které smetly na domácím trávníku
lídra tabulky a jednoznačného favorita Troubky. Pivín si i přes problémy se sestavou poradil s dalším
soupeřem a drží druhou příčku. To Vrchoslavice tentokrát narazily a neuhrály ani bod. Podobně jako
Mostkovice, které špatný druhý poločas s Klenovicemi stál zápas i větší klid v tabulce.

Branky: 7. a 78. Hruban, 37. a 41.
Chytil – 14. Smékal, 62. Vasiljev.
Rozhodčí: Hampl – Jílek, Zemánek.
Žluté karty: 426. Zatloukal, 61. Baláš – 45. Murin, 81. Bušina. Diváků:
120.
Sestava Kostelce na Hané: HraHodnocení hrajícího trenéra
dečný – Synek (87. Jurník), Chytil,
Protivanova Milana Pitáka:
Baláš (69. Juračka), Kupka – Jamrich
„Snažili jsme se rozloučit s domácím (23. Fink), Hruban, L. Grulich, A.
prostředím vítězně. A naštěstí to vyšlo. Grulich – Holoubek, Zatloukal (89.
Po fotbalové stránce to nebyla žádná Pavlíček). Trenér: Petr Merta.
nádhera. Ale podařilo se nám otočit
Hodnocení trenéra
vývoj zápasu během asi dvou minut.
Petra Merty:
Škoda že až teď se nám podařilo bodovat. Příští zápas máme s Brodkem a je „Konečně se nám podařil vstup do
otázka, co od něj čekat. Je to lídr tabul- zápasu, brzy jsme vedli. To nás naky, jedeme tam tedy s tím, že můžeme koplo. Soupeři jsme ale také darovali
jen překvapit. Škoda že Plumlov vyhrál, dvacet rozpačitých minut. Kdybystejně tak Kostelec, o to důležitější tyto chom během nich dostali gól, svázalo
tři body jsou. Zadařil se pak tah s nasa- by nám to nohy. Branka před koncem
zením odpočatého Grmely do už una- poločasu nás ale uklidnila. Ve druvené obrany soupeře. Ukázalo se, že to hém soupeř neproměnil šance a my
byl na naší straně klíčový faktor.“
už si vítězství pohlídali. Musím vy)&.RVWHOHF
zdvihnout výkon Chytila, který coby
na Hané
stoper dvakrát skóroval, navíc byl
4:2
TJ Sokol
směrem dozadu stoprocentní. Vý(3:1)
%đORWtQ
sledek ale jde za celým týmem, kluky

na – 80. Jura, 81. Lýsek. Diváci: 120
Sestava SK Protivanov: Piták – Z. Pospíšil, Dvořák, M. Pospíšil, D. Sekanina
– Liška, Kropáč, T. Sekanina, V. Nejedlý, Rozsíval (46. Grmela) – R. Sedlák.
Hrající trenér: Milan Piták.

16#5.#8+%'5/'6.;.ª&4#2+8ª05'&4äª0#i2+%+

I. B třída skupina A

Branky: 57. Grmela, 71. V. Nejedlý, 73. R. Sedlák, 82. T. Sekanina – 22. Lýsek. Rozhodčí: Vedral
– Petrásek, Smékal. Žluté karty:
55. Dvořák, 78. Liška, 88. D. Sekani-

4:1
(0:1)

vit v branky. Paš třeba šel sám na bránu
a neproměnil. Paradoxně se pak přiznal
náš brankář Vévoda, že škrtl míč a poslal ho tak na roh. A po rohu jsme následně dostali gól. Ve druhém poločase
jsme díky Pašovi, který si vybojoval penaltu, vedli. Soupeř šel do deseti, protože celý zápas hrál důrazně a někdy až
za hranicí. Náš brankář ale dochytával
s utrženým stehenním svalem – nebyla náhrada. Z rohu jsme dostali gól na
2:2, a když už to vypadalo, že uhrajeme
aspoň remízu, tak z posledního náhodného nákopu jsme dostali třetí branku.
Nic ale hráčům i přes prohru nemůžu
vytknout. Bojovali jsme a i soupeř
uznal, že na podzim jsme u něj předváděli nejlepší fotbal.“

KLENOVICE NA HANÉ Nečekaný úvod měl začátek utkání 13. kola
skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS mezi Klenovicemi na Hané
a Mostkovicemi. Hostující Mostkovice totiž byly aktivnější, při chuti
a mnohem častěji na balónu. Jenže optickou převahu nedokázaly
využít. Výsledek? Jasné vítězství pro domácí mančaft, který ve druhé
půli značně zlepšil hru. Zejména pak její útočnou fázi.
0:1. Druhý poločas začal pro Držovice dobře.

držovických fotbalistek

&4ä
MUT

3:2
(1:1)

více čtěte na jiném místě této dvouŽouželka, Horák, Trnka (34. Ošlej- strany
TJ Sokol
šek), Tyl – Prokeš, P. Tichý, Zajíček,
ÔMH]GHF
Burget – Poles, Svoboda. Trenér: Petr
3:1
TJ Sokol
)1:3)
Tichý.

*JNOFJQDà<IFT=@UOM@I½M<<=@U=J?Ą Těsné domácí loučení

Branky: 22. Luža – 4., 41. a 83.
Šálek, 64. Prokeš, 66. Kaiser. Rozhodčí: Antoníček – Keluc, Milar.
Žluté karty: 40. Šálek. Diváci: 60
sestava Smržic: Kollmann – Vařeka (64. A. Studený), Tomiga (20.
Kalandřík), Gottwald, Augustin –
Kotlár, Klus, M. Verner, Pleva (77.
Doseděl), Š. Verner (46. M. Studený) – Luža (69. Martinák). Trenér:
Ivo Zbožínek

1:5
(1:2)

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH
TJ Sokol
8UćLFH

více čtěte v Rozhledně na straně 34

pk 4:3

3:3
(0:1)

Branky: 41. Navrátil, 67. Zbořilák, 85.
Suchánek – 16. a 56. Krása. Rozhodčí: Chládek – Horák, Doležal. Žluté
karty: 38. Zbořilák, 44. Machač, 55.
Suchánek, 66. Hrabal, 80. Václavíček
– 17. Krása, 57. Cetkovský. Červená karta: 81. Václavíček. Diváci: 150
Sestava TJ Sokol Konice: Vévoda – L.
 (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW Bílý, Oščádal, Drešr, Procházka – Krása
(74. Knoll (82. Blaha), Širůček, KořenovHra Kralic i výsledek jej potěšily, nicméně ani jedno ský, Pěruška (77. Holub) – Paš, Cetkovnechce přecenit. „Jednalo se o slabšího ze soupeřů. ský (57. F. Bílý). Trenér: Petr Ullmann
A tyto soupeře musíme porážet. Ne třeba tak vysokým
Hodnocení trenéra
rozdílem, ale musíme,“ nabádá Petr Gottwald.
Konice Petra Ullmanna:
Navázat na úspěch bude moci se svěřenci hned dvakrát. Zatímco většina týmů končí se zápasy hned prv- „Výsledek je pro nás až moc krutý.
ní víkend v listopadu, Kralice na Hané čekají utkání Hlavně v prvním poločase jsme měli
hned dvě. V sobotu 2. listopadu zajíždí do Mohel- tři gólové šance, které jsme měli přetanice, týden nato pak, rovněž od 14.00 hodin, doma
přivítají Velké Losiny.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou
tabulku krajského přeboru najdete na straně 27
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I.B třída skupina B

V ROCE 1989?
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(3:0)

7:0

Prostě paráda! Kralice na Hané mají za sebou
vesměs hororový podzim, během kterého si sáhly
na dno. Minimálně to tabulkové. Fotbalisté Kralic
se trvale trápili v koncovce a zejména v prvních
zápasech nedávali vůbec žádné branky. To se ale
místy mění a ukazuje to i víkendový zápas s Černovírem. Svěřenci trenéra Gottwalda ho doslova
rozstříleli. A sám hrající kouč na tom měl nemalou
zásluhu. Kralice se díky třem bodům posunuly
mimo dohled sestupových příček. Nicméně na
výskání to stále ještě není.
Po utkání byl pochopitelně právě Petr Gottwald nemálo spokojený. „Byl to zápas, který nám vyšel se vším
všudy. Navíc konečné skóre mohlo být ještě vyšší,“
poznamenal šestačtyřicetiletý fotbalista, který svým
svěřencům pomohl dvěma góly. Za brankami se pak
Kralice snažily jít jako vždy: hned od samého začátku
duelu. „Snažili jsme se na soupeře vletět. A podařilo se.
Hned po první vstřelené jsme chtěli dát i pojišťovací
branku,“ prozradil Petr Gottwald. S odstupem se to
podařilo a tak mohl hrát tým klidněji.
I tak ale zůstával kouč nohama na zemi. „O přestávce jsem nabádal, že může padnout korigující branka.
Nebo dvě a bude problém,“ vzpomíná. Nakonec se
ale otočení ze strany soupeře vůbec nemusel bát. „Věnovali jsme se dál zápasu a soupeři naplno. Od stavu
4:0 se hrálo na jednu bránu,“ vyjádřil se Petr Gottwald.

FC KRA
6,è'4

PROSTĚJOVSKO Víkendové zápasy v I.A třídě Olomouckého KFS skupině B přály outsiderům.
Překvapivě všechny tři celky z Prostějovska dokázaly zvítězit. Včetně Kostelce na Hané, jehož série proher zdánlivě nebrala konce. Méně šťastní jsou v Konici, která smolně prohrála s Beňovem,
když nedokázala využít šance. A navíc přišla o brankáře. O derby mezi Čechovicemi a Určicemi
podrobně referujeme na straně 34 dnešního vydání.
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LIPOVÁ VYDŘELA
I.A třída skupina B
REMÍZU, KRALICE Týmy ze spodku tabulky stoprocentní: radují se Plumlov,
ZOSTUDILY ČERNOVÍR 3URWLYDQRYL.RVWHOHFQD+DQp.RQLFHVPROQĚSDGOD
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Lipová jede. I přes zaváhání nedávno proti
Mohelnici patří Lipová mezi nejpříjemnější překvapení tohoto ročníku krajského
přeboru. A o víkendu to opět potvrdila.
Tentokrát se sice neraduje ze tří bodů, ale
alespoň ze dvou. Což je vzhledem k vyrovnanosti tabulky stejně obrovský úspěch.
Každý zisk může nyní Lipovou posunout
i o tři příčky. Totéž ale platí také o případné
ztrátě nyní šestého týmu tabulky.
Úvod utkání byl přitom spíše vlažný. Alespoň
co se týká gólového konta, Ani jeden z týmů
se do konce první půle neprosadil. A vypadalo to vskutku na plichtu. K té sice došlo,
ovšem se skóre 2:2. Tužili se přitom zejména

SK LIP
TAT LIT

PROSTĚJOVSKO Poměrně překvapivé výsledky se zrodily
u dvou zástupců Prostějovska v Krajském přeboru. Lipová totiž
tentokrát nevyhrála za tři body, což bylo v předchozím období
u nováčka poslední dobou standard. Zejména však Kralice na
Hané probudily svou ofenzívu. Už první poločas ukázal, že tentokrát chtějí svěřenci hrajícího trenéra za každou cenu vyhrát.
A během toho druhého se z výhry stal debakl.

Clean4you krajský
přebor mužů
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á
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připravila sportovní redakce Večerníku
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Vítězná série pokračuje. Kralická rezerva dokázala uspět také na půdě
Držovic a tabulkou stále stoupá vzhůru. Nyní se nachází již na čtvrtém
místě. Do jakého umístění jejich vpád do nejvyšší okresní soutěže
dospěje, bude i nadále velmi zajímavé sledovat.

SM LÍK

51-1.8ª%18

Vícovu naprosto nevyšel zápas s rezervou Plumlova. Jak sám uznal i
trenér Krutovský, mužstvo předvedlo jeden z nejhorších výkonů v celé
sezóně. Navíc si odvezlo nemilou zkušenost, kdy byl vyloučený Ježek napaden fanouškem...

PROGNÓZA NA 2. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
6,6KwVÊP
6,5QMQN&TåQXKEG
VS.
Držovicím se v posledních kolech příliš nedaří. Nicméně tentokrát splní roli favorita, i když o gólové žně zrovna nepůjde.
Přesto se svěřenci kouče Skácela vrátí na vítěznou vlnu.
6,5QMQN8TCJQXKEG VS. 6,5QMQN8ÊEQX
Vícov nedávno ukázal, že umí dávat góly. A Vrahovice to
ukazují dlouhodobě. Takže o koření fotbalu nebude nouze,
rozhodne nakonec lepší produktivita favorita.
6,5QMQN7TéKEGd$q VS. (%-TCNKEGPC*CPÆd$q
Hosté mají skvělou formu: od konce září neprohráli.
Nicméně ani ta určická není špatná. K vidění bude v souboji rezerv napínavý souboj, který nakonec ovládnou domácí.
6,5QMQN2NWONQXd$q VS. ,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
Hosté podruhé za sebouu venku neprohrají, když ukáží větší soudržnost. Proti „béčku“ Plumlovu mluví zejména nevyrovnanost
výkonů a výsledků, která jej bude opět trápit. Rozhodnou peanlty.
(%&QDTQOKNKEG
(-8ÚwQXKEG
VS.
Outsiderem jsou Výšovice, které ovšem čas od času umí soupeře
zaskočit a to bude i tento případ. Derby totiž až příliš často maže
papírové předpoklady, domácí prokážou větší entuziasmus.
6,5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC VS. 6,*QTPÊiV÷R¾PQX
Jednoznačně šlágr kola. Setkají se třetí s druhým týmem tabulky a bude to pokoukaná. Dramatický duel rozsekne až závěr
zápasu, ve kterém prokážou větší kvalitu v útočné fázi hosté.
(-0÷OéKEGPCF*CPQW VS.
(-5MCNMC
Slibně se vyvíjející sezóna domácích je tatam. A Němčice nadále padají tabulkou. Pád ovšem zastavili o víkendu penaltovou
výhru v prostějovském Brodku a uspějí i v tomtoe zápase.

Tip
8GéGTPÊMW

2:1

Tip
8GéGTPÊMW

4:2

Tip
8GéGTPÊMW

3:2

Tip
8GéGTPÊMW

1:2 pk

Tip
8GéGTPÊMW

2:1

Tip
8GéGTPÊMW

3:4

Tip
8GéGTPÊMW

3:2 pk
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2. Jan Dvořák (Vrahovice)
3. David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
4. Jan Studený (Sokol Vrahovice)
Libor Němec (Horní Štěpánov)
6. Jakub Kratochvíl (Dobromilice)

15 branek
14
12
11
11
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!!!

Skalka předvedla dobrý výkon, ale nestačil

VRAHOVICE Třinácté kolo Přeboru OFS Prostějov-II.třídy nabídlo šlágr kola ve Vrahovicích, kam přijela Skalka. Favoritem
byli jednoznačně domácí, které vévodí tabulce nejvyšší
okresní soutěže, ale Skalka nechtěla dát kůži lacino. Po velmi
vyrovnaném průběhu dokázali v závěrečné půlhodině utkání
zlomit na svou stranu domácí. Hosté po propadáku z minulého kola předvedli diametrálně odlišný výkon, ale i tak odjíždí
bez bodu a dokonce s bůrem. Lídr z Vrahovic tak zůstává na
čele tabulky, Skalka kotví v klidném středu.

KOLA

1. Petr VODÁK (Sokol Určice)

VRAHOVICE DALY VE ŠLÁGRU BŮRA
S VRA
SK SKA

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Začátek sobotního zápasu měl říz.
Hned po deseti sekundách se Studený
tlačil do zakončení, ale obrana hostů
ještě odolala. Ve 3. minutě už se skóre
měnilo. Centr z levé strany se dostal až
ke Studenému, který ho z úhlu vracel
na branku a Glouzar si nechtěně srazil
míč za svá záda – 1:0. O chvíli později
střílel Hýžďál a chtěl vyrovnat, jeho pokus brankáře Krče spíše rozchytal. Následně měla Skalka dva rohové kopy
- první směřoval do branky a brankář
domácích ho vyrazil na další, druhý už
skončil brankou. Odražený míč převzal Hýžďál, který ho nachystal Makošovi, a ten ho uklidil do branky – 1:1.
Hned z rozehrávky si domácí mohli
vzít vedení zpět, Studený ale o kousek
minul branku. Svou pětiminutovku
pak měl souboj Bukovec – Bartoník.

5:2

Oba hráči po sobě šli nad hranicí pravidel v každém souboji, až po udělení
žlutých karet se uklidnili. Vrahovice
chtěly své vedení zpátky a po půlhodině se jim to podařilo. Dvořák nádherně vysunul Kurfürsta, který zachoval
klidnou hlavu a propálil brankáře - 2:1.
Hosté se potom tlačili za vyrovnáním.
Nejprve se Hýbl otočil ve vápně, ale
střela z úhlu šla jen do boční sítě. Po
chybě v rozehrávce domácích se dostal ke střele Hýžďál, ale střela skončila
mimo zařízení. Kurfürst pak měl na
noze pojištění vedení, ale na malém

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar.

vápně volejem hrubě přestřelil branku.
Konec první pětačtyřicetiminutovky
se pak spíše dohrával.
Jak začala první půle, tak i druhá. Studený tváří v tvář brankáři ho pouze
trefil. A tak přišlo vyrovnání z kopaček
hostů. Prucek držel ve vápně Hýbla a
sudí Zika nařídil penaltu. Tu si vzal na
starost Tydlačka a s velkým štěstím ji
dopravil do sítě – 2:2. To Skalku hodně
nakoplo a Vrahovice najednou nebyly
tak dominantní. Jenže z ničeho nic našel
centr na zadní tyči Vargu, který těžkou
střelu dokázal poslat na opačnou stranu
branky a mohl se radovat – 3:2. Hosty
to nepoložilo a dál se snažili tlačit. Největší šance přišla po akci Makoše, jenž

se uvolnil na straně a jeho pokus brankář Krč vykopl na vápno, kde jej našel
Bartoník a ten svou střelu opřel o břevno. Pojistka vedení přišla pro domácí po
faulu Glouzara na Studeného s odpískanou penaltou. Míč si postavil Dvořák a
zkušeně proměnil – 4:2. Poté už hrály
pouze Vrahovice, Skalku tento okamžik
zlomil. Domácí ale zahazovali šance.
Nejprve Varga neprostřelil Glouzara,
Doležel jej o něco později propálil, ale
na čáře byl proti Spisar. Pátého gólu se
ale přece jen diváci dočkali. Centr Bukovce Glouzar podběhl a míč zapadl
přesně za zadní tyč – 5:2.
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku najdete na straně 27

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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„První půli jsme odehráli dobře. Zkomplikovali jsme si zápas
na začátku druhé, kdy jsme do něj vstoupili velmi špatně.
Soupeř měl spoustu šancí a musíme být rádi, že je neproměnil. Přestali jsme hrát a vázla nám souhra. Naštěstí se nám
poté podařil závěr, kdy těch posledních dvacet minut bylo
daleko lepších.“

„Do utkání jsme šli s tím, že budeme hrát na pět záložníků, protože
jsme věděli, že Vrahovice mají skvělý přechod do útoku, a to jsme
s nimi hrát nechtěli. Zalezli jsme do bloku a hráli jsme na protiútoky.
Troufám si říct, že jsme do toho čtvrtého gólu hráli vyrovnaný zápas.
Za výkon chci klukům poděkovat, protože oproti minulém týdnu to
bylo diametrálně lepší.“

13. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Brodek u PV
FK Němčice nad Hanou

2:2
(1:0)
4:5 pk

Branky: 12. Hladík, 53. Piňos z penalty
– 50. Reiskup, 80. Jordán. Rozhodčí:
Vrážel – Dokoupil, Motal. Žluté karty:
58. P. Soldán, 72. Pávek, 88. Gamberský
– 56. Řezáč. Diváků: 44.
sestava Brodku u PV: Vystavěl – Stejskal, Bureš, J. Matoušek, Crhonek – Piňos, Pávek, P. Soldán, Zatloukal – Hladík,
Švéda. Střídali: R. Soldán, Zbořil, Gamberský. Trenér: Michal Jelínek.
sestava Němčic: Kučera – Tomek, Navrátil, Vejvoda, Chalánek – Frgál, Župka,
Horák, Rus – Reiskup, Hrabal. Střídali:
Jordán, Kolečkář, Vévoda, Řezáč. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů:
Michal Jelínek: „Do zápasu jsme vstoupili bez čtyř zraněných hráčů z utkání ve
Výšovicích. V takovémto složení jsme letos ještě nehráli... Ale musím říct, že hráči
k tomu přistoupili zodpovědně a odehráli dobrý zápas. Remíza byla zasloužená,
ale v posledních deseti minutách jsme
měli čtyři gólovky. Penalty už jsou naše
klasika, nedaří se nám.“
Pavel Voráč: „Před výkopem nás bylo
přesně jedenáct, chtěl bych poděkovat klukům z dorostu, kteří nám přijeli
pomoct po svém dopoledním zápase.
Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř, ale
nebáli jsme se. První půli jsme prohráli,
ale hráčům jsem říkal, že duel můžeme
otočit. Po vyrovnání jsme sice zase dostali branku, ale povedlo se nám znovu
srovnat. Na penalty jsem tým nabádal,
ať se soustředí, dali jsme všech pět, takže
spokojenost.“
Sokol Určice „B“
3:3
(2:2)
TJ Horní Štěpánov
3:4
Branky: 4. Kouřil, 40. a 80. Vodák z
penalty – 28. a 37. z penalty Němec, 50.
Tyl. Rozhodčí: Hubený – Protivánek,
Klusal. Žluté karty: 27. Hudský, 34. a
60. Nakládal, 38. Vodák, 87. Berčák – 43.
Marek, 84. Klimeš. Červené karty: 60.
Nakládal – 90. Marek. Diváků: 55.
sestava Určic: Pokorný – Kadlec, Hudský, Nakládal, Berčák – M. Mlčoch, P.
Mlčoch, Pospíšil, Melka – Kouřil, Vodák.
Střídali: Hanzelka, Pavlů, Ježek, Čajan.
Trenér: Karel Vlach.
sestava Horního Štěpánova: Suchý –
Sigl, Rychnovský, Klimeš, Janíček – D.

Liška, Němec, Meluzín, Fojt – Bašný, M.
Liška. Střídali: Laštůvka, Červinka, Marek, Tyl, Kohůt. Trenér: Adolf Langer.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Do zápasu jsme šli s tím,
že soupeř je druhý v tabulce a musíme
hrát zodpovědně zezadu. Šance byly na
obou stranách, ale dařilo se nám držet
taktiku. I když jsme prohrávali po hodině
hry a Nakládal dostal červenou, hráče
jsem nabádal, aby stále předváděli svou
hru, výsledek že se dostaví. Před koncem se nám povedlo z penalty vyrovnat.
Kluci to odehráli na maximum a musím
je chválit. Trápí mě ale penalty. Pokorný
dokáže jednu chytit a my dokážeme dvě
kopnout vedle. To se nemůže stávat!“
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se k zápasům nevyjadřuje.
TJ Sokol Držovice
2:3
(0:3)
FC Kralice na Hané „B“
Branky: 50. Dokoupil, 70. M. Kolkop
– 2. a 17. Havlíček, 21. O. Petržela. Rozhodčí: Dömisch – Krátký, Weiser. Žluté
karty: 88. Fiferna – 55. Ječmínek, 64. Petržela R., 66. Uličný. Diváků: 35.
sestava Držovic: Molovčák – Chlup,
Valenta, Šťastný, D. Kolkop, - Hodulák,
M. Kolkop, Procházka, Budaj – Fiferna,
Dokoupil. Střídali: Vymazal, Kučera,
Valenta, Budaj. Trenér: Jindřich Skácel.
sestava Kralic: Miller – Dvořák, Uličný, Dokoupil, Zatloukal – O. Petržela,
Kawij, Havlíček, Růžička, Zapletal – R.
Petržela. Střídali: Takáč, Svozil, Balák.
Trenér: Miroslav Takáč.
Pohledem trenérů:
Viktor Šťastný - (hrající asistent Držovic): „Zápas rozhodlo prvních dvacet minut, kdy nám hosté dali tři góly.
My jsme neodehráli špatný zápas, ale
začali jsme hrát až v patnácté minutě.
Bohužel jsme dali jen dvě branky. Ale
výkon od patnácté minuty podle mě
nebyl vůbec špatný.“
Miroslav Takáč: „Po dvaceti minutách jsme vedli tři nula po nádherných
kombinačních akcích. Soupeř ale nehrál vůbec špatně, jen své šance neproměňoval. Ve druhé půli se jim podařilo
rychle snížit a drama bylo na světě. Na
konci zápasu byly šance na obou stranách a byly tam i nějaké tyčky. Vítězství
jsme ale udrželi a naše série pokračuje.“
(úsměv)

FC Dobromilice
Jiskra Brodek u Konice

4:2
(3:2)

Branky: 11. a 23. Bako, 43. Kratochvíl,
75. z penalty Fialka – 30. a 40. Kolář.
Rozhodčí: Vrážel – Weiser, Vičar. Žluté karty: 17. Ryška, 22. Kratochvíl – 75.
Burget, 88. P. Koudelka. Červená karta:
75. Burget. Diváků: 44.
sestava Dobromilic: Nosek – Kubíček,
Rochla, Ryška, Prášil – Bako, Selucký,
Václavík, Svozilek – Fialka, Kratochvíl.
Střídali: Abeles, Špaček, Makiš, Prusenovský. Trenér: Michal Rochla.
sestava Brodku u Konice: Kováč –
Müller, Burget, J. Koudelka, Blatner – Z.
Koudelka, P. Koudelka, Sekanina, K. R.
Grepl – Kolář, Vičar. Střídali: Sychra, M.
Grepl. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Fotbal to moc nepřipomínalo, byla to spíš klasická kopaná.
Byli jsme možná o trošku lepším týmem,
a proto jsme dokázali získat tři body.
K fotbalu to ovšem mělo opravdu daleko...“
Patrik Müller: „Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Neproměnili
jsme penaltu, a pak dvakrát inkasovali.
Podařilo se nám vyrovnat, ale za chvíli jsme zase prohrávali. Ve druhé půli
rozhodla penalta pro domácí a červená
karta pro Burgeta za urážky rozhodčího.
Celkově to byla kopaná a sudí pouštěl
zákroky za hranou.“
TJ Sokol Plumlov „B“
2:1
Sokol Vícov
(1:1)
Branky: 45. a 83. Aujezdský – 36. Vávra.
Rozhodčí: Hubený – Duda. Žluté karty: 66. Gryglák, 75. Kotlán, 82. Surma –
25. Vávra, 68. Chytil. Červená karta: 75.
Ježek. Diváků: 84.
sestava Plumlova: Kutný – Surma,
Grygák, R. Bureš, M. Bureš – Kratochvíl,
Kotlán, Křesela, O. Čarný – Kolařík, Fajstl. Střídali: Aujezdský, Kiška, M. Čarný.
Trenér: František Kocourek.
sestava Vícova: Drexa - Pliska, Humpolíček, Adámek, Chytil – Ježek, Vávra,
Tesařík, Zapletal – Dokoupil, Sovík.
Střídali: Trnečka, Bartlík, Krutovský.
Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
František Kocourek: „Podle mého názoru zasloužená výhra. Celý zápas jsme
byli běhavější a fotbalovější než soupeř.

Povedlo se dát obě branky defenzivnímu
záložníkovi, což je zajímavé. Mrzí mě, že
došlo k incidentu po červené kartě mezi
vyloučeným hráčem a divákem. Utkání
jsme také mohli rozhodnout dříve. Ale
panuje spokojenost. Ještě bychom aspoň
tři body do konce podzimu chtěli získat.“
Miroslav Krutovský: „Nevím proč, ale
předvedli jsme nejhorší výkon sezóny.
Nehráli jsme vůbec dobře, i když jsme
se dostali do vedení. Utkání se lámalo až
na konci, kdy nejdříve dostal Ježek červenou kartu za přišlápnutí soupeře, což
byla oprávněná karta. Co mě ale nejvíce
mrzí, je napadení našeho hráče jedním
z diváků, to by se prostě nemělo stávat.
Soupeř se pak dostal do vedení a my už
v deseti neměli sílu s tím něco udělat.“
TJ Tištín
FK Výšovice

2:1
(1:1)

Branky: 40. z penalty a 80. Mojtek – 2.
Okleštěk. Rozhodčí: Dömisch. Žluté
karty: 80. Slavík, 87. Kubeš – 26. Krčmář. Diváků: 75.
sestava Tištína: Čoupek – Stančík,
Sipěna, Slavík, Cetkovský – Oulehla,
Hamala, Mojtek, Havlíček – Kuča,
Rehák. Střídali: Blumenstein, Špička,
Hýsek, Kubeš, Návrat. Trenér: Zdeněk
Oulehla.
sestava Výšovic: M. Škop – D. Mrňka,
Krajíček, Kozdas, Křivinka – M. Okleštěk, Krčmář, Škop, F. Okleštěk – Olbert, P. Mrňka. Střídali: Dudík, Gábor,
Obručník, Pelikán. Trenér: Michal
Dudík.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Zápas pro nás
začal hrůzostrašně. Hned první útok
hostů a míč skončil v brance. Naštěstí
jsme se z toho dokázali oklepat a bojovností se nám podařilo utkání otočit. Byl to ale klasický zápas, kde šlo o
velmi důležité body, taky to podle toho
vypadalo.“
Michal Dudík: „Jako přes kopírák
s minulým týdnem. Dostaneme se do
vedení, pak nedáme dvě tři tutovky a
ztratíme zápas. Nejprve branka z penalty a potom z přímého kopu. S fotbalem to nemělo moc společného. Na
tom málem hřišti to navíc do těch soubojů hodně svádělo.“
(jaf)
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PROSTĚJOV Více než stovka mladých zápasníků ze čtyř evropských zemí startovala na 32. ročníku tradičního mezinárodního
turnaje Memoriál Gustava Frištenského 2019. V prostějovské
sokolovně na Skálově náměstí se druhou řínovou sobotu praly
řecko-římským stylem talenty všech mládežnických kategorií, ale dojít k vítězstvím,“ řekl mimo jiné
největší hvězdou akce se stal jeden dospělý borec – slavný bojov- během své úvodní řeči Vémola,
ník MMA Karlos Vémola.
v dětství a mládí člen Sokola I.

pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Dohromady 175 mladých zápasníků ze 23 oddílů Česka, Slovenska
a Ukrajiny startovalo na 32. ročníku
tradičního mezinárodního turnaje
Memoriál Gustava Frištenského
2019. Čtyřiatřicetiletý „Terminátor“ byl suverénně nejznámějším
z oficiálních hostů, které pozval pořádající oddíl TJ Sokol I Prostějov.
Svalnatého vládce oktagonu přivítal
hlavní organizátor Jindřich Hejčík
a Karlos za bouřlivého aplausu zapl-

něné sokolovny všechny pozdravil
v rámci slavnostního zahájení.
„Gustav Frištenský pro mě vždycky
byl, je a bude obrovským vzorem.
Proto beru jako velkou čest, že mě
sem pořadatelé pozvali a můžu se
jako host zúčastnit jeho memoriálu, který jsem kdysi sám coby malý
zápasník několikrát absolvoval.
Samozřejmě jsem tady hned napoprvé nevyhrál, ale vrátil jsem se, zkoušel
to znovu a nakonec vítězství
opakovaně vybojoval. Totéž
radím vám:
nic nevzdávejte a přes porážky se snažte

Karlos Vémola:

Krátký proslov měli také další hosté: předseda Svazu zápasu ČR Belo
Svitek, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov Jiří
Pospíšil, starosta Sokolské župy
Prostějovské Svatopluk Tesárek,
praneteř Gustava Frištenského
Zdenka Frištenská i zakladatel
turnaje Jindřich Hejčík. Tomu jak
Belo Svitek, tak Svatopluk Tesárek
předali ocenění včetně Čestného uznání za celoživotní přínos zápasnickému sportu
u příležitosti jeho kulatého životního jubilea – sedmdesátých narozenin.
Po slavnostním prologu už se šlo do
boje, jednotlivá utkání
mnohahodinového
zápasového maratonu
probíhala souběžně na
dvou žíněnkách. Na

„Mladým
sportovcům
říkám, že
k vítězstvím
se musí
probojovat
přes
porážky“

Marek SONNEVEND
ƔƔ Co vás přivedlo na tento mládežnický turnaj?
„Moje zápasnická minulost a touha
podpořit sportující děti. Za pořádající TJ Sokol I Prostějov jsem jako
malý zápasil, mám na tu dobu krásné vzpomínky. A když mě lidé z vedení oddílu pozvali, neváhal jsem
přijet. Moc jsem se těšil, jak si přímo
na místě mých sportovních začátků
živě zavzpomínám a zároveň podpořím spoustu dětí v tom, že se samy
sportu aktivně věnují.“
ƔƔ Ke zdejšímu memoriálu tedy
máte blízký vztah?
„Ano, hodně blízký. Gustav Frištenský pro mě vždycky byl, je a bude
ohromným vzorem, na tehdejší

dobu fungoval jako opravdový
sportovní profík se vším všudy.
Proto všem doporučuju, aby se
podívali na filmový dokument
o něm, protože poznají, jak neskutečný člověk to byl. Prostějovský
Memoriál Gustava Frištenského
jsem v mládí několikrát absolvoval,
napoprvé skončil mezi poraženými
a až potom se postupně dopracoval
k vítězstvím. Přesně tohle radím
i dnešním mladým sportovcům:
nenechte se odradit prohrami,
protože jen skrze ně, tvrdou práci
i pevnou vůli vede cesta k vybojování triumfů.“
ƔƔ Jak jste snášel logicky obrovský zájem přítomných v sokolovně o vaši osobu?
„Tohle mi fakt nedělá problém.
Pokaždé opakuju, že cítím svou
povinnost dělat co nejlepší jméno
všem bojovým sportům. A pokud
můžu věnovat radost komukoliv
podpisem, společnou fotkou nebo
stiskem ruky, udělám to rád. Jen si
musí všichni třeba chvíli počkat, aby
se na ně dostalo. (úsměv) Například
tentokrát jsem potřeboval sokolovnu na chvíli opustit a někam zajet,
lidi mě moc nechtěli pustit, tak jim
říkám: nebojte, já se ještě vrátím. (se
smíchem) Terminátor se snaží vždy
dodržet slovo!“

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

medailové posty letošního Memoriálu Gustava Frištenského se přitom v mnoha případech prosadili zástupci jak
organizujícího Sokola I Prostějov (celkově v hodnocení
družstev 5.), tak dalšího oddílu z regionu TJ Sokol Čechovice (v týmovém pořadí 6.) – viz podrobné výsledky, které
najdete na straně 26. Nejvíc ze všech ale vládli mladí Ukrajinci z HBDUSŠ Bolexin.
<CMNCFCVGNVWTPCLG,KPFąKEJ*GLéÊM XNGXQ FQUVCNQEGP÷PÊQF
RąGFUGF[5XC\W\¾RCUWè4$GNQ5XKVMC
Foto: Marek Sonnevend
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Mistrovské tituly biatlonistů
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Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Už podruhé za posledního půl roku se v Prostějově
objevil jako čestný host sportovní
akce slavný bojovník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola. Zkraje
června fandil při boxerském utkání Česko – Austrálie, nyní před
polovinou října přijel povzbudit
mladé zápasníky na 32. ročník
Memoriálu Gustava Frištenského. Večerníku při té příležitosti
ochotně odpověděl na několik
otázek v rámci exkluzivního rozhovoru.

FOTOGALERIE

ƔƔ Co řeknete k blížícímu se „Zápasu století“ 9. listopadu v O2 areně proti Attilu Véghovi?
„Že jsem v plné i nesmírně tvrdé přípravě a na tenhle zápas se strašně těším! Attila je jednička na Slovensku,
já v České republice. A teď se konečně ukáže, kdo z nás dvou je lepší. Já
nemám žádné pochyby a jako obvykle dělám maximum, abych svým
fanouškům doručil vítězství. Zatím
nechci říkat, jestli ho ukončím a případně ve kterém kole, nebo vyhraju
na body. Ale dopadne to jednoznačně, jednou pro vždy uzavřu diskuse
na téma: Vémola nebo Végh?“
ƔƔ Vašeho kamaráda Machmuda
Muradova angažovala elitní UFC,
okamžitě vybojoval první vítězství. Dočkáte se návratu do slavné
organizace i vy?
„Nepřestávám tomu pevně věřit. Za
Macha jsem měl velikánskou radost,
on je super bojovník a UFC si jednoznačně zasloužil, což dokázal hned ve
svém prvním utkání po minimální
přípravě. Co se mě týká, už hodně
dlouho dělám všechno, co můžu,
abych se do UFC vrátil. Porážím každého soupeře, který se mi postaví do
cesty, a až odklidím i Attilu, třeba přijde konečně ten správný čas. V každém případě – já nikdy nic nevzdávám. A lev žere první!“ (usmívá se)

z Prostějova!
PROSTĚJOV Klub biatlonu Prostějov se zúčastnil koncem září
mistrovství republiky v letním
biatlonu věkové kategorie dětí
v Břidličné. Na loukách a v lesích
Nízkého Jeseníku v Moravskoslezském kraji se prohánělo 270
mládežníků z více než 40 klubů
ČR a navíc i naděje ze Slovenska.
Na programu byly sprinty, štafety
a závody s hromadným startem.
Nádherné počasí, okouzlující
prostředí, bojovná i přátelská atmosféra, obdivuhodné výkony
sportovců. V tvrdé konkurenci
bojovali závodníci o každou vteřinu.
Při závodech prvního dne vybojovala ve sprintu zlatou medaili Ema
Švancarová a stala se tím národní
šampiónkou v kategorii žákyně
W13. Umístění dalších prostějovských biatlonistů: 10. Tomáš Kopecký (žáci M12), 13. Jakub Koukal
(žáci M13), 12. Michal Vlk a 14.
František Ševčík (oba žáci M14).
Následně se běžely štafety. Jako
vždy to byly velké bitvy a napětí až
do poslední předávky. Ani zde se
členové KB PV neztratili a ve štafetě
žákyň W13 dosáhla Ema Švancarová spolu s děvčaty z KBSKMVM na
prvenství, tedy další zlatou medaili.
V kategorii žáci M13 skončili Hanáci třináctí a mezi žáky M15 šestnáctí.
Co výsledky závodu s hromadným

startem, který byl na programu druhý den? 12. Tomáš Kopecký (žáci
M12), 14. Ema Švancarová (žákyně
W13), 21. Jakub Koukal (žáci M13),
14. Michal Vlk (žáci M14).
Úplný závěr letošní sezóny letního biatlonu pak obstaralo mistrovství republiky dorostu a dospělých v Bystřici pod Hostýnem
o posledním zářijovém víkendu.
V disciplínách sprint, supersprint
a závod s hromadným startem zápolilo více než 200 tuzemských
soutěžících + jako hosté i sportovci z Německa a Slovenska. Vyslanci
Klubu biatlonu Prostějov se mezi
touto (mezi)národní elitou znovu
prosadili.
Ve sprintu obsadila Elen Melcrová
18. místo v kategorii W16, Ondřej
Vystavěl vydřel bronz v juniorech,
Roman Večeřa oslavil triumf v mužské kategorii M36 a Max Černý
skončil 11. (M46). Navíc odpolední
závod supersprintu vyhrál a další zlato ukořistil zase Roman Večeřa!
Neděle nabídla závody s hromadným startem, které Prostějovanům
přinesly následující výsledky: 18.
Elen Melcrová (dorostenky W16),
1. Ondřej Vystavěl (junioři), 4. Roman Večeřa (muži M36), 11. Max
Černý (muži M46). V celostátním
hodnocení klubů obsadila hanácká
výprava krásné páté místo z celkového počtu 36 oddílů.

0¾TQFPÊwCORKQP¾VQXN¾FNKOG\KOWåK/
4QOCP8GéGąC XRTCXQ CXLWPKQTGEJ1P
FąGL8[UVCX÷N XNGXQ 
Foto: archiv

'OC iXCPECTQX¾ WRTQUVąGF  X[JT¾NC
/è4XGURTKPVWå¾M[ÿ9 Foto: archiv

Nejúspěšnějšími závodníky KB PV
z národních šampionátů letního biatlonu 2019 se stali Roman Večeřa
coby dvojnásobný mistr ČR a zároveň vítěz celorepublikového žebříčku v mužské kategorii M36, Ema
Švancarová jako dvojnásobná mistryně mezi žákyněmi W13 a Ondřej
Vystavěl jakožto zlatý + bronzový
v juniorské kategorii.
(gš,son)
Výsledky ze závodu
najdete na straně 26
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Nový kouč hokejových Jestřábů Ladislav Lubina má za sebou
jednobodovou premiéru s Porubou a před sebou hromadu práce
PROSTĚJOV Jeden někdejší
špičkový hokejista na střídačce
prostějovských hokejistů skončil, jiný jej vystřídal. Jen tři dny
trvalo, než po odstoupení dosavadního kouče LHK Jiřího Vykoukala (bývalý reprezentační
obránce) nastoupil k jestřábímu
mužstvu nový hlavní trenér Ladislav Lubina (bývalý reprezentační útočník). Ještě před měsícem
vedl extraligové Pardubice, teď
vzal hanáckou štaci. Za současných okolností velice náročnou
i dost nejistou. „Není se však
čeho bát, naopak je pro mě výzva
Prostějov zvednout,“ řekl Lubina
(na snímku) v sobotu večer po
svém debutu na lavičce Jestřábů.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Jaká byla zápasová premiéra
v novém působišti proti Porubě?
„Samozřejmě jsem byl plný očekávání. Nakonec po utkání řeknu
dobrý bod, ale určitě jsme jich
mohli mít i víc.“
yy Jak se střetnutí z vašeho pohledu vyvíjelo?
„Jsem přesvědčený, že jsme v první
třetině měli víc ze hry, ale nedokázali to zúročit nějakou vstřelenou
brankou. Pak by bylo utkání pro
nás určitě jednodušší. Ve druhé
třetině se nám sice podařilo skóre
otočit, ale o tuhle výhodu jsme
přišli nesmyslnou pětiminutovkou
v úvodu třetí části. Říkali jsme si,
že musíme hrát v systému, hlavou,
zodpovědně od obrany, a my mís-

to toho dostali dva buřty během
chvilky. Pozitivní je, že kluci pracovali dál a věřili, že můžeme srovnat.
Což se povedlo. V prodloužení byl
lepší soupeř.“
yy Vyrovnávací gól hostů na
2:2 vypadal neregulérně. Co si
o něm myslíte vy?
„Já jsem ho viděl jako hodně
sporný, ale rozhodčí mi říkal, že
jej uznal, protože hostující hráč
v brankovišti tam prý byl natlačen
naším hráčem.“
yy Přesto jste z 2:3 vyrovnali
a v závěru sahali po tříbodovém
vítězství. Co chybělo?
„Ve dvou dnech od mého příchodu sem jsme několikrát mluvili
s Jirkou Vykoukalem, že největší
současná bolest týmu je zakončení.
Což se projevilo i dneska. My nejen
na tomhle určitě budeme pracovat,
snažit se to zlepšit. Jsem přesvědčený, že i tentokrát jsme měli na
vstřelení víc než tří branek.“
yy Jestřábi v aktuálním ročníku
pravidelně prohrávají druhé třetiny, s Porubou jste ji však ovládli 2:0. Jde aspoň o malý pozitivní
posun?
„Je potřeba do hry dostat víc taktického myšlení a reagovat v daném
systému hry na momentální vývoj
utkání.“
yy Zvažoval jste důkladně své
angažmá v elhákáčku poměrně
brzy po konci v Pardubicích?
„Ani ne. S panem Luňákem jsme byli
v kontaktu už několikrát v minulosti,
nikdy však naše spolupráce neklapla.
Teď mi znovu zavolal a já si řekl, že je
ta správná chvíle to v Prostějově zkusit. Odpočíval jsem už dost, žádné
obavy nemám. Spíš vidím jako výzvu
zdejší tým zvednout.“
yy Co se dalo vůbec stihnout za
tak krátkou dobu od vašeho ná-

stupu k mužstvu do prvního
duelu?
„Nedalo se stihnout skoro nic!
Proto jsme nic podstatného
zatím neměnili, spíš jen nějaké
detaily. A určitě je před námi
spousta práce. To by ale byla,
i kdybych tady působil od začátku sezóny.“ (úsměv)
yy Mrzí zpětně neproměněná přesilovka pět na tři
v poslední periodě?
„Myslím, že jsme ji neodehráli úplně nejhůř, ale docházelo
tam ke zbytečnému předržování
puku, což byla chyba. Když jsme
pak dostali kotouč konečně
dolů, byl prostor před bránou
přehuštěný bez možnosti dát
dobrou finální přihrávku. Za
takové situace se vše musí
řešit střelou z vrcholu kruhů
a dorážkami.“
yy Zaujalo mě, že jste si
po obratu na 2:1 vzal v polovině mače oddechový čas.
Proč?

S panem Luňákem jsme byli v kontaktu
už několikrát, nikdy však naše spolupráce
neklapla. Teď mi znovu zavolal a já si řekl,
že je ta správná chvíle to v Prostějově zkusit.

17072710828

„Hlavně jsem chtěl zastavit zvyšující se tlak soupeře. Ten timeout
jsem si hodlal vzít už několik předchozích střídání, ale pořád to oddaloval, pak už to prostě nešlo. Poruba tlačila čím dál víc, my jsme dělali
nesmyslné chyby a utkání bylo potřeba přerušit.“
yy Cítil jste po svém příchodu do
Prostějova na hráčích psychickou deku ze šňůry porážek?
„Ne, nemyslím si. A právě tohle je
podle mě pozitivní: že kluci nejsou
nijak moc skleslí a pořád mají víru
v nakonec dobrou sezónu. Jen teď

věci. Já tady nemíním dělat nějaké
převratné změny.
Spíš se budu snažit
klást velký důraz na
detaily a herní projev,
což pomůže způsob hry
i systém vylepšit.“
yy Nakolik reálně vidíte
možnost ještě proklouznout do horní osmičky pro

musíme být trpěliví, pracovat a ono
to přinese své ovoce.“
yy Máte před sebou ještě dva
duely během nejbližšího týdne
a poté desetidenní reprezentační
pauzu. Spoléháte na to, že během ní bude větší prostor s mančaftem něco udělat?
„Určitě se na tuhle přestávku těším,
hodně v ní popracujeme. Na všem
včetně kondice a nejvíc na zmíněném zakončení.“
yy Největší problém tedy vidíte
právě ve finální fázi útočných
akcí?
„Problémů máme samozřejmě víc,
ale kdybychom například dnes měli
o dvacet procent lepší koncovku,
tak bychom vyhráli.“
yy Realizační tým zůstal stejný.
Nehodláte do jeho složení sahat?
„Vůbec ne. Nic personálního už
se měnit nebude, spolupracujeme
s Jirkou Vykoukalem i všemi dalšími včetně tréninků na ledě. A musíme věřit naší společné práci.“
yy Jaký rukopis chcete kolektivu
vtisknout?
„Filozofie trenéra je jedna věc
a realita věc druhá. Já jsem dospěl
k názoru, že kouč si může dovolit
to, na co má mužstvo. Pokud máte
neomezený rozpočet a můžete si
mančaft postavit podle sebe, tak
lze uplatnit své názory, ale ve většině týmů musíte přizpůsobit své
myšlení hráčskému kádru, který
máte. Podle toho, co jsme se bavili s Jirkou Vykoukalem, tak máme
velice podobný, ne-li téměř stejný
názor na herní systém a podobné

nadstavbu Chance ligy?
větší bodo„Pochopitelně máme větš
nebude lehké
vou ztrátu, kterou nebud
smazat. My se ale nesmíme za každou cenu za něčím honit, důležité
hlavně na
je jít zápas od zápasu. A hl
sobě makat tak, abychom se jako
tým hokejově zlepšovali. K
Když budeme hrát v každém utkán
utkání dobře,
přijdou i výsledky a pak se s postavením v tabulce ještě dá něc
něco dělat.
Prvotní však je kvalita výkon
výkonů. Každopádně prostějovský man
mančaft má
sílu, a byť se sezóna zatím nevyvíjí
optimálně, může ještě dop
dopadnout
velice dobře. Podstatné je postoupit do play-off.“

3x foto: Marek Sonnevend

vizitka
LADISLAV LUBINA
✓ narodil se 11. února 1967
ve Dvoře Králové nad Labem
✓ má za sebou vynikající hráčskou kariéru
špičkového hokejisty
✓ postupně prošel kluby Tesla Pardubice,
Reipas Lahti (Finsko), ESV Kaufbeuren
(Německo), EV Zug (Švýcarsko), Saxonia Foxes (Německo),
Železárny Třinec, opět Pardubice a Dvůr Králové
✓ s pardubickým týmem vyhrál českou extraligu (1989),
ze které má ještě tři stříbra (1994, 1998, 2003) a jeden bronz (1999)
✓ byl dlouholetým reprezentantem ČR, jeho sbírku pěti bronzů
z vrcholných akcí mužů (ZOH 1992, MS 1990, 1992, 1998,
Kanadský pohár 1987) doplňují čtyři medaile z MS či ME juniorů
✓ je členem Klubu hokejových střelců deníku Sport
✓ jako trenér působil v Chrudimi, Pardubicích, Dvoře Králové,
Kometě Brno, Nových Zámcích (Slovensko), Slavii Praha,
Ertisu Pavlodar (Kazachstán) a naposledy znovu v Pardubicích,
jež zachránil v extraligové baráži a před měsícem byl odvolán
✓ coby asistent kouče pomohl Východočechům k mistrovskému titulu (2012)
zajímavost: v roce 2008 způsobil dopravní nehodu, při níž zahynul
otec fotbalisty Vratislava Lokvence, navíc z místa havárie utekl
a dostal trest 2 roky podmíněně
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Večerník mapoval situaci, jak to šlo den po dni
s koncem Jiřího Vykoukala na lavičce
a nástupem expardubického Ladislava Lubiny
PROSTĚJOV Po delší době – přesně po ne- P Ů V O D N Í
celých třech letech – došlo ke změně na po- zpravodajství
zici hlavního trenéra hokejistů LHK Jestřábi pro Večerník
Prostějov. Pojďme se podrobněji podívat, Marek
jaký průběh měl konec ve funkci dosavad- SONNEVEND
ního kouče Jiřího Vykoukala a nástup nového lodivoda Ladislava Lubiny.
PONDĚLÍ:
NÁZNAK PO DERBY
Ptačí dravci prohloubili svou rostoucí krizi
třetí porážkou v řadě, navíc hodně bolestivou – doma v derby s arcirivalem z Přerova.
Navíc už podruhé za sebou nevstřelili ani gól
a po utkání tak logicky viselo ve vzduchu obří
napětí. „Osobně chci poděkovat fanouškům
za to, jak nás dnes celý zápas podporovali, a za
všechno,“ volil Jiří Vykoukal hodnotící slova,
ze kterých se mezi řádky dal zřetelně vyčíst
podtext jeho dalších uvažovaných kroků.
ÚTERÝ:
SCHYLUJE SE KE KONCI
Leccos naznačila rovněž skutečnost, že
hned druhý den po ztraceném derby dorazilo Vykoukalovo služební SUV na parkoviště u prostějovského zimáku již po sedmé
hodině ranní. V trenérské kanceláři uvnitř

hráčské kabiny se celý den horečně jednalo
a bylo jasné, že se k něčemu schyluje.
Odpoledne také už začaly hokejovými kuloáry prosakovat první zprávy, že sportovní
manažer Jestřábů své současné působení na
střídačce uzavře. Stále však šlo jen o spekulace, které vedení hanáckého klubu ještě oficiálně nepotvrdilo.

STŘEDA:
VYKOUKAL ODSTUPUJE.
NEBO BYL ODEJIT?!
Před polednem jsou šířící se zvěsti potvrzeny
zprávou na webových stránkách LHK pod
názvem Jiří Vykoukal odstoupil. Jenže samotný kouč v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, který najdete na steJné straně dnešního
tištěného vydání, tuto zprávu víceméně popírá a uvádí, že konec proběhl na popud majitele. „Tým dnes odcestoval do Chomutova
bez hlavního trenéra Jiřího Vykoukala, který

po dohodě s majitelem odstoupil ze své funkce. Dál má na starosti své ostatní povinnosti
v klubu. Věříme, že tato změna dodá týmu
impuls k lepším výsledkům. Mužstvo dočasně povedou Ivo Peštuka se Štefanem Žigárdym,“ znělo však oficiální oznámení vedení
klubu, jehož zůstává Vykoukal jako sportovní
manažer členem.
<CVÊOEQ,KąÊ8[MQWMCNNCXKéMW,GUVą¾D[QRQWwVÊ.CFKUNCX.WDKPC XRQ\CFÊWRTQUVąGF UG
Letka řízená asistentem kouče a kormidelníPCUVąÊFCéMWJQMGLKUVč2TQUV÷LQXCRQUVCXKNXUQDQVWRQRTXÆ
kem brankářů se však za dané situace výsled
ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMWC/CTGM5QPPGXGPF
kově nezvedla. Hra sice nebyla úplně špatná,
PÁTEK:
a těšili se sem,“ řekl Lubina v krátkém rozale Piráti přesto triumfovali 3:1. A zároveň
hovoru.
se vědělo, že simultánně probíhají intenzivní PŘICHÁZÍ LUBINA
jednání šéfa Jaroslava Luňáka o příchodu no- I tentokrát se zvěsti záhy potvrdily, neboť
během pátku internet hokejového oddílu SOBOTA:
vého trenéra.
ze srdce Moravy oznámil: „Velké jméno JEDNOBODOVÁ PREMIÉRA
ČTVRTEK:
pro Jestřáby! Ladislav Lubina přebírá pro- Úvodní bitva červeno-bílých pod taktovkou
NÁHRADA NA CESTĚ
stějovskou letku!“ Bývalý špičkový hráč nového lídra realizačního týmu dopadla tak
Peštuka se Žigárdym začali mančaft zabrzděný a momentálně trenér s poněkud bouřlivější nějak napůl. Hanáci se sice po herní stránce
čtyřzápasovou sérií porážek připravovat na so- pověstí již vedl první trénink na nové štaci, částečně zvedli a proti rozjeté Porubě nebyli
botní duel s rozjetou Porubou. V pozvánce na současně přiblížil svůj příchod do elhákáč- daleko od vítězství, leč nakonec se museli
tenhle mač se přitom objevila věta: „Je možné, ka. „S panem Luňákem jsme byli v kontak- smířit s prohrou 3:4 v prodloužení znameže už v sobotu bude nový trenér stát na lavičce tu několikrát už v minulosti. Teď mi v týd- nající jediný získaný bodík do tabulky. Což je
a povede Jestřáby do boje o první osmičku.“ nu zavolal a já jsem nabídku přijal. Vím, kde vzhledem k situaci málo. „Samozřejmě jsem
Nejen v návaznosti na tuto zmínku ze zákulisí se mužstvo nachází, jaké má cíle a já bych byl plný očekávání. Nakonec po utkání řekčím dál víc prosakovalo, že rokování s adeptem chtěl pozitivním přístupem přispět, aby se nu dobrý bod, ale určitě jsme jich mohli mít
na uvolněný post lodivoda rychle spějí ke kon- posunulo tabulkou nahoru. Zároveň chci, i víc,“ konstatoval Ladislav Lubina v sobotním
ci a jeho nástup proběhne už velice brzy.
abychom na zimák všichni chodili rádi večeru.

2GFK¿]HMËFËWUHQÇU-LĆË9\NRXNDOKRGQRWLOQHMHQGRVDYDGQËSUĎEøKVH]ÑQ\

„HRÁČI MUSÍ ŘÍCT, ZDA JSEM JIM NĚCO DAL,
NĚKAM JE POSUNUL,
PROSTĚJOV Na lavičce Prostějova strávil v éře Jestřábů rekordní
dobu. Vždyť který jiný trenér se může pochlubit, že byl asistentem
nebo hlavním koučem Prostějova skoro sedm let? Vše hezké ale jednou končí a minulý týden se uzavřelo i působení Jiřího Vykoukala (na
snímku) na střídačce dravčí letky. Nadále ovšem zůstává sportovním
manažerem týmu. Týmu, kde post trenéra opustil bez hořkosti. Své
práce nelituje, její zhodnocení ale nechává na hráčích. „Je to otázka
zejména na ně, zda jsem jim něco dal,“ odmítá sebehodnocení.

NEBO JSEM BYL OCAS!“

Byla to úžasná spoluyy Byla vlastně trenéřina vaší
EXKLUZIVNÍ
práce. Pozice hlavního
první volbou?
trenéra
mě taky naplňorozhovor
„To rozhodně ne! Bral jsem to,
vala, ale nevím, jestli o ni
pro Večerník
že je to pro mě jen na určité obbudu v budoucnu usilodobí. Baví mě individuální práce
Michal SOBECKÝ
vat. I když, nikdy neřís mentální stránkou hráčů. Co
kej nikdy.“
yy Nejdříve se spolu podíváme do minu- se týká trénování, tak nelosti. Jak vzpomínáte na své první zápasy za rad lidi přemlouvám.
Jestřáby?
Nerad jim říkám,
„Tehdy jsem byl v roli asistenta trenéra. Je to
hodně dlouho zpátky, popravdě už si na ně
nevzpomínám.“
yy Byl pro vás tehdy začátek trénování jakýsi další kariérní krok. Jak jste ho vnímal?
„Spíše to byl návrat. Měl jsem nějakou dobu
odpočinek od hokeje. Oslovil mě tehdy majitel hokeje v Prostějově a pustil jsem se do
toho. Postupně se na to nabalilo stále více
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
rolí.“
yy Proč tehdy vyhrál právě Prostějov?
„Jsem z Olomouce a mám to kousek domů.
1F\Cé¾VMWLUGOEÊVKNPGDQOKRąKRCFCNQ
Pak samozřejmě majitelova vize. To rozåGLG\FGUPCJCQ\O÷PWVTGPÆTCCNGPG
hodlo.“
yy V organizaci Jestřábů jste již sedmý
\GUVTCP[OCLKVGNG7MQPéGPÊURQNWRT¾EG
rok. Jakou sezónu hodnotíte coby nejvydařenější?
CNGPCMQPGERąKwNQRT¾X÷QFRCPC.Wÿ¾MC
„Ono se to těžko hodnotí... Zažil jsem zde

&PGUWåDÚXCNÚMQWéRTQUV÷LQXUMÚEJ,GUVą¾Dč,+Ąª8;-17-#.
dobré a horší zápasy, stejně jako dobré

X[XTCEÊRčXQFPÊKPHQTOCEGåGPCRQUVJNCXPÊJQVTGPÆTCTG\KIPQXCN
a špatné sezóny. Nejvíce jsem si ale užil série play-off. Zejména s Kladnem a loni se že se musí vracet, být důraznější, dohrávat.
Vsetínem, to byly parádní boje. Jako nejvy- Pracovat navíc. Ve svém věku už by to měli yy Krásně jste mi nahrál. Setkal jste se v podařenější ale celkově hodnotím zápasy, ze mít osvojené. V kariéře jsem to zažíval jinak: slední době s takovým hráčem, kterému by
jeho hlava zabránila dostat se do nejvyšší soukterých mám radost.“
to byla dřina, dřina a dřina. Následovala ale
yy Určitě jste si dal při začátcích v Prostějo- radost spojená s následnými úspěchy. Jak těže?
vě nějaké mety. Které se vám podařilo splnit jsem řekl, můj problém asi je, a je mi to často „Nebavme se o tom, jestli do nejvyšší soutěže.
Ale o tom, jestli mu hlava zabránila podávat
a které naopak ne?
vyčítáno, že nechci hráče přemlouvat – musí
„Můjcílstáleje,abudutopořádopakovat,něco už určité věci po přechodu mezi dospělé výkon, na který má, nebo mu v tom zabránilo
klukům předat. Ať už po sportovní, nebo osob- umět. Krásné by to bylo s širokým týmem, jeho ego. Jsou totiž dvě možnosti: Buď si třeba
nostní stránce. Chci samozřejmě, aby si ten kdy by bylo některým možno říct: ‚Nepra- o sobě myslí něco více, nebo podlehne emosport užívali, vážili si ho, aby se rozvíjeli. Když cuješ, jak máš, není to ono, posedíš tentokrát cím ze špatného zápasu. Pak samozřejmě
pak s odstupem lidi přijdou, pochválí a ocení na tribuně‘. U nás není lehké složit tým do zá- přichází špatné myšlenky nebo kopání kolem
mou snahu, potěší to. Jak už to ale bývá, někteří pasu. Když to shrnu, tak si neumím předsta- sebe a výsledek se nedostaví. Ano, tak takohráčijsouvprvnílizeaneumíseposunoutvýše. vit, že bych třeba příštích dvacet let trénoval. vých hráčů, kteří si opravdu nevěří a podléhají
Buďproto,ženatonemají,nebožesinevěří.No Bavila mě třeba v minulosti spolupráce s Ka- katastrofickým scénářům, jsem potkal hodaněkteříjsouvprvnílize,protožesiosoběmys- milem Přecechtělem, když jsem mu dělal ně. Stejně tak jsem potkal hráče, jejichž ego
se vůbec neslučuje s jejich výkony nebo na co
lí, že hokeji rozumí nejvíc...“
asistenta. Věnoval jsem se tehdy obráncům.

mají. Nechci ale jmenovat, někoho shazovat
a podobně. Každý hráč ví, co pro tým dělá, jak
pracuje na ledě. Jak přemýšlí, jak se chová. Je
to o zodpovědnosti každého.“
yy Posuneme se do současnosti. Jak hodnotíte dosavadní vystoupení Jestřábů v této sezóně, které vás de facto stálo místo?
„Tak sezóna je přesně taková, jakou jsem ji
čekal... A měl jsem z toho před jejím začátkem
obrovské obavy. Dal se totiž čekat tuhý boj
o osmičku. Ani nedokážu říct, jak moc velké
zklamání ve mně je. Jde o to, aby se hráči
zvedli a vše zlepšili. Snad se to povede trenérskou výměnou.“
yy Jestřábi zatím působí dominantně
proti slabým týmům, ale často výrazně
nestačí lídrům tabulky. Souhlasíte s tímto
pohledem?
„Naprosto souhlasím.“
yy Jaké vůbec byly okolnosti vašeho
odchodu z trenérské lavičky? Šlo o vaše
rozhodnutí, verdikt vedení nebo oboustrannou dohodu?
„Nechci, aby to vyznělo nějak špatně. Od
začátku jsem cítil nebo mi připadalo, že je
zde snaha o změnu trenéra, ale ne ze strany
majitele... Ukončení spolupráce ale nakonec
přišlo právě od pana Luňáka. Upřímně musím říct, že jsem z pozice kouče nechtěl odstupovat, ale možná zpětně si pak řeknete, že
už možná nebylo co víc mužstvu dát, nevím...
Pro mě je teď důležitý, abych si našel odpovědi
na to, jestli jsem mohl něco udělat jinak“
yy Fanoušci na sociálních sítích vás vesměs
velebili za práci sportovního manažera, že se
vám podařilo dobře tým poskládat. Kritizovali ale vaši činnost trenérskou...
„Řeknu to tak: Facebook nečtu. Ale po odvolání jsem se na něj díval a přečetl si nějaké
věci, že jsme hráli bez systému a podobně. ´Ty
vole, strašný,´ říkal jsem si, co dokáže pár lidí
na sociálních sítích. Úplně mě dostalo, když
jsem si přečetl, že jsem prokoučoval play-off
se Vsetínem. Toho člověka bych rád poznal.
Jsem na zimáku, může kdykoliv přijít. Rád
si ho vyslechnu. Ale stejně tak klidně můžou

přijít i ostatní, rád si o hokeji popovídám a rád
bych se od nich dozvěděl, co jsem měl udělat
jinak a co by oni udělali, kdyby stáli na střídačce. Ale je to hlavně otázka na hráče, jestli pro
ně moje trénování mělo smysl. Zda jsem jim
něco dal, někam je posunul, nebo jsem byl
ocas! Oni musí říct, zda jsem jim správně vysvětlil, co po nich chci. Zda jsem jim dával dostatek informací, zda se mi dařilo hrát systém
a zlepšovat herní dovednosti. To vše je opravdu otázka hlavně na hráče, ne na mě. Hodnotit
se nebudu.“
yy Je tedy něco, co byste s odstupem času udělal jinak?
„Něco jinak... (zamyslí se) Řeknu to tak: Na co
jsem dosáhl, co jsem mohl ovlivnit, to bych jinak nedělal. Ale jak jsem říkal, je o tom potřeba víc popřemýšlet. Chci vědět, co jsem mohl
udělat lépe.“
yy Ať jsme i trochu optimističtí – vidíte
v týmu z vašeho pohledu i nějaká příjemná
překvapení?
„Ano a docela hodně. Líbí se mi naši mladí kluci. Nedá se samozřejmě čekat, že dají
hned třicet gólů. Nicméně Jandus, Novák,
Chlán, Ouřada, Krejčí, to jsou kluci, kteří
za dvě nebo tři sezóny můžou být jinde. Přistupují k tomu parádně, a i když nemůžeme
čekat, že by tým mohli vyloženě táhnout,
ale jsou fajn a pracovití.“
yy Neobáváte se teď po příchodu trenéra Lubiny, že si navzájem budete, lidově řečeno, lézt
do zelí?
„Vůbec ne. Nejsem takový. Co vím o našich
hráčích i o soupeřích, veškeré informace,
budu se snažit předat trenérovi. Jde mi o naše
kluky, klub a ne o mou osobu. Chci hlavně,
aby se oni zlepšili. Vím, jaké maximální úsilí
vynakládá majitel, aby se hráči mohli soustředit na svoji práci. Má loajalita vůči klubu
i novému trenérovi je maximální.“
yy Uvažoval jste o úplném konci v Prostějově?
„Takto jsem neuvažoval. Mám zde ještě spoustu jiné odpovědnosti a zařizování. Ani by to
tak nešlo. Neuvažoval jsem ale ani o konci na
lavičce. I když mi to třeba bude vyčítáno...“
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DOUGLAS BK OLOMOUCKU CHYBĚL
Tým svou hvězdu potřebuje

LUKÁŠ PALYZA

Kapitán Olomoucka se dostává
á do svých
obvyklých obrátek, což se potvrdilo
i v utkání 5. kola Kooperativa NBL.
tvrr
V útoku je nebezpečný, což potvrlů.
dilo také sedm získaných faulů.
roProbouzí se rovněž střelecky, prové
ti Turům proměnil čtyři trojkové
iapokusy a celkově nasbíral třiaaké
dvacet bodů. Navíc je platný také
na doskoku, kde drží kvalitní průas.
měr téměř čtyř doskoků na zápas.

PROSTĚJOV Až příliš chyběl v sestavě BK Olomoucko v posledním ligovém utkání Javonte Douglas. Nejužitečnější
hráč minulého ročníku Kooperativa NBL sledoval své spoluhráče v zápase proti svitavským Turům pouze ze střídačky
a jeho body a doskoky chyběly. Také to byla jedna z příčin
nepříjemné porážky, která potkala výběr Predraga Benáčka
v sobotním duelu 5. kola nejvyšší tuzemské soutěže.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
IGOR
JOSIPOVIČ

„Když vám chybí dvacet bodů a patnáct doskoků, je to prostě vidět. Javonte takové statistky má a proto pro
nás jeho absence znamená velký zásah
do sestavy,“ uznal trenér basketbalistů Predrag Benáček, podle něhož ale
týmu chyběla také energie, kterou
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Do národního
SRK½UXDzYOHGQX
Prostějov (lv) – Až na začátku příštího roku vstoupí do bojů
o Český pohár basketbalisté BK
Olomoucko. Bude to v rámci čtvrtého kola soutěže a soupeř vzejde
z kvarteta TJ Slavia Kroměříž, BK
Opava „B“, BK Vlci Žďár nad Sázavou a BK Snakes Ostrava. Hracím
dnem 4. kola je 8. leden a Hanáci
budou hrát na půdě soupeře. „Pohárovou soutěž bereme vážně, cílem je postup do finálového turnaje
čtyř nejlepších. Nebude to snadné,
protože nám ve čtvrtfinále hrozí
zápas s Pardubicemi a toto utkání
by se hrálo na půdě soupeře,“ uvedl
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

1HMEOLzvÉVRXSHÔ
SRSUYÅY\KU½O
Brno, Prostějov (lv) - Sérii čtyř porážek ukončili v 5. kole nejvyšší soutěže basketbalisté Kolína. V Brně
vyhráli 82:73 a naznačili, že je nemůže nikdo dopředu odepisovat.
Pro hráče Olomoucka je to důrazné varování před vzájemným soubojem. „Kolín má ve svém středu
několik kvalitních hráčů. Výsledek
v Brně ukazuje, že se dostávají do
herní pohody,“ odhaduje sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek. Po dvou porážkách zabral
také Děčín, protivník Hanáků v 9.
kole Kooperativa NBL.

Předplatné levněji
+ kalendář zdarma
více na straně
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americký tahoun pravidelně přináší
na palubovku. „Každého dokáže strhnout. Nasazením, s jakým si jde pro
doskok, zaujetím na útočné polovině,“
přibližuje Douglasův další přínos pro
tým Benáček.
Jedna z největších hvězd soutěže
měla zdravotní problémy už v průběhu letní přípravy a chyběla v několika zápasech. Vynechala i několik
tréninků, do zahajovacího mistrovského zápasu ale naskočila a okamži-

tě začala naplno zářit. Už ve 4. kole
v Pardubicích ale Douglas odehrál
pouze dvacet minut a další utkání úplně vynechal. „V minulém soutěžním
ročníku chyběl v jediném střetnutí.
V probíhající sezóně zřejmě bude chybět častěji. Musíme s tím počítat, vzít
to jako fakt a nějak se s tím vyrovnat,“
konstatoval smířeně Benáček.
Nepříjemný zásah do sestavy ovlivnil hru celého týmu, který je navyklý na přítomnost jednoho z hlavních lídrů. Zažité automatismy
nefungovaly, souhra vázla. „Když
nehrajete v kompletním složení, vždy
se to nějak projeví. Ostatní hráči musí
dělat věci jinak, než jsou zvyklí. Systémy tolik nefungují. Na Douglase byli
všichni zvyklí, umí si najít optimální
místo, uvolní se. Když chybí, je naše
hra jiná,“ uvědomuje si lodivod BK
Olomoucko, který věří v co nejzažší
návrat opory týmu.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

ŠIMON
PURŠL

Dalšími soupeři budou Medvědi a Válečníci
PROSTĚJOV V průběhu čtyř dnů
odehrají basketbalisté 6. a 7. kolo Kooperativa NBL. Hráče Olomoucka
nejprve čeká jiýž zítra, tj ve střed 30.
října duel s Kolínem na palubovce
Středočechů, v sobotu 2. listopadu
pak přivítají úřadujícího vicemistra
z Děčína a úvodní rozskok je v prostějovské hale naplánovaný na 17.30
hodin (po skončení volejbalového
zápasu).

„Dva zápasy v průběhu týdne je pro hráče dobrý systém. Budeme na oba duely
připraveni, i když jízdní řád základní části často mění rytmus. Ale přizpůsobíme
se,“ říká trenér BK Olomoucko Predrag
Benáček.
Do Kolína Hanáci pojedou v roli vysokého favorita a této role se nezříkají,
přestože se na palubovce Medvědů
nehraje nikomu příliš dobře. Specifické prostředí hostujícím týmům nevy-

hovuje. „Je to taková tělocvična, s tím
je třeba počítat,“ míní Benáček, podle
něhož bude klíčem k úspěchu poctivý
přístup všech hráčů. „Kolín na začátku
sezóny není v optimální formě. Dostává docela dost bodů, ale to nás nesmí
ukolébat. Když ovšem podáme výkon,
který je v našich silách, měli bychom
vyhrát.“
Mnohem silnějším soupeřem bude
Děčín. Poslední finalista se také letos

nuty Tuři využívali velkého počtu faulů Hanáků. V průběhu čtvrtiny měli
k dispozici hned osm trestných hodů
a díky nim postupně stahovali ztrátu.
V samém závěru se navíc dostali do
vedení 19:18 po koši Obriena.
Druhá část utkání byla z domácího
pohledu hodně nepovedená, což avizovala úvodní šňůra hostů 13:1. Hráči
Olomoucka znejistěli a začali chybovat i v útoku, kde se pouštěli do kostrbatých kombinací a ty neměly šanci na
úspěch. V 16. minutě navíc neuhlídali
Marka a jeho dvě trojky v řadě přinesly
průběžnou ztrátu osmnácti bodů. Až
na konci poločasu se žlutí z těžkého
direktu otřepali, přesto po dvaceti minutách prohrávali 36:50.
Ani ve třetí desetiminutovce se domácí nedostali do tempa. Hře chyběla plynulost kvůli častým zásahům

rozhodčích a s tím se lépe vyrovnali
basketbalisté Svitav. Navíc si udrželi
střeleckou pohodu z prvního poločasu a po trojce Slezáka ve 27. minutě
už vedli dokonce 67:45. Tuři trefovali
i těžké střely, Olomoucku naopak zakončení nevycházelo a tomu odpovídalo skóre 53:71 po třiceti minutách.
Ještě na začátku poslední periody se
svěřenci Predraga Benáčka pokusili
o zázrak a snížili na 62:74, když většinu útoků táhl rozehrávač Kouřil. Jenže
pak třikrát zvolili špatné zakončení
a jejich soupeř znovu odskočil na rozdíl patnácti bodů - 62:77. V závěru
sice středomoravský celek stáhl až na
79:83, výsledek už ale otočit nedokázal.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis s průběžnou tabulkou
KooperativyNBLnajdetenastraně26

opírá o výkony zkušených bojovníků.
Tahouny jsou Tomáš Pomikálek, Ondřej Šiška, nepříjemní jsou tradičně
nesmlouvaví pivoti. Lídrem je ovšem
Lamb Autrey, který umí střílet ze všech
pozic, současně s oblibou přihrává lépe
postaveným spoluhráčům do ideálních
pozic. „Obecně platí, že nejde soustředit obranu na jednoho hráče. To se
nevyplácí. Pokud se nám ale podaří
Autreyho odstavit od míče, bude to pro

nás pochopitelně výhodné. Z pohledu
pivotů si myslím, že pod košem nebudeme mít problémy. Igor Josipovič si to
s Landou nebo Gruntem klidně rozdá,“
věří Benáček. „Máme talentovanější sestavu, doufám, že se to na hřišti potvrdí
a připíšeme si na své konto další dílčí
úspěch. Doma přece nechce nikdo prohrávat a v minulém utkání na vlastní palubovce jsme si to vybrali,“ dodává kouč
BK Olomoucko.
(lv)

Á?<Q@?MPC½àOQMODIîUI<H@I<G<KJMµÜFP
BK OL
T SV

85:92

PROSTĚJOV Nečekaný průběh
mělo utkání 5. kola Kooperativy
NBL mezi BK Olomoucko a svitavskými Tury. V repríze posledního
souboje o bronzovou medaili dominovali v sobotním podvečeru na
palubovce prostějovského Sportcentra hosté, kteří místy vedli až
o dvaadvacet bodů. Hanáci prohráli
85:92, když naposledy vedli v 9. minutě zahajovací čtvrtiny.
Domácí měli skvělý začátek a vedli 5:0
a 7:1. Po koši Morgana na začátku 4.
minuty už vedli o osm bodů (13:5)
a přinutili svitavskou střídačku k vybrání oddechového času. Od šesté mi-

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
OVCEE
2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
„Svitavy vyhrály zaslouženě, protože vedly třicet minut. Rozhodla druhá
čtvrtina, ve které jsme hráli opravdu hodně špatně. Bylo to až nepochopitelné. Soupeř získal klíčové vedení a má v sestavě zkušené hráče, kteří už si
průběh dalších minut pohlídali. Snažili jsme se až do konce, poslední čtvrtina
byla dobrá, ale nestačilo to. Problém byl i ve ztrátách. Udělali jsme jich hodně
a byly z toho laciné koše.“

.WM¾w2+81&#t&GMUVQPG6WąK5XKVCX[
„Je skvělé, že se nám podařilo Olomoucko doma porazit, protože v této hale
hosté často vyhrávat nebudou. Klíčový byl úsek mezi jedenáctou a dvacátou minutou. Tuto pasáž jsme odehráli opravdu hodně dobře. Po pauze nás
soupeř zastavil změnou obrany, ale i složitější situace hráči zvládli. Poradili si
i s koncovkou, ve které se utkání zavíralo především šestkami.“

d2ąGUVCNKLUOGJT¾VUXQLKJTWq
PROSTĚJOV Přes devatenáct minut odehrál proti Turům
také František Váňa (na snímku). Obávaný střelec z dálky se
tentokrát neprosadil. Z pole neproměnil ani jednu ze čtyř
střel, zaznamenal tři body po trestných hodech. „Nebylo to
povedené utkání,“ hodnotil premiérovou porážku na domácí palubovce křídelník BK Olomoucko.
pokračovat. Nevím, jestli jsme se báli
EXKLUZIVNÍ rozhovor
hrát na koš. Nedostatkem sil to určitě
pro Večerník nebylo.“

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Převážnou část první čtvrtiny
jste vedli. Proč se to nedařilo v dalším průběhu?
„Začátek byl z naší strany dobrý, pak
jsme ale ve stejném výkonu přestali

ƔƔ Zápasy rozhodují často maličkosti. Všiml jste si nějaké drobnosti,
která ovlivnila zápas?
„V jednom okamžiku jsme dostali dva
koše z rychlých protiútoků a to nás
trochu zlomilo. Pak jsme přestali hrát

UVÚUMCNUK(TCPVKwGM8¾ÿC
svoji hru. Hlavě ve druhé části prvního
poločasu jsme svitavské hráče nedokázali zastavit.“
ƔƔ Střelecky se vám nedařilo. Je to
pro vás velké zklamání?
„Co se k tomu dá říct... Ze čtyř pokusů
nebyl ani bod, to není nic příjemného.
Nespadlo to tam, ale s tím se musí každý střelec poprat. Chce to nepřestat věřit, zlomí se to. Doufám, že co nejdříve.“
ƔƔ Na Olomoucko čekají v týdnu
dva zápasy. Je příjemné, že se kvůli

tomu v porážce nebudete dlouho
louho
hrabat?
„To ano. Ve středu pojedeme do
eKolína. S jasným cílem. Budeme chtít vyhrát a spravit si náladu po domácím klopýtnutí.
Věřím, že se to podaří a vylepšíme si chuť i dosavadní
bilanci. A pak se musíme
připravit na Děčín. Všichni
víme, že to bude další náročné domácí střetnutí.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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HÁZENKÁŘI TĚŽCE BOJUJÍ VE ZKVALITNĚNÉ DRUHÉ LIZE

PROSTĚJOV Házenkářům TJ Sokol Kostelec na Hané HK i TJ
Sokol II Prostějov se v minulém ročníku 2. ligy mužů ČR povedlo uhrát klidný střed tabulky v podobě šesté, respektive sedmé
pozice, prvně jmenovaní přitom útočili ještě výš. Přes léto se však
jihomoravská skupina soutěže dost zkvalitnila a v aktuální sezóně
2019/2020 to tak vypadá, že oba týmoví zástupci prostějovského však mají reálně široký kádr hráčů, sice z přípravného i zápasového kolotoče
regionu budou za zopakování loňského umístění rádi.
převážně mladých, ale šikovných se řada stěžejních plejerů. K tomu je nut-

Kostelečtí jsou zatím šestí a Prostějovští osmí,
oba však těsně před posledním místem

Marek SONNEVEND
Zavedené pořádky v rozložení sil zatím
nejvíc ovlivnilo, nakolik šla nahoru dvě
extraligová béčka. Především Maloměřice B jsou výkonnostně mnohem
výš a beze ztráty vedou průběžné pořadí, zatímco u Brna B spíš záleží, kolik
pendlů z „A“-družstva za něj zrovna nastoupí. Třeba na úvod v Kostelci právě
borci z tuzemské elity zařídili porážku

„hákáčka“ 29:31, naopak ve čtvrtém
kole zůstala jihomoravská rezerva bez
posil a „dvojka“ toho využila k venkovnímu triumfu 27:21. Což jsou ale jediné dva body, které dosud získala.
Kostelečtí muži jsou na tom o bodík
lépe díky tomu, že remizovali s favorizovanými Bohunicemi 22:22 (správně
měli zvítězit, nebýt rozhodčích) a naposledy udolali velice dobrého nováčka z Újezdu u Brna 33:32. Hlavně

'RVDYDGQÉYÙVOHGN\YHOL]HPXzÕ-0
1. kolo: Kostelec – Brno B 29:31, Prostějov – Ivančice 20:29.
2. kolo: Maloměřice B – Kostelec 30:14, Velké Meziříčí – Prostějov 30:23.
3. kolo: Kostelec – Bohunice 22:22, Prostějov volno.
4. kolo: Kuřim – Kostelec 35:29, Brno B – Prostějov 21:27.
5. kolo: Kostelec – Újezd u Brna 33:32, Prostějov – Maloměřice B 19:22.
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slibnou perspektivou. Klíčová ovšem
je i bude míra jejich tréninkové píle
ovlivněná tím, nakolik dokáží skloubit
házenou se studiem, zaměstnáním, rodinou či jinými soukromými aktivitami. Každopádně existuje předpoklad
pohybu aspoň ve zmíněném tabulkovém prostředku.
„První vítězství v sezóně nad Újezdem nám může pomoct, už jsme ho
moc potřebovali. Kluci si ověřili, že
se vzájemnou soudržností a maximálním nasazením není žádné utkání ztracené, ani z velkého gólového
manka. My teď máme fakt hodně
mladý mančaft, který postupně sbírá
zkušenosti mezi dospělými a buduje
vlastní sebevědomí. Přitom je všechno dost o přístupu, tréninkové docházce i morálce. Jedině z poctivé přípravy se dá výkonnostně zlepšovat,
což je do nejbližších let určitě náš cíl.
Momentálně věřím, že i v tomhle ročníku se můžeme pohybovat o něco
výš, než jsme nyní,“ pověděl asistent
kouče HK David Ševčík.
Prostějovský kolektiv podobně slibný
výhled v současnosti rozhodně nemá.
Ústředním důvodem je komplikovaná
personální situace, kdy zejména kvůli pracovním povinnostem vypadla
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„V soutěži teď není slabších soupeřů“
KOSTELEC NA HANÉ V průběžně omlazovaném mužstvu kosteleckých házenkářů patří šestadvacetiletý brankář Jan Mayer (na snímku)
k nejstarším hráčům. Během dosud
posledního druholigového střetnutí
doma s Újezdem u Brna své zkušenosti uplatnil stejně jako chytačský
um. Mezi tyče naskočil v závěru
úvodního poločasu a mnoha skvělými zákroky pomohl zvrátit výsledek
z 10:16 a 19:25 na 33:32. Po utkání
jsme jej pak vyzpovídali.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
ƔƔ Máte za sebou další divoký a otočený duel. Jak jste jej viděl?
„My to snad jinak ani neumíme.
(úsměv) V první půlce jsme měli hodně špatnou obranu, kvůli tomu jsme
se nemohli pořádně chytit ani v útoku
a nedařilo se nám, ztráta narostla tuším
na šest gólů. Až před přestávkou se náš
výkon trochu zlepšil, na což jsme ale po
pauze nedokázali hned navázat. Místo
toho skončily první dvě minuty druhé
půle 0:3 a zase jsme museli dohánět
velký náskok soupeře. Naštěstí jsme se
nesložili, místo toho se celý tým semkl,
zvedl a dobojoval to až do vítězného
konce.“
ƔƔ Vy jste obratu pomohl řadou důležitých zákroků, že?

„Každý zákrok je důležitý, zvlášť za stavu mínus šest gólů. Tam už se pak musí
jet absolutně naplno, což jsme naštěstí
od nějaké čtyřicáté minuty zvládli. Já
něco chytil, kluci ze získaných balónů
dávali vepředu góly a tím se zrodila
hodně povedená šňůra až na 33:30.
Což rozhodlo.“
ƔƔ Pravidelně prohráváte úvodní
poločasy. Proč?
„Po pravdě nevím. Možná se nedokážeme dostatečně namotivovat před
utkáním nebo do té doby, než víc prohráváme. Fakt těžko říct, v čem je chyba. Dneska jsme si každopádně znovu
dokázali, že je to jen o nás, že všechno je
v hlavách a schopnosti odevzdat týmové maximum. Nikdo neurve výsledek
sám, naopak je potřeba makat společně a kolektivně.“
ƔƔ Vnímáte, jak se jihomoravská
skupina soutěže zkvalitnila?
„Ano, je to tak. Bohunice B vyhlásily
útok na postup do první ligy, za Brno B
v podstatě každý druhý zápas naskakují
pendlové z extraligového áčka, Újezd je
dost dobrý nováček a obecně veškeré
mančafty z brněnského okolí se posilují
o kvalitní borce z Králova Pole. Tím pádem letos v naší skupině druhé ligy nejsou vlastně žádné papírově slabší celky.“
ƔƔ Tím těžší práce pro vás, ne?
„To je pravda. Na druhou stranu jsme
dnes sami viděli, že když se chce, tak
to jde. Musíme však makat, na nic nečekat a nespoléhat, že se to nějak samo
uhraje. Když do všeho půjdeme na
maximum, tak můžeme mít na jakéhokoliv soupeře.“

né přidat ztrátu výpomoci extraligových bratranců Flajsarových, zdravotní
problémy dalších borců a tím pádem
musí z již dříve ukončených kariér
naskakovat veteráni, aby Sokol II vůbec mohl druholigově pokračovat.
Logickým vyústěním však jsou horší
výsledky, neboť na víc soubor v daném
složení objektivně nemá.
„Snažíme se dělat, co se dá, ale v momentálním stavu hráčského kádru
je to opravdu složité. Oproti minulé
sezóně teď nemáme hráče, kteří nastříleli většinu našich gólů. Takový
úbytek se pochopitelně musí projevit,
byť kluci, kteří zůstali, bojují na maximum a zaslouží pochvalu. Hlavně za
obranné nasazení, zatímco útočná
činnost logicky vázne. Nejvíc se potýkáme s výrazným nedostatkem spojek, většinou hráváme bez možností
častějšího střídání a v závěrech tedy
chlapcům pravidelně docházejí síly.
Uvidíme, jestli se někdo z chybějících
v dohledné době nebo později vrátí,
po pravdě však nevím. Spíš musíme
počítat s tím, co je, a snažit se ve všech
utkáních něco urvat. Každý bodík
bude v kvalitnější soutěži dobrý,“
odtušil lodivod TJ Tomáš Černíček
pragmaticky.

Další program regionálních zástupcù
YHOL]HPXzÕ-0
6. kolo:-QUVGNGEt1NQOQWEPGF÷NGNKUVQRCFW JQFKP $QJWPKEGt
2TQUV÷LQXPGF÷NGNKUVQRCFW JQFKP 
7. kolo:2TQUV÷LQXt-WąKOUQDQVCNKUVQRCFW JQFKP 6GNPKEGt-QU
VGNGEPGF÷NGNKUVQRCFW JQFKP 
8. kolo: -QUVGNGEt2TQUV÷LQXPGF÷NGNKUVQRCFW JQFKP 
MQNQ2TQUV÷LQXt1NQOQWEUQDQVCNKUVQRCFW JQFKP +XCPéKEGt
-QUVGNGEPGF÷NGNKUVQRCFW JQFKP 
10. kolo:-QUVGNGEt8GNMÆ/G\KąÊéÊPGF÷NGRTQUKPEG JQFKP 6GNPKEG
t2TQUV÷LQXPGF÷NGRTQUKPEG JQFKP 
11. kolo: 2TQUV÷LQXt·LG\FW$TPCUQDQVCRTQUKPEG JQFKP -QU
telec volno.

„Devět gólů v evropském poháru byl zatím můj vrchol,“
říká odchovanec TJ Sokol Centrum Haná Radek Flajsar
KOSTELEC NA HANÉ Házenkářský klan Flajsarů z Prostějova
je dobře znám. Jedním z mladých
zástupců jeho další generace je
osmnáctiletý Radek Flajsar, šikovné i důrazné křídlo. Odchovanec TJ
Sokol Centrum Haná prošel všemi
mládežnickými reprezentacemi
ČR, už v minulé sezóně začal naskakovat za Nové Veselí do extraligy
dospělých a momentálně je stabilním členem sestavy úspěšného klubu mezi tuzenskou elitou. Dokonce
se zaskvěl i v evropském poháru
a poté, co fandil svým někdejším
parťákům v kosteleckém dresu, odpověděl na několik našich otázek.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Foto: Marek Sonnevend

&GTD[ J¾\GPM¾ąč -QUVGNEG PC *CPÆ C 2TQUV÷LQXC Wå UG DNÊåÊ PC RTQITCOW LG
QUV¾VPÊOUX¾VMWNKUVQRCFW
Foto: Marek Sonnevend

ƔƔ Loni jste nastupoval také za
Sokol II Prostějov ve druhé lize
mužů společně se strýcem Tomášem a bratrancem Jakubem. Jaké to
bylo?
„Super. Se strejdou i Kubou jsme se
rozhodli, že zkusíme pomoct Prostějovu, odkud pocházíme a kde odmala
známe spoustu místních hráčů. Nastupovat všichni tři za jeden tým byla
krásná a zajímavá zkušenost, taková
třešnička na dortu. Myslím, že jsme si
to v těch několika společných zápasech

užili a Sokolu II to snad pomohlo.“
ƔƔ Sledoval jste bitvu kosteleckého
HK s Újezdem u Brna. Kolik z vašich bývalých spoluhráčů z Centra
Haná teď vlastně za áčko Kostelce
na Hané hraje?
„Dneska nastoupili čtyři, ještě další dva
chyběli. Společně jsme toho odehráli
odmalička spoustu díky Centru Haná,
což je výborný společný projekt prostějovské a kostelecké házené. Na kluky
se občas zajedu podívat a mám radost,
když se jim daří.“
ƔƔ Vy osobně jste se již prosadil do
extraligového „A“-mužstva Nového
Veselí. Kolik tam máte zápasového
prostoru?
„Naskakovat jsem začal už během
minulé sezóny, aspoň občas. V tomto
ročníku mě naplno zařadili do kádru
áčka, i když jsem ještě poslední rok
starší dorostenec. Přesto pravidelně
hraju všechny zápasy extraligy mužů
s docela dobrou minutáží, za sedm dosavadních kol jsem dal nějakých deset
gólů a myslím, že se mi poměrně daří.
Z čehož mám samozřejmě radost.“
ƔƔ Zazářil jste devíti vstřelenými
brankami ve střetnutí evropského
Challenge Cupu proti bulharské
Dobrudži. Co říct k tomuhle povedenému mači?
„Určitě to bylo zatím mé nejlepší utkání mezi dospělými, takový dosavadní
vrchol. Asi každý sportovec sní o vystoupeních na mezinárodní scéně, já
jsem to rozhodně vždycky chtěl jed-

4CFGM (NCLUCT QFEJQXCPGE 6, 5QMQN
%GPVTWO*CP¾XGZVTCNKIQXÆOFTGUW0Q
XÆJQ8GUGNÊ
Foto: internet

nou dotáhnout do národní reprezentace i evropských pohárů. Na Challenge Cup jsem se tedy moc těšil, navíc šlo
o premiéru Nového Veselí v pohárové
Evropě. Dopadlo to skvěle pro mančaft i pro mě, takže paráda.“
ƔƔ Jaké osobní cíle v házenkářské
kariéře si před sebe stavíte?
„Teď se chci v první řadě víc zabydlet
v extraligovém „A“-týmu Nového Veselí, postupně mu být co nejplatnějším
hráčem. A do budoucna bych se rád
dostal do ciziny na nějaké zahraniční
angažmá. Odmalička sním o Německu, v ideálním případě včetně Ligy
mistrů. A k tomu mužská reprezentace České republiky. Vím, že plány nemám zrovna malé. (smích) A je jasné,
že takhle moc se prosadit bude strašně
těžké. Ale taky věřím, že když budu
fakt hrozně makat, tak se to může povést.“

Házenkářští dorostenci Centra Haná jsou třetí
KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Už sedm let existuje oddíl
házené TJ Sokol Centrum Haná,
který v roce 2012 vznikl tehdejším sloučením mládeže dvou
klubů z Prostějova a Kostelce na
Hané. Od té doby se neustále zlepšuje a jeho činnost momentálně
vrcholí úspěšným působením
mladších dorostenců ve 2. lize ČR
této věkové kategorie.
V minulých sezónách se dorosti
Centra Haná pohybovali zhruba

uprostřed druholigové skupiny Jižní
Morava. Aktuální ročník 2019/20
však odstartovali doslova skvěle,
když vyhráli tři své úvodní zápasy:
nad Ivančicemi 32:21, ve Velkém
Meziříčí 35:30 i nad Hustopečemi
25:23. Poté sice v oslabeném složení
vyfasovali debakl 15:34 na půdě silného Brna, ale vzápětí smetli Chrudim 33:13 a usadili se na třetí příčce tabulky se stejným ziskem osmi
bodů jako druhá Kuřim.
„Kluci jsou výborní, pracují na sobě

Tabulka 2. ligy mladších dorostencù JM 2019/20 po 5. kole
1. Olomouc
-WąKO
%GPVTWO*CP¾
6GNPKEG
$TPQ
7*TCFKwV÷
$QJWPKEG
8/G\KąÊéÊ
*WUVQRGéG
%JTWFKO
+XCPéKEG
,WNK¾PQX
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a jejich zlepšování nese ovoce. Letos
máme skutečně dobrý tým, který by
se mohl pohybovat v popředí druhé ligy. Pochvala každopádně patří
jak hráčům, tak trenérům. A uvidíme v dalším průběhu soutěže, na
co přesně bude náš mančaft stačit.
Hlavně ať hraje pěknou házenou,“
konstatoval spokojený starosta TJ
Sokol Centrum Haná Petr Kudláček.
na Hané dokonce útočil na postup
Že by místní házenkářský dorost do první ligy, tedy mezi tuzemskou
mající domácí prostředí v Kostelci elitu?
(son)
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Prostějovští korfbalisté rozjíždějí novou sezónu
extraligy v sobotu odpoledne doma se Znojmem
PROSTĚJOV Ve vzpomínkách
ještě doznívá skvělé ME U21
– a současně je už v plném
proudu i nová klubová sezóna
korfbalu 2019/20. Během uplynulých týdnů do ní postupně
vstoupily všechny výběry SK
RG Prostějov veškerých věkových kategorií kromě „A“-týmu
dospělých. A ten má nyní start
dalšího ročníku extraligy ČR přímo před sebou.

Marek SONNEVEND

Hanáci na jaře vybojovali podruhé v oddílové historii bronzovou
medaili (2016, 2019), kterou teď
budou obhajovat. Neboť však jejich
dost mladý a tím pádem perspektivní kolektiv hráček i hráčů zůstal

téměř komplet pohromadě, troufají
si v elitní soutěži rozšířené na pět
družstev (České Budějovice, Brno,
Prostějov, Znojmo, nováček Náchod) ještě výš.
„Už několik let opakovaně dávám
před každou sezónou medailový
cíl, poslední roky mluvím o touze
postoupit do finále. Tentokrát nebudu radši nic takového vyhlašovat, i když je jasné, že bychom se do
rozhodujícího utkání o zlato strašně rádi dostali. Uvidíme,“ odtušil
trenér prostějovských korfbalistů
David Konečný.
Téma ještě trochu rozvedl. „Výhodu
máme v tom, že čtyři naši kluci plus
jedna holka nasbírali zkušenosti na
letním mistrovství světa v Jihoafrické republice, další dva hráči teď
absolvovali domácí Evropu jedna-
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otevře nejvyšší tuzemskou soutěž v sobotu 2. listopadu od 13.30
hodin proti Znojmu v domácím
prostředí haly RG a ZŠ města

Prostějov ve Studentské ulici. „Na
vlastním hřišti chceme a potřebujeme zahájit vítězně, to je jasné,“ ujistil
kouč Konečný.

Avizované hodnocení ME U21
z Prostějova vám Večerník z prostorových důvodů přinese až
v příštím čísle.

LOS KORFBALISTÙ SK RG V EXTRALIZE ÈR 2019/20

4.

2015

dvacítek. A tahle průprava se jim
všem může hodit, posunout je zase
o něco dál. Na druhou stranu jsme
přišli o těhotnou Katku Zelinkovou, tím pádem bude záležet, jak
se popereme se sestavou dívčí části
mančaftu. Pokud zdárně, tak věřím,
že se můžeme pohybovat v popředí
extraligové tabulky,“ řekl Konečný.
Vysoké ambice neskrývá ani talentovaný plejer SK Petr Šnajdr, jenž
startoval na obou zmíněných šampionátech. „Máme mladý tým, který se
postupně zlepšuje a každým rokem
jde nahoru. Proto si myslím, že již
přichází čas, aby náš společný sen o finálové účasti se konečně stal skutečností. Soupeřům odešly některé zkušené opory, a pokud my budeme jak
poctivě makat, tak všechno zvládat
i psychicky, na boj o minimálně druhé místo po základní části rozhodně
můžeme mít. A v případném finále už
by se pak mohlo stát cokoliv,“ uvažoval Šnajdr.
Sehraná družina ergéčka v čele
s kapitánem Petrem Galíčkem

2015

1. kolo: 2TQUV÷LQX t <PQLOQ UQDQVC  NKUVQRCFW  JQFKP  2. kolo: $TPQ t 2TQUV÷LQX PGF÷NG  NKUVQRCFW éCU DWFG WRąGUP÷P 
3. kolo:XQNPQ4. kolo: èGUMÆ$WF÷LQXKEGt2TQUV÷LQXPGF÷NGNKUVQRCFW éCUDWFGWRąGUP÷P 5. kolo:2TQUV÷LQXt0¾EJQFPGF÷NGRTQ
UKPEG JQFKPX-QUVGNEKPC*CPÆ 6. kolo: <PQLOQt2TQUV÷LQXUQDQVCRTQUKPEG JQFKP 7. kolo:2TQUV÷LQXt$TPQPGF÷NG
RTQUKPEG JQFKP 8. kolo:XQNPQ9. kolo: 2TQUV÷LQXtèGUMÆ$WF÷LQXKEGPGF÷NGNGFPC JQFKP 10. kolo:0¾EJQFt2TQUV÷LQX
PGF÷NGNGFPC JQFKP 11. kolo:2TQUV÷LQXt<PQLOQUQDQVC×PQTC JQFKP 12. kolo: $TPQt2TQUV÷LQXPGF÷NG×PQTC
éCUDWFGWRąGUP÷P 13. kolo:XQNPQ14. kolo:èGUMÆ$WF÷LQXKEGt2TQUV÷LQXPGF÷NGDąG\PC éCUDWFGWRąGUP÷P 15. kolo: 2TQUV÷LQX
t0¾EJQFUQDQVCDąG\PC JQFKP 

