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lo jeho tělo nalezeno v rodinném domě
ve Slatinicích, který si nedávno opravil.
Sportovec a podnikatel použil k zoufalému činu střelnou zbraň. Policisté
Večerníku tragédii potvrdili, stejně tak
prostějovský primátor a předseda 1.SK
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VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 11
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Prostějov v jedné osobě František Jura.
„Byl to naprosto obětavý člen našeho
klubu, bude nám chybět,“ smutnil. Podle
starosty i místostarosty Slatinic nikdo
v této obci nechápe, jaké důvody Davida
Svozila k sebevraždě dohnaly.
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Michal KADLEC
SLATINICE, PROSTĚJOV Ve fotbalovém
klubu 1.SK Prostějov působil dlouhá
léta, vždyť za jeden z mládežnických
týmů kope i jeho syn. Bohužel před pár
dny dorazila do redakce velice smutná
zpráva. Vedoucí dvou mládežnických
družstev a asistent trenéra David Svozil
spáchal sebevraždu! V pátek 25. října by-
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Tragédie
ve fotbalovém
1.SK Prostìjov
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rychlý
9HĀHUQtN
Nemá kamarády,
spí venku
Prostějov (mik) - První mrazivé
noci letošního podzimu strávil
v zastřešené čekárně na autobusové zastávce ve Vrahovicích. Šedesátiletého bezdomovce tady
Večerník během úterní noci zastihl
sedět zachumlaného do staré deky.
„Nemám kam jít, spím venku pořád,“ hlesl muž, který se zdráhal říct
své jméno. Proč nevyhledává služby azylového domu, vysvětlil po
svém. „Je to daleko a nemám tam
žádné kamarády. V baráku za místním nádražím mě taky nenechají
spát, protože se jen tak s někým
nesnesu. Jsem raději sám,“ pravil
smutně muž. Opravdu hodně neradostný příběh...

9ÙPÈQDYUE\
Prostějov (mik) – Některé občany
z náměstí Spojenců v Prostějově
dráždí suchá vrba, kterou podle
nich „omylem“ město při nedávné revitalizaci zapomnělo pokácet
a vysadit novou. Není tomu ale
tak. „Při revitalizaci tohoto náměstí bylo na místě ponecháno
celkem pět stromů, které se zdály
být uschlé. Čtyři z nich ale během
letošního jara krásně obrostly, takže zde budou ponechány. Jediná
vrba bohužel neobrostla, ta bude
pokácena a nahrazena novou výsadbou letos do třicátého listopadu,“ sdělila Jana Gáborová, mluvčí
prostějovského magistrátu.
ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU 2020
ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2020
ZDARMA!!!
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VEÈERNÍKU
v roce 2 119
Martin ZAORAL

WZK^d :KsEĢŬĚŽŵĄ,ĂůůŽǁĞĞŶŬĂǎĚĠƌĄŶŽƉƎĞĚ
ǌƌĐĂĚůĞŵ͕ũŝŶǉũĞŶũĞĚŶŽƵĚŽƌŽŬĂ͘͘͘dĞƌŵşŶƉƽǀŽĚŶĢ
ĂŶŐůŽƐĂƐŬĠŚŽƐǀĄƚŬƵŝůĞƚŽƐƉƎŝƉĂĚůŶĂƉŽƐůĞĚŶş
ƎşũŶŽǀǉĚĞŶ͘EĞũŝŶĂŬďǇƚŽŵƵŵĢůŽďǉƚǌĂƐƚŽůĞƚ͘
:ĂŬďǇƚĂŬŽǀǉ,ĂůůŽǁĞĞŶǀƌŽĐĞϮϭϭϵŵŽŚůǀǇƉĂͲ
ĚĂƚ͕ŶĂƐơŶŝůĂũĞĚŶĂǌĞƐƚƵĚĞŶƚĞŬŽďŽƌƵ<ŽƐŵĞƟĐŬĠ
ƐůƵǎďǇŶĂ^ƚƎĞĚŶşŽĚďŽƌŶĄƓŬŽůĞWƌŽƐƚĢũŽǀ͘dşŵƐĞ
ǌĂƉŽũŝůĂĚŽƐŽƵƚĢǎĞ͕ŬƚĞƌĠƐĞƉƌĂǀŝĚĞůŶĢƷēĂƐƚŶş
ǀƓĞĐŚŶǇǎĄŬǇŶĢũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƌŽēŶşŬƽƓŬŽůǇ͕ũĞǎƐŝ
ŶĂũĚŽƵƐǀĠŵŽĚĞůǇ͘>ĞƚŽƐƐĞƐŽƵƚĢǎŝůŽŶĂǌĂĚĂŶĠ
ƚĠŵĂ^ĐŝĞŶĐĞĮĐƟŽŶƐŚŽǁ͘WƌǀŶşĚǀĢŵşƐƚĂƉŽƐƚͲ
ŽƵƉŝůĂĚŽĐĞůŽƌĞƉƵďůŝŬŽǀĠƐŽƵƚĢǎĞ͘

Tak proto měla společnost Tantelan
takový zájem o pozemky v centru
Prostějova a hlavně hodlala zbourat
prostějovský kulturák. Agentura Hóser přišla minulý týden na objev století, který může rapidně obrátit život
celého města naruby. Už nějaký čas si
správci Společenského domu v Prostějově stěžovali na zápach petroleje
či nafty, který se linul ze sklepních
prostor. A bodejť by také ne, když
celé sklepení bylo nasáklé černou
smradlavou tekutinou.
„Už před třemi lety jsem to hlásil na
radnici, ale dělali si ze mě srandu.

„6 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKwGUVKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Úterý ••
Falešné peníze, pravý chlast. Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze. To se přihodilo i Janu Vilímcovi a Ivo Parákovi. Nejen za pivo, ale i za
značkovou whiskey však platili falešnými penězi. Kvůli tomu prvně jmenovaný
skončil na Slovensku ve vězení a jeho kumpán před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Krásy lidí i přírody. Číňané rozlišují tři základní tvary krásy: ženu, koně
a loď. Fotografka Helena Kadlčíková ukazuje krásu žen i mužů ve velmi
působivých přírodních kulisách. Výsledek snahy talentované autorky lze
obdivovat na výstavě ve Zlaté bráně.
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Foto: Facebook

•• Čtvrtek ••
Zadarmo ani rýmu! Pokud jste skutečně lakomí, tak nikomu nedáte ani
rýmu. Jednu z nejslavnějších francouzských komedií, v níž jde o peníze až
v první řadě, bylo možné vidět v rámci divadelní přehlídky Aplaus. Hru vysoko
nad průměr pozvedávaly jedinečné improvizační schopnosti Bolka Polívky.
•• Pátek ••
Štěstí nebo strach? Štěstí? To je moment, kdy přestanete mít strach.
Tímto principem si lze vysvětlit, proč se zcela dobrovolně vystavujeme
nejrůznějším hororům. Prožít si šťastnou úlevu od strachu mohly děti
při Strašidelných prohlídkách zámku v Čechách pod Kosířem.
•• Sobota ••
Kus života. „Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého,“ napsal dva měsíce před vlastním úmrtím básník Jiří Wolker. Šanci
vzpomenout si na své nejbližší, kterým se už nikdy nedovoláme a můžeme s nimi být jen v myšlenkách, jsme dostali opět na Dušičky.
•• Neděle ••
Na celý život. Děti dnes obklopuje spousta hraček. Nelze se pak divit, že
většina z nich je baví jen chvíli, načež je odloží a už se k nim nikdy nevrátí.
A stejně je to čím dál více se vztahy mezi lidmi. Do dob, kdy dřevěný vojáček
louskáček hrál v životě malé Klárky zcela zásadního roli, vrátilo diváky představení tanečního oboru prostějovské ZUŠ. To vzniklo na motivy známé
pohádky a připomnělo výročí 130 let od založení školy.

tvrdil Jurajko Koláč, mluvčí společnosti Tantelan.
V těchto dnech se už objevem zaobírají prostějovští radní, kteří přemýšlejí, co s ropou dělat. „Uvěřili
jsme, že se skutečně jedná o ropu,
byť to na první pohled vypadalo
na prasklou kanalizaci pod kulturákem. Vše ale ještě musíme pečlivě
prověřit a hlavně pozvaní odborníci musí určit, jak je ložisko ropy
velké a bohaté. Pokud se potvrdí,
že by se vyplatila těžba, určitě váhat nebudeme. Můžeme tak získat
prachy na spoustu stavebních investic,“ nechal se na sklonku minulého týdne slyšet primátor Prostějova Francimór Kopačka. Jak

dodal jeho náměstek pro stavební
investice, v případě těžby by se prostějovský kulturák okamžitě musel
nechat zbourat. „Museli bychom
ho pak postavit úplně někde jinde,
například místo průmyslové zóny
vedle hřbitova,“ zamyslel se Jiří Nadehnal.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Policisty stále opakovaná
poučka nejen pro seniory zní
– nenechávejte si doma větší
částky peněz. Toho ovšem absolutně nedbala osmapadesátiletá dáma z okrajové části
Prostějova, která na ubytovně schovávala své celoživotní
úspory. A co čert nechtěl, rázem o ně přišla...

400 000
Policisté nyní šetří případ
krádeže, které se dopustil zatím neznámý pachatel během
svátečního pondělí 28. října.
Vloupal se do ubytovny a ženě
ukradl z bytu částku přesahující 400 tisíc korun, ve které
byla zahrnuta i zahraniční
měna. Pokud se jej podaří dopadnout, hrozí mu až pět let
kriminálu.

&21É6327ħð,/2
Famózní Přeučil s Hruškovou.
Minulou středu uspořádal Večerník besedu pro seniory v Domově
seniorů v Nerudově ulici. Popovídat si s nimi přišli pražští herci Jan
Přeučil se svojí životní partnerkou
Evou Hruškovou. Oba famózní
umělci zodpovídali nejen množství
dotazů, ale přidali i mnohé perličky
z natáčení.
CO NÁS UDIVILO…

Agentura 3RGNXOWXUiNHPQDäOLORæLVNRURS\
Prý nám špatně splachují záchody
a mám zavolat hovnocuc,“ upozornil Agenturu Hóser Boban Všeštuka, ředitel kulturáku. Jediný, kdo
celou situaci nepodceňoval a zřejmě moc dobře věděl, co se skrývá
za bohatství pod budovou Společenského domu, byl developer, který ještě nedávno měl pozemky pod
palcem. „Zatímco na prostějovské
radnici věděli úplně prd, naši odborníci zjistili, že pod kulturákem
v Prostějově je obrovské ložisko
ropy! Nám byla úplně fuk nějaká výstavba obchodního centra,
šlo nám o těžbu. Jak je ale známo,
prohráli jsme soud, takže z černého
zlata nebudeme mít vůbec nic,“ po-

rubriky
Večerníku

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

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

Nechala se okrádat expřítelem.
Se svým příběhem se Večerníku
svěřila žena z Prostějova, která se
vloni po patnáctiletém soužití rozešla se svým partnerem. Po jeho
vystěhování se ale bezmála rok
ztrácely z bytu peníze. Majitelka
totiž nevyměnila zámek ve dveřích,
čehož expartner využil a chodil si
do bytu, jak chtěl...
ZACHYTILI JSME

14

Aktuálně se v Prostějově nachází
čtrnáct adresních míst, na kterých
lze oficiálně provozovat hazardní
hry. Přestože počet heren v Prostějově i nadále rok od roku klesá,
radní přispěchali s novou vyhláškou. Ta by měla ještě více omezit
hazard v našem městě.
ZAUJAL NÁS...

BOLESLAV POLÍVKA

Foto: internet

Známý herec a komik si ve čtvrtek
„střihl“ na prknech Městského divadla v Prostějově roli Harpagona
ve slavné komedii Lakomec. Představení v rámci divadelního festivalu Aplaus bylo dávno dopředu
vyprodané.
ZASLECHLI JSME…

„CO DNES ŘIDIČ
UMÍ? SEDNE DO
KABINY, ZATOČÍ
KLÍČKEM A JEDE...“
Koordinátor útvaru BESIP pro
Olomoucký kraj MIROSLAV CHAROUZ se k současnému stavu na
silnici vyjadřuje v exkluzivním rozhovoru na strna 14 hodně kriticky.
POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ 11/8 °C

Karel

¶WHUÙ

14/8 °C

Støeda

12/7 °C

Ètvrtek

10/6 °C

Pátek

10/5 °C

Miriam
Liběna

KATEŘINA REHOVIČOVÁ
se narodila 28. února 2004 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 13. října
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 17 let, měří mezi 160 až 161 centimetry, má střední až obézní postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Saskie
Bohumír

6RERWD 11/4 °C

Bohdan

1HGÈOH 11/5 °C
Evžen
Zdroj: meteocentrum.cz
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EXPRITEL MI TAJNE VYKRADAL BYT
„Po rozchodu jsem nevymìnila zámek,
PENÍZE BRAL I DÌTEM,“
svìøila se Veèerníku
UZIVNĚ
L
K
X
E
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někoho půjčovat, nebo dokonce
brát si něco bez dovolení. Peníze
se stravenkami nám mizely dlouhé
měsíce,“ rozhodla se popsat Večerníku svůj příběh žena z Prostějova,
která však chce zůstat v anonymitě. Říkejme jí tedy Marie.
Postupně z jejího bytu mizely peníze v řádu stovek korun, až postupem doby tato ztráta dosáhla
jící peníze nebo stravenky. Vše mi- celkové částky zhruba 50 tisíc
zelo z našich pokladniček, šuplíků korun. „Začala jsem mít po nějaké
nebo skříněk. Nejdříve jsme se
době podezření, takže jsem za+NWUVTCéPÊMQN¾å8GéGTPÊM
ptali navzájem, zda si někdo
volala svému bývalému příteli
nebral od toho druhého
a zeptala se ho, zda byl u nás. do mého bytu by ho ani nenapadlo tů a usvědčila ho. Bohužel jsem to nerem zámek na dveřích. To jsem si
peníze, ale nikdo z nás
Dlouhé měsíce mi to za- přijít. Už tehdy jsem ale měla volat neudělala a stejně tak mi ani nena- později vyčítala.
neměl potřebu si od
dokončení na straně 15 >>>
píral a vždycky tvrdil, že policii, možná by našla otisky prs- padlo vyměnit po rozchodu s part-

PROSTĚJOV Že mu není hanba... Zhruba před rokem se muž
z Hrubčic rozešel se svojí přítelkyní, se kterou žil bezmála patnáct let v jednom z bytů na prostějovském sídlišti Hloučela,
v němž kromě ženy bydlely i její dvě dospělé děti. Během posledního roku se začaly ztrácet peníze, dokonce i stravenky.
Došlo to až tak daleko, že samoživitelka z Prostějova podezírala své potomky, ti zase naopak svoji matku. Teprve až nedávno
všichni tři přišli na kloub celé záhadě. Zloděje přistihli přímo
při činu a vyfotili jej při krádeži několika stovek korun...

Michal KADLEC
„První podezření jsme pojali
v květnu loňského roku. Všichni
tři, tedy já, dcera i syn, jsme chodili
do práce, a když jsme se vrátili odpoledne domů, zjistili jsme chybě-

9HêHUQËNY\S¿WUDOY¿QRêQËVWURP
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... teď mu už ještě vymyslet jméno
zjistili jsme
PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu se to snažilo tutlat co
nejdéle, ovšem Večerník s předstihem vypátral, který jehličnan bude
letos doménou vánočního období
na náměstí T. G. Masaryka. V pátek
29. listopadu se slavnostně rozsvítí 6GPVQFXCP¾EVKOGVTQXÚUOTM\WNKEG&T*QT¾MCDWFGNGVQUX¾PQéPÊOUVTQOGOPC
Foto: Michal Kadlec
smrk pichlavý, který v tuto chvíli P¾O÷UVÊ6)/CUCT[MCX2TQUV÷LQX÷
ještě stále roste na ulici Dr. Horáka stějově, je tvarově nádherný a osobně se na osmnáctého listopadu. Autor vítězv Prostějově!
mi velmi líbí. Bude nejen ozdobou pro- ného návrhu společně s vedením měsnáměstí a vánočních trhů, ta a zpěvačkou Ilonou Csákovou pak
Michal KADLEC stějovského
ale také vycházíme vstříc i obyvatelům v pátek 29. listopadu v sedmnáct hodin
Po zjištění „totožnosti“ vánočního stro- přilehlého domu, kteří o kácení žádali na náměstí T. G. Masaryka vánoční
mu se Večerník přeptal na radnici, proč z důvodu stínění oken,“ vysvětlila Milada dominantu města slavnostně rozsvítí,“
vedení magistrátu pro letošní Vánoce vy- Sokolová, náměstkyně primátora statu- prozradila Sokolová. Formu hlasování
bralo právě tento smrk. „Na město Pro- tárního města Prostějova.
najdete na internetových stránkách
stějov se po výzvě, zda by občané chtěli Stejně jako vloni, už magistrát vy- www.prostejov.eu.
věnovat vánoční strom, obrátili zájemci hlásil také anketu, při které budou Jen připomeňme, že loňský strom, douo darování, ovšem žádný ze stromů ne- moci lidé sami určit výstižné jméno glasku tisolistou, městu darovali manževyhovoval zcela. Smrk pichlavý, který pro vánoční strom roku 2019. „Hla- lé z Vrahovic a podle hlasování získal,
má zcela ideální výšku dvanácti metrů sování bylo zahájeno v pátek prvního v historii zcela poprvé, dvojité jméno
a doposud roste v ulici. Dr. Horáka v Pro- listopadu a jeho ukončení je stanoveno Charlotta - Sněhulka I.

VÍCE K BLÍŽÍCÍM SE VÁNOČNÍM SVÁTKŮM A PÁTEČNÍMU
OTEVŘENÍ KLUZIŠTĚ NAJDETE NA STRANĚ 9
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AKCE VEČERNÍKU:

.GXP÷LwÊ
to nebude!
PROSTĚJOV S blížícím se
koncem roku PROSTĚJOVSKÝ Večerník opět nabízí své
roční předplatné za zvýhodněných podmínek. Mnozí z našich stálých předplatitelů jsou
na tuto akci již navyklí, a proto
hojně navštěvují naši redakci.
Za jakých podmínek?
„Až do 15. listopadu si stávající
abonenti mohou prodloužit své
předplatné za neopakovatelnou
cenu 800 Kč, noví předplatitelé zaplatí částku 900 Kč. Navíc
všichni získají nástěnný redakční
kalendář na rok 2020 zdarma.
Ten bude k odběru v první polovině prosince,“ prozradila Aneta

Straškrabová, marketingová manažerka PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Díky chytrým značkám už vám
tak nikdy neunikne datum, kdy
se nečtenější regionální periodikum objeví ve vašich schránkách, trafikách či obchodech.
Jestliže chcete kalendářem obdarovat i své blízké? Objednávky přijímáme již nyní v redakci
na adrese Vápenice 19. Kalendář o velikosti A3 bude k prodeji za zaváděcí cenu 249 Kč.
Nezajímá vás finanční sleva, ale
chcete dárek? Pak vyčkejte do
18. listopadu! Kromě kalendáře
od nás obdržíte dárek v ceně sle-

vy předplatného. „Sledujte příští
čísla Večerníku a žádná aktuální
akce vám neunikne. Různé fáze se
budou střídat až do konce února
2020. Reagujte na variantu, která
vám nejvíce vyhovuje, chceme
spokojenost na všech stranách,“
objasňuje Straškrabová.
V březnu 2020 pak vypukne již
delší dobu avizovaná VELKÁ
PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ. V osudí bude minimálně
padesátka cen. Mezi nejhodnotnějšími jsou už teď zájezdy, wellness pobyty, poukazy na jídlo
a mnoho dalších báječných cen.
Kupujte si Večerník, vyplatí se to!
(pr)

NALISTUJTE STRANU 17
FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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František JURA,RTKO¾VQT
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pauzy si pak se zájmem pročetli také aktuální číslo Večerníku!

(mik)

REPORTÁŽ A EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY ČTĚTE NA STRANĚ 10
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Minulý týden jsme slavnostně otevřeli
Plumlovskou ulici v Prostějově. Je to
dobrá zpráva nejen pro motoristy, ale
pro všechny obyvatele našeho města.
Celý projekt byl společným dílem Olomouckého kraje a statutárního města
Prostějov. Rozsáhlá rekonstrukce zahrnovala kromě vozovky také zálivy pro
autobusy, vjezdy k domům, chodníky,
parkovací místa a ostrůvky pro přechody a úpravy veřejné zeleně. Práce začaly v listopadu 2018 a trvaly tak jeden
rok. Plumlovská ulice patří k našim
nejvyužívanějším dopravním tepnám
a nutné uzavírky se na situaci v celé 2x foto: Michal Kadlec
lokalitě nezbytně podepsaly. Rád bych
proto našim občanům i podnikatelům PROSTĚJOV Trefa do černého! Pozvání od Večerníku na besedu s herci Janem Přeučilem
majícím zde své provozovny poděkoval a Evou Hruškovou využilo minulou středu na pět desítek klientů Domova seniorů v Nerudově
ulici v Prostějově. Herecká esa a životní partneři seniory pobavili vtipnými historkami, během
za trpělivost.

4
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH
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Po předchozím napuštění se zjistilo, že hráz prosakuje
DRAHANY Pokud jste se někdy
na kole či pěšky toulali Drahanskou vrchovinou, určitě jste na
něj narazili. Malebný Nebeský
rybník nacházející se kousek od
silnice mezi Drahanami a Nivou
býval vždy skutečnou přírodní
oázou. Na podzim 2017 se začalo s jeho bagrováním. Navzdory
plánům zůstával rybník i po dvou
letech stále bez vody. Na jeho
dně převážně pouze bujela stále
statnější náletová zeleň. Skoro
to vypadalo, jako by se na rybník
zapomnělo a on se stal pouhým
STÍNEM MINULOSTI. Proto se
Večerník rozhodl zjistit, kdy se
opět dočká vody...

0GOQXKVQUVPCTQJWP¾O÷UVÊ6)/CUCT[MC
X 2TQUV÷LQX÷ FNQWJQ RT¾\FP¾ PG\čUVCNC
0CUPÊOMWXNGXQRQFQDCDÚXCNÆRTQFGLP[
XRTCXQWåCMVW¾NPÊRTQFGLPC
2x foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV O pronájem obchodů na hlavním prostějovském náměstí je stále zájem.
Svědčí o tom i případ nemovitosti, kde 46 let fungovala
prodejna koženého zboží. Loni
však byla uzavřena. Majitel nového nájemce se zase tak dlouho
nehledal.

Napsáno
pred
à
2. 11. 2009

Prodejnu nabízející kožené oděvy,
kabelky, školní tašky či peněženky
začal Martin Matušů provozovat
v roce 1991. Stejný sortiment tam
ovšem nabízel socialistický obchod
už od roku 1972. Tradiční podnik
tvořící kolorit prostějovského náměstí byl uzavřen loni v květnu.
Důvodem byl fakt, že její dlouhole-

tý provozovatel Martin Matušů dle
vlastních slov „vyhořel“.
Prodejna byla volná necelý rok.
V mezidobí prošla nemovitost částečnou rekonstrukcí. Nyní zde funguje knihkupectví Kanzelsberger.
„Otevřeli jsme už letos v lednu,“ prozradila Večerniku vedoucí prodejny
Jana Zapletalová.
(mls)

Nebeský rybník u Drahan převzalo od předchozího správce Povodí
Moravy před osmi lety. Státní podnik konstatoval, že malá nádrž je
v zanedbaném stavu a předloni se
rozběhla rozsáhlá revitalizace. Ta
se řádně protáhla a byla dokončena
teprve koncem října. „Práce na rybníku v Drahanech trvaly dva měsíce
a nyní jsou za námi,“ potvrdil tiskový
mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. „Došlo k potřebnému odkopání
a přetěsnění jeho hráze. Náklady
byly vyčísleny na dva miliony korun,“ prozradil s tím, že začátkem
listopadu se začal rybník napouštět.
Podobná situace tam přitom panovala už loni, bezprostředně poté, co

na rybníku došlo k odbagrování dna
a opravám vypouštěcích objektů.
Vše přišlo na zhruba šest milionů
korun. „Po dokončení a řádném
zkolaudování stavby byla nádrž postupně napouštěna, avšak se zvyšující se hladinou se objevovaly průsaky.
Z bezpečnostních důvodů bylo proto třeba hladinu snížit a ponechat ji
upuštěnou, dokud závadu neodstraníme,“ vysvětlil důvod opětovného
vypuštění rybníka Chmelař.
Nezbývá než doufat, že nyní už bude
vše v pořádku a Nebeský rybník se
po letech opět stane přírodním rájem krášlícím své okolí a také útočištěm ryb či dalších vodních živočichů
a rostlin.
(mls)
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Záhadný anonymní dopis strhl minulý
týden lavinu mediálního zájmu o podezřelý nákup počítačového vybavení pro
naši radnici za více než tři miliony korun.
Podle anonyma ve městě vládne podivný
výběr dodavatelů informačních technologií a nezájem radních vyhlásit na tyto
zakázky veřejné výběrové řízení. Případ
sledují nejen novináři, ale také Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže, dokonce i
policie!
Do médií, na ÚOHS a také hospodářské kriminálce poslal dopis neznámý člověk. Prezentuje se jako žena, která dlouhá léta pracovala na
Městském úřadě Prostějov a už nemůže nečinně přihlížet praktikám, za kterých město vybírá
dodavatele počítačových komponentů. Prý
se tyto prvky nakupují takzvanou salámovou

metodou a vybírají se dodavatelé jen z úzkého
okruhu a stále titíž! Zatímco Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže už celou záležitost naplno
vyšetřuje a vedení města mu předalo veškerou
dokumentaci, policie zatím vyčkává. „Mohu
potvrdit, že i nám byl zaslán tento dopis o
podezřelém nákupu počítačového vybavení,
na jehož základě provádíme šetření. V tuto
chvíli se ale nemáme čeho chytit. Mohlo dojít
k pochybení, to ale ještě nemusí znamenat, že
došlo k trestnému činu. Policie nyní počká na
závěry vyšetřování ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ sdělil Večerníku
Alexander Sekanina, vedoucí prostějovské
hospodářské kriminálky.
Anonymní dopis uvádí jako osobu zodpovědnou za podivný výběr dodavatelů současného místostarostu města Pavla Drmo-

lu. Navíc jej obviňuje z toho, že zakázku v
hodnotě více než tří milionů korun rozdělil
na sedm menších, aby situace byla méně
přehledná. „Ale vždyť i zastupitelstvo města
schválilo podmínky a peníze na dovybavení
počítačové sítě s tím, že vše bude rozdělené na
několik samostatných zakázek! Přece už z logiky věci není možné dávat například dohromady software pro zabezpečení s nákupem
konkrétního serveru jako fyzického zařízení.
Nebyl přece důvod spojovat služby s optimalizací celé počítačové sítě na radnici,“ brání se
místostarosta Pavel Drmola nařčení. On sám
nepřipouští ani to, že se z podobných praktik
vytváří na radnici korupční prostředí. I když
většinu zakázek přiklepli radní jedné vybrané firmě. „Nevidím na tom nic podezřelého,“
zopakoval Večerníku Pavel Drmola.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
S odstupem deseti let můžeme nyní směle tvrdit, že celá kauza
vyšuměla takřka do ztracena. Je pravda, že ÚOHS našel při
výběru dodavatelů počítačů pro radnici spoustu chyb, ovšem
policie ani po čtyřletém vyšetřování neshledala, že by se stal
trestný čin. A to ani poté, co v roce 2011 tehdejší místostarosta Miroslav Pišťák podal trestní oznámení na neznámého
pachatele. Že se při výběru dodavatele počítačů stala spousta
nekalých věcí, si vrabci na střechách šuškají dodnes. I když nikdy nebyl v této kauze z radnice nikdo usvědčen z podvodu a
korupce, celá záležitost měla přece jen jeden kladný závěr. Už
nikdy potom se nestalo, že by výběr dodavatele na jakoukoliv
milionovou zakázku proběhl bez veřejného konkurzu. Alespoň tedy nějaké poučení...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: ulice Jana Olivetského

PØEDPLATNÉ
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Kuna sepnula alarm!

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Kuriózní případ řešili strážníci
městské policie ve čtvrtek 31. října. V nočních hodinách vyjížděli
prověřit telefonické oznámení
o houkajícím alarmu na vozidle ve
dvorním traktu v blízkosti centra
města. Po příjezdu strážníků se na
místě nacházel jak oznamovatel,
tak i majitel vozidla, jímž byla zjištěna příčina houkajícího alarmu.
Do motorové části vozu mu totiž
vlezla kuna a překousala kabely,
čímž došlo k aktivaci zvukového
signálu. Muž celou situaci vyřešil
odpojením baterie. Žádné protiprávní jednání nebylo na místě
zjištěno.

Cestovali načerno
Minulé úterý 29. října odpoledne
se na linku 156 obrátila řidička autobusu s tím, že má ve vozidle dva
černé pasažéry. Strážníkům uvedla, že muž i žena si zakoupili lístek
do jedné z obcí na trase z Vyškova
do Prostějova. V dané obci ovšem
nevystoupili, schovali se za sedadly a dojeli až na konečnou do
Prostějova. Stejného jednání se
podle tvrzení řidičky měli dopustit
několikrát již v minulosti. Vždy se
jim ovšem podařilo utéci. Strážníci
v povedené dvojici zjistili třiadvacetiletého muže a čtyřiadvacetiletou ženu. Oba uvedli, že v autobuse
usnuli. Peníze na doplacení jízdného neměli. Záležitost tak byla postoupena příslušnému správnímu
orgánu pro podezření ze spáchání
přestupku proti majetku.

Hledaný mladík
zadržen
Ve večerních hodinách během
pátku 25. října si strážníci při kontrolní činnosti a dohledu na veřejný
pořádek povšimli mladého muže,
o kterém z místní a osobní znalosti věděli, že je hledaný Policií ČR.
Dotyčného strážníci vyzvali k prokázání totožnosti. Výzvy uposlechl. Při ověřování totožnosti bylo
pátrání potvrzeno. Devatenáctiletý
muž byl předveden na obvodní oddělení Policie ČR, kde byl předán
službu konajícím policistům k dalším úkonům.

Odpad mimo
kontejner
Za uložení odpadu mimo kontejner
hrozí vysoké pokuty. Při kontrolní
činnosti zjistila hlídka uložený papírový odpad u kontejneru v centru města. Provedeným šetřením
se strážníkům podařilo ustanovit
potenciálního pachatele. V místě
bydliště byla zkontaktována čtyřicetiletá žena, která se k odložení odpadu mimo místa k tomu vyhrazená
přiznala. Strážníkům uvedla, že tak
učinila, jelikož nádoby na odpad
byly přeplněné. Svým jednáním je
dotyčná podezřelá z přestupku, za
který jí u správního orgánu hrozí
pokuta do výše 50 000 korun.

Strážci zákona dopadli sériového zloděje, je jím mladík z Kroměříže

PROSTĚJOV Hned z několika skutků krádeže podezírají policisté na Prostějovsku sedmadvacetiletého recidivistu
z Kroměříže. Jeden případ je obzvláště pikantní. Mladý, ale
hodně zkušený kriminálník totiž v Prostějově okradl i policistu! Na chodbě před jeho bytem na sídlišti Hloučela mu totiž
vzal boty, ale jelikož mu byly malé, hodil je rovnou do popelnice před panelákem. Ke cti strážců zákona ale nutno dodat, že
pachatele několika trestných činů záhy dopadli. Muž má totiž
na svědomí i další zlodějny, tentokrát v obchodech...
Policie Olomouckého kraje
MICHAL KADLEC ditelství
pro Územní odbor Prostějov.
První krádeže se měl podezřelý dopus- Krádeže obuvi v panelovém domě však
tit 5. září ve druhém patře panelového nejsou hlavní „specializací“ podezřelédomu v ulici Jana Zrzavého v Prostě- ho. Tou se zdají být lupy zboží v obchojově. „Tam na chodbě odcizil pánské dech. Rovnou tři takové skutky šetří posportovní boty v hodnotě šesti korun, licisté obvodního oddělení Prostějov 1.
které patřily policistovi místně přísluš- Při dvou z nich byl totiž zadržen ostraného obvodního oddělení. Ten pacha- hou prodejen. „Stalo se tak čtvrtého říjtele s využitím místní a osobní znalosti na, kdy v drogerii v centru města odcizil
vypátral vlastním šetřením. Ke krádeži pánský parfém a náhradní hlavice holiobuvi se podezřelý při následném výsle- cího strojku v celkové hodnotě přesahuchu doznal. K dalšímu osudu bot uvedl, jící dva tisíce korun a třicátého října, kdy
že si je vyzkoušel, ale protože nebyly v jedné z prodejen v Plumlovské ulici
jeho velikosti, vyhodil je do odpadu,“ v batohu přes pokladní zónu bez zaplapodotkl k tomuto případu František cení pronesl deset rybích konzerv. Také
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ře- toto zboží v hodnotě 399 korun po jeho

Ukradl traktor
i s valníkem
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zadržení skončilo zpět v prodeji,“ uvedl
mluvčí prostějovské policie.
Při třetí krádeži v obchodním domě
v prostějovské ulici Újezd byl také odhalen. „Při pokusu o zadržení se však pracovníkovi ostrahy vysmekl a podařilo
se mu utéct. Za úplný úspěch však tuto
misi považovat rozhodně nemohl, protože po útěku zůstal v rukou pracovníka
ostrahy prodejny jeho batoh. V tom měl
nejen tři odcizené lahve rumu, ale také
peněženku s osobními doklady,“ sdělil
František Kořínek s tím, že podezřelý

6WUiæQtFLFK\WLOLVSUHMHU\SŐtPRSŐLÿLQX
Popsali výlohu na nádraží a po zadržení kladl odpor
PROSTĚJOV Bylo úterý 29. října před jednadvacátou hodinou,
když policisté přijali oznámení
o zadržení dvou mužů podezřelých z popsání výlohy na hlavním
vlakovém nádraží v Prostějově.
Po příjezdu na místo zjistili, že
dva muži ve věku 24 a 26 let jsou
podezřelí z popsání dvou vitrín
a jedněch skleněných posuvných
dveří. Krátce po činu byli zadrženi strážníky městské policie.
„Ve večerních hodinách bylo prostřednictvím linky 156 přijato
telefonické oznámení o skupince
osob malující fixou po skleněných
dveřích a vitríně na nádražní budově v Janáčkově ulici. Na místo
byla okamžitě vyslána hlídka, načež
byla skupinka čtyř osob strážníky
zadržena a ztotožněna. Jednalo se

o muže ve věku 22, 24, 26 a 36 let.
Oznamovatel, který se dostavil na
místo, označil dvojici, která přímo
vitrínu a dveře popisovala. Svým
jednáním se čtyřiadvacetiletý a šestadvacetiletý muž dopustili trestného činu poškozování cizí věci, proto
byla na místo přivolána Policie ČR,
která si celou záležitost převzala
k dalšímu šetření,“ informovala Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak posléze vyplynulo z vyjádření
státních policistů, zadržení muži
však svůj podíl na pomalovaných
vitrínách popírali. „Provedenými
dechovými zkouškami policisté
u mužů změřili hodnoty 1,4 promile
alkoholu v dechu u mladšího a 1,78
promile alkoholu v dechu u staršího. Když rozhodli o jejich převozu

k dalším úkonům na policejní služebnu, začal starší z mužů klást aktivní odpor. Ten policisté s využitím
donucovacích prostředků překonali
a muže eskortovali s pouty na rukou.
Pro převládající agresivní chování byl
muž po provedení nezbytných administrativních úkonů k vystřízlivění
umístěn do protialkoholní záchytné
stanice,“ popsal děj událostí František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Výslechy obou podezřelých i další
úkony prověřování budou pokračovat po jejich vystřízlivění. V případě
prokázání viny a odsouzení jim za
přečin poškození cizí věci hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,“
doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

se uvedených skutků dopustil přesto,
že byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.
„V uplynulých dvou letech dokonce
vykonal dva tresty odnětí svobody na
dobu 12 a 10 měsíců. S ohledem na
jeho recidivu policisté všechny uvedené
případy šetřili pro podezření z přečinu
krádeže. Ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení. V případě odsouzení
podezřelému hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta,“ uzavřel
policejní mluvčí.

=ORGøMQDQDXE\WRYQø
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PROSTĚJOV Nechávat si doma „ve štrozoku“ tolik peněz? Holý nesmysl! Teď už to moc
dobře ví žena, které z prostějovské ubytovny
zmizelo téměř půl milionu korun. Zatím neznámý zloděj, po kterém pátrají policisté, se
teď určitě směje od ucha k uchu...
„V pondělí osmadvacátého října v odpoledních
hodinách měl dosud nezjištěný pachatel s použitím násilí vniknout do pokoje ubytovacího zařízení v okrajové části Prostějova. Ze skříňky v pokoji měl odcizit plechový box s finanční hotovostí
v českých korunách a zahraničních měnách. Odcizením mnohaletých úspor pachatel osmapadesátileté ženě způsobil škodu přesahující čtyři sta
tisíc korun. Policisté věc šetří pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu
krádeže,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. Jak dodal, pachateli
v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až pět let. (mik)
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DÍVKA SPLÁCHLA FALEŠNÁ EURA DO ZÁCHODU

PROSTĚJOV Už jste někdy
splachovali balíček padesátieurových bankovek do záchodu?
Tento nevšední zážitek má za sebou dívka, která se setkala s Ivo
Parákem krátce po jeho divokém návratu ze Slovenska. Muž
k našim východním sousedům
vyrazil i s Janem Vilímcem. Toho
tam však policisté zadrželi poté,
co se snažil platit falešnými eury.
Parák se pak kvapně sbalil a vrátil domů. Zde se sešel s kumpány, kteří navzdory obrovskému
riziku neodolali a vyzkoušeli,
zda by jim platba falešnými
penězi neprošla i v Prostějově.
Nelze se divit, že uplynulé úterý
stanul před zdejším soudem.
A Večerník byl u toho!
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dvaadvacetiletý Ivo Parák z Němčic
nad Hanou dorazil k hlavnímu líčení
u Okresního soudu v Prostějově v lesklém obleku. Stačil však jen letmý pohled, aby bylo jasné, že se vůbec necítí
ve své kůži. Nebylo se co divit. Nejednalo se totiž o první prohřešek tohoto
mladého - na první pohled spořádaně
vypadajícího - muže. V minulosti již
byl odsouzen k desetiměsíční pod-

Ivo Parák si s kamarádem
DVIDOHvQÙPLEDQNRYNDPL
vyrazil na Slovensko

mínce za řízení pod vlivem alkoholu. Právě chlast očividně hrál v jeho
životě příliš důležitou roli na to, aby
mu nezpůsobil řadu trablů.

8÷F÷NåGLUQW
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Přes noc z pátku 25. na sobotu
26. října vnikl neznámý pachatel
do oploceného areálu parkoviště
v Kojetínské ulici, odkud odcizil
traktor s valníkem v hodnotě 100
tisíc korun. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádež, za který lze dle trestního
zákoníku uložit trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Vyplenil hospodu
Předminulý pátek 25. října v ranních hodinách vnikl neznámý pachatel po vyháčkování otevřeného okna na ventilaci do hospody
nacházející se v Plumlovské ulici.
V prostoru výčepu našel a odcizil
reproduktor. V šuplíku objevil
drobné mince v částce 1 000 korun a svazek klíčů, které použil
k tomu, aby bez problémů opustil
budovu. Ještě předtím ale přibral
ke svému lupu kabelku s 2 000 korunami v hotovosti a občankou.
Po odchodu za sebou hospodu
řádně uzamkl. Poškozené ženě
vznikla škoda necelých 5 300 korun. Událost policisté zaevidovali
a šetří ji pro trestný čin krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Sebral tisíce dolarů
Neopatrnosti osmadvacetiletého
cizince využil poslední říjnový
den dosud nezjištěný pachatel,
který nezjištěným způsobem vnikl do uzamčené stavební buňky
na staveništi ve východní části
Prostějova a z odložené pánské
kabelky odcizil finanční hotovost
2 200 amerických dolarů. Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Munice u kontejneru
V úterý 29. října před polednem
přijali policisté oznámení o nálezu několika nábojů a zásobníku
ke zbrani u kontejnerů ve Švýcarské ulici. Na místo vyslaní policisté nález asi 100 gramů malorážkové munice a zásobník zajistili.
Kdo věci ke kontejnerům umístil,
je předmětem dalšího šetření.

BYLI JSME
U TOHO

než zřejmý. Uvědomila si to i Parákova kamarádka, s níž se sešel v jednom
z prostějovských penzionů. „Jakmile
jsem to zjistila, vzala jsem ty peníze
a spláchla je do záchodu. Bylo jich
zhruba patnáct a moc to nešlo. Udělala jsem to proto, že jsem nechtěla,
aby s nimi kdokoliv z nás měl něco
společného. Asi to byla chyba. Po poradě s maminkou jsem se rozhodla,
že to musíme nahlásit na policii. Ivo
šel nakonec s námi,“ vypověděla dívka, která dále popsala situaci v partě
mladých lidí, jež spojovala zejména
záliba v alkoholu a elektronické hudbě. „Můj tehdejší přítel Patrik Hala
pil, fetoval a bil mě. Měl ovšem peníze, a díky tomu byl určitým vůdcem
celé party. Teď už je zavřený a já jsem
ráda, že už se s ním nepotkávám,“
dodala dívka.

Mladík pracující jako pomocný elektromontér byl obžalován, že si s kamarádem nechal z internetu poslat falešná
eura, s nimiž se loni v květnu společně
pokusili platit na Slovensku. Poté, co byl
Jan Vilímec zadržen slovenskou policií,
Ivo Parák na nic nečekal a vrátil se zpět
do Prostějova. U soudu se hájil tím, jak
po celou dobu netušil, že jsou peníze
nepravé. Tomu se ovšem dalo jen těžko
věřit, zejména pokud měly falzifikáty
dorazit poštou na jeho adresu. „Honza
si prostě nechal poslat balíček ke mně
dom a neřekl mi, co v něm je,“ vypovídal Parák, který podobně vyhýbavě od2NCVDCX$KNNG
povídal také na otázky ohledně toho, jak
LKORTQwNC
se k němu nepravé bankovky dostaly po
Bohužel ještě předtím, než vše ohlásili
Vilímcově zadržení na Slovensku.
na policii, zaplatil jeden z Parákových
2GPÊ\GUMQPéKN[
kamarádů falešnými penězi v superXOÊUG
marketu Billa ve Zlaté bráně, kde kouPřitom fakt, že se jedná o falešné pe- pil láhev ´Tulamorky´. „Bankovku
níze, byl vzhledem k okolnostem více jsem si prohlížela. Náznak vodozna-

Přišla o peníze i zub!
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ku na ní byl. Udělala jsem však chybu, že jsem ji neprosvítila. Hned bych
zjistila, že je falešná. Takhle nás na to
upozornila až hospodářská kriminálka,“ vypověděla prodavačka, která
eura přijala.

&čNGåKVÚ
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U hlavního líčení překvapivě nevypovídal Jan Vilímec. Druhý z hlavních
aktérů si totiž již rok a půl odpykává
trest ve slovenském vězení. O tom, zda
něco podobného čeká i na Ivo Paráka,
dosud rozhodnuto nebylo.
Hlavní líčení bylo i kvůli nutnosti
vyslechnout právě Jana Vilímce
odročeno na 2. prosince.

O svou peněženku přišla osmapadesátiletá žena z Prostějova.,
která uplynulý pátek 1. listopadu odpoledne navštívila jeden
místní supermarket. Neznámý
pachatel využil nestřeženou chvíli a z kapsy vesty, kterou měla
oblečenou na sobě, jí odcizil peněženku. Žena tak přišla o osobní
doklady, finanční hotovost 1 200
korun, platební karty a nový keramický zub. Způsobenou škodu
žena vyčíslila na 4 800 korun.

milujeme vecerník
á

Každý, kdo chce přestat kouřit, musí mít trpělivost a především vlastní motivaci. „Léčba na nátlak rodiny a okolí
nefunguje. Kuřák musí chtít přestat sám, protože to obnáší
změny životního stylu, denních stereotypů a naučeného
chování. Teprve pak mu můžeme v poradně pomoct zbavit se závislosti na nikotinu a usnadnit mu odvykání například pomocí nikotinových náhražek ve formě žvýkaček
a náplastí nebo pomocí farmakoterapie speciálními,“ říká
Ivona Grygárková a upozorňuje, že i kouření pěti cigaret
denně je škodlivé a vyžaduje odbornou léčbu.
Poradna má usnadnit léčbu odvykání kouření lidem z prostějovského regionu. „Odvykací poradnu jsem se rozhodla
otevřít proto, že nejbližší se nachází až v Olomouci a pacienti většinou nechtějí jezdit mimo místo bydliště. Jakákoliv překážka navíc může být důvod k tomu, aby pacient
léčbu odvykání kouření nedokončil, nebo vůbec nezačal.
Naše poradna je otevřena všem kuřákům, kteří sami chtějí
přestat kouřit, a podle zájmu jsme připraveni i rozšířit ordinační hodiny,“ nabádá primářka s tím, že i při prvotním
selhání léčby je nutné pacienta nadále motivovat a hledat
další řešení.

PROSTĚJOV Střední odborná
škola Prostějov se po roce opět
účastní 7. ročníku kulinářské soutěže Svačina roku Rio Mare. Letos
o postup do finále bojuje rekordních 47 škol z celé České republiky,
přičemž celkem se zápolí o ceny
v hodnotě 45 000 Kč. Novinkou je
rozšíření hlavních surovin o makrely a sardinky. Do odborné poroty usednou Mistr kuchař Vladimír
Picka, šéfkuchař Jiří Král a Vladislav Stuparič. Finále soutěže proběhne v Praze, moderovat ho bude
jako už tradičně Markéta Hrubešová. Zástupci prostějovské školy se
pokusí zopakovat loňský úspěch,
kdy se jedna ze žákyň probojovala
právě až do pražského finále.
Do letošního ročníku celostátní
gastronomické soutěže Svačina roku
Rio Mare se přihlásilo rekordních 160
studentů z celkem 47 středních odborných škol se zaměřením na gastronomii. Úkolem soutěžících je navrhnout
a připravit originální, rychlou a chutnou svačinu pro děti, žáky nebo studenty. Všichni účastníci dostávají rybí
výrobky pro přípravu zdarma.
Pátým rokem se soutěže účastní také
studenti Střední odborné školy Prostějov. „Loni se žákyni prvního ročníku
oboru Gastronomie podařilo vůbec
poprvé probojovat do patnáctičlenného finále. Úspěšná studentka se letos
účastní opět, doplní ji další čtyři,“ prozradila Večerníku učitelka odborného
předmětu Technologie na SOŠ Prostějov Zlata Švecová, která má koordinaci soutěže na škole na starost.

ZKNWUVTCéPÊHQVQ

Svačina roku
Budoucí kuchaři a kuchařky soutěží
o dárkové poukazy v hodnotě 20 000
Kč. Kuchař nejlepší Svačiny získá poukaz v hodnotě 7 000 Kč, autor druhé a třetí nejlepší Svačiny vyhrávají
poukazy v hodnotě 5 000 Kč a 3 000
Kč. Porota pořadatele udělí „Zvláštní
cenu Rio Mare“ s dárkovým poukazem za 5 000 Kč. Svým hlasováním
na FB Rio Mare udělí široká veřejnost
poslední ocenění „Cenu veřejnosti“.
Navíc všechny školy, ze kterých budou ocenění studenti, dostanou rybí
produkty Rio Mare ve stejných hodnotách.
Soutěž je rozdělena do dvou kol.
V prvním korespondenčním kole
musí soutěžící poslat fotografie a popis
receptu do 8. listopadu. Ze všech došlých receptů odborná porota vybere
patnáct finalistů, kteří připraví své rybí
svačinky živě před porotou. Letošní
finále se koná 4. prosince v pražských
Holešovicích v gastronomickém studiu Chefparade+. Pořadatelem soutěže je společnost Bolton Czechia, která
je výhradním českým distributorem
rybích výrobků Rio Mare. (pk, mls)

do soutěže

připravují recepty

LGFXQWNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWRą¾VGNUMÚCVGORGTC
OGPVPÊRGLUGMMVGTÚVQWåÊRQURQNGéPQUVKéNQX÷MC,GXJQFPÚ
RTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCUGMVGTÚODWFGRQFPKMCVRTQEJ¾\M[
CTč\PÆRUÊURQTV[,GVQCVNGVMVGTÚWOÊ\FQN¾XCVKFXQWOGV
TQXÆX[UQMÆQRNQEGPÊ

BADY

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEUVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWLGFPQJQCå
FXQWTQMč,GVQONCF¾RUÊUNGéPCMVGT¾UGOWUÊLGwV÷XwGOW
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NQW RCTċCéMQW 1UVCVPÊ RGLUM[ XG X÷VwKP÷ KIPQTWLG PC XQFÊVMW
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MAXIM

LG wGUVKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ X\TčUVW ,G
D¾\NKX÷LwÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWFč
X÷ąQXCV6QVQRNGOGPQOKNWLGRQJ[DLGXJQFPÚRTQCMVKX
PÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊODWFGRQFPKMCVXÚNGV[0CXQFÊVMW
WOÊUHGPMQWUGUPGUGDG\RTQDNÆOč

BOZI

LG ×åCUPÚ MQW\GNPÚ MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW XG X÷MW
wGUVK NGV ,G VQ X[UO¾VÆ UNWPÊéMQ MVGTÆ TQ\F¾X¾ TCFQUV
PCMCåFÆOMTQMWäKNUGUXQWRCPKéMQWXD[V÷LGéKUVQVPÚ
CRQUNWwPÚ0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾5XÆRUÊMC
OCT¾F[UKU¾OX[DÊT¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Kuřáci, kteří se chtějí svého
zlozvyku účinně zbavit, mohou od října využít nové
poradny pro odvykání kouření v prostorách Nemocnice Prostějov, člena slupiny AGEL. Každé úterý od
13.00 do 15.00 hodin se zájemcům nabízí bezplatné
poradenství, které má umožnit lidem z Prostějovska
dostupnější léčbu v odvykání kouření.
Nová poradna funguje od 1. října a na své pravidelné pacienty teprve čeká. Zájemci nepotřebují doporučení lékaře,
stačí jim objednat se telefonicky na čísle 582 315 263 a ve
smluvený čas dorazit. „První sezení trvá na hodinu a půl až
dvě hodiny, po něm následují kontrolní sezení, které zaberou asi třicet minut. Při první návštěvě pacient vyplní dotazníky s názvy Škála závislosti na cigaretách, Dotazník kuřáckých návyků, Dotazník odolnosti vůči nutkání kouřit,
Jste připraveni přestat kouřit. Výsledky vyhodnotíme a na
základě rozhovoru s pacientem určíme další postup,“ popisuje průběh prvního sezení Ivona Grygárková, primářka
Oddělení plicních nemocí Nemocnice Prostějov, která je
jedna ze dvou ordinujících lékařek nové poradny.

Antonín SEDLÁŘ
29. 10. 2019 46 cm 2,75 kg
Prostějov

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

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Pondělí 4.listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

Studenti z Prostějova

Michaela KRČKOVÁ
28. 10. 2019 50 cm 3,45 kg
Hrubčice
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Z NEMOCNICE ...

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

Viktorie ABRAHÁMOVÁ
27. 10. 2019 49 cm 3,45 kg
Určice

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

6

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
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klikni na

FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Zrekonstruovaná Plumlovská ulice je už týden
v provozu, ovšem minulý pátek 1. listopadu dopoledne komunikaci slavnostně otevřely krajské i městské politické celebrity,
zástupci stavební firmy a další hosté. Přestřižením pásky se udělala definitivní tečka za nákladnou opravou, na které se podílelo
statutární město Prostějov i Olomoucký kraj.

BYLI JSME
U TOHO

Zásadní rekonstrukcí prošla v uplynulých měsících jedna z prostějovských
páteřních komunikací. Plumlovská
ulice, která odvádí dopravu z centra
města směrem na Boskovice a Blansko, je znovu průjezdná. Kompletní
akce spolkla zhruba 25 milionů korun.
„Dvanáct a půl milionu korun jsme

vyčlenili z krajského rozpočtu a jsme
rádi, že se z Plumlovské ulice v Prostějově stala moderní ulice. Když jsem
v průběhu rekonstrukce tudy projížděl, registroval jsem, jaké dopravní
komplikace tato stavební akce přinesla
na vnitřním okruhu města. O to víc
jsem rád, že to má Prostějov už za se-

bou a celá investice se povedla,“ uvedl
při slavnostním otevření Ladislav
Okleštěk (ANO 2011), hejtman Olomouckého kraje.
Obdobnou částkou přispěl k renovaci i magistrát. „Jsem rád, že můžeme
slavnostně otevřít zrekonstruovanou
Plumlovskou ulici. Jedná se o jednu

pojením na okružní křižovatku ulic
Josefa Lady a Anglická. Na jaře tohoto roku pak město Prostějov zahájilo
opravy inženýrských sítí, chodníků,
veřejného osvětlení, parkovacích
ploch a úpravy veřejné zeleně. „Na
tyto práce navázala správa silnic v říjnu a opravila vozovku v délce 1,15 kilometru. Celková investice kraje přesáhla dvanáct miliónů korun,“ potvrdil
náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček. Rekonstrukce
1,3 kilometru dlouhé ulice probíhala
do konce října. „Nově opravená silnice i její okolí vypadá skvěle. Věřím, že
řidičům se po ní bude dobře a hlavně
bezpečně jezdit,“ pousmál se hejtman
Ladislav Okleštěk.
Správa silnic Olomouckého kraje
navíc v rámci stavby opravila komunikaci v Blahoslavově ulici. Díky
tomu došlo k propojení zrekonstruovaných úseků v Plumlovské ulici,
Jiráskova náměstí a terminálu veřejné
dopravy právě v Blahoslavově ulici.

PROSTĚJOV Řidiči na tento ryze
prostějovský problém poukazují
už několik let. Vždy ze strany
radnice dosud docházelo
pouze k dílčím úpravám,
ale fakt je ten, že průjezdnost
křižovatek
zejména na vnitřním
okruhu města je nyní
naprosto zoufalá a plynulost dopravy brzdí „nevyladěné“ semafory. Radní si proto za 100 000 korun objednali test
semaforů. Důvodem je zlepšení
průjezdnosti vybraných křižovatek
v Prostějově.
Spínací programy, které regulují
světelné signalizační zařízení, čeká
posouzení a případná úprava. Ta by
následně měla zajistit větší plynulost
dopravy. „Toto posouzení i případnou
úpravu spínacích programů doporu-

čuje provést i komise pro dopravu,
která se záležitostí zabývala na svém
minulém jednání,“ poznamenal primátor statutárního města Prostějova
František Jura (ANO 2011). „Konkrétně se bude jednat o křižovatku ulic
Olomoucká, E. Valenty a V. Outraty,
křižovatku ulic Olomoucká, Barákova
a Sladkovského a křižovatku ulic Olo-

moucká, Vápenice, Svatoplukova a Újezd.
Tam všude se tvoří dlouhé kolony
vozidel a úprava
spínacích programů by mohla
pomoci křižovatky
uvolnit. Všichni víme,
že takzvaná zelená vlna
už v Prostějově dávno neexistuje,“ doplnila jej náměstkyně
Alena Rašková (ČSSD) s tím, že dodavatelem zakázky by byla společnost
Swarco Traffic, která je dodavatelem
řadičů a software světelného signalizačního zařízení v Prostějově. „Akce
by proběhla po ukončení uzavírek
ulic Plumlovská a Blahoslavova dosud ovlivňujících toky vozidel v celém Prostějově,“ uzavřela Rašková.
(mik)
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Semafory v Prostějově projdou testem

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

z nejfrekventovanějších dopravních tepen v Prostějově. Šlo o náročnou investiční akci, která byla rozdělena do dvou
etap,“ pochvaloval si při páteční slavnosti
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova.
V rámci rekonstrukce a stavebních
prací byly vybudovány nové autobusové zálivy, vjezdy, chodníky, parkovací místa, ostrůvky pro přechody,
došlo k sadovým úpravám a občané
se také dočkají nové zeleně. „Chtěl
bych poděkovat investorovi a zhotoviteli za realizaci, ale také řidičům nebo obchodníkům, kteří mají
v Plumlovské ulici své obchody, že
celou tuto náročnou rekonstrukci
přečkali a vydrželi. Věřím, že nově
zrekonstruovaná komunikace přispěje ke zvýšení efektivity dopravního provozu,“ doplnil Jura.
Práce byly zahájeny v listopadu 2018,
kdy Správa silnic Olomouckého kraje
zrekonstruovala zhruba 200 metrů
dlouhou část Plumlovské ulice s na-
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Urbanistická soutěž, která proběhla v souladu se soutěžním řádem České komory architektů, má představit možné architektonické řešení budoucího uspořádání jižní části centra města
Prostějova. Konkrétně se jedná o prostor mezi náměstím T.
G. Masaryka a ulicemi Koželuhova, Netušilova a Wolkerova.
„Soutěže o urbanistické řešení se zúčastnilo opravdu hodně architektů, obdrželi jsme jednadvacet návrhů. Už při
vyhlášení soutěže jsme slíbili, že návrhy posoudí kromě
odborníků také veřejnost. Proto nyní pořádáme výstavu
a chceme, aby si i Prostějované k návrhům řekli své,“ podotkl prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).
Výstava návrhů budoucí tváře této oblasti, která se uskuteční
ve foyer kina Metro 70, představí podobu veřejných prostranství a polohu některých významných staveb, jako je parkovací dům či městská tržnice. Vystaveno bude všech jedenadvacet obdržených návrhů včetně tří oceněných. Vernisáž
proběhne již příští pondělí, tj. 11. listopadu, v 18.00 hodin

banistické soutěže na řešení jižní části centra Prostějova a zdůvodní i některá rozpočtová opatření na stavební
investiční akce. Na pořadu jednání
budou i majetkoprávní záležitosti,
zejména výkupy a prodeje pozemků. „Pravidelným bodem programu
jsou také záležitosti okolo společnosti Manthellan,“ připomněl ještě Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora.
Zastupitelstvo se koná tradičně
v obřadní síni radnice a je pochopitelně přístupné veřejnosti. Navíc jako vždy můžete jeho
přímý přenos sledovat na webových stránkách města. Večerník
samozřejmě bude přímo u toho
a v příštím vydání přinese svým
čtenářů podrobné zpravodajství.
(mik)
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PROSTĚJOV Už zítra, v úterý
5. listopadu, bude v deset hodin
zahájeno další jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov. Komunální politici mají přes
sebou hned třiatřicet bodů, ale
podle všeho by schůzi neměli protahovat do druhého dne.
„Po zprávě o vyřízení dotazů a podnětů zastupitelů a zprávě o činnosti
rady města se budeme zabývat jmenováním členů správní a dozorčí rady
Národního domu, vyhláškou o regulaci používání zábavní pyrotechniky
a také odkupem akcií společnosti
Vodovody a kanalizace,“ nastínil zřejmě ty nejdůležitější body programu
František Jura (ANO 2011), primáza účasti vedení města Prostějova, zástupců z řad porotců tor statutármního města Prostějova.
a autorů návrhů. Následně bude výstava přístupná denně od Jeho náměstek Jiří Rozehnal pak bude
17.00 do 20.00 hodin do 1. prosince.
zastupitele informovat o průběhu ur-
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ji ani nečetl, proto se k ní nemohu vyjádřit,“ zalitoval lidovecký zastupitel
Petr Kousal. Právě KDU-ČSL připravila pro vedení města hodně návrhů,
které by se v nové vyhlášce o regulaci
hazardních her v Prostějově měly objevit. „V uplynulém volebním období jsme iniciovali pracovní skupinu.
Bohužel v tomto volebním období
se i přes naši snahu její pokračování
nepodařilo prosadit, ale snad v nové
vyhlášce alespoň něco zapracované
bude,“ řekl Večerníku Kousal.
Je třeba zdůraznit, že počet provozoven hazardních her v Prostějově neustále klesá. Počátkem roku
2012 jich bylo na území města
jednaosmdesát, nyní jich je pouze
čtrnáct a lze očekávat jejich další
pokles. Pro město to však znamená
jednu méně optimistickou věc. Z provozu heren a kasin tekly do městské
pokladny desítky milionů korun
ročně, které se pak rozdělovaly sportovním klubům, na své si ale z těchto
peněz přišly kulturní i společenské
organizace. „Není mi vůbec líto, že
výnosy z hazardu klesají, protože to
snad vypovídá o menším počtu hráčů,
zadlužených lidí, rozvrácených rodin
i přátelství, ale také o menším počtu
nároků na sociální, zdravotní a jiné potřeby. A o to nám hlavně jde,“ uzavřel
prostějovský zastupitel Petr Kousal.
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PROSTĚJOV Už před letními prázdninami zadalo
vedení prostějovského magistrátu urbanistickou soutěž o návrhy řešení budoucího uspořádání jižní části
centra Prostějova. Soutěž byla již uzavřena a radním
se sešlo hned jednadvacet návrhů od architektů z celé
republiky. Konšelé ocenili tři z nich, ale chtějí, aby si
k návrhům řekla své i veřejnost. K tomu bude sloužit
výstava návrhů v kině Metro 70.
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zpravodajství

„Počet heren klesá. A není mi líto, že tím klesají i výnosy města,“
deklaruje k tomuto tématu opoziční zastupitel Petr Kousal
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36
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32
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23
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18
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14
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

poèet heren v prostìjovì
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y jejichž vchod se nachází v okruhu do 50 metrů od budovy mateřské, základní
nebo střední školy, výchozím bodem pro vymezení daného okruhu se
rozumějí vnější hrany budov školy (pro určení vzdálenosti je rozhodující
vzdušná vzdálenost od vnější hrany budov školy ke vchodu do herního prostoru)
yjejichž vchod se nachází v okruhu do 50 metrů od vchodu do jiného herního
prostoru, ve kterém se provozují hazardní hry. Pro určení vzdálenosti je
rozhodující vzdušná vzdálenost od vchodu do herního prostoru ke vchodu
do jiného herního prostoru, ve kterém se provozují hazardní hry
y umístěných na nám. T. G. Masaryka
y umístěných v budovách autobusových a vlakových nádraží
y umístěných na území města v katastrálním území Čechovice,
Čechovice – Záhoří, Čechůvky, Domamyslice, Vrahovice a Žešov

Hazardní hry nelze na území Prostìjova
provozovat v herních prostorách:

projednávat
a schvalovat
na zastupitelstvu. Na
kterém
to
bude, zatím ale
není jasné. V oficiálním programu
jednání tohoto orgánu
v úterý 5. listopadu tento bod není
uveden... „Slyšel jsem, že se nová
vyhláška připravuje, ale bohužel ji deme projednávat, takže ji v podklana následujícím zastupitelstvu nebu- dech pro jednání nemám. Nikde jsem

PROSTĚJOV Trvalo to léta, ale
nová vyhláška o regulaci používání
zábavní pyrotechniky v Prostějově
je na světě. Magistrát během uplynulých roků čelil mnoha stížnostem občanů z různých lokalit města
na hluk, často i v pozdních večerních hodinách, a dokonce i v noci,
způsobovaný pořádáním ohňostrojů nebo házením petard a podobně.
Jak vyplynulo z vyjádření radních
na nedávné tiskové konferenci,
nyní bude používání pyrotechniky
na veřejných místech zcela zakázá-

no. Samozřejmě s jedinou výjimkou, kterou je silvestrovský ohňostroj pořádaný radnicí.
„Používání zábavní pyrotechniky narušuje kvalitu života obyvatel města
v důsledku hluku, znečišťování ovzduší
a je často spojené s nepořádkem na veřejných prostranstvích. Hluk výbuchů
negativně vnímají především malé děti
a je také stresovým faktorem pro domácí i divoká zvířata,“ uvedla, náměstkyně
prostějovského primátora pro životní
prostředí Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova).

Radní proto nyní doporučují Zastupitelstvu města Prostějova vydat
Obecně závaznou vyhlášku, kterou
se bude používání zábavní pyrotechniky regulovat. „Vždy ovšem musíme
zkoumat, zda určitou činnost lze považovat za činnost, jež by vůbec mohla narušit veřejný pořádek. Pokud se
skutečně jedná o takovou činnost,
musí město dále zkoumat, zda v konkrétních místních podmínkách města
dosahuje tato činnost takové intenzity, aby ji bylo možné reálně považovat za potenciální ohrožení místního

pořádku,“ vysvětlil postupy primátor
František Jura (ANO 2011). Cílem
obecně závazné vyhlášky je zabezpečit ochranu před negativními
jevy spojenými s užíváním zábavní
pyrotechniky. „Návrh budeme před
předložením do Zastupitelstva města Prostějova zasílat k předběžnému
posouzení zákonnosti Ministerstvu
vnitra ČR. Čerpali jsme z příkladu
měst, která vydala obdobné obecně
závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky. Jsou to
například Liberec, Havířov, Vítkov,

Jevíčko, Česká Lípa, Třebíč, Mikulov,
Doksy, Lipno nad Vltavou, Pardubice, Frýdek Místek, Karviná, Praha
10,“ doplnil primátor Jura. „Chtěl
bych ale ještě zdůraznit, že regulace používání pyrotechniky se týká
pouze veřejných míst, jako jsou ulice, parky, dětská hřiště a podobně.
Pokud někdo bude házet petardy na
zahradě nebo si tady v soukromí pořádat svůj ohňostroj, s tím uděláme
jen těžko něco,“ přidal Jiří Rozehnal
(ANO 2011), primátorův náměstek.
(mik)

Magistrát zakázal na veřejných místech používání
„S ohňostroji v soukromí ale nic dělat
zábavní pyrotechniky
nemůžeme,“ přiznávají radní
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Obecně závazné vyhlášky o regulaci
provozování hazardních her nejsou
ničím výjimečným. Takto regulují
provozovny například města Plzeň,
Liberec, Brno, Beroun, Zlín, Třebíč,
Šumperk a řada dalších,“ předesílá
František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.
„V současnosti je na našem území
obecně závaznou vyhláškou povoleno provozovat hazardní hry na
padesáti adresních místech. Ve skutečnosti se zde však nachází pouze
čtrnáct heren nebo kasin, ve kterých
je provozovna hazardních her dle zákona o hazardu,“ nastínil první muž
radnice aktuální situaci.

Radní tak měli už předminulý týden
v úterý na stole další možnosti regulace,
hlavně návrh zmenšit počet adresních
míst. „Úřad na ochranu hospodářské
soutěže však obce nedávno upozornil,
že obecně závazná vyhláška stanovující vybraná adresní místa, na kterých
lze provozovat hazardní hry, by měla
rovněž obsahovat mechanismy či kritéria, na jejichž základě by byly posuzovány žádosti o zařazení nového adresního místa. Z toho důvodu je třeba
návrh nové obecně závazné vyhlášky
schválený Radou města Prostějova
27. května 2019 revokovat,“ vysvětlil
primátor Jura. „Proto navrhujeme celkově opustit koncept obecně závazné
vyhlášky o regulaci provozování hazardních her založený na pozitivním
výčtu adresních míst. Místo toho bude
připraven k odsouhlasení návrh obecně závazné vyhlášky stanovící pouze
obecná kritéria pro umístění provozovny hazardních her,“ dodal ještě
první muž Prostějova.
Zbrusu nová vyhláška o hazardu
v Prostějově se má podle radních

pøíjmy radnice z hazardních her v prostìjovì

V současnosti magistrát reguluje provozování hazardních her na území
města obecně závaznou vyhláškou
z roku 2017 a provozovny loterií dokonce nařízením již sedm let starým.
„Stávající regulace hazardu je založena na pozitivním výčtu adresních
míst na území města, na kterých lze
provozovat uvedené hazardní hry.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Prostějovští radní zrušili usnesení, kterým původně doporučovali Zastupitelstvu statutárního města Prostějov
schválit návrh nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Prostějov
s navrženou účinností vyhlášky od 1. ledna 2020. Nově naopak
doporučuje zastupitelstvu schválit dokumement s navrženou
účinností vyhlášky o měsíc později. O tom musí nyní jednat zastupitelé, zatím ale není vůbec jasné, kdy to bude. Co obsahuje
a v čem je největší úskalí?

RADNÍ ZMĚNILI ÚČINNOST VYHLÁŠKY O REGULACI

milujeme

PROSTĚJOV Mezi Prostějovany stále
oblíbenější sdílení kol mělo podle původní smlouvy se společnosti nextbike Czech Republic skončit pro letošní
rok už tento čtvrtek a znovu začít až
1. března příštího roku. Zájem o tuto
službu mezi veřejností je však enormní a na tuto skutečnost rychle zareagovali prostějovští radní. Na sdílených
kolech budou moci Prostějované jezdit až do konce kalendářního roku.
„Už v září tohoto roku se na město obrátila společnost nextbike Czech Republic
se žádostí o prodloužení provozu sdílených jízdních kol v roce 2019 o dva měsíce, tedy od 1. listopadu do 31. prosince.
Jako rada souhlasíme s prodloužením
provozu sdílených jízdních kol,“ potvrdil
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějov.
Smlouvu o provozování bikesharingu
v Prostějově schválili radní již v dubnu,
kdy rozhodli o výběru dodavatele veřej-

ČR, kde jsme nechali prověřit správnost
žádosti z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených v návrhu
změny smlouvy a jejich vlivu na ekonomickou situaci veřejného zadavatele a na
mezinárodní závazky České republiky,“
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né zakázky a systém veřejného sdílení
jízdních kol měl být zajišťován v období
od 1. července do 31. října a dále pak od
1. března do 31. října 2020. „Rozšíření
časového rozsahu poskytování služeb již
také odsouhlasilo i Ministerstvo financí

uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) a přidal, že magistrát
touto cestou podporuje zdravý pohyb
a čistou mobilitu v Prostějově. „K dispozici jsou pevné a virtuální stanice. Pevné
jsou stojany společnosti nextbike Czech
Republic všechny ve stejném provedení, a najdete je například před budovou
radnice na náměstí T. G. Masaryka. Virtuální tvoří městský mobiliář v podobě
bezpečnostních stojanů, do kterých
lidé mohou kolo odložit, případně si ho
vypůjčit. Společnost zajišťuje dostupnost a přesun kol na pevných stanicích,
virtuální stanice tedy slouží k vrácení
kola. Samozřejmě v případě, že je ve
virtuální stanici kolo společnosti nextbike, můžete si ho zde vypůjčit. Nelze
ale zajistit, aby ve všech byl dostupné
čtyřiadvacet hodin denně, jako je tomu
u pevných stanic,“ doplnil k vysvětlení
styl provozu a využívání stanic Jiří Pospíšil.
(mik)

Radní prodloužili smlouvu až do konce prosince

PROSTĚJOV Před pár lety prostějovský magistrát zakoupil za
účelem údržby ledové plochy na
zimním stadionu novou rolbu. Ta
původní však do minulých dní stála
ještě pořád odstavená a jen málokdo si uměl představit, co s ní. Do
šrotu? Nikoliv. Radnici se po letech
konečně ozval zájemce o tento již
historický stroj!
Jedná se o nefunkční a nepoužívanou
rolbu ve vlastnictví města Prostějova původně sloužící k úpravě ledové plochy.
„Rolba má již své odžito, byla pořízena
na začátku roku 2001. Její pořizovací
cena tehdy činila 154 tisíc korun. Ta zůstatková byla nyní vyčíslena na 1 446 korun. Rolbu má v bezplatném užívání na
základě Smlouvy o výpůjčce společnost
Domovní správa Prostějov a je umístěna
na zimním stadionu ve Víceúčelové hale

v Prostějově,“ objasnil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějova.
O nepoužívanou rolbu projevila zájem
fyzická osoba. „Při osobní návštěvě se
zájemce seznámil s typem a technickým
stavem výše zmiňované nepoužívané
rolby. Vzhledem k tomu, že se žadatel zabývá opravami vysokozdvižných vozíků
a rolby tohoto modelu mají některé díly
shodné, nabízí statutárnímu městu Prostějovu za tuto rolbu kupní cenu ve výši
dvaceti tisíc korun, která bude uhrazena
před podpisem kupní smlouvy. Zároveň budou ze strany žadatele uhrazeny
veškeré náklady na přepravu a nakládku
rolby. Podle sdělení zájemce vykupuje
za tuto jednotnou cenu stejný typ rolby
v celé České republice,“ vysvětlil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora.
(mik)
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Prostějov (red) – Magistrát vydal
upozornění na další dvě uzavírky, které se týkají komunikace, chodníku
i centra města. Ve dnech od 15. do18.
listopadu bude částečně omezen provoz v ulici Komenského 14 a současně
úplně uzavřen chodník před Katastrálním úřadem z důvodu kácení stromů.
Další uzavírka se bude týkat neděle
17. listopadu, kdy bude uzavřena komunikace před radnicí na náměstí
T. G. Masaryka z důvodu konání oslav
30. výročí sametové revoluce.

Dvì uzavírky v centru

Prostějov (mik) – Jak nedávno Večerník informoval o výpůjčce elektromobilu pro služební účely zaměstnanců
radnice, předminulý týden už bylo
zahájeno testování tohoto vozidla.
Společnost ČEZ ESCO umožnila
vedení města otestovat si provoz elektromobilu a rozhodnout se, zda tento
typ bude vhodný pro služební účely
zaměstnanců. „Bezplatné užívání elektromobilu Volkswagen Golf pro služební účely pracovníků magistrátu má
jedinou podmínku, a to úhradu elektrické energie pro dobíjení a přístup
k dobíjecímu místu 220 voltů. Město
se v dokumentu Smart Prostějov/Manuál chytrého města zavázalo k podpoře čisté mobility, aktuálně je schválený pronájem pozemku pro výstavbu
veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily společnosti ČEZ. V rámci této
nabídky se seznámíme s tímto typem
vozidla, vyzkoušíme dobíjení, dojezdy
a podobně,“ zopakoval první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).

Testuje se elektromobil

Prostějov (mik) - Zatímco Plumlovská ulice byla už slavnostně otevřena,
dalšími úpravami prochází nejen Blahoslavova ulice, ale Floriánské náměstí
a ulice Hliníky. „Autobusové nástupiště bude zastřešeno a cestujícím bude
sloužit terminál, včetně informačního
systému. Ten se bude skládat ze souhrnného dvanáctiřádkového panelu
umístěného v čekárně a jednotlivých
označníků zastávek, ve kterých budou
vestavěny elektronické informační
třířádkové textové panely. V ulici Hliníky vzniknou nová kolmá a šikmá
parkovací stání a v místě přechodu
stezky pro cyklisty, přes tuto komunikaci, bude vyvýšený zpomalovací práh
pro zklidnění dopravy. Součástí bude
také rekonstrukce stezky pro chodce
a cyklisty, tras pro pěší a veřejného prostoru náměstí,“ prozradil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějova.

Jinde se pracuje dál
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byl aktivním účastníkem dění, byl jsem v té době
ve druhém ročníku vysoké školy v Brně. Když si
vzpomenu na všechny prochozené demonstrace,
vyrobené a distribuované materiály, hodiny okupačních stávek na fakultě, a hlavně ono tehdejší nadšení,
sám před sebou se tak trochu stydím. Také si připadám do jisté míry podvedený, protože naše tehdejší
ideály se nejenže nenaplnily, ale člověk se postupem
času dozvídá, jak bylo obyčejnými pěšáky od počátku manipulováno. Demokracii máme zase s přívlastkem. Ano, máme svobodu pohybu a plné regály, to
je tak v kostce všechno. Kdo se ještě nadále zaklíná
věčným klišé o svobodě slova, lže nevědomě či vědomě, což je mnohem horší.
Stejně podveden se momentálně cítí celý jeden ná-

rod, a sice Kurdové. I oni naivně vsadili v syrské partii
na jednu kartu, jako by nebylo dost příkladů v minulosti, že Američanům jde o vše jiné než o člověka.
Konečně bez skrupulí to vyjevili během současného
úprku ze Sýrie, když si vzpomněli, že by zde bylo třeba ponechat „ochránce“ naftových polí...
Druhá strana není lepší, namítnete. Ne tak docela.
Zatímco Rakka byla osvobozena zpustošením bez
ohledu na životy, na druhé straně Rusko organizovalo bezprecedentní humanitární koridory při
osvobozování Aleppa, východní Ghúty a dalších
regionů. Sice pod tlakem, ale přece. Nikdo jiný
k civilistům tak šetrný nebyl. O tom by se měli v
nadcházejících dnech přesvědčovat i podvedení
Kurdové na severovýchodě Sýrie.

V

tý koncert Svatolazarské komendy
v Prostějově, na kterém vystoupil
Jožka Černý s cimbálovou muzikou
Greacia. V publiku zasedl i arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner.
pátek 27. listopadu byl slavnostně otevřen nově vybudovaný přednádražní prostor v
Janáčkově ulici. Projekt komplexně
vyřešil postavení autobusových zastávek a jeho cílem byla revitalizace
prostoru se zaměřením na komfort
cestujících i zjednodušení dopravní
situace. Akce probíhala od poloviny
srpna do konce listopadu, vybudováno bylo dvaadvacet nových parkovacích stání pro osobní vozidla,
dvě stání pro vozidla taxi, chodníky
získaly zámkovou dlažbu. Dále zde
vzniklo patnáct nových autobusových zastávek a odstavné a parkovací
plochy pro autobusy. Celková investice dosáhla částky 22 milionů korun, dotace z ROP Střední Morava
činila zhruba 8,5 milionu korun. Ve
stejný den byl otevřen také nově
vybudovaný kruhový objezd u
polikliniky a nemocnice. Vnitřní
průměr křižovatky byl 21,4 metru
a vnější 25 metrů, vybudována byla
nová stanoviště pro autobusy. Třetí

stavební akcí otevíranou pro veřejnost 27. listopadu byla zrekonstruovaná Erbenova ulice a náměstí Padlých hrdinů. Došlo nejen k obnově
všech komunikací a chodníků, ale i
k přeložce plynovodu a vybudování
nových plynových přípojek. Akce
přišla zhruba na 7,7 milionu korun.
Věřme, že již budeme pouze budovat a tvořit i rozvíjet.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

L

ství) a to po srpnových událostech
1968 znamenalo další normalizační razítko. Ke změně došlo v čele
okresního výboru Národní fronty,
kde uvolněného Eduarda Franka
nahradil JUDr. Jan Gloc, předseda
okresního soudu. V místním muzeu
pak bylo možno vidět výstavy prací
Dušana Janouška a Zdeňka Přikryla.
istopad 1989 přinesl revoluční
sametovou změnu. První veřejné shromáždění v Prostějově bylo
svoláno na 20. listopad, jehož iniciátory byli Arnošt Kohút a Jaroslav
Nečas. První velká demonstrace
přišla o den později a z ní vzešla i
rezoluce, kterou koncipoval Aleš
Lebeda a která vyzývala k demokratických změnám ve společnosti, načež byla odeslána předsednictvu tehdejší vlády. 22. listopadu
vedlo další demonstraci nově vzniklé
Občanské fórum. 24. listopadu došlo
k prvnímu setkání prostějovského
OF a místních komunistů, na které
pak navázala schůze 30. listopadu.
Prostějov také podpořil i generální
stávku 27. listopadu. Do procesu se
zapojila i nově vzniklá Strana zelených, která formulovala požadavky
na změny v oblasti ekologie.

Nutnost parkovat v „zákazu“
Minulý čtvrtek jsem se dostal do poměrně svízelné situace. Vezl jsem svoji starou maminku do nemocnice na vyšetření. Na velkém parkovišti před špitálem vůbec nebylo místo k zaparkování, vjel jsem tedy do areálu nemocnice a ani tam nebylo na obrovském parkovišti jediné volné místo. Viděl jsem, že
spousta řidičů uvnitř areálu odstavila svá auta u krajnice na místních komunikacích, tak jsem to udělal také. I když mi svědomí říkalo, že dopravní značka
zákazu zastavení by se měla dodržovat. Na maminku jsem čekal přes hodinu a za tu dobu mě nikdo nepokutoval a ani nevyčítal, že parkuji na zakázaném
místě. Ale kde mám tedy nechat stát své vozidlo, když jedu do nemocnice?
Jiří Doseděl, Prostějov
Gott národ spojil, kdo ho rozdìluje?
Nevypadá špatnì
Řada lidí říká, že Karel Gott spojoval národ hudbou. Co bychom za to dali, Nově zrekonstruovaná Plumlovská ulice se mi líbí, a to zde nebydlím,
kdybychom mohli říct, že i náš prezident a politici spojují lidi svým srdcem. abych mohl posuzovat i další aspekty. Jako řidič ale samozřejmě vítám noTo by bylo dobře všem, bohatým i chudým, mladým i starým. Bohužel vou silnici a přehledné značení. Ulice nevypadá špatně, i když některé ty
jsme byli nedáavno svědky toho, jak poslanci tvrdě bojují proti senátorům, ostrůvky pro chodce považuji za docela zbytečné. Na druhé straně musí
kteří mají jiné názory a jiný výklad Ústavy ČR. Přitom nejde o nic jiného teď každý řidič jezdit daleko opatrněji a hlavně pomaleji, dříve si totiž mnonež o to, abychom si byli před zákonem všichni rovni. Zde se opět ukazuje, zí pletli Plumlovskou se závodní dráhou. Za mě je tedy nová silnice v Plumže si demokracii a svobodu opravdu každý z nás stále vykládá po svém.
lovské ulici zdařilá, a až se příští rok zazelená po výsadbě nových stromů a
Arnošt Lejsal, Hrubčice keřů, bude ještě hezčí.
Petr Vitásek, Prostějov
Proè to nejde odpoledne?
Patřím také k obyvatelkám náměstí T. G. Masaryka a během tohoto roku jsem pečlivě sledovala diskuse o koncertech během Prostějovského léta. Mnohé z nás
skutečně hudební produkce pořádané do pozdních večerních hodin ruší a budí ze spaní. Já osobně jsem si nikde nestěžovala, ale své přátele a ostatní obyvatele
náměstí plně chápu, že jsou nespokojeni. Kultura a další společenské akce jistě patří k oživení centra města, to vůbec nerozporuji. Jen by se třeba paní náměstkyně
Sokolová mohla zamyslet nad tím, zda je nutné koncerty pořádat až do půlnočních hodin. Copak je nejde zorganizovat odpoledne? Jiřina Novotná, Prostějov
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istopad 1939 a německá okupace a již tehdy existující zárodky odboje, ovšem v této době tvrdě
rozděleného na nekomunistický a
komunistický. Paradoxně ten druhý
byl hned v tomto měsíci tvrdě zasažen vlnou zatýkání, která pak přišla
ještě v březnu 1940.
istopad 1949 nepřinesl nic
dobrého pro mnohé účastníky
II. odboje, kteří bojovali proti německému nacismu na té „špatné“
straně. Na mysli máme odbojáře
z Anglie, severní Afriky, případně
domácí odbojáře nekomunistické.
Jmenujme například pplk. Karla Soldána, rodáka z Čechovic. Co se stalo? Opět přišlo zatýkání, před deseti
lety zatýkali Němci, teď soudruzi.
Jiní měli naopak větší štěstí, převzali
Ceny osvobození a k nim tehdejších
10 000 Kč. Byli to Vladimír Ambros,
Hilar Václavek a Antonín Kameník.
Reforma postihla místních šestatřicet restaurací a vináren, které
byly z nařízení MNV sdruženy do
Sdružení komunálních podniků
města Prostějova.
istopad 1969 přinesl mimo jiné
zakládání poboček SČSP (Svaz
československo-sovětského přátel-

L

V

Máme tady měsíc, který se vyznačuje vůní svatomartinských
neděli 1. listopadu 2009 se do
klubu Apollo již poněkolikáté
hus a otevíráním stejnojmenného vína, ale také je ve znamení vzpomínání na pád totalitního režimu a návratu demo- vrátil jazzový fenomén Laco Deczi
kracie do tuzemských končin. Pojďme se podívat, co dalšího se svou kapelou Celula New York.
25. listopadu se uskutečnil už šespřinesl do dějin Prostějovska.
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Být nějaký způsobem podveden je újma už sama o
sobě, i když nemusí vždy dojít na to, co je současnou
optikou nejhorší, tedy ztrátu finanční. V běžném životě je takových situací spousta, často jsou logicky
zatíženy subjektivní optikou, a co je pro jednoho zavrženíhodné, druhá strana to stejně vnímat nemusí.
Stačí třeba něco říct nebo napsat o problému, který
sice jednoznačně vidí i nezávislý pozorovatel, ale pro
toho druhého jde o vyloženě citlivé téma. Pak se
může cítit postižený takovým jednáním poškozen, i
když to řečník či pisatel vůbec nemusel myslet nijak
zle či útočně. Pokud se následně věci nevyříkají, pachuť zůstane, a to na obou stranách.
Stejnou pachuť ve mně zanechávají blížící se „oslavy“ kulatého výročí sametové revoluce. Sám jsem
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TOMÁŠ KALÁB
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seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

PROSTĚJOVSKÝCH
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Již osmapadesátým kláním dnes pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
v němž se po necelé tři roky věnujeme kvalitě i servisu, který je nám dnes a denně
nabízen po celém regionu. Nejen mezi čtenáři je už dostatečně známo, že celý gastrmonitoring je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se
totiž „na zoubek“ jak klasickým restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás, kteří si
raději zajdou spíše na pivo než třeba na večeři do luxusnějšího podniku. Mezitím
pro vás čas od času připravíme nějaké to překvapení v podobě návštěvy pizzerie,
vegetariánské či zahradní restaurace, klasické „zahrádky“ nebo třeba sondy do
Hanáckých slavností či vánočních trhů. Nedávno jsme připravili sérii kavárenských
dílů a loni poprvé představili i silvestrovské menu za hranicemi tuzemska. V neposlední řadě máme za sebou už také dva comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy. Aktuálně jsme přislíbili, že rozšíříme okruh našich hodnocení a vypravíme
se také do oblíbených restaurací a hospod v okolí města. Jako první jsme navštívili
restauraci a pivovar U Císařské cesty v Držovicích, dnes se podíváme na plumlovskou
přehradu do restaurace Hotelu Zlechov.
Připomeňme si ještě historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. Vše
odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly
a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž momentálně nacházíte seriál v každém sudém vydání.
Předchozí díl byl přitom součástí naší mimořádné přílohy VAŠE PROJEKTY A SOUTĚŽE
VÁS BAVÍ, která vyšla 21. října ve čtyřnásobně zvýšeném nákladu.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech
sedmapadesát doposud zveřejněných dílů.
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součástí sbírky majitele. Na to, aby si
je koupil výletník, který se zastavil na
malé občerstvení, by byly poměrně
dost drahé.
Stoly pro hosty se nacházejí v řadě
podél oken a hostů se k nim vejde,
pokud jsme počítali dobře, šestatřicet. Úplně vlevo je vchod do sálu
pro větší společnost nebo takové
akce, jakými jsou svatby a oslavy.
Celý interiér je laděný do světle šedé
barvy, působí moderním, čistým,
ale trochu chladným dojmem, který
vylepšují dekorace na okenních parapetech.

Začnete-li uvažovat o návštěvě,
doporučujeme podívat se na internetové stránky hotelu. Obsahují
přehledné a zároveň vyčerpávající
informace, dokonce i „něco navíc“.
Udiví vás množství akcí, které se
zde konají a jestli pořád váháte,
zda se vydat na cestu, rozklikněte si
snimky jídel. Jen musíte dát pozor,
který je právě den. Od 30. září je
totiž restaurace v provozu jen od
čtvrtka do neděle, o víkendu od
&RUHVWDXUDFH
10.00 hodin, ve všední dny od
QDEÉ]É
12.00 hodin. Pokud byste plánovali nějakou větší akci na jiný den,
Na internetových stránkách homusíte si zavolat a dohodnout se.
telu naleznete jídelní lístek, který,
2GH[WHULÅUX
jak jsme si při návštěvě ověřili, je
aktuální, ale zarazilo nás, že neuváNLQWHULÅUX
dí ceny, což je něco, s čím jsme se
Naproti vchodu do restaurace se zatím nesetkali. Kromě tohoto stánachází pult a za ním všechno, co lého menu jsme si mohli na místě
obsluha potřebuje k uspokojení vybrat i ze stručné denní nabídky.
hostů: pípa, přístroj k přípravě kávy, Rozsah stálého „jídeláku“ se nám
lednice na nápoje. Další chladicí líbil, obsahoval přesně takový poskříň se zákusky vám padne do čet a skladbu jídel, které je reálné
oka hned, jakmile otevřete dveře, mít připravené na výletním místě,
a zpochybní váš úmysl dát si jen máte si z čeho vybírat a nemusíte
kofolu nebo kávu a pokračovat mít obavu, že široká nabídka je
v cestě. A když jsme u těch vitrín, jen zásluhou hodně velikého mratřetí a největší naleznete vlevo od záku. Tak abychom byli konkrétní:
pultu a v ní drobnosti, které potře- Stálý jídelní lístek obsahuje dvě pobuje hotelový host a zapomněl si je lévky (slepičí vývar a boršč za 49,
doma. A taky hračky pro naše nej- resp. 59 korun), dva předkrmy (tatamenší. Velkou část zabírají modely rák a trhané jehněčí s konfitovaným
atraktivních aut, které jsou zřejmě česnekem a tymiánem, fíkovou mar-

RaS resumé
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EXCELENTNÍ

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

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

V dobách, kdy se plumlovská přehrada těšila největší slávě a v létě se téměř všichni obyvatelé Prostějova přesouvali do chat a na deky
u vody, těšil se velké přízni návštěvníků i hotel Zlechov se svojí restaurací. A to i funkcionářů tehdy vládnoucí strany, která v něm pořádala týdenní školení kandidátů na členství. Původní interiéry tehdejšího hotelu a restaurace by dnes už neuspokojily nikoho. Jenže...
Jak praví klasik: „Čas oponou trhnul – a změněn svět“, s ním ovšem i hotel Zlechov. Jeho privatizace se totiž příliš nepovedla, přecházel
z jednoho majitele na druhého, až nenechavci pochopili, že jim nikdo nebude bránit, pokud si z budovy vezmou všechno, co se dá zpeněžit. Hotel pustl a při pohledu z protějšího břehu přehrady pozorovatel začínal pochybovat o tom, jestli ještě půjde zachránit, nebo jej
potká neblahý osud demolice. Našel se však zachránce. Pan Koláček a jeho rodina, zkušení podnikatelé v oboru gastronomie, objekt
koupili a do rekonstrukce vložili jistě nemalou investici. Jak se jim to daří?
Původní vzhled si tato funkcionalistická stavba zachovala, zůstaly i původní terasy s možností parkování pro pár aut (ale opravdu jen
pár). Na terasách najdou posezení u stolů pocestní, kteří se zastaví na malé občerstvení, ale pokud je pěkně, dá se venku i poobědvat.

1

Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.

5(67$85$&(+27(/=/(&+29

pečeného candáta s dušenou kořenovou zeleninou, ze stálého lístku
pak trhané vepřové maso s hranolky
a česnekovým dipem. Candát sám
o sobě je jedna z nejlepších ryb, jakou u nás můžete dostat, a nešetrnou
přípravou je možné jej jen pokazit.
To se v tomto případě nenastalo. Jen
nám úplně nesedl k teplému a jemnému candátu připravovanému
s hrubozrnnou solí a teplé dušené
zelenině studený radish (druh čatní), který pouštěl šťávu do zeleniny
a jevil se (alespoň nám) u tohoto
chodu zbytečný. Trhané maso bylo
měkké a báječně ochucené (nepřeháníme) a spolu s domácím dipem
i kvalitními hranolky tvořilo chuťově
vyrovnaný celek.
Po lukulských hodech jsme si museli
nechat chvíli pauzu, kterou zpříjemnila sklenka Portugalu ze Znovína
(díky teplým létům se začíná dařit
výrobě dobrých červených vín i na
jižní Moravě). Následovala káva a na
doporučení sympatické obsluhující
i jeden tvarožník. Vlahý, přiměřeně
-DNQ½P
sladký a vychlazený. Dva bychom už
FKXWQDOR
nezvládli.
Oběd jsme zahájili oběma polévka- Na otázku z této kapitoly můžeme
mi ze stálého jídelního lístku. Málo- odpovědět stručně: moc!
kdy narazíte na tak dobře ochucený
boršč a tak hustý slepičí vývar
.YDOLWD
s drůbky, nudlemi a knedlíčky. NeVHUYLVX
shodli jsme se, která polévka byla
Při naší návštěvě byla přítomna
lepší, obě byly dokonalé.
Jeden hlavní chod jsme vybrali a rodinný tým na místě dirigovala
sama hlava rodiny. Mladší členové
z denní nabídky
se zaučovali, bylo vidět, že někteří
jsou o něco více zkušení, jiní začínají. To se týká všech kromě zřejmě
nejstarší dcery, kterou jsme měli
možnost pozorovat při naší letní

3
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meládou a domácím dýňovým chlebem za 125 a 159 korun), tři hotová
jídla (hovězí guláš s knedlíkem, vepřové výpečky se zelím a dvěma druhy knedlíků a trhané vepřové maso
s hranolky a česnekovým dipem),
vše za stejnou cenu 169 korun, dále
si můžete vybrat ze šesti hlavních
pokrmů (řízky a tagliatelle na různé způsoby) i stejného počtu stejků v cenách od 165 do 295 korun.
Pro štíhlou linii můžete zvolit saláty
Caesar nebo řecký s olivami. A proti
hubnutí pak sladká jídla nebo domácí dezerty (29 až 59 korun).
Mezi přílohami jsme našli výraz, který nás zaskočil: grenaille. Museli
jsme zapátrat a nezištně se s vámi
rozdělíme o vysvětlení: jedná se
o brambory pečené na soli a ochucené bylinkami. K pití nám byla nabídnuta desítka Radegast, Plzeň nebo
Birell, domácí limonády, kofola
a škála dalších nealkoholických nápojů. Víno pak především ze Znovína.

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

2
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je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Pokud nevíte, co uvařit k sobotnímu nebo nedělnímu obědu, vypravte se do restaurace hotelu Zlechov
u plumlovské přehrady. Cestu můžete spojit se zdravotní procházkou. Věříme, že budete stejně spokojeni, jako jsme byli my. A možná se dokonce trefíte do termínu
některé z mnoha zábavných akcí, které se zde budou na
podzim konat.
Restauraci Zlechov udělujeme silné

4

hvězdy
návštěvě a je už velmi zkušenou
silou mezi obsluhujícími. Přátelská, srdečná, informovaná, stále
v jednom kole. To ona nám doporučila, který desert si máme dát,
prohodila s námi několik neformálních vět a při našem odchodu
se s námi rozloučila. To je bohužel
v našich restauracích výjimka. V zájmu objektivity musíme uvést, že se
na Facebooku kromě převažujících
nadšených hodnocení objevují i kritická hodnocení obsluhy, není jich
ale mnoho.

0ÉVWR
ÖOHY\
Svojí úrovní odpovídá úrovni
podniku. Moderní svítidla i keramika, vkusné obklady, fungující
zásobník s papírovými ručníky. Bezchybně čisto.

6KUQXWÉ
FHONRYÙ
GRMHP
Restauraci Hotelu Zlechov toho nemůžeme mnoho vytknout. Snad
jen chybějící ceny u jídelního lístku na webu. Neobratnost mladších členů obsluhujícího týmu se
určitě bude pod pevným vedením
majitele Koláčka jen zlepšovat.
Můžeme konstatovat, že jsme takovou úroveň zdejší kuchyně ani
nečekali a s obědem jsme byli velmi
spokojeni.
Co si ale vylepšení zasluhuje, což
ale není záležitost hotelu, je cesta od
kempu na přehradě ke Žraloku na
Plumlově. Děr už je zde nepříjemně
mnoho a pro nebezpečnou blízkost
srázů vedoucích k vodní hladině
jsme byli rádi, že jedeme za světla.

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQtNWHUpMVPHQDYäWtYLOL
YPLQXOpPGtOH

JAK SE VÁM LÍBILO V RESTAURACI
HOTEL TENNIS CLUB?
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Zveme na

mobilní Letošní vánoční jarmark
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Už v minulém volebním období
přišlo město Prostějov s projektem
instalovat v předvánočním a vánočním čase v prostoru u muzea
mobilní kluziště. Tato nabídka se
od samého začátku setkala s velkým
ohlasem Prostějovanů.
Dopoledne využívaly a využívají kluziště zejména prostějovské školy, odpoledne pak veřejnost.
V následujících letech se k městu přidaly i další organizace, které přišly
s nabídkou pořádat na kluzišti také
doprovodné akce. Takže si návštěvníci mohli užít například diskotéku na
ledě, v loňském roce i pár turnajů.
Letos je nabídka doprovodných akcí
ještě pestřejší. Rád bych proto pozval
Prostějovany nejen na samo individuální bruslení, ale opět třeba na disco na
ledě. Přijít můžete také fandit kupříkladunaněkterýzturnajů,ato ať užvcurlingu, pétanque, nebo ve florbalu.
Kromě aktivního či fanouškovského
sportovního zážitku pro vás bude
připraveno i občerstvení ve stáncích na
náměstí.
Věřím, že letos budou návštěvníci
a uživatelé mobilního kluziště opět
Jiří Pospíšil,
spokojeni!
1. náměstek primátora
statutárního města Prostějov

plný změn

„Přinese větší komfort
návštěvníkům i trhovcům,“
je si jistá náměstkyně primátora
Milada Sokolová

&ąGX÷PÆUV¾PM[WåNGVQUPGDWFQW,KąÊOW9QNMGTQXKDT¾PKVXGXÚJNGFWO÷U
VQLGPGEJ¾RQUVCXKVLGPPCFTWJÆUVTCP÷LCMWMC\WLGOCIKUVT¾VGO\XGąGL
P÷PÚRN¾PGM
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQX
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neměli dostatek prostoru k jídlu. To
vyřeší přesun tohoto typu stánků
blíže k budově radnice a soustředění
občerstvení do jednoho celku. Tento krok by mohl být přínosem také
pro prodejce z toho důvodu, že občerstvení bude blíže u pódia, kde se
obvykle shromažďuje více lidí a kde
bude probíhat ještě rozsáhlejší kulturní program než dosud,“ prozradila
Michal KADLEC
náměstkyně primátora Milada Soko„Doposud se stávalo, že v prostoru lová.
kuželny poblíž radnice bylo málo Část kuželny, konkrétně na straně
místa na stolky s občerstvením a lidé lavičky se sochou Jiřího Wolkera,

PROSTĚJOV Možná na poslední
chvíli, ale přece. Vedení prostějovského magistrátu na svém zasedání
přistoupilo k novému rozmístění
stánků při letošním vánočním jarmarku u mobilního kluziště. Kromě
jiného si radní od těchto změn slibují
větší komfort pro všechny a rovněž
snížení hlučnosti.

bude zaplněna pouze po jedné straně, další část kuželny blíže ke kluzišti pak bude v klasickém osazení
stánků. „Další změna tkví ve výměně
stánků s občerstvením, které byly
umístěny poblíž obchodního centra
u kluziště, kde docházelo k velké koncentraci hluku na jednom místě, za
místa pro obsluhu kluziště,“ doplnila
další změnu Sokolová s tím, že chybět
pochopitelně při jarmarku nebudou
klasické stánky s rukodělnými výrobky a sociální zařízení včetně toalety
s tekoucí teplou vodou poblíž muzea.

PROSTĚJOV Vánoční jarmark
v Prostějově se nezadržitelně
blíží. Jelikož magistrát usiluje
o snižování objemu plastového
odpadu, mají prodejci povinnost
na stáncích s punčem a teplými
nápoji používat papírové kelímky
s logem Zdravého města Prostějov, jejichž nákupní cenu se radní
odběrem většího množství snažili
co nejvíce snížit. V praxi pak prodejci na stáncích kelímky od města odkoupí za pořizovací cenu.
Náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová ale přišla ještě
s jednou atraktivní záležitostí. „Abychom též vyšli vstříc návštěvníkům

trhů, kteří volali po zálohovaných
hrníčcích, vstoupilo město v této
věci do jednání s ředitelem Národního domu Jiřím Hlochem. Společně
jsme vybrali plechové, dvouplášťové
hrníčky, na kterých bude umístěno
logo naší secesní památky a budou
mít ouško ve formě skoby,“ prozradila Sokolová. „Návštěvníci trhů si tak
budou moci hrníček koupit k dalšímu, například outdoorovému využití, nebo jej po použití vrátit na stánku
Národního domu, kde jim bude vrácena záloha. Hrníčky budou následně umývány v nedalekém Národním
domě a poté opět připraveny k využití,“ doplnil ještě Jiří Hloch. (mik)
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10 beseda v domově
Večerník s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou bavil seniory z [Nerudovkyh
EXKLUZIVNÍ reportáž pro Večerník MICHAL KADLEC
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PROSTĚJOV Velice příjemné
odpoledne strávili dříve narození klienti Domova seniorů
v Nerudově ulici se dvěma
FOTOGALERIE
skvělými českými herci. Díky
klikni na
www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku B Y L I J S M E
si mohli senioři ve středu U T O H O
30. října odpoledne společně
posedět, pobavit se a také si
popovídat s Janem Přeučilem
i jeho životní partnerkou
a zároveň hereckou kolegyní
Evou Hruškovou. Setkání a více než hodinovou besedu připravili pro seniory marketingoví manažeři Lubomír Rek
a Aneta Straškrabová. Prvně $GUGFWU,CPGO2ąGWéKNGOC'XQW*TWwMQXQWRQFVCMVQXMQW8GéGTPÊMW\JNÆFNQPCwGUVFGUÊVGMFKX¾Mč\&QOQXCUGPKQTčX0GTWFQX÷WNKEKX2TQUV÷LQX÷ 2x foto: Michal Kadlec
jmenovaný také celou besem
Vyprávění historek málem dávno za- dlouho vysílán v televizi. A když si teď Samozřejmě se stane mnohokrát, že desátým narozeninám dostal darem
du moderoval.
pomenutých, perličky z natáčení fil- uvědomuji, že z původního herecké- buď zamotáme text nebo nám vypad- od českého výrobce klobouků,“
Obě legendy českého filmu, ale
v poslední době především divadla,
dorazily do Domova seniorů v Nerudově ulici s dostatečným předstihem.
A znovu po roce, kdy na stejném místě
už jednou s místními seniory besedovali. „Mám tato setkání strašně moc
rád, nabíjí mě energií,“ svěřil se Večerníku těsně před začátkem akce Jan
Přeučil. Zatímco jeho paní si se zálibou
prolistovávala aktuální vydání Večerníku a těsně poté se svým životním
i hereckým partnerem nám poskytla
exkluzivní dvojrozhovor, společenská
místnost Domova pro seniory se už
začala naplňovat jeho klienty.

mů i humorné přiznání na divadelní
přebrepty a spoustu dalšího povídání
si přišlo poslechnout na šest desítek seniorů z domova. Samozřejmě
hned v úvodu se narazilo na natáčení první Popelky, kterou v roce 1969
ztvárnila právě Eva Hrušková. „Já na
natáčení této pohádky vzpomínám
moc ráda, protože jako mladá začínající herečka jsem měla okolo sebe
spoustu hereckých hvězd. Ladislava
Peška, Danu Medřickou, Jana Třísku, Svatopluka Beneše, Ilju Prachaře a mnoho dalších. Film se podle
mého názoru povedl, a je škoda, že
po emigraci Jana Třísky nemohl být

ho obsazení v Popelce jsem na světě
už jen já a paní Hlaváčová, mrazí mě
lehce v zádech,“ zavzpomínala Eva
Hrušková,“ která je zároveň principálkou Divadla Evy Hruškové a Jana
Přeučila. „S manželem si na nervy nelezeme, i když se vlastně vidíme skoro
čtyřiadvacet hodin denně. Objíždíme
republiku s našimi představeními,
tu a tam se objevíme v televizi a pak
vše doma probíráme,“ dodala sympatická dáma. Otázka na oba herecké
bardy ohledně přebreptů na divadelních prknem pobavila. „Jsme chudé
divadlo, takže nápovědu nemáme,
přiznám se, že ji ani nepotřebujeme.

ne z hlavy. Od toho je tu ale Eva nebo
v opačném případě já, abychom si na
scéně vzájemně vypomohli. Divák
mnohdy ani nepozná, že máme okno
v hlavě,“ pousmál se Přeučil.
Kromě dalšího povídání o zážitcích
z filmového či divadelního života se
jedna z přítomných seniorek zeptala
Jana Přeučila, kolik má vlastně klobouků a jak je těžké se o ně starat.
„Klobouků mám přesně tolik, kolik
je mi let - tedy dvaaosmdesát! Mám
je pečlivě naskládané ve skříni, je
třeba je pravidelně kartáčovat a pár
dní před použitím je nasadit na umělohmotnou hlavu. A tu jsem k osm-

PROSTĚJOV Velice dobrá nálada panovala po ukončení besedy se seniory,
kterou minulou středu odpoledne absolvovali Jan Přeučil a Eva Hrušková.
Obě herecké legendy těsně před svým odjezdem na divadelní představení
v Ostravě ochotně zapózovaly reportéru Večerníku před fotoobjektivem. Na
snímku zleva je moderátor besedy Lubomír Rek, Eva Hrušková, Jan Přeučil,
marketingová manažerka Večerníku Aneta Straškrabová a zástupce ředitele
Domova seniorů v Nerudově ulici Michal Musil.

Pondělí 4. listopadu 2019
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ANKETA
VEČERNÍKU
PROSTĚJOV Klienti Domova
seniorů, kteří besedu s Janem
Přeučilem a Evou Hruškovou
navštívili, se netajili velkým obdivem k oběma hercům a u jednotlivých ohlasů nechybělo ani
poděkování redakci Večerníku za
uspořádání zábavného odpoledne.

ALENA ŠPIČÁKOVÁ
77 LET
„Líbilo se mi to moc, ráda chodím
na podobné besedy, které pro nás
pořádá vedení domova a teď také
Večerník. Díky moc za to, že jsme se
po roce opět mohli potkat s oběma
vynikajícími herci a popovídat si
s nimi. Večerník si celkem pravidelně
kupuji a viděla jsem, že i paní
Hrušková si v něm zálibně listovala.“

prozradil Jan Přeučil, který na závěrr
besedy návštěvníkům akce předvedll
několik monologů z divadelních her,,
ve kterých v poslední době vystupo-m
val. Odměnou oběma vynikajícím
hercům byl dlouhotrvající potleskk
klientů Domova seniorů v Prostějo-vě. „Pozdravujte i pana Županiče,“
zaznělo ještě z hlediště od jednohoo
z přihlížejících seniorů. „S Láďouu
d
Županičem jsem velký kamarád
a docela často se potkáváme. Stejněě
tak jsme udržovali styky s další pros-tějovskou rodačkou a nádhernou že-- MARIE ZÁPECOVÁ
nou Milenou Dvorskou,“ připomněll
76 LET
ještě Jan Přeučil.
„Beseda se mi velice líbila, oba
manžele mám hrozně moc ráda
a znám je z televize i divadla. Právě
do prostějovského divadla jsem
na ně chodila hodně často. Pamatuji si také, že když jsem pracovala
v družstvu, pořádaly se také zájezdy
na jejich představení v Praze. Jedna
věc mi ale dnes chyběla. Když pan
Přeučil s paní Hruškovou tady u nás
byli minule, tak i zpívali. A zpívají
oba moc hezky! Jinak to ale bylo
moc zajímavé. Byl to odpočinkový
program a zase jsem se o obou
výborných hercích dozvěděla něco
nového!“
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Besedy s Janem Přeučilem a Evou
Hruškovou se osobně neúčastnil, protože jej ve
středu služební povinnosti zavály mimo Prostějov. O den později ale ředitel Domova seniorů
v Nerudově ulici Zdeněk Libíček poděkoval Večerníku za uspořádání akce.
„Mám velkou radost, že se beseda s pražskými
umělci našim klientům líbila, což mi druhý den
sami sdělili a pěli samé chvály. Jan Přeučil s jeho
paní Evou Hruškovou jsou velice oblíbenými
herci a patří ke generaci těch, kteří se na ně právě ve středu přišli podívat a zúčastnili se besedy. Jsme vděční za každou podobnou aktivitu
a chtěl bych touto cestou poděkovat Večerníku
za sponzorský dar v podobě uspořádání této
besedy se slavnými umělci,“ uvedl Zdeněk
Libíček, ředitel Domova seniorů v Nerudově
ulici v Prostějově. „Rádi bychom podobné
akce pořádali častěji, ale chybí nám peníze na
kulturní nebo sportovní vyžití našich klientů. Pokud chceme zorganizovat něco podobného, musíme žádat o dotaci na jednotlivé konkrétní akce, což
bývá často zdlouhavé a někdy i neúspěšné. Proto
jsme vděčni za každý sponzorský dar, jako to nyní
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW udělal Večerník,“ dodal Libíček.

PROSTĚJOV Jan Přeučil a Eva Hrušková (na snímku)
přijeli do Prostějova s mírným náskokem, takže měli
dostatek času na kávičku a další pohoštění z kuchyně Večerníku, ale také na krátký rozhovor. V něm oba pražští
umělci mimo jiné přiznali, že právě k Prostějovu mají velice blízký vztah.
yyJaká byla cesta do Prostějova?
Jan Přeučil: „Děkuji za optání, cesta byla celkem dobrá, i když
na dálnici D1 dneska nevíte nikdy předem, co se může udát...
Moje Evinka mě se Zdeňkem vyzvedli po cestě z Prahy v Brně,
kde jsem měl včera představení Humoriáda na cestách. Divadlo Radost bylo vyprodáno, z čehož jsem měl pochopitelně
velkou radost. (směje se) Do Prostějova jsme se těšil, poté mě
i Evu čeká další divadelní představení, tentokrát v Ostravě.“
Eva Hrušková: „Na ‚dé jedničce‘ jsme měli tentokrát průměrné zdržení, mohla bych vám ze svých cest po představeních
vyprávět o mnoha horších hororech na této silnici. Ale tentokrát proběhlo vše v normálu, takže jsme dokonce na besedu
s prostějovskými seniory dokázali dorazit v mírném předstihu.“
yy Jste oba v Prostějově poměrně často. Máte k našemu
městu nějaký bližší vztah?
Jan Přeučil: „Samozřejmě že jezdíme do Prostějova moc rádi.
Jednak tady máte nádherné divadlo, ve kterém jsme měli tu čest
několikrát vystoupit. Mám z tohoto města také řadu kamarádů.
Vždyť já vlastně studoval herectví s Milenkou Dvorskou, prostějovskou rodačkou. A mým velice dobrým kamarádem je
další zdejší rodák Ladislav Županič. A často sem zajíždíme i za
Jirkou Zbořilem, který tady organizuje naše vystoupení na školách či na zámku v Konici.“
Eva Hrušková: „Hrajeme v Prostějově strašně moc rádi a je
pravda, že tady vystupujeme hodně často. Nejčastěji snad
v Kulturním klubu Duha vedle kina. Je tady velmi příjemný sál
s blízkým kontaktem s diváky. Pochválila bych ráda Martinu
Drmolovou, která program v Duze vymýšlí a organizuje ho
velice dobře.“
yyKdyž jsem nedávno hovořil s panem Županičem, říkal,
že nemá moc času navštěvovat své rodné město. Teď to vypadá, že právě vy jste tady častěji než on...

MARIE SEKANINOVÁ
81 LET

Jednak jsme rádi, že tady v domově
máme pořád nějakou kulturu,
besedy či přednášky. Když jsme se
z Večerníku dozvěděli, že tady bude
opět pan Přeučil se svojí paní, hrozně
moc jsem se na ně těšila. Je to velice
milý pár, pan Přeučil je navíc velice charismatický muž. Oba znám
Foto: Michal Kadlec z dřívějška spíše z divadelních her, na
Jan Přeučil: (smích) „Tak to si do Ladina rýpnu! To jste mi televizi se moc nedívám. Je příjemné
je vidět na vlastní oči a slyšet na vlastnahrál...“
ní uši. Doufám, že k nám zase někdy
Eva Hrušková: „Ono to tak někdy bývá, že člověk nemá ještě přijedou!“
moc času na svůj rodný kraj. Honzo, kdypak jsi byl ty naposledy ve svých rodných Pardubicích?“
Jan Přeučil: „Jéžiši, to už je let! Jo, vloni jsem přes Pardoubky
projížděl vlakem!“ (směje se)
yy Dnes vás Večerník pozval k besedě se seniory. Bývají
právě tyto akce pro vás běžné?
Jan Přeučil: „My takové besedy děláme s Evinkou hodně
často, máme je rádi a nabíjejí nás oba energií. Právě pro dříve
narozené hrajeme často představení Staré pověsti české.“
Eva Hrušková: „Jde o takové aktivizační představení o hisKVĚTOSLAVA
torii naší země, při kterém senioři mohou s námi i zpívat
VYMAZALOVÁ
a hýbat se s námi. My dva s publikem rádi spolupracujeme,
ať už jde o děti, nebo důchodce.“
68 LET
yy Co vás čeká v nejbližší době?
„Přiznám se vám, že jak pana Přeučila,
Jan Přeučil: „Jsme na Moravě, takže ještě dnes pokračuje- tak jeho manželku paní Hruškovou
me z Prostějova na Ostravsko, kde s naším divadlem hraje- jsem na vlastní oči viděla vůbec popme právě Staré pověsti české. A já večer hraji přímo v Ostra- rvé. Znám je samozřejmě z televize,
vě Gogolovu hru Bláznovy zápisky.“
ale osobně jsem se s nimi nikdy neEva Hrušková: „Společně se synem Zdeňkem Rohlíčkem setkala. Patří mezi ty poslední ze zlaté
se v prosinci na Moravu vracíme s vánočním představením herecké generace, takže si moc vážím
v Blansku a tady v okolí nás ke konci roku ještě čeká předsta- toho, že jsem se s nimi díky Večerníku
mohla setkat.“
vení v Horním Štěpánově a Bukové na Prostějovsku.“
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„Přibývá útoků na rodinu

i na zdravý rozum!“

yyjaký byl pro vás uplynulý rok ať
už po osobní, či profesní stránce?
„Po loňských volbách do Senátu
Parlamentu České republiky jsem
se s chutí pustila do práce. Docela
zajímavé mi připadalo, že některé zákony, které jsem ještě potkala
v Poslanecké sněmovně, doputovaly
do Senátu současně se mnou. Považuji to za výhodu, protože si dobře
pamatuji, kdo podával který pozměňovací návrh. To se k rozklíčování
zákonů opravdu hodí. Pokud jde
o osobní život, tak bych především
chtěla poděkovat za dar zdraví. Myslím, že to je to nejdůležitější pro nás
pro všechny.“
yy Co se vám během něj z pozice
senátorky podařilo podpořit?
„Práce se zákony je určitě dvojí –
něco je třeba podpořit, ale možná
více nápadů je třeba brzdit, nejlépe
zamítnout. V Senátu vystupuji poměrně často. Mimo jiné jsem se zastala potřeby pomoci zaměstnávání
zubních lékařů zejména ve venkov-

(QVQCTEJÊX,%JCN¾PMQXÆ

na na úrovni mikroregionů, kdy si
předáváme zcela konkrétní podněty.
Podařilo se cestou podpořit realizaci
pozemkových úprav v obci Čechy
pod Kosířem. Panu premiérovi jsem
napsala ještě další dopis, který se
týká snah o snižování počtu úředníků Státního pozemkového úřadu,
což zrovna zde nepovažuji za šťastné. Ráda se setkávám s občany na
mnohých akcích ve vesnicích i městech. Například Den seniorů konaný
v pondělí 30. září v Prostějově byl
velmi milý, jsem ráda, že jsem tam
byla. A vítám slova primátora Jury, že
již budou senátorku za Prostějovsko
na akce zvát.“
yy S čím vstupujete do dalších
pěti let?
„Práce je hodně, některá témata
mám připravená i v podobě hotových návrhů zákonů či jejich novel.
Myslím, že občané velmi dobře poznávají, kde a čím jsou ohrožovány
základní svobody. Svobodný prostor
se neustále zužuje, přibývá více či
méně nápadných útoků na institut
rodiny a zdravý rozum. Ve volební
kampani jsem zcela otevřeně říkala,
co budu hájit, a toho se držím.“

„Kolují různé fámy, ale podstatná
je ztráta dobrého člověka,“ litují
prostějovský primátor a starosta Slatinic
➢ztitulnístrany

19102311206

PROSTĚJOV Vedoucího mládežnických družstev fotbalového
1.SK Prostějov Davida Svozila našli v pátek 25. října zastřeleného
v jeho rodinném domě ve Slatinicích. Policie vyloučila cizí zavi-

nění a ohledně důvodů jeho sebevraždy panují jen dohady. Všichni
Večerníkem oslovení se však shodují na tom, že šlo o mimořádně
pracovitého a obětavého člověka
bez finančních potíží...
„Mohu potvrdit, že tuto tragickou
událost prověřujeme. Z dosavadního šetření nebyly zjištěny skuteč-

nosti, které by nasvědčovaly cizímu
zavinění. Vzhledem k tomu, že se
jedná o tragickou a pro rodinu velmi
citlivou událost, nebudeme z piety
k pozůstalým sdělovat žádné bližší
informace,“ sdělila Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
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ských oblastech. Tato problematika
nekončí. Dále se probíralo několik
zákonů ohledně dostupnosti léků
pro všechny lékárny a pacienty. Zákony, které do Senátu přicházejí
z Poslanecké sněmovny, se často
potácí podle nahodilostí. Naprosto nepřijatelné jsou nápady z dílny
Ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV), a to zejména v oblasti rodinné politiky. Často zde vládnou
pokyny nikým nevolených úředníků.“
yy Co se naopak zatím nevydařilo, a na čem byste dále ráda pracovala?
„Spolu s dalšími senátory jsem připravila k podání a projednání na
půdě Senátu novelu Listiny základních práv a svobod, která by zakotvila ústavní právo na držení zbraní.
Považuji za správné, aby náš velmi
kvalitní zákon o zbraních byl nadále
platný v této podobě. V tomto případě projednávání na úrovni Evropské
unie není šťastné a argumenty České
republiky nebyly akceptovány. Což
mi vadí. Dále se samozřejmě plně
věnuji nešťastným osudům rodin
a dětí, postižených norskou sociální
službou Barnevern. Nejde mi jen
o jeden případ v Norsku. Jednak stále více se ukazuje možnost porušování práv rodin i dětí systémem. Ale
hlavně: hrozí, že podobný systém
prosazuje MPSV i do České republiky.“
yy Objevujete se i na Prostějovsku?
„Jistěže. (úsměv) V regionu plně
spolupracuji se starosty obcí, se kterými se pravidelně setkávám zejmé-

Smrt svého spoluobčana nechápou
ani ve Slatinicích. „Já jsem pana Svozila příliš neznal, jen trochu od vidění.
Vím ale, že ho našli v jeho domě, zastřelil se. Proč, to vám neřeknu, nechci
se pouštět do nějakých spekulací,“ řekl
Večerníku Stanislav Havlíček, místostarosta Slatinic. Po chvíli se redakce dovolala i prvnímu muži obce. „Tato tragédie celou naši obec nesmírně zasáhla,
týden se tady snad nemluvilo o ničem
jiném. Moc jsem pana Svozila také neznal, ale vím, že to byl naprosto normální, pracovitý a spolehlivý člověk. Podle
mě se mu dařilo dobře, vždyť nedávno
si zrekonstruoval barák. Nestává se to

u nás často, takže když ze světa odejde
takový člověk, je to pro celou naši vesnici ztráta,“ uvedl starosta Slatinic Ondřej Mikmek. Na otázku Večerníku,
co si myslí o důvodech sebevraždy, jen
zaspekuloval. „O žádných jeho problémech nevím, lidé tady mluví o tom,
že měl nějaké psychické potíže a snad
měl brát silné prášky. Pokud problémy
měl, škoda že se s nimi nesvěřil, mohli
jsme mu pomoci,“ zalitoval starosta.
K tragédii se pro Večerník vyjádřil také
primátor Prostějova František Jura, který je zároveň předsedou druholigového
1.SK Prostějov, kde David Svozil léta
působil. „Byl vedoucím družstva u naší

mládežnické osmnáctky i sedmnáctky,
kde má také svého syna. Působil i jako
asistent trenéra. Šlo o člověka, který
byl pro náš klub významný i v tom,
že byl dobrý chlap, kamarád a pomáhal se vším, co bylo v klubu potřeba.
Uměl prostě přiložit ruku k dílu. Jeho
smrt mě hodně zasáhla, ale důvody
sebevraždy nechci vůbec komentovat.
Nějaké indicie sice mám, ale opravdu
to nechci komentovat. Je to nešťastná událost pro nás pro všechny, mně
osobně je to enormně líto. Jeho rodině
jsem se omluvil, že jsem nemohl přijít
na pohřeb, protože v tu dobu jsem byl
v zahraničí,“ sdělil Jura.
(mik)
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PROSTĚJOV Je to už rok, co
byla novou senátorkou za Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko zvolena Jitka Chalánková (na
snímku). Ve druhém kole nezávislá kandidátka nečekaně, nicméně
zcela přesvědčivě porazila Boženu
Sekaninovou, kterou v uvedené
funkci po dvanácti letech nahradila. Při příležitosti jejího ročního
působení v senátorském křesle
Večerník s všeobecně uznávanou
dětskou lékařkou pořídil následující rozhovor.

region

milujeme vecerník
á

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

BEDIHOŠŤ Stačila chvíle nepozornosti a o malér bylo postaráno.
Uplynulý čtvrtek 31. října před
desátou hodinou dopoledne došlo
na komunikaci mezi Bedihoštěm
a Čehovicemi k dopravní nehodě
dvou osobních vozidel. Srážku zavinil podle všeho senior za volantem škodovky, který přehlédl jiné
auto stojící u krajnice vozovky.
„Na základě prvotního šetření osmasedmdesátiletý řidič Škody Felicie
přehlédl u krajnice stojící osobní automobil Peugeot. S tím tam na chvíli
zastavil pětatřicetiletý řidič, aby si
mohl vyřídit telefonní hovor. Z uvedených příčin došlo ke střetu pravé

přední části Felicie s levou zadní částí
Peugeotu a jeho odhození do příkopu. Felicie po nehodě zastavila na komunikaci. Její řidič při střetu utrpěl
zranění, se kterým byl převezen do
prostějovské nemocnice. Ke zranění
dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na sto deset tisíc korun,“
uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Alkohol u obou řidičů policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření. (mik)

smetl Peugeota

Senior ve škodovce
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a chvílemi i hustě pršelo. „Máme zarezervováno hnusné počasí, aby ryby netrpěly,“ komentoval to s úsměvem jeden
z lovců. Ryby z Podhradského rybníka
na korbách nákladních vozů mířily do
Tovačova na sádky. Některé z nich pak
šly do chovu, jiné na prodej. „Vylovili
jsme 86 metráků kapra, 350 kilogramů
candáta, 115 kilogramů štiky a několik
kilogramů lína či okouna,“ prozradil
Večerníku Ivo Krechler, vedoucí útvaru

VRCHOSLAVICE Na tato zvířátka nebude mít určitě dobré vzpomínky. Dvě malé srnky vběhly
mladému motorkáři do cesty, jedné z nich se dokázal vyhnout, do
druhé však už narazil. Mladý muž
skončil se zraněním v nemocnici.
V sobotu 26. října odpoledne skončila jízda na motorce pětatřicetiletého motorkáře pádem na silnici. „Jel
ve směru od Vrchoslavic na Mořice,
když mu náhle z pravé strany vběhly
do cesty dvě srny. S jednou z nich
se srazil, ale obě vzápětí odběhly do
pole. Po pádu na komunikaci se řidič
zranil a sanitkou byl převezen na vyšetření do prostějovské nemocnice.
Škoda byla předběžně vyčíslena na
sto dvacet tisíc korun,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
(mik)
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PLUMLOV Výlovy rybníka už stovky let patří k podzimu
stejně jako mlhy a žloutnoucí listí. Každý z nich má svoji
nezaměnitelnou atmosféru. Když se navíc koná v krásných kulisách pod plumlovským zámkem, určitě stojí za to na něj vyrazit. Uplynulou sobotu se u Podhradského rybníka sešlo nejen
čtrnáct rybářů, ale navzdory nevlídnému počasí i několik desítek lidí obdivujících jejich těžkou práci. Mezi nimi nechyběl
ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

3x foto: Martin Zaoral

Letos rybník v Plumlově vydal
o čtvrtinu méně kaprů než loni

tech podařilo opět navázat. A v sobotu 2.
listopadu tomu bylo stejně. Pro příchozí
díky tomu byly na hrázi rybníka i tentokrát připraveny stánky s občerstvením.
Stejně jako minulý rok se daly sehnat
langoše, svařák či čerstvé ryby. Tentokrát
již nechyběly ani oblíbené rybí hranolky
z okouna a kapra, o něž byl mezi přítomnými solidní zájem.
Dříve na výlov Podhradského rybníka šena jeho vypuštěním, bagrováním a ná- Počasí stejně jako před rokem nebymířily i stovky lidí. Tradice byla přeru- slednou revitalizací. Loni se na ni po le- lo právě ideální, foukal studený vítr

Martin ZAORAL

pro Večerník

klikni na

FOTOGALERIE

kina,“ uvedl starosta Marian Fiedler.
V obci dříve kino skutečně fungovalo, a podle některých dokumentů
může bez problému dál. „Stále jsme
registrovaní, jen to u nás načas usnulo,“ poznamenal starosta. Novinka
by měla obec přijít na více než sto
tisíc korun, čtyřiceti tisíci přispěl
i Olomoucký kraj. „Výhodou je, že
technika bude přenosná, můžeme
tedy v létě promítat i venku. Plánujeme také obnovení školních představení, využití bude pestré,“ slibuje
si starosta.
(sob)

investici za čtvrt miliardy korun,
prostějovský severní obchvat, už zahájil, okolo Ohrozimi a Ptení zatím
stavební ruch slyšet není. A lidé si už
po dvacetiletém čekání zoufají. „Praskají nám domy a nic se neděje,“ sdělila
zklamaně Marie Čarná.

VÝŠOVICE Sesouvání břehů a zanesené koryto, to jsou hlavní důvody prací, které v současnosti dokončuje Povodí Moravy na Vřesůvce ve
Výšovicích. Vodohospodáři chtějí
zabránit trvalému zanášení a předejít podemílání břehů.
Původní břehy byly v zastavěné části
obce Výšovice už podemleté, vodní tok zanesený a obtížně plnil své

funkce. S pracemi se začalo již letos
v červnu. „Na přibližně čtyři sta metrech dlouhém úseku Vřesůvky ve Výšovicích jsme provedli úpravy původního profilu koryta toku. Vzhledem
k tomu, že se nacházíme v zastavěné
části obce, tak jsme také stabilizovali opevnění vodního toku lomovým
kamenem,“ popsal Václav Gargulák,
generální ředitel Povodí Moravy .
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Proběhlo také odtěžení bahna z koryta. Těžba probíhala s pomocí bagrů
a v obtížných úsecích i ručně. Svahy
nad opevněním byly upraveny a osety trávou. Kromě toho byly vysázeny
i stromy. „Konkrétně se jednalo o javory, jeřáby a duby,“ upřesnil tiskový
mluvčí Petr Chmelař s tím, že práce ve
Výšovicích trvaly 5 měsíců a přišly na
3,2 milionu Kč.
(mls)

Foto: PMO

protéká novým korytem

metr čtvereční a myslím, že to postupuje dále,“ uvedl Porteš pro Večerník. Ten
oslovil také Krajský úřad Olomouckého kraje, dosud však vyjádření k postupu přípravných prací nezískal.
Investorem celé stavby je právě hejtmanství. A zatímco jinou dopravní
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Vřesůvka ve Výšovicích

se ničeho dopídit,“ posteskla si Čarná. Že problém existuje už dlouhou
dobu, přiznává také starosta Ohrozimi
Michal Lukeš. „Kraj najal firmu, která měla zajistit výkup. Něco se v tom
udělalo, ale co vím, tak se to nedotáhlo
do konce,“ uvedl starosta. Narazil pak
na problém, který politiky a úředníky
trápil i při chystání prostějovského
obchvatu. Taky u něj stavbu dlouho
brzdilo vykupování pozemků.
Přitom situace se s časem v Ohrozimi
nemění k lepšímu, naopak. „Je to ještě
horší, než bylo... Kamionů se dřevem
tudy jezdí více než dříve,“ láteří starosta
Ohrozimi s tím, že se co nejdříve znovu
na kraji s žádostí o pomoc připomene.
Podobně jako jeho kolega, Jiří Porteš
ze Ptení. Právě kolem této obce na Prostějovsku měl vést druhý z obchvatů.
Ani tam se však zatím ještě ani nekoplo. „Abych pravdu řekl, nevím, jak to
pokročilo. Nemám informace. Stále
podle mě platí ta cena 160 korun za

Slatinice (sob) – Marcela Texlová,
Alfred Stawaritsch nebo Jarmila Zelenská. Co mají tito lidé společného?
Tři věci. Žijí na Prostějovsku, vyrábí
ručně nebo podomácku a jsou držiteli označení Hanácké vérobek. To
uděluje Hanácká ambasáda v Čechách pod Kosířem, která takto
oceňuje pracovitost a nápaditost lidí
z Hané. Příští týden k oceněným
navíc přibudou další. Ve Slatinicích
v sokolovně totiž proběhne Hanácky
glétováni. „Pět nových adeptů na glét
posoudí konzilium, které následně
může, ale také nemusí glét udělit,“
prozradila Večerníku za Hanáckou
ambasádu Marcela Sýkorová. I Prostějovsko má dvě želízka v ohni.
„Máme zde paní s keramikou a pána
z Čech pod Kosířem, který zase
ručně vyrábí svíčky,“ vyjmenovala
Sýkorová. Samo glétováni proběhne
v pátek 8. listopadu od 17.00 hodin
a je volně přístupné veřejnosti. Kromě rozhodování a udělování se návštěvníci budou moci také seznámit
s řemeslníky, kteří se glétem mohou
pochlubit, a s jejich prací.

-VWHPLVWÔL
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Malé Hradisko (mls) - Cesta k novostavbám v lokalitě Nad Trpínkami
vznikne v Malém Hradisku. Vybuduje ji tam společnosti Edma z Drnovic
za 1,8 milionu korun bez DPH.

9]QLNQHQRY½VLOQLFH

Tvorovice (mls) - Další z vesnických hospod hledá provozovatele.
Tentokrát se jedná o pohostinství
ve Tvorovicích. Zájemci o pronájem
těchto prostor se mohou hlásit na adrese tamního obecného úřadu až do
16. prosince.

+RVSRGDKOHG½
SURYR]RYDWHOH

Stražisko (mls) - Nová autobusová
zastávka by měla vzniknout ve Stražisku. Obec se tak snaží vyjít vstříc
požadavkům občanů. Návrh na její
vznik již schválila Policie ČR.

$XWREXV\]DVWDYÉ
XNRXSDOLvWÈ

Kostelec na Hané (mls, sob) - Nová
silnice, chodníky, místa pro stání
i zeleň. Tak bude vypadat další úsek
Revoluční ulice v Kostelci na Hané.
Druhá etapa rekonstrukce této důležité ulice se blíží do finále, dokončena by měla být 17. listopadu. V těchto dnech probíhají přípravy konečné
fáze, v pondělí 11. a v úterý 12. listopadu dostane silnice nový asfaltový
povrch. Na opravu komunikace se
městu podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,8
milionu korun. O další dotaci žádá
v souvislosti s výstavbou chodníků.

Revoluèní
MLzEU]\RWHYÔRX

PLUMLOV Z úspěchu se radují v Plumlově. Před šesti lety město odkoupilo pozemky v areálu ATC Žralok. V té době kemp skomíral a chátral.
Nikdo netušil, co s ním bude. Díky nasazení i nadšení jeho správce Petra
Piňose a kolektivu dalších lidí se v něm už řadu let pořádá nevídaný počet
akcí. Nedávno byl kemp oceněn jako třetí nejlepší místo pro letní dovolenou u vody v kraji. Podařilo se mu přitom uspět v konkurenci turistických
míst, do nichž byly investovány desítky milionů korun. Sám Žralok by se
v dohledné době měl konečně dočkat napojení na kanalizaci.
na tom spolupracovali. Přestože kemp
Martin ZAORAL
není úplně nejnovější, může se srovnáCeny cestovního ruchu Olomouckého vat s moderními zařízeními, jejichž vykraje byly vyhlášeny ve čtvrtek 10. říj- budování stálo nemálo peněz,“ komenna v Arcibiskupském paláci Olomouc. toval výsledek plumlovský místostarosta
Ve třetím ročníku této přehlídky byly Martin Hyndrich. Ten má pod palcem
jednotlivé turistické cíle nominová- klubové zařízení, jež se o provoz kempu
ny v celkem pěti kategoriích. Jednou stará.
z nich byla i cena pro „nejlepší místo
6SU½YFHQDVYÅPPÉVWÈ
pro letní dovolenou u vody“. Třetí místo si odnesl plumlovský autokemp Žra- Správcem kempu je Petr Piňos, který
lok. „Je to nádherná vizitka lidí, kteří vyniká jak vysokým pracovním na-

Vzhledem k tomu, že kemp byl oceněn za nejlepší místo u vody, nevyhnuli jsme se otázce po kvalitě vody
v blízkém Podhradském rybníku.
„Řeči o přemnožení sinic jsou jen
novinářské kachny. Já sám se bez problému v rybníku koupu ještě koncem
srpna. Voda je stejná, jako bývala

c.RXSXVHFHOÅOÅWRp

sazením, tak i přátelským přístupem
k velkému množství pořadatelů nejrůznějších akcí. Díky tomu se v kempu Žralok pořádají tak různorodé
akce, jako jsou oblíbené Pálení čarodějnic Spolku Plumlovských nadšenců, sraz majitelů trabantů, škodovek
a celé řady dalších automobilových
značek či třeba soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.

Zatímco kvalita vody v rybníku v průběhu léta kolísá, zázemí kempu se pomalu, ale jistě daří obnovovat. V uplynulých letech byly opraveny toalety,
sprchy, došlo na vybudování nové kuchyně s moderním vybavením. Tím
ovšem v kempu rozhodně nekončí.
„Neusínáme na vavřínech. Podařilo
se nám získat dotaci sedm set tisíc od
Olomouckého kraje na první etapu
odkanalizování kempu a vybudová6CVQQEGP÷PÊUK\¾UVWREKMGORWRąKXG\NK\1NQOQWEG
Foto: Facebook
ní půjčovny elektrokol, která by zde
od příští sezóny měla začít fungovat. tí město,“ potvrdil Martin Hyndrich. samy chatky přijdou na řadu v té druCelkové náklady na tyto akce jsou 1,4 První etapa odkanalizování by se měla hé. „S tou by se mohlo začít už v příšmilionu korun, takže polovinu dopla- týkat sociálního zařízení v kempu, tím roce,“ uzavřel Hyndrich.

.DQDOL]DFHQDHWDS\

dříve, pouze lidé byli odolnější,“ reagoval na dotaz Večerníku Martin
Hyndrich.

Žralok byl vyhlášen třetím nejlepším místem pro dovolenou u vody v kraji
Oceněný autokemp by se v dohledné době měl konečně dočkat kanalizace

MALÉ HRADISKO Novinka čeká
obyvatele Malého Hradiska i okolí. V obci totiž investují do kulturního domu. A to tak, že opět bude
moci sloužit jako kino.
„Je zde zastaralá technika pro promítání filmů. Na filmovém pásku
bychom dneska už nic nesehnali.
Chceme nyní zakoupit novou techniku, digitalizovat a oprášit existenci

zjistili jsme
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Michal SOBECKÝ

OHROZIM Už při vjezdu do obce
mě vítají kamiony. Žádné překvapení. Ohrozim je známá jako jedna
z obcí s nejhustší dopravou na Prostějovsku. I důvod je nasnadě. Nedaleká pila ve Ptenském Dvorku.
Přes obec proto přejíždí dennodenně desítky tahačů se dřevem, míří
tudy ale také další nákladní auta
směřující z Prostějova do Boskovic
a naopak. A lidé si zoufají. „Tady
je to hrozný, zejména tento úsek.
Nedá se tu přejít, je to skoro až nesnesitelné,“ uvedla například Marie
Čarná, která bydlí hned u rušné komunikace.

Ohrozim společně s okolními obcemi
už roky trpí hustou dopravou. A snaží
se s ní bojovat. Na stole je už nějakou
dobu otázka obchvatů. Jenže už na
rybářství Povodí Moravy, které rybník značně zaprášeném stole. „Řeší se to
tu snad už dvacet let. A není možné
spravuje.
V případě kaprů tak Podhradský
rybník vydal 34 metráků ryb méně
než loni. „Je pravdou, že jsme čekali
o něco větší výnos srovnatelný s tím
loňským. Úbytek ovšem není tak velký, aby se musel nějak řešit,“ uzavřel
Krechler, který doufá, že se veřejný výlov Podhradského rybníka bude konat
i v příštím roce.

2QFJTCFUMÚ T[DPÊM K U FQOKPCPVQW
RNWONQXUMÆJQ\¾OMWPCDÊFNMT¾UPÆMWNK
U[RTQNGVQwPÊFTWJÚXGąGLPÚXÚNQX

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO
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Během předminulého prodlouženého víkendu realizovali policisté dopravního inspektorátu
dopravní akci zaměřenou zejména na kontrolu dodržování rychlostních limitů jízdy v obcích na
Prostějovsku i mimo ně. Během
akce policisté zjistili šestadvacet
dopravních přestupků, které vyřešili uložením pokut v souhrnné
výši 16 800 korun. Ve třinácti případech šlo o překročení rychlostního limitu. Jeden další přestupek
bude k dořešení postoupen příslušnému správnímu orgánu.

Jezdili příliš rychle

Pracovní nářadí zmizelo z Klenovic na Hané. Neznámý pachatel
se v noci na pátek 1. listopadu
vloupal do uzamčené průmyslové
haly. Uvnitř odcizil nářadí v hodnotě 32 000 korun.

Hodilo se mu nářadí

Minulé pondělí 28. října kontrolovali policisté dva cyklisty
v Plumlově. U obou se potvrdilo,
že při jízdě porušili zákonná ustanovení. V dopoledních hodinách
zastavili jednatřicetiletého místního obyvatele, který měl dechovou zkoušku negativní, nicméně
pozitivní byl orientační test na
návykové látky, a to na amfetamin
a metamfetamin. Cyklista užití
pervitinu nezapíral a přiznal, že
ho užil před dvěma dny. Dál v jízdě pokračovat nesměl a v následujících dnech se bude u příslušného správního orgánu z přestupku
zodpovídat. Odpoledne byl opět
v Plumlově zastaven další sedmatřicetiletý cyklista, u kterého
byla patrná ne zrovna bezpečná
jízda, protože nemohl udržet
přímý směr. Po zastavení se přiznal, že si dal dva velké panáky
vodky a potvrdila to i provedená
dechová zkouška. S naměřenými
hodnotami 0,68 a 0,72 promile alkoholu v dechu cyklista souhlasil.
Také on skončí u správního orgánu, který rozhodne o následující
sankci.

Zdrogovaný
a druhý opilý...
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„BYLO BY DOBRÉ, ABY SE LIDÉ AUT NEBÁLI“
Dopravní expert Miroslav Charouz žehrá na úroveň autoškol i chování za volantem

PROSTĚJOV Kolem dopravy se
pohybuje celý život. Ve funkcích
dopravního experta, komisaře
a školitele zažil mnohé: vznik
prvních kruhových křižovatek,
nárůst provozu i zavedení bodového systému. Miroslav Charouz
(na snímku), koordinátor BESIP
pro Olomoucký kraj má ale rovněž nesčetné zkušenosti s dušemi
řidičů, kteří se podle něj v České
republice mají ještě hodně co učit.
Na vině jsou dle jeho vyjádření
zčásti autoškoly, které někdy chrlí
nekvalitní a na provoz nepřipravené absolventy. Výsledek? V lepším
případě zbytečná zdržení na silnicích, v tom horším ale nehody. Své
ale dělá i chování řidičů, které už
je ovšem důsledkem jejich volby:
a sice zda je pro ně důležitější jet
bezpečně, nebo riskovat, že nedojedou vůbec.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Kde vidíte obecně největší
problém v oblasti dopravy? Je to
vnímání lidí, stav komunikací,
nebo něco úplně jiného?
„To jsem mohl tušit, že na začátek
bude nějaká podobná záludná otázka. (pousměje se) Samozřejmě je to
celý komplex věcí, jak jste to řekl:
vnímání lidí, chování společnosti
vůči sobě i globální systém, který
není úplně špatně, ale má určité
trhliny. A místo toho, aby se v těch
trhlinách zlepšovalo chování řidičů
a uživatelů komunikace, tak naopak
jsou v popředí lidé, kteří nechtějí být
pozorní nebo bezpeční. A tím se celý
systém stává nebezpečným. Ať je to
provoz na dálnicích, ať je to provoz
ve městech, ať je to chování zranitelných účastníků provozu. Prostě
každý má svoje mezery. Ale obecně
si myslím, že to začíná nepříliš kvalitní výukou ve školách i v autoškolách. Prostě řidiči dneska mají jisté
penzum znalostí, ale ne takové, aby
se uměli v provozu bezpečně chovat.
Narážím například na nácvik prudkého brzdění, zvládání smyků nebo
právní zodpovědnost při nehodách.
Nebo kvalitu poskytnutí první pomoci. Ne vždycky přijede sanitka,
někdy je potřeba, aby se účastník
nehody zachoval duchapřítomně.
Napadá mě nedávná srážka u Prahy,
ze které jsem si vzal ne to, jak lidé
zachránili z těch aut spoustu lidí, což
bylo skvělé, ale s hrůzou jsem sledoval, jak do toho kamionu naráželo
jedno auto za druhým...“
yy Jak tedy změnit výuku v autoškolách? Ozývá se zejména
kritika, že lidé v nich nejezdí po
dálnicích nebo za zhoršených klimatických podmínek...
„Je to dost náročné, protože čím více
budeme výcvik v autoškole svazovat
předpisy nebo normami, tak sice
všechno, co se nařídí, je kontrolovatelné, ale není to cesta. Jestliže
třeba o třicet procent zvýšíme počet
výukových hodin, tak sice zvýšíme
prostor pro zkvalitnění studenta,
ale zase se kurzy razantně prodraží.
Takže se dostáváme ke stejnému
problému, jako je u STK. Tam, kde
je to kvalitní, ale drahé, lidé nejdou.
A radši hledají skuliny na trhu, místa,
kde je to nejlacinější. Tam ale zase
nedostanete kvalitu, v tomhle případě výuky. Je to o nastavení pravidel,
jako mají třeba motorkáři. Že se tedy

nebudu na závěrečné zkoušce v autoškole dívat, jak žadatel precizně
nacouvá do nějakého stání, ale jestli
třeba na obchvatu Prostějova nebo
Olomouce správně dokáže využít
připojovací pruh. Jestli umí to vozidlo rozjet, jestli se kolem sebe dívá
tak, jak má. Komisař by měl toho
žáka vyhodnotit komplexně a ne
jestli umí včas dát směrovku, ale zda
umí správně číst provoz.“
yyA legislativně se tyto věci dají
z vašeho pohledu nějak ošetřit?
„Určitě by to šlo. Vezměte si, jaké
tristní výsledky měli motorkáři
v nehodovosti. A jak se to změnilo, protože se zavedl úplně jiný styl
zkoušky. Musí umět jet minimální
rychlostí, musí se umět otočit na
minimálním prostoru, musí umět
zabrzdit z velké rychlosti, a to je to,
co žákům autoškol chybí. Já jsem
třeba nikdy neviděl, že by žák v autoškole trénoval intenzivní brzdění.
Spoustě z nás už se stalo, že jsme se
buď zahleděli, a v tom případě se přiblížili ke koloně, nebo nám vběhl do
cesty chodec či cyklista, a pak jsme
museli prudce brzdit. Ale v dnešní
době se zpomaluje, dneska se nebrzdí. Prostě se brzdí, až když je krize.
A pokud ten absolvent autoškoly ji
nemá nastudovanou, tak se potom
nechová tak, jak bychom si představovali. Řeknu další příklad. Když
jedete po dálnici v Německu a stane
se nějaký problém, tak většina řidičů
intenzivně zabrzdí. U nás se stane
problém a srazí se padesát aut. Takže
jsou to malé krůčky, ale asi nezbude
nic jiného než to nějakým legislativním procesem uchopit. Buď bychom tlačili na stát, aby se postupně zvětšoval počet cvičných ploch.
Dneska město sice vybere peníze
za provedení zkoušky v autoškole,
ale málokteré přispěje na místo pro
výcvik na zkoušky. Nejsou pro motorkáře ani řidiče aut. Autoškola má
mít cvičnou plochu, na které trénuje
některé základní úkony jako zastavení, rozjetí, otáčení, couvání. Ale
většinou jsou to plochy u betonáren,
na bývalých parkovištích. Prostě ty,
které jsou co nejlacinější, je to jen taková z nouze ctnost. Ale polygon, takový, jaké vidíme třeba v Rakousku,
kde jich je hodně, to ne. Nemusí být
extra kvalitní, ale jsou to cvičné plochy, přímo k tomu účelu udělané.“
yyCo se týká zmíněných základů, tak mají řidiči dvě možnosti:
buď začnou na trenažéru, nebo
jdou přímo do provozu. Mají takové trenažéry vůbec smysl, nebo-li jsou přínosem při výuce?
„Ano, je. Ale dá se nahradit třeba
jízdou ve velmi malém provozu. Takže hodiny začnou třeba o víkendu. Já
se tedy osobně přikláním k variantě,
aby byl trenažér zakomponován do
výuky, neboť ty dnešní už jsou úplně
něco jiného, než když jsem začínal
já před čtyřiceti lety. (pousměje se)
Tenkrát se tam pořád dokola točil zelený talíř, a my jezdili jako po silnici.
Dneska sednu do moderního interiéru soudobého vozidla, promítá se mi
záznam v zrcátkách, vidím vše před
sebou, a řeším úplně reálný provoz.
Takže mi třeba vyletí balón přes plot
nebo mi před trenažér vyběhne dítě
či pes, případně přejedu horizont
a je tam vysypaný písek na silnici
a podobně. V tu chvíli prostě musím
reagovat - intenzita brzdění, reakční
doba, to mi změří učitel. Řekne mi
taky, jak často jsem se díval do zrcátek,
nebo že jsem zapomněl svítit. Prostě
věci, které, když na tom trenažéru
budu trénovat, tak potom po příchodu do reálného auta už nebudu hledat, kde jsou směrovky nebo ovladač
na světla. Což většinou ti žáci dělají na

začátku. V autě se pak hned budu cítit
trochu jako doma a nemusím přemýšlet nad tím, kde je dvojka, trojka,
ale vnímám, co mi instruktor říká za
pokyny. A už si myslím, že ten výcvik
má mnohem větší efektivitu. Na trenažéry určitě ještě dojde a nevěřím,
že by se upozadily. Spíše je spousta
autoškol, které si říkají, že pomalá
jízda v neděli ráno stačí... Osobně ale
nemyslím si, že je to správné.“
yyDnes se už nedělá technická
zkouška, jsou jen dvě části - jízda
a testy. Byl to správný krok?
„Já jsem pravděpodobně ještě ta stará
škola a my tedy, i když zkoušíme jako
komise nové učitele do autoškoly,
tak zkoušíme i tu techniku. Protože
to pak vidíme v reálu. Jedna věc je, že
absolvent autoškoly v tomhle směru
nemusí nic znát, druhá ale jakési technické minimum. Je potom strašně
smutné vidět na silnici začátečníka,
který si neumí poradit ani s banální
závadou. To je špatně. Když to vezmu
na řidiče osobních aut, tak dneska
člověk vůbec neví, co má dělat, když
píchne kolo. Já bych mu v rámci
technické přípravy řekl, že zařadíme
jedničku dvojku, otočíme klíčkem
a pojedeme takzvaně na startér deset
metrů od křižovatky, aby se nestala
nehoda. Kolikrát jsme to i nouzově
dělali. Anebo když mi zhasne
světlo a je tma, tak abych
věděl, že když otevřu zavazadlový
prostor, že tam

Obecně je pro řidiče či řidičky určitě
rizikovým místem jízda po dálnici
nebo rychlostní silnici. Široké spektrum z nich
pak neví, co je to přednost zprava. Berou to
podle výkonu: mám lepší auto, vjedu tam první!
To je neskutečně špatně. Snaží se to urvat
za každou cenu ve stylu za mnou potopa...

džungle, kterou nazýváme silniční
provoz. Určitě to dopadne tak, že
se zpřísní podmínky v autoškolách
nejen pro začínající řidiče. V současnosti se dělá úsekové měření,
zpřísňují se podmínky provozu, ale
hlavně se opravdu bude muset zvýšit kvalita výuky. Není už žádné další
školení, které potom dostane, získá
řidičský průkaz a pak se nad jeho
vzděláním zavře voda. V sedmdesáti letech jej zastaví policisté a on nemá zdravotní
prohlídku, neví co to je
zipování, poutání dětí,

Foto: interner

je jednoduchá díra v čalounění a když
se přes ni dostanu, tak můžu přehodit žárovku zprava doleva, aby ta levá
byla funkční. Prostě minimum. Nikdo nechce, aby lidé věděli, jaké jsou
viskozity olejů. Ale důležité je vědět,
jak si olej zkontroluji, kdyby jen na
kontrolkách. Myslím si ale, aby alespoň nějaký základ byl. Chceme pak
po učitelích, aby nějaké minimum
znali, aby to byli schopni žákům předat. To se bavíme pořád o žárovce,
spíše ale ta výměna kola. Nebo nouzové uchycení výfuku, když upadne
držák a táhnu ho po zemi. Bylo by
prostě dobré, aby se lidé aut nebáli.
Řidiči nákladních vozidel se naučí totéž, sednou do soupravy, která může
mít i přes čtyřicet tun a rozjedou se.
A je smutné, když pak stojí v kopci,
zavolá odtahovku, že mu to nejede,
a ta zjistí, že mu došla nafta...“
yy A to vše s ohledem na to, že
je nedostatek lidí na trhu práce.
A v tomhle oboru snad největší…
„Ano. A tím, že jsme to zapudili,
tak co dneska řidič umí? Sedne do
kabiny, zatočí klíčkem a jede. Kde
je kontrola před výjezdem, kde je
nějaká kontrola po výjezdu? Ono
to vypadá směšně, ale když se podívám kolem sebe, kolika lidem nesvítí brzdové světlo nebo třeba levý
světlomet. Nebo kolika se za jízdy
nákladním autem otevře kastlík s ná-

řadím a ohrožuje tím ostatní. Prostě
jakoby jsme úplně zapomněli, že to
není jen o tom nastartovat a vyjet.
Aspoň triviální cestou se musí vozidlo zkontrolovat, což většina nedělá.
Pak jsou vidět na silnici hrůzy. Padají
náklady, řidiči nemají očištěná skla...
Vrátím se ale ještě k té technice:
určitě by řidiči nějaké minimální
znalosti měli mít. Je mi mutno, když
jsem na nějakém kurzu a zeptáte se
paní nebo pána ve středním věku:
máte v tomhle autě ABS? Co to je?
Máte v ostřikovačích nemrznoucí
kapalinu? ‚Co já vím, kudy se to lije,‘
zní odpověď. To jsou ty základy,
o kterých mluvím, a které by se měly
v autoškolách učit.“
yy Není podle vás tedy až příliš snadné získat řidičský průkaz?
Nemělo by se uvažovat například
o psychotestech jako třeba u zbraní?
„Určitě. Myslím si, že tahle společnost
k tomu dospěje. Nechci být nějakým
prorokem, ale kdysi dávno před dvaceti lety jsem říkal, že se děsím toho,
abychom nedopadli jak v Belgii, kde
jsou radary na každém kroku. V Rakousku je zase člověk s prominutím
podělaný, aby nedostal pokutu ve
Vídni a místo osmdesátky, která tam
je, jezdí sedmdesát. Tady je to úplně
přesně obráceně. Tady se nějak propluje autoškolou a pak hurá do té

ani co je smyk. A buď způsobil tragickou nehodu, nebo se mu vyhnula, ale
když spočítáme sto tisíc takových lidí,
tak to pak na silnicích vypadá, jak to
vypadá...“
yyJaká jsou nejrizikovější místa na Prostějovsku a v celém Olomouckém kraji?
„Obecně pro řidiče či řidičky je určitě rizikovým místem jízda po dálnici
nebo rychlostní silnici. To je stoprocentní. I vzhledem k tomu, že máme
už několik sezón různé uzavírky,
opravy nájezdů, sjezdů, křižovatek,

tak skutečně obrovské množství řidičů neumí jezdit po dálnici. Je to typické mezi Olomoucí a Prostějovem.
Ať už je to najíždění na dálnici, nebo
neschopnost používat připojovací
a odpojovací pruhy. Široká veřejnost
nechápe, že ten připojovací není od
toho, že z něj hned vjedu do průběžného, ale že musím zrychlit, zařadit
se, a ne se dívat a nakonec zjistit, že
už nemám kam se zařadit a tak zastavím. Následně se z nulové rychlosti
rozjíždím mezi auta, která jedou nejméně stovkou. Lidé někdy nadávají,
že se tak chovají důchodci. Není to
ale pravda, chovají se tak i lidé třiceti-,
čtyřiceti- nebo padesátiletí. To jsou
ty momenty, kdy celá dálnice trne,
zda se auta navzájem vyhnou nebo
nevyhnou. A víme z minulosti, že tu
byla spousta nehod s tím spojená.
Dálniční život tak našim řidičům dělá
obrovské problémy. Za další riziková
místa pak vnímám každé parkoviště
i centrum města, kde nejsou normální značky. Široké spektrum řidičů pak
neví, co je to přednost zprava. Berou
to podle výkonu: mám lepší auto,
vjedu tam první! To je neskutečně
špatně. Když se vrátím ke konkrétním místům, neuralgickým bodem
kraje je olomoucká křižovatka u Globusu. Od rána do večera, na Ostravu,
na Prostějov, nekonečná kolona aut.
Kdyby řidiči jeli pomalu, třeba třicítkou, a nechávali mezi sebou mezeru,
aby se střídavě mohli zařazovat ze
všech ramen, tak by nebyl problém.
Když to jde v Německu, Rakousku,
Anglii, proč to nejde v Olomouci?!
Nebo situace v Olomoucké ulici
v Prostějově. Lidi se to tady snaží
projet za každou cenu… V hlavách
účastníků provozu, ať jsou to cyklisté,
nebo řidiči aut, se zatím nedaří odstartovat základní slušnost, ale zůstávám optimistou, že se to zlepší.“

vizitka
MIROSLAV CHAROUZ
✓ narodil se 24. ledna 1961 ve Svitavách
✓ dopravní expert, školitel řidičů,
koordinátor BESIP pro Olomoucký kraj
✓ vyučil se a a absolvoval Střední odborné
učiliště strojnické ve Zlíně
✓ je absolventem Automobilového oboru
Vojenské akademie Brno
✓ do roku 2003 se věnoval ve funkci ředitele Vojenské autoškoly letectva
v Přerově výcviku vojenských řidičů
✓ od r. 2004 pracuje jako Koordinátor Besipu v Olomouckém kraji
✓ je rozvedený, má dvě dcery
✓ mezi záliby patří vše okolo Švédských aut, procházky se psem,
rodina a vnoučata
zajímavost: za přírodou i odpočinkem jezdí již 20 let do Chorvatské
staré Brely, zde dává přednost klidu a pohodě před bouřlivým děním
ve velkých letoviscích

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

společnost
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PROSTĚJOV Bývalý šéf prostějovského hokeje Michal Tomiga
po delší pauze opět stane před
Krajským soudem v Brně. V pořadí druhé hlavní líčení s exvůdcem
Jestřábů v hlavní roli se bude konat již zítra, tj. v úterý 5. listopadu.
Michal Tomiga čelí obžalobě kvůli
tomu, že v žádostech o dotace od
města Prostějov a Olomouckého
kraje opakovaně lhal o tom, že jeho

klub nečelí exekucím. Ty vznikly
kvůli nezaplaceným nákupům sportovního vybavení a dluhům za ubytování. Za to mu hrozí trest od pěti
do deseti let vězení. Město Prostějov
po něm navíc chce zpět půl milionu,
Olomoucký kraj 1 340 000 korun.
Tomiga měl kromě toho také zkreslovat účetnictví Jestřábů, když zatajil
dary od prostějovských firem v celkové výši zhruba dva miliony korun.

První hlavní líčení v této věci se konalo
v polovině letních prázdnin. Po čtení
obsáhlé obžaloby se Michal Tomiga
rozhodl využít svého práva a nevypovídal. Předseda senátu následně hlavní
líčení odročil na úterý 5. listopadu.
Zároveň pro něj vyhradil i následující
dva dny. Před soudem by měla mimo
jiné vypovídat i bývala prostějovská
primátorka Alena Rašková a celá řada
dalších svědků.
(mls)

Vyhlašujeme
VRXWĨå 
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!

15
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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.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na marketingovou manažerku
Anetu Straškrabovou prostřednictvím tel. čísla:
739 855 822 nebo e-mailu: marketing@vecernikpv.cz.
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„NEJDE JEN O PSY, JDE O KAŽDÉHO Z NÁS!“
PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již v minulém vydání, mezi pejskaři to vře. Důvodem jsou postřiky trávníků
v Prostějově. Mnozí chodci už se ve městě jistě setkali s cedulkami upozorňujícími na chemicky ošetřenou veřejnou zeleň.
V akci byl přitom třeba Roundup, glyfosát, který mají někteří odborníci za škodlivý, dále také Tartan, další přípravek na
hubení plevele. Výsledkem všeho je petice, která požaduje
zvážení alternativ v oblasti ošetřování zeleně a ničení plevele.
Stojí za ní Jana Jílková (na snímku), která se už obrátila na prostějovský magistrát, kam v příštích dnech doručí petici s podpisy dalších nespokojených občanů.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Zajímalo by mě, kdy jste se poprvé s Roundupem setkala?
„Situaci jsem začala sledovat letos
na jaře. Potom se objevovaly další
případy. Sama mám pejska a také
dvě děti. Začala jsem zjišťovat, proč
se plevel a veřejná zeleň v Prostějově
ošetřují právě tímto nebezpečným
způsobem.“
yy Co vás vedlo k tomu, abyste se
o problematiku více zajímala?
„Množící se případy, kdy si lidé stěžovali na zdravotní komplikace u psů
a někteří lidé na ekzémy. Veterinární
lékaři pak poukazovali, že je to velmi

nebezpečné a žádali magistrát, aby
v tomto konání nadále nepokračoval. A v neposlední řadě právě fakt,
že se v tomto trendu pokračuje, a nadále se stříká a stříká. Na místa, kde
žádný plevel nebují nebo tam, kde
by stačilo ohnout hřbet, se aplikují
zdraví škodlivé látky. Mám pocit, že
město chce vystříkat všechny své
zásoby do té doby, než se tyto látky
zakážou.“
yy Zmiňovala jste v petici zkušenosti s touto látkou při venčení.
Můžete je přiblížit?
„Devatenáctého září jsem šla mezi
sedmou a osmou hodinou venčit
svého psa. Po cestě jsem míjela rodiče, kteří vodili své malé děti do mateřské školky a také několik pejskařů. V tomto čase bývá na ulicích
celkem rušno. V jedné z bočních ulic
jsem zahlédla muže oblečeného do
ochranného oděvu, s rukavicemi,
pokrývkou hlavy a pracovní obuví.
Na zádech měl kanystr a v ruce dr-

žel hadici. Aplikoval tam Roundup.
Nikde žádná cedulka, pouze v té
ulici, kde právě probíhala aplikace.
Ptala jsem se jej, kudy se mohu vrátit domů, ať se vyhnu ošetřeným
plochám. Pán odpověděl, že místa,
odkud jsem přišla, jsou kompletně
hotová. Byla jsem v šoku! Jednalo
se o ulici, na které je mateřská školka, dětské hřiště... Svoji fenu jsem
vzala do náruče a takto jsem ji nesla
až domů. Absurdní je, že chodník,
který byl právě ošetřen, nevykazoval
žádné známky zaplevelení.“
yy Jakých následků se pro psy při
setkání s Roundupem obáváte?
„Uvedu konkrétní případy z mého
okolí. Pejsek po venčení u rybníka,
kde se aplikoval postřik, skončil na
dva dny na pohotovosti v Olomouci,
náklady na léčbu byly pět tisíc korun!
Další fena venčící se v místech postřiku, dostala zánět očí, a léčba přišla na
osm set korun. Po postřiku na sídlišti
Hloučela měl další pes zvracení, malátnost, krev ve stolici, majitele stálo
jeho léčení jeden tisíc sto korun. Po
postřiku na Šárce začátkem září dostalo půlroční štěně silný průjem, ekzém a dlouhotrvající škrábání. Další
tři postižení psi na sídlišti Hloučela
měli apatie, průjem, nechutenství,
zvracení, výlohy na léčbu měl každý
osm set korun. A mohla bych pokračovat. Před hlavními prázdninami se
kolegyně prošla na Sídlišti Svobody
v otevřené obuvi po chodníku, kde

proběhla aplikace Tartanu. Dva týdny ji trápilo svědění dolních končetin
spolu s červenými fleky. Nejde jen
o psy, jde o každého z nás.“
yy V minulosti jste už kontaktovala magistrát. S jakým výsledkem?
„Jedenatřicátého července jsem
psala na Odbor životního prostředí
stížnost na postup při ošetřování
veřejné zeleně na území města Prostějova. Primátor Jura mi dvacátého
srpna odpověděl, že likvidaci plevele
zajišťuje firma FCC a jedná v souladu s platnou legislativou. Dále vyzdvihuje fakt, že město používá ‚ekologičtější‘ Roundup Biaktiv a také
stroj na horkou tlakovou vodu. Ten
má od května 2019. Realita je ale
jiná. V polovině září proběhla v biokoridoru Hloučela aplikace herbicidu Tartan, koncem září na Sídlišti
Svobody herbicid Tartan na ploše
mezi panelovými domy nedaleko
základní školy, kde vypálil obrovská
žlutá kola. V polovině října se v těchto místech aplikoval znovu! A to
nebylo všechno. Začátkem října byl
takto ´opečován´ pás trávy u cyklostezky obchvatu sídliště Hloučela,
a pak znovu patnáctého října. Hned
naproti byl sedmého října stříkán
záhon s keři. Těmito místy přitom
jezdí maminky s kočárky, lidé tudy
běhají, jezdí na kolečkových bruslích, venčí své psy. Mnozí ani netuší,
v jak rizikovém prostředí se vlastně
pohybují.“

Mr. Sushito QVGXąGNX2TQUV÷LQX÷
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PROSTĚJOV Uplynulý pátek 1. listopadu byla ve Zlaté bráně slavnostně
otevřena v pořadí už třetí pobočka
občerstvení Mr. Sushito. Po Ostravě
a Brně se dočkal i Prostějov. Dlouho
očekávané otevření sklízelo úspěch
už od ranních hodin, především během obědového menu se zaměstnanci nezastavili. Jen za dopoledne prodali přes sto jídel a celým obchodním
centrem se kromě vůně nesla také
výborná atmosféra.

v odpoledních hodinách. Po hlasitém
zvuku sirény s doprovodným hlášením,
že v obchodním centru vypukl požár,
museli návštěvníci nejbližším východem
ven bez použití výtahu a po vypnutých
eskalátorech...
A proč jiné sushi? Hned při pohledu na
nabídkovou tabuli poznáte sami, že klasických koleček rýže obalených v mořské řase plněných zeleninou a čerstvými
mořskými plody se nedočkáte. Vlastně
ano, ale v úplně jiné podobě, než jste
čekali. Všechny tyto ingredience
Michal PELIKÁN možná
jsou totiž zabalené do řasy ve stylu buRadost návštěvníků pochvalujících si rita, spojením slov SUSHI a BURITO
trošku jiné sushi, než na které dříve byli právě vznikl název Mr. Sushito. Není
zvyklí, nezkazila ani chaotická situace to ale jen sushi v této podobě, jelikož je

sortiment opravdu široký a nabídne i bohaté mísy plné zeleniny, salátu, ale hlavně
denně čerstvých mořských plodů, masa
a bezlepkových polévek. A ten, kdo není
hladový, si může vychutnat výbornou
kávu nebo ovocné limonády.
„Nechali jsme se s bratrem inspirovat
v zahraničí, kde jsme tuto podobu sushi
zkusili poprvé. Velice nás to nadchlo.
V Česku nic takového nebylo a chtěli
jsme být první, což se nám povedlo,“
pousmál se David Moravec, marketingový a provozní manažer. „Začali jsme
sushito připravovat v malé domácí kuchyňce a natolik nás to chytlo, že jsme
do toho vlítli po hlavě, načež záhy otevřeli
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yy Jaký by podle vás měl být cíl
petice? Co a jak má konkrétně
změnit?
„Cílem petice je přestat používat
škodlivé látky k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně v našem městě.
Dále pak hledání takových alternativ,
které mají minimální dopad na zdraví
lidí, zvířat a životní prostředí. Příklad
ať si zastupitelé vezmou z Brna, Šumperka, Jeseníka, Mělníka, ale i blízké
Olomouce. Odmítáme se dál nechat
vystavovat škodlivým důsledkům postřiků a podstupovat zdravotní rizika.“
yy Dostalo se vám podpory i od
některých zastupitelů?
„Absolutně ne. S ekologickými autobusy se dá zřejmě lépe vyfotit než se
spáleným trávníkem od herbicidů...
Stále slyším dva silné argumenty –

jednáme v souladu s platnou legislativou a zakoupili jsme stroj na horkou
tlakovou vodu. Ale stříká se dál a dál,
ničí se vše živé kolem. Ani jeden ze zastupitelů nereagoval způsobem, kdy
by uznal škodlivost látky, kterou se
ošetřuje veřejná zeleň a začal by konat
vše pro to, aby ochránil zdraví obyvatel. Je mi až do pláče, když sleduji, že
se Tartan použil v září, zdevastoval
neskutečné množství travnaté plochy
a na tu stejnou vypálenou plochu se
aplikuje nyní znovu... Prostějov je
krásné město, na které jsem byla vždy
hrdá. Moc si přeji, aby naši zastupitelé přestali povyšovat své zájmy nad
zdraví a také, aby přestali ošetřovat
veřejnou zeleň i hubit plevel stávajícím způsobem a bezodkladně začali
hledat alternativní řešení.“
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první pobočku Mr. Sushito v Ostravě.
Druhá pobočka na sebe dlouho nenechala čekat, otevřeli jsme v Brně. Ta sklízela také obrovský úspěch, takže jsme zacílili na půl cesty mezi Ostravou a Brnem
a vrhli se na v pořadí třetí pobočku zde
v Prostějově,“ nastínil cestu na Hanou
jeden z majitelů. „Rozhodně to ale není
naše konečná zastávka. Už teď víme, že
porosteme, chceme být ve všech krajích
po celé republice a časem i u našich sousedů. Náš sortiment je opravdu široký
a můžeme cílit na jakoukoliv skupinu,
jelikož si u nás každý přijde na to svoje.
Nejsme klasické sushi, jsme Mr. Sushito,“
vzkazuje Moravec.

dokončení ze strany 3 >>>
A tak jsme mého expartnera nachytali a usvědčili sami,“ uvedla dále
okrádaná matka dvou dnes již dospělých dětí. „Někdy v létě loňského
roku jsme po příchodu domů našli
stopy od bot na podlaze v kuchyni.
To už jsme si skutečně začali být jisti,
kdo je tím zlodějem, a začala jsem
všechny bankovky, co jsme měli
doma, označovat. To už v bylo době,
kdy nám dotyčný ukradl dvacet tisíc
korun, které jsme měli připravené na dovolenou. No a v listopadu
loňského roku můj bývalý partner
zazvonil u našich dveří. Požádal nás,
zda by u nás mohl jít na záchod. Byl
v té době bez práce a vypadal jako
bezdomovec. Dovolila jsme mu to
a šla vařit do kuchyně. Dělala jsem,
že si ho nevšímám. Během minuty
pak ale ze stolu zmizela nastražená
dvousetkoruna. Když jsem vzápětí
na něj i s dětmi uhodila a vytáhla

mu z kapsy označenou bankovku,
přiznal se. Ke všemu, tedy že nás
vykrádal po celý loňský rok, kdy se
do bytu dostával pomocí klíčů, které
mi po rozchodu nevrátil,“ svěřila se
nešťastná žena v exkluzivní zpovědi.
Je podzim roku 2019 a muž
z Hrubčic nakradené peníze ženě
ani jejím dětem stále nevrátil. „Slíbil, že vrátí všechno do poslední koruny. Dala jsem mu několik termínů,
ale ani jeden nedodržel. Teď už mi
nebere ani telefon nebo ho úmyslně
vypíná. Jsem tedy rozhodnuta vše
oznámit policii, s právníkem jsem už
vše probírala,“ prozradila Marie.
Její příběh nechť je poučením pro
nás všechny, kteří se můžeme dostat do podobné situace. Nejlepším a nejúčinnějším řešením je
v takových případech okamžitě
vyměnit zámek na dveřích. Nikdy
totiž nevíte, čím vás bývalý životní
partner může překvapit...
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Také vás už straší Vánoce? Nejste sami, vždyť drtivá většina
Prostějovanů už toto období netrpělivě vyhlíží a supermarkety tradičně
s předstihem prodávají vánoční kolekce. Není proto divu, že uvolněná
atmosféra s nádechem Vánoc postihne už nyní většinu z nás.
LVI – 22. 7. až 22. 8. S naprostým
klidem a úsměvem na tváři dokážete řešit všechny vypjaté situace. Ovšem zanedlouho vás nemine problém s příbuzným, který se dostane
do finančních problémů. A tady
půjde sranda stranou.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Ve vašem
soukromí to kvůli vám zaskřípe. V poslední době jste až příliš koketovali
s cizími osobami, takže partner logicky
začne žárlit. S tím bude souviset hodně
perných chvilek, hádek a žárlivých scén.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Zrovna
dvakrát úspěšní nebudete, na co
sáhnete, to pokazíte. Jediným možným řešením pro vás tedy bude vzít
si dovolenou a opustit město. Do
ničeho se nepouštějte a už vůbec ne
do finančních transakcí.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Osloví
vás člověk s celkem zajímavou nabídkou na změnu zaměstnání. Přestože
jste se současnou prací spokojeni,
onen dotyčný přece jen nechá ve vaší
hlavě pořádného brouka. Rozhodovat se budete těžce.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Budete mít pocit, že vás nikdo
nemá rád a každý na vás hledá jen
chyby. Něco na tom bude, ale zdání
kolikrát klame. Určitě jsou ve vašem
okolí lidé, kteří touží po vaší společnosti. Stačí otevřít oči.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Ve vašem případě to chce okamžitou změnu života. Nějaký čas se trápíte, a pokud by to tak mělo zůstat
i nadále, skončíte špatně. Začněte
tím, že ukončíte svůj již přežitý
vztah s partnerem.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Dostanete geniální nápad, a jestli se vám ho
podaří zrealizovat, významně ho ocení
nejen nadřízení, ale i přátelé. Ostatně
těch nápadů nosíte v hlavě hned několik, stačí je pouze správně uchopit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dobrou
náladou nakazíte nejen své kolegy
v práci, ale hlavně rodinné příslušníky. Tento týden se pro vás tedy
ponese ve znamení pohody a nic na
tom nezmění ani skutečnost, že budete mít hluboko do kapsy.

nákupní servis
pro vás
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Ministerstvo zahraničních věcí
ČR na svých stránkách zveřejnilo
rady a doporučení pro české firmy, jak předejít pokusům o podvodné jednání v rámci obchodních styků se subjekty z Velké
Británie.
Velvyslanectví v Londýně registruje pokusy o podvody v obchodním
styku s Velkou Británií. Přinášíme
českým firmám a občanům rady
a doporučení, jak obezřetným přístupem předejít problémům. České
firmy a občané se stávají obětí podvodů např. při objednávání stavebních
a zemědělských strojů, automobilů
a jiných dopravních prostředků, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů apod. přes internetové stránky
britských firem a prostřednictvím inzerátů, resp. i při dodávkách zboží neprověřeným subjektům vydávajícím
se za podniky z Velké Británie. V těchto případech často dochází ke zneužití údajů existujících britských firem
k založení a provozování fiktivního internetového prodeje (traktorů, bagrů,
JCB, mobilů, automatických praček,
ledniček, ale např. i obilí atd.). Druhou variantou podvodů je objedná-

vání a odebírání českého zboží podvodníky, kteří se opět snaží vystupovat
jménem existujících britských společností a dodané zboží nikdy nezaplatí.
Po převedení platby/doručení zboží
domnělý prodejce/nákupčí zpravidla
přestává komunikovat a prostředky
jsou často nenávratně ztraceny. Ve většině případů však lze předem odhalit,
že se za existující britskou společnost
snaží vydávat podvodník. Upozorňujeme proto podnikatele, aby věnovali zvýšenou pozornost nejen
nízké ceně zboží, které objednávají
z Británie, či obchodně atraktivnímu
objemu zboží někým z Británie poptávaného, ale zejména těm detailům
nabídky (poptávky) transakce, které
mohou indikovat podvodné jednání,
zejm.: kontaktní e-mailové adrese,

internetové doméně, adrese pobočky
banky příjemce, detailům skutečné
firmy, kontaktnímu telefonnímu číslu, řadě gramatických a stylistických
chyb v e-mailové komunikaci, tlaku
domnělého obchodního partnera
hlavně na rychlou platbu ze strany zákazníka…
V případě jakýchkoli pochybností při
obchodním styku s britským subjektem se obraťte na Velvyslanectví ČR
v Londýně (oeu.london@embassy.
mzv.cz). Je jednodušší podvodům
předcházet než řešit případné důsledky.
Další podrobnosti naleznete na
stránkách MZV ČR:
w w w.mzv.cz/london/cz/
obchod_a_ekonomika/upozorneni_pro_ceske_firmy_obezretnost

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

... tentokrát ze sortimentu: ą$-(
Loyd lesní plody 40 g
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Lipton Earl Grey 37,5 g
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-
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Teekanne White Tea 25 g
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-
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Tento
týden bude naprosto ideální pro vášnivé debaty s přáteli. Dozvíte se spoustu horkých novinek nejen o sobě, ale
vycházet můžete i z informací o svém
okolí. Pokud jste šikovní, zpeněžíte je.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Zbytečně
se zaobíráte myšlenkami na minulost, přitom dnes se okolo vás děje
spousta jiných a daleko zajímavějších věcí. Hlavně koukejte udržet
současné vztahy a nekažte je vzpomínáním na dobu dávno minulou.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Budete se muset hodně krotit, abyste
ustáli hádky, které vás čekají. Pustí
se do vás hned několik lidí, možná
i proto, že sami navenek působíte
jako kontroverzní lidé. Pokud zachováte klid, zvládnete to.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Okolo vás
se to začne hemžit nabídkami na
skvělé obchodní transakce a vy nebudete chtít zůstat stranou. Uzavřete poměrně hodně kšeftů, ale jejich
výsledky se hned tak nedostaví.
Chce to trpělivost.

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

infoservis

Čaj je kulturní nápoj, připravovaný obvykle louhováním lístků rostliny čajovníku v horké vodě. Značku Loyd s příchutí lesní plody a jahodovou Jemču
nabízí nejlevněji Tesco, pro Teekanne White Tea se vypravte do Kauflandu,
pomerančový Pickwick jsme objevili cenově nejvýhodnější v Albertu, za klasický PIGI čaj černý zaplatíte nejméně v Lidlu a Penny marketu. A Lipton
Earl Grey jsme objevili na čtyřech místech a to za stejně nízkou cenovku.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 30. října.
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OD 4. DO 10. 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.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Smržice
Obec: Těšice, Tištín, Koválovice Obec: Smržice
Dne: 18. 11. 2019 od 7:30 do 14:30 Dne: 20. 11. 2019 od 7:30 do Dne: 27. 11. 2019 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana 12:00 hodin. Vypnutá oblast: celé 15:00 hodin. Vypnutá oblast: ulice
ul. Za Kovárnou od č. 1 po č. 41.
obce: Těšice u Nezamyslic, Tištín, Zákostelí č. 545, 82, 541, 143/1 ZŠ
Obec: Vrahovice
Koválovice u Tištína. Odběratelské a MŠ + pošta, č. 635.
Dne: 18. 11. 2019 od 7:30 do 14:00 trafostanice: Nezamyslice ZD (č. Obec: Vrahovice
hodin. Vypnutá oblast: celá ul. Ja- 300722) Areál Agrodružstvo Tištín, Dne: 27. 11. 2019 od 8:00 do 13:30
selská, ul. Čs. armádního sboru od č. Areál BPE Tištín Agro (č. 701098), hodin. Vypnutá oblast: část obce
34 po č. 76, mimo č. 72.
Tištín Prima (č. 300731), Koválov- Vrahovice - ul. Vrahovická pravá
Obec: Ochoz
ice ZD (č. 300705).
strana od č. 172 po ul. Čs. armádDne: 18. 11. 2019 od 9:30 do 10:30 Obec: Mostkovice
ního sboru, mimo č. 176, levá strana
hodin. Vypnutá oblast: FVE Solar Dne: 20. 11. 2019 od 7:30 do 14:30 od č. 169 po č. 177, Majakovského
Global Ochoz (702091).
hodin. Vypnutá oblast: k. ú. Sticho- č. 1 (budova ZŠ vedle fary), celé ul.
Obec: Bedihošť
vice - jednostranně ul. v lokalitě no- I. Olbrachta, Jano Köhlera.
Dne: 19. 11. 2019 od 7:30 do 15:00 vostaveb chat nad kempem s parc. č. Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: Bedihošť 518/8, 518/11 a 518/13.
Dne: 28. 11. 2019 od 7:30 do 15:00
ulice L. Svobody od č. 161 po 169 Obec: Mostkovice
hodin. Vypnutá oblast: Mateřská
(vč. č. 153).
Dne: 20. 11. 2019 od 7:30 do 15:30 škola na ul. Hanačka 254/3,
Obec: Březsko
hodin. Vypnutá oblast: lokalita nov. jednostranně ulice Pod Kosířem od
Dne: 20. 11. 2019 od 8:00 do 14:30 RD v ul. Za Stodolami s č. 600, 608, č. 256/1 po č. 1355/11.
hodin. Vypnutá oblast: Březsko č. p. 596, 609, 602, 606, parc. č. 1383/8,
E.ON Česká republika, s.r.o.
20-29, 32.
1384/31.
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do kina
s Váecerníkem

C 6GOPQVCD 2TQDW\GPÊE 1UXÊEGPÊ
6287¨l1©27=.$2'9¨96783(1.<1$),/09/$671©&,
.'2+5$-(0$1l(/6.28'92-,&,=$+5'.29¹&+"
C &CIOCT*CXNQX¾C#PFTGL2QN¾M
D 6GTG\C4CODC 8QąÊwMQX¾ C8QLVC-QVGM
E ,KąÊ.¾DWUC-N¾TC/GNÊwMQX¾

6SUiYQiRGSRYČć]PLQXOpKRþtVODQDVRXWČåQtRWi]NXÄ.GRKUDMHGYRMLFLKODYQtFKKUGLQĤ&DUUROOD6KHOE\KR
D.HQD0LOHVH"³MHD 0DWW'DPRQD&KULVWLDQ%DOH'YČYVWXSHQN\QDSUHPLpUXOLVWRSDGXYH
KRGLQ]tVNiYi+HOHQD6WURXKDORYi]3URVWČMRYD
6YpRGSRYČGL]DVtOHMWHSURVWĜHGQLFWYtPHPDLORYpDGUHV\6287(=(#9(&(51,.39&=VKHV
OHPÄ.,12³ =DYRODWVYRMLRGSRYČćQiPPĤåHWHWDNpQD]QiPpWHOHIRQQtþtVORþL]DVODW606
]SUiYRXQDWHOHIRQQtþtVORSĜtSDGQČSĜLMćWHRVREQČGRUHGDNFHQD9iSHQLFL
1DRGSRYČGLþHNiPHYUHGDNFLGRSiWNXOLVWRSDGXGRKRGLQ -PpQRYêKHUFĤEXGH
]YHĜHMQČQRYQiVOHGXMtFtPY\GiQt9HþHUQtNX
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REALITY
Pronajmu byt 1+KK v Pv.
E-mail: pronajem1pluskk@seznam.cz

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Pronajmu byt 3+1, cihla, PV - Blahoslavova ul. T:602 775 607

1$%Ë=Ë0(9é.83
%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ

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

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

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

'2 0<
Volejte: 739 322 895
&KDWD3ĜHP\VORYLFH]GČQiXOHVD .þ
5'V UHVWDXUDFt0\VOHMRYLFHSRFHONUHNRQVWUXNFL]DKUDGDGYRMJDUiå
.þ
5'%HGLKRãĢ
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRG FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

352 1È-0<
Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká SRUHNP .þLQN
NN2ORPRXFNiP
.þLQN
6YDWRSOXNRYD
.þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiX FHQWUDYHGYRĜH .þ

KOUPÍM BYT 1+1. Jana 604 635 527
Manželé koupí 2+1. 605 734 085

byty pro seniory
a mladé lidi

Pronajmu cihlový byt v Prostějově 2kk
o ploše 72 m3. Tel.: 724 913 390. Volný ihned.
Krátkodobé ubytování v Prostějově.
www.airbnbprostejov.cz , tel.: 777 16 04 02

1292 67$9%<1$. /Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 

Pronajmu byt 1+1 s balkonem v blízkosti centra. Volejte po 16 hod. Tel.:
733 761 333

'UªRYLFHRNU3URVWÁMRY3URGHMQRYRVWDYE\5'NNJDUiå
WHUDVD]DKUiGND3RGODKRYpY\WiSČQtHOHNWURNRWOHP3RGODKRYi
SORFKDGRPXP2FHONRYiSORFKDSR]HPNXP2. PENB – B.
&HQD.´

Pronajmu garáž v areálu řadových garáží v Krapkově ulici (vedle bezpečnostní
služby SIDA). Tel.: 602 537 370

2TQLGMVPQXÚEJD[VQXÚEJFQOčRQOčåGFX÷OCPGLQJTQåGP÷LwÊOUMWRKP¾ONKFÊ0CUPÊOEÊEJXK\WCNK\CEGRTQLGMVWCCMVW¾NPÊ
HQVQXÚUVCXD[
2x foto: www.bytynalukach.cz

2 6 7$71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWSR]HPNX.OHQRYLFHQ+649m2
.þ
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNiP
.þ

352 . /, (17<+/('È0(

.RMHWmQRNU3ÏHURY3URGHME\WXY29SDWURP2SĤYRGQt
XGUåRYDQêVWDY3(1%±& &HQDY´SURYL]HUN.´

VOLEJTE: 739 322 895
%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

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

www.realitypolzer.cz

6PUªLFHRNU3URVWÁMRY3URGHM5'N GRNRQþHQtV SODWQêP
VWDYHEQtPSRYROHQtPNNV SUĤMH]GHPDGtOQRX&HONRYiYêPČUD
SR]HPNXP23(1%±% SRGRNRQþHQt  &HQD.´

3URVWÁMRY9UDKRYLFH3URGHMSRVOHGQtVWDYHEQtSDUFHO\P2.
&HQD.´

BYTY – PRODEJ:

NN3Y+DYOm´NRYDXO29SDWURP
.´
1RYRVWDYEDNNUH]LGHQFH.RVWHOHFNgGRNRQ´HQm
.´

BYTY – PRONÁJEM:

3Y)DQGHUOmNRYDXO
NN3YQgP7*0
3YQgP7*0

.´PÁVmFY´LQNDVD
.´PÁVmFLQNDVR
.´PÁVmFLQNDVR

*$5Éæ²3521É-(0

SDUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK

.´PÁVmF

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

WZK^d :KsEĂŽŬƌĂũŝWƌŽƐƚĢũŽǀĂ
ƉƌĄǀĢƌŽƐƚĞŶŽǀǉĂƌĞĄůēƚǇƎďǇƚŽͲ
ǀǉĐŚĚŽŵƽ͕ǀĞŬƚĞƌǉĐŚďƌǌŽŶĂͲ
ũĚŽƵŶŽǀǉĚŽŵŽǀƐĞŶŝŽƎŝŶĂĚϲϱ
ůĞƚĂƐƉŽůĞēŶĢƐŶŝŵŝŝŵůĂĚşůŝĚĠ
ĚŽƚƎŝĐĞƚŝůĞƚ͘WƌŽũĞŬƚŵĄĂŵďŝĐĞ
ƉŽŵŽĐŝŬŶŽǀĠŵƵďǇĚůĞŶşƉƌĄǀĢ
ƚĢŵƚŽĚǀĢŵĂƐŬƵƉŝŶĄŵŽďēĂŶƽ͕
ŬƚĞƌĠ ũƐŽƵ ŵŶŽŚĚǇ ǌŶĞǀǉŚŽĚͲ
ŶĢŶǇ ʹ ƐĞŶŝŽƎŝ ŶŝǎƓşŵŝ ĚƽĐŚŽĚǇ
Ă Ɛ ƚşŵ ƐƉŽũĞŶǉŵ ƐŽĐŝĄůŶşŵ ƉŽͲ
ƐƚĂǀĞŶşŵǀĞƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝĂŵůĂĚş
ŶĞĚŽƐƚĂƚŬĞŵƉĞŶĢǌĚŽƐƚĂƌƚƵ͘
Bytové domy Na lukách vznikají
ƐƉŽĚƉŽƌŽƵƐƚĄƚƵ͕ĂƉƌĄǀĢƉƌŽƚŽ

bude bydlení v nich pro budouĐşŶĄũĞŵŶşŬǇĨŝŶĂŶēŶĢǌĂũşŵĂǀĠ͘
DĢƐşēŶş ŶĄũĞŵŶĠ ǌĂ ďǇƚ ϭнŬŬ
pohybuje od 4 940 do 5 600 koƌƵŶŵĢƐşēŶĢ͕ǌĂďǇƚϮнŬŬũĞƚŽŽĚ
ϳϱϬϬĚŽϵϴϱϬŬŽƌƵŶŵĢƐşēŶĢ͕
podle dispozice konkrétního
ďǇƚƵ͘ ^ĞŶŝŽƌƽŵ ŶĂĚ ϲϱ ůĞƚ ƐĞ
budou byty pronajímat na dobu
ŶĞƵƌēŝƚŽƵ͘DůĂĚşůŝĚĠĚŽϯϬůĞƚũĞ
ŵƽǎŽƵǀǇƵǎşƚũĂŬŽƚĂŬǌǀĂŶĠƐƚĂƌͲ
tovací byty s nájemní smlouvou
ŶĂĚŽďƵƵƌēŝƚŽƵ͘
V areálu, který má plochu neceůǉĐŚϮϯϬϬϬŵϸ͕ďƵĚĞĐĞŬĞŵϭϴϳ

ďǇƚŽǀǉĐŚ ũĞĚŶŽƚĞŬ͕ ǌ ƚŽŚŽ ϭϬϬ
ďǇƚƽϮнŬŬƐďĂůŬŽŶĞŵŽǀǉŵĢƎĞ
ϱϵŵϸĂϴϳďǇƚƽϭнŬŬƐďĂůŬŽŶĞŵ
ŽǀǉŵĢƎĞϯϱŵϸ͘^ƉŽůĞēŶĠƉƌŽƐƚŽͲ
ry a zhruba dvacet procent bytových jednotek bude bezbariéroǀǉĐŚ͘ǇƚǇďƵĚŽƵŵşƚƐƚĂŶĚĂƌĚŶş
ŬƵĐŚǇŸƐŬŽƵůŝŶŬƵĂŬŽƵƉĞůŶƵ͕ŬĞ
ŬĂǎĚĠŵƵƉĂƚƎşƵǌĂŵǇŬĂƚĞůŶĄŬſũĞ
ŶĂ ĐŚŽĚďĢ͘ sƓĞĐŚŶǇ ũĞĚŶŽƚŬǇ
ŵĂũşƉƎŝƉƌĂǀĞŶĄƉƎŝƉŽũĞŶşŶĂt/&/
Ă ƚĞůĞǀŝǌŝ͕ ƐŽƵēĄƐƚş ĂƌĞĄůƵ ũƐŽƵ
ƚĂŬĠƉĂƌŬŽǀĂĐşƉůŽĐŚǇ͘KŬŽůŽďǇͲ
ƚŽǀǉĐŚĚŽŵƽǀǇƌŽƐƚĞƉĂƌŬ͕ŬůŝĚŽͲ
ǀĄǌſŶĂŶĂŽĚƉŽēŝŶĞŬĂǌĂŚƌĄĚŬǇ͘

A projekt nabízí také zásadní
ďŽŶƵƐ ƉƌŽ ƐĞŶŝŽƌǇ ʹ ŵŽǎŶŽƐƚ
ǀǇƵǎŝƚş ŽƓĞƚƎŽǀĂƚĞůƐŬĠ ƐůƵǎďǇ
ŝ ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠ ƉĠēĞ Ă ƚĂŬĠ ŶĂͲ
bídka pomoci externích dodavaƚĞůƽʹƷŬůŝĚ͕ƉƌĂŶş͕ǎĞŚůĞŶşŶĞďŽ
ƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͘ĄůĞƚĂŬĠŬŽŵďŝŶƵũĞ
ƉƎĞĚŶŽƐƚŝƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŚŽďǇĚůĞŶş
v naprostém soukromí vlastního
ďǇƚƵƐŶĂĚƐƚĂŶĚĂƌĚŶşƉĠēşŽƐĞͲ
ŶŝŽƌǇ͕ŬƚĞƎşƉŽŵŽĐďƵĚŽƵƉŽƚƎĞͲ
ďŽǀĂƚ͘ĂůƓşŵǀĞůŬǉŵƉŽǌŝƚŝǀĞŵ
ũĞ ƉĂŬ ŵĞǌŝŐĞŶĞƌĂēŶş ƐĚşůĞŶş
ƐƉŽůĞēŶĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵEĂůƵŬĄĐŚ͕
které bude bezpochyby inspiruũşĐşƉƌŽŽďĢƐŬƵƉŝŶǇŶĄũĞŵŶşŬƽ͘
^ƚĂǀďĂ ĂƌĞĄůƵ ďǇƚŽǀǉĐŚ ĚŽŵƽ
EĂ ůƵŬĄĐŚ ǌĂƉŽēĂůĂ ǀ ēĞƌǀĞŶͲ
Đŝ Ă ďƵĚĞ ĚŽŬŽŶēĞŶĂ ŬŽŶĐĞŵ
ƌŽŬƵ ϮϬϮϬ͘ :ŝǎ ŽĚ ƚĠƚŽ ĐŚǀşůĞ ƐĞ
mohou potenciální nájemníci
informovat na podmínky náũŵƵ͕ ƉƎşƉĂĚŶĢ ƉƌŽǀĠƐƚ ƌĞǌĞƌǀĂͲ
Đŝ ďǇƚƵ͘ KĚ ǌĂēĄƚŬƵ ƌŽŬƵ ϮϬϮϬ
ďƵĚĞ ŵŽǎŶĠ ƉŽĚĞƉƐĂƚ ŶĄũĞŵŶş
ƐŵůŽƵǀƵ͘ ŽďĂ ŽĚ ƉŽĚƉŝƐƵ ŶĄͲ
ũĞŵŶş ƐŵůŽƵǀǇ ĚŽ ŶĂƐƚĢŚŽǀĄŶş
ďǇ ŶĞŵĢůĂ ƉƎĞƐĄŚŶŽƵƚ ĚǀĂŶĄĐƚ
ŵĢƐşĐƽ͘
ůŝǎƓş ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ ŶĂũĚĞƚĞ ŶĂ
ǁǁǁ͘ďǇƚǇŶĂůƵŬĂĐŚ͘Đǌ͘ (pr)

19101811190
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V Prostějově Na lukách vyrostou
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GRATULACE

FINANCE

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

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

Dne 26. října 2019
oslavili manželé
Zdenka a Richard JUSTANOVI
diamatovou svatbu.
Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje
rodina, děti a vnoučata.

Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39, Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Předplatné levněji
+ kalendář zdarma
více na straně

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zavane podivný chlad.
Vždyť na celém světě sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 9. listopadu 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vlastimír VOLF
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Dnes, tj. 4. listopadu 2019
vzpomínáme 5 let
od úmrtí naší maminky
paní Olgy PÁLENÍKOVÉ
z Ochoze.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery s rodinami.

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

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz
Srdečně gratulujeme
naší babičce
Milušce Gagalusové
k 73. narozeninám.
Mnoho zdraví, štěstí
a lásky přeje celá rodina.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
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PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

řádková inzerce/vzpomínky

Lesy, které jsi měl tak rád, šumí, tvůj
milý hlas se ztratil a úsměv odvál čas.

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

Dne 9. listopadu 2019
uplyne 11 roků, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Stále vzpomínají syn Oldřich,
dcery Marta a Hana s rodinami.

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši.

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání
živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu. Hledám tento servis. Tel.: 605 138 473
Sečení trávy a náletových křovin.
Koupím kapesní a náramkové hodinky
Převedu záznamy z videokazet na DVD všech značek, zlaté a stříbrné mince, řády,
nebo Flešku. Levně. Tel. 777 554 484
odznaky a známky. Tel.: 605 138 473
PILA OTASLAVICE, s.r.o.
nabízí
stavební řezivo za výhodné ceny.
Pořez kulatiny ve mzdě.
Sušení řeziva
palivové dříví
Tel.: 582 371 493, 731 471 123
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Dne 7. listopadu 2019
uplyne již 6. rok,
kdy žije pouze v našich srdcích náš
milovaný manžel, táta a dědeček,
pan Jan ZIKMUND.
Vzpomínáme s láskou a úctou.
Přátelům děkujeme za jejich
vzpomínku na dobrého kamaráda.
Manželka, děti a vnoučata.

Dnes, tj. 4. listopadu 2019
vzpomínáme 1. rok,
kdy nás navždy opustil
pan Tomáš MACH
z Bílovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkují rodiče,
bratr a synové.

Dne 5. listopadu 2019
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj
manžel, tatínek a dědeček,
pan Radomír SVOBODA.
S láskou stále vzpomíná manželka
Jiřina, syn Radomír a dcera Eva
s rodinami. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

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

19062620739

16011421482

Brambory na uskladnění, různé odrůdy, cena 15 Kč/kg.
Krmné brambory 3 Kč/kg.
Cibule 18 Kč/kg.
Česnek na uskladnění i na sadbu 180
a 220 Kč/kg.
Prodej každou něděli až do Vánoc
SEZNÁMENÍ
od 9:00 do 12:00 hod.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
Žena 165 cm, 56let, ID s RS, hledá hod- Tel. 720 548 802
ného, nezadaného muže z Prostějova
a okolí. Pokud máte zájem, zavolejte na Prodám vlašské ořechy. Levně.
tel.: 608 548 294.
Tel.: 731 274 122

UZÁVÌRKA INZERCE
JE V PÁTEK 8. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

Dušičky proběhly v klidu
„Nemáme hlášenou žádnou
krádež,“ sdělil šéf strážníků

<<< www.vecernikpv.cz

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

BYLI JSME
U TOHO

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový

6KUÊEG NKFÊ PCXwVÊXKN[ Q XÊMGPFW VCMÆ RTQUV÷LQXUMÚ JNCXPÊ JąDKVQX
0GD[NCJN¾wGPCLGFKP¾MT¾FGåCFQMQPEGCPKX[MTCFGPÆXQ\KFNQ
MVGTÚEJQMQNQJąDKVQXPÊ\FKD[NQ\CRCTMQX¾PQXÊEGPGåFQUV
2x foto: Michal Kadlec
PROSTĚJOV Uplynulý víkend patřil
Dušičkám. Památku zesnulých uctily
také tisíce lidí, které navštívily prostějovské hřbitovy, ale i místa věčného
odpočinku po celém regionu. Přímo
v Prostějově nás může těšit fakt, že
oproti předešlým rokům se návštěvy
na hřbitovech obešly bez krádeží či
vykradených aut...

zesnulých. Na prostějovských hřbitovech
jsme i letos zajistili dostatečný počet hlídek, které působily jako prevence proti
případným pokusům pachatelů o krádež.
Je otázkou, zda-li nějaký případ trestného
činu spáchaného během Dušiček v okolí či
uvnitř hřbitovů má hlášena Policie České
republiky, strážníci však nic protiprávního
nezaznamenali. A to je dobrá zpráva,“ pochvaloval si v neděli odpoledne Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.
„V tuto chvíli nemáme hlášenou žádnou Ještě v neděli odpoledne dobu byly
událost, která by narušila průběh Památky ještě na Městském hřbitově v Pro-

Michal KADLEC

stějově stovky lidí. „Máme zde pochovanou rodinu. My žijeme v Brně,
takže návštěva zdejšího hřbitova je
u nás většinou možná jen právě na Dušičky. Nejsme jediní, kteří přijeli z větší
dálky. O to víc mě potěšilo, že všechny
hroby jsou krásně upravené věnci, kyticemi a svíčkami,“ svěřila se Večerníku
Marie Dohnalová.
Stejně jako tisíce dalších lidí využily
minulý víkend k tomu, aby si i v Prostějově vzpomněly na své blízké zesnulé.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Krč 1945
Prostějov
Alenka Rauschová 1943 Prostějov
Ing. Karel Kalandra 1929 Prostějov
Josef Dvořák 1947
Otinoves
Olga Svobodová 1948
Prostějov
Josef Pernica 1947
Prostějov
Marta Šenková 1936
Prostějov
Věra Kopková 1932
Víceměřice
Jiřina Mynaříková 1927 Molenburk
Helena Havelková 1939
Buková

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. listopadu 2019
Jaroslava Kopečná 1940 Plumlov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Kubica 1934 Náměšť na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Urbanovská 1931 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 6. listopadu 2019
Libuše Slepánková 1926 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Miloslava Novotná 1930 Lešany 14.00 kostel Lešany
Pátek 8. listopadu 2019
Jarmila Zouharová 1951 Mostkovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Irena Klaudyová 1942 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
PhDr. Václav Tomášek 1925 Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Marie Doubravová 1946
Prostějov Pátek 8. listopadu 2019
Oldřich Lének 1944 Kostelec na Hané Josef Vybíral 1934 Držovice 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bohuslav Machala 1950
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pátek 8. listopadu 2019
Marta Lošťáková 1940 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
Hledáme pracovníka v oboru zedník-obkladač. Vhodné i pro aktivní důchodce. Práce možná i v odpoledních
hodinách o víkendech. Informace na tel.
602750934.
Nabízíme práci na DPP, úklidové práce.
Směny ranní a odpolední nebo jenom
odpolední 15-18. Tel.: 774 980 230
Přijďte si přivydělat na Vánoce a my práci
přizpůsobíme Vašim časovým možnostem. Info: Tel: 602 603 067, 9 - 14 hod.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklaBezpečnostní a úklidová agentura
mu od 9-27 a 28-45 let. T.: 605 427 271
přijme brigádníky na ostrahu objektu
v Prostějově na noční služby. Informace od 9-12h..www.studio365.eu
na tel. čísle: 602 786 692.
Nabízíme přivýdělek pro aktivní důchodDo provozovny v Prostějově přijme- ce nebo rodiče na MD, brigádně v dopome na HPP účetní. Znalost PÚ, mezd ledních hodinách práce recepční na hotelu
a daní. Znalost účetního programu v Prostějově. Základní práce s PC, cizí jazyk
Pohoda výhodou. Nástup možný ih- výhodou. Tel.: 777 005 488
ned. Platové ohodnocení až 30 000 Kč.
V případě zájmu volejte 608824136
WWW.
nebo zasílejte životopis na e-mail:
9(&(51,.39&=
info@pneufloryk.cz.

PRÁCI HLEDÁ

19103021234

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.

19091021008

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka pracovních míst

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Řidič/ka tahačů
Pracovníci
v sociálních službách
Dílenský/á šič/ka
Učitel/ka 2. stupně ZŠ a
učitel/ka angl. jaz. pro SŠ

25 000-35 000 Kč

turnusový

základní+praktické

Firma

15 210-22 920 Kč
15 000-20 000 Kč

nepřetržitý
základní+praktické
jednosměnný střední odborné

Domov seniorů Prostějov
MODĚVA, Konice

28 020 Kč

jednosměnný vysokoškolské

ZŠ a gymnázium města Konice

LM Trans, Prostějov

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

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

8=É9ħ5.$
,1=(5&(93É7(.
/,6723$'8
V 10:00 HODIN

19110111255
19110111255

19110111252

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 4. listopadu 2019
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soutěže

á
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GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



Také čtyřiačtyřicáté 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 7. listopadu 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

Pod Kosířem
Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup hry.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Michal Dlouhý
Alena SOLDÁNOVÁ, Plumlov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na prohlídku a ochutnávka.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
HUDBA
Jakub HAVELKA, Olomouc
Výherce získává:VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 9, 8, 6
Jana HŘIVŇÁKOVÁ, Plumlov
Výhercezískává:VSTUPENKU v hodnotě 450 Kč na koncert skupiny Hradišťan.
SU
DO
KU

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

17113061409

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Kvalitní malířské práce za skvělou cenu.
PavlaDOMANOVSKÁ,Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400Kč na služby.

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19100961144

19101061144

...ZE SMRŽIC

ARTYČOK, ZOUT, ČEKATEL, NEON, PEJŘ, KROS, ORLE, NEBE,
YSATY, MAŠLE, VYHOŘET, STÍN, VRKOČ, KOUTEK, ŠMÍR, PLES,
OKAP, ORBA, OSPALEC, ZBOŘIT, ŠVEC, KOSTEL, VÝPAL, ÚBYTEK,
LISY, BOTKY
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili staronového
brankáře prostějovských Jestřábů, který nahradil dosavadní jedničku Jakuba Neužila...
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Výherce získá VSTUPENKU
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TIP

9HîHUQtku

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUZIŠTĚ
KDY: PÁTEK 8. LISTOPADU, 15:30 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA (PROSTOR VEDLE MUZEA), PROSTÌJOV

Opět po roce se na náměstí T. G. Masaryka vrátí mobilní kluziště, které si
mezi Prostějovany získalo značnou
oblibu. „Lidé zase budou moci bruslit
pod širým nebem a využívat mobilní
kluziště po dobu devíti týdnů, konkrétně v termínu od 8. listopadu do 5.
ledna příštího roku,“ uvedl primátor
František Jura. Provozní doba kluziště je naplánována denně od 9:00 do
21:00 hodin (mimo 24. a 31. prosince,
kdy bude provoz omezen do 16:00
hodin).
Děti všeho věku i dospělí se mohou těšit
na nově zavedenou tradici v Prostějově.
Oblíbených zimních radovánek si neužívají pouze jedinci z řad široké veřejnosti,
ale i školy v rámci volnějšího režimu vyučování před Vánoci. „Lidé budou mít
bruslení zdarma s tím, že zpoplatněno

bude pouze půjčování bruslí. Všechny
podrobné informace budeme zveřejňovat
na internetových stránkách a Facebooku
města,“ doplnila náměstkyně Milada Sokolová.
Provoz kluziště bude zahájen už tento
pátek 8. listopadu vystoupením oddílu
Kraso-bruslení Prostějov. V pondělí 25.
listopadu na ledové ploše proběhne Hanácké Pétanque od 16:30 do 21:00 hodin.
Veškeré informace a přihlášky na jednotlivé turnaje naleznou zájemci na webových stránkách www.sportcentrumddm.
cz. O tři dny později, a sice ve čtvrtek 28.
listopadu, se návštěvníci mohou těšit na
Disco na ledě. Od 16:30 do 19:00 hodin
bude probíhat diskotéka na ledové ploše
s písničkami na přání.
„Lidé budou mít k dispozici skříňky se
čtyřiadvaceti boxy k odložení věcí. Jed-

notlivé boxy jsou samostatně uzamykatelné s mincovním zámkem na dvacet korun. Ledová plocha bude opět nasvícena,
stejně jako loni. Pro potřeby přezouvání
budou využity stávající lavičky, které jsou
umístěny pod habry. Tyto lavičky budou
doplněny o další, aby byla zajištěna dostatečná kapacita míst pro přezouvání.
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,“ upřesnil
první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Návštěva kluziště bude rozhodně stát za
to. Ať jste tedy zkušený bruslař, nebo úplný
začátečník, určitě přijďte ledovou plochu
vyzkoušet!

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

BASKETBAL:

2.§1.2$9»STAVY kde děje…

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 5. ledna
SAMETOVÁ TŘICÍTKA
Připomeňme si poslední velký dějinný
zvrat v naší společnosti, od nějž uplynulo 30 let. Bodem zlomu v procesu
přechodu od totality k demokracii byly
události na Národní třídě v Praze dne 17.
11. 1989. Výstava přiblíží průběh těchto
dnů na Prostějovsku zasazený do celonárodního kontextu dějinného vývoje.

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 9. listopadu
15:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
animovaná komedie USA
17:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
20:00 ROCKETMAN
životopisné drama USA

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 10. listopadu
19:00 DÁMSKÁ ŠATNA
divadelní představení Arnošta Goldflama
Hrají: Dana Batulková, Daniela Kolářová, Evellyn Pacoláková, Petra Tenorová
(HaDivadlo)

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

Sokolovna

Knihovna

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 10. listopadu
14:00
a
16:00 O KOUZELNÝCH
Skálovo nám.6, Prostějov
PILULKÁCH ČERODĚJE
pondělí 4. listopadu
DOBRODĚJE
17:30 DEN PRO IZRAEL
loutkové
divadlo
Diskusní podvečer na téma Izraelsko-palestinský konflikt, EU a my. Hosty budou
přední čeští odborníci na blízkovýchodní Galerie umìní
problematiku Mojmír Kallus, Jaromír Vynám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
koukal a Daniel Žingor. (podkrovní sál)
do 30. listopadu
úterý 5. listopadu
PROSTĚJOV
A ŽIDOVSKÉ
9:30PROMÍTÁNÍPRONEVIDOMÉ
Promítání speciální zvukové verze filmo- PAMÁTKY
prodejní
výstava
očima malíře
vé pohádky režiséra Marka Najbrta Čertí
brko je určeno pro nevidomé a slabozra- Františka Juliny
ké čtenáře naší knihovny. Akce se koná 6SROHÄHQVNÙGÕP
ve spolupráci s prostějovskými pobočKomenského 6, Prostějov
kami organizací Sons a Tyflocentrum.
(učebna) neděle 10. listopadu
15:00 KOLLÁROVCI
10:00 POHÁDKOVÉ
hudebně zábavná show, krásné zpěvy
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
Čtete vašim dětem? A chcete získat tipy a nádherná muzika
na knížky, které se jim budou líbit? Přijďte si poslechnout čtení určené těm nejDIVADLO POINT
menším. (Knihovna pro děti a mládež)
Husovo nám. 91, Prostějov
středa 6. listopadu
čtvrtek 7. listopadu
17:00 UMĚNÍ A ILUZE
19:00
MILUJU SVŮJ MOBIL
Dějiny umění jsou poměrně mladou vědeckou disciplínou, která má ale za sebou Komedie s podtitulem Americká jízda
o
ne/komunikaci
s okolím i světem jako
bouřlivý vývoj. Co nám vůbec znalost dějin umění může dát? A může laické veřej- následek života s technikou a na sociálnosti i něco vzít? Co to vlastně umění je, ních sítích místo reálného života se skuproč vzniká a proč vyvolává emoce a dis- tečnými lidmi.
kuze? Přednáška Pavly Kukalové z pro- Hrají: Martina F. Smékalová, Vítězslav
stějovské Střední školy designu a módy Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan Šprynar,
nabídne nelineární pohled na umění Lukáš Kameníček a Aleš Procházka
a chápání jeho dějin. (podkrovní sál) pátek 8. listopadu
19:00 CHARLEYOVA TETA
komedie v nejnovějším
Muzeum a galerie klasická
provedení
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil,
v Prostìjovì
Ondřej Kučera, Magdaléna Májková,
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
ad.
pátek 8. listopadu
19:00 DISKOPLES
U příležitosti výstavy Sametová třicítka se ZUŠ V. Ambrose
v prostorách výstavních sálů muzea uskuKravařova 14, Prostějov
teční hudební večer, jehož součástí bude
do 30. listopadu
módní přehlídka a taneční vystoupení,
PLAKÁTOVÁNÍ
vše ve stylu 80. let minulého století. Přijďvýstava 10 let akcí ZUŠ v plakátech
te zavzpomínat nebo naopak nasát atmo(Galerie Linka)
sféru této doby, pobavit se a zažít jedinečný okamžik, který v muzeu ještě nebyl.

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

ZLATÁ
BRÁNA

nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 30. listopadu
FOTOGRAFIE
výstava snímků Heleny Kadlčíkové

Hanácky glétováni ve Slatinicích
Přípravný tým spolku „Šikulky u Sýkorek“ zvou příznivce Hané na historicky
sedmé udílení „Hanáckyho stavovskyho gléto“, které se bude konat tento pátek
8. listopadu od 17:00 hodin v sokolovně ve Slatinicích. Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.

sobota 9. listopadu
12.00 BCM Orli – BK Lokomotiva Plzeň
(8. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentrum
Prostějov)
11.00 BCM Orli Prostějov – TJ Slavia
Kroměříž (minižáci U11)
15.00 BCM Orli Prostějov – SK UP Olomouc (starší žáci U15)
9.00 BCM Orli Prostějov – TJ Slavia Kroměříž (minižáci U11, hala Sportcentrum
DDM Prostějov)
neděle 10. listopadu
10.00 BCM Orli – Sokol Pražský (9. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentrum Prostějov)

HÁZENÁ:
neděle 10. listopadu
12.30 Centrum Haná – SK Kuřim (7.
kolo 2. ligy mladších dorostenců, hala RG
a ZŠ města Prostějova)
15.30 TJ Sokol II Prostějov – SK Kuřim
(7. kolo 2. ligy mužů, SH RG a ZŠ města
Prostějova)

ZDARMA!!!

Školní 4, Prostějov
5. a 6 listopadu
9:00 a 10:15 HUDEBNÍ
VYSTOUPENÍ PRO DĚTI
interaktivní projekt Magdy Malé pro
děti, postavený na písních skladatele
Karla Vágnera s vtipnými a oblíbenými
texty básníka a spisovatele Jiřího Žáčka
pátek 8. listopadu
VÝSTAVA
práce představí studenti ateliéru Malířství 1/FAVU VUT Brno pod vedením
vedoucího ateliéru Vasila Artamonova
VÝSTAVA KRESEB A MALEB
Josef Duchan představí své automatické
kresby a malby

DUHA

Den pro přírodu na Kosíři

Kdo se chce zahřát u ohně i při zdravém pohybu v přírodě, může
dorazit na společný úklid a likvidaci vyřezaných dřevin v chráněném území Kosířské lomy. Pro dobrovolníky bude připraveno občerstvení, teplý čaj a tištěné materiály o přírodě v regionu. Sraz všech pomocníků je tuto sobotu 9. listopadu v 9:00
hodin u prvního zastavení Naučné stezky Velký Kosíř, což je rozcestí Bunička nad
Čelechovicemi na Hané. Akci pořádá Ekocentrum Iris.

HOKEJ:
středa 6. listopadu
19.15 SK Prostějov 1913 – HC Olomouc
(3. kolo ligy 5. třída, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
sobota 9. listopadu
14.15 SK Prostějov 1913 – HC Studénka
(11. kolo Ligy starších žáků, Víceúčelová
hala-zimní stadion Prostějov)
12.15 SK Prostějov 1913 – HC Studénka
(12. kolo Ligy mladších žáků, Víceúčelová
hala-zimní stadion Prostějov)

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

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2020

Školní 1, Prostějov
pondělí 4. listopadu
14:00 HLEDÁ SE YETTI
animovaná komedie USA
17:30 TERMINÁTOR:
TEMNÝ OSUD
americký thriller
20:00 SYNONYMA
tragikomedie Francie/Izrael
úterý 5. listopadu
14:00 HLEDÁ SE YETTI
17:30 ABSTINENT
drama ČR
20:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie
středa 6. listopadu
18:00 SOBOTÍN 2019
promítání filmů z letního tábora
20:00 SVĚTÁCI
komedie ČR
čtvrtek 7. listopadu
17:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
česko-slovenská komedie
20:00 BITVA U MIDWAY
válečné drama USA/Čína
pátek 8. listopadu
15:30 SNĚŽNÝ KLUK
animovaný film USA
17:30 BITVA U MIDWAY
20:00 TERMINÁTOR:
TEMNÝ OSUD
sobota 9. listopadu
MALÉ OČI: FILMOVÝ
FESTIVAL PRO DĚTI
9:00 CESTA DO FANTAZIE
11:00 ZVUKOVÁ DÍLNA
13:00 FANY A PES
14:30 HURÁ NA POHÁDKY
+ ANIMAČNÍ DÍLNA
17:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
česká romantická komedie
20:00 STÁHNI A ZEMŘEŠ
americký horor
neděle 10. listopadu
MALÉ OČI: FILMOVÝ
FESTIVAL PRO DĚTI
9:30 ADDAMSOVA RODINA
11:00 BIFONIE S KIDEM
13:00 KINO VŠEMI SMYSLY
+ WEBSTEROVCI
15:00 ZUBATÁ NEKOUŠE
17:30 ŽENSKÁ A VRCHOLU
20:00 BITVA U MIDWAY

Kulturní klub

ZAJISTĚTE
SI UŽ TEĎ
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU 2020

Kino METRO 70

akce v regionu...

VOLEJBAL:
sobota 9. listopadu
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Odry
(9. a 10. kolo 2. ligy žen, letní tělocvična
Za Velodromem, Prostějov)
11.00 a 15.00 VK Prostějov – Zlín (11. a 12.
kolo extraligy kadetek, hala NSC Prostějov)
neděle 10. listopadu
10.00 a 14.00 VK Prostějov – Ostrava
„B“ (9. a 10. kolo 2. ligy žen, hala NSC
Prostějov)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota 9.11. 17.45 - 18.45
Neděle 10.11. 13.00 - 14.00

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 5. listopadu od 17:00 hodin
se koná seminář s dětskou psycholožkou
„NAUČTE DĚTI SE UČIT“
* ve čtvrtek 7. listopadu od 17:00 hodin se uskuteční kulinářský podvečer
„PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 4. listopadu od 16:00 hodin
se uskuteční tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* v pátek 8. listopadu od 16:00 hodin
se pořádá tvořivá dílna „POTISK BAVLNĚNÝCH TAŠEK“
* v sobotu 9. listopadu od 9:00 hodin
se koná akce „DEN PRO PŘÍRODU“

<<< www.vecernikpv.cz

ICM
informačnícentrumpromládež,Prostějov
* v pondělí 4. listopadu od 14:30 hod.
se koná tvořivá dílna „DOMÁCÍ MODELÍNA A JEJÍ VYUŽITÍ S PRVKY
MONTESSORI“
RÙZNÉ...
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).

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
15. listopadu 2019 vánoční večírek
v 16:00 hod. v restauraci U Tří bříz.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
V Prostějově, Kostelecká 17 pořádá
8.11.2019 zájezd do termálu Velký
Meder. Cena pro členy 200 Kč, pro nečleny 300 Kč. Info na tel.: 588 008 095,
724 706 773
V neděli 10. listopadu od 19.00 hodin
se v sále Českobratrské církve U Kalicha
( Kollárova 6, Prostějov) koná koncertní představení pod názvem VEČER
PRO VIOLONCELLO A KLAVÍR.
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Číslo 44•Ročník 23
Pondělí 4. listopadu 2019
Naleznete
uvnitř

SVÁTEK
SENIORÙ

ZUŠKA
SLAVILA

ƔƔ Mít za sebou 130 let, to už je
pořádná porce historie. Právě takovou si připomněla Základní umělecká škola v Prostějově strana 28

PNEUSERVISY
MAJÍ ŽNĚ

ƔƔ Už je to neodvratné, vaši čtyřnozí miláčci potřebují nové obutí.
Kam se vyplatí vyrazit?
strana 30

Foto: Michal Kadlec

Tradièné akce pro

Foto: www.tenisovysvet.cz

vìkovì starší generaci
pøilákala davy

ECKENTAL, PROSTĚJOV Přes dva roky čekal tenista prostějovského TK Agrofert Jiří Veselý na
turnajové vítězství. V německém Eckentalu svůj půst ukončil, když ovládl halový podnik kate- KONEČNĚ
gorie challenger. Z pozice sedmého nasazeného se probil až do finále, v němž ve třech setech
VÝHRA
udolal belgického veterána Darcise.
ƔƔ Hokejisté Prostějova přerušili

strana 29
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ƔƔ V perfektní formě hrají florbalisté FBC Playmakers Prostějov. Po
šesti zápasech mají na svém kontě
stejný počet výher – v sobotu doma
dokázali porazit jak Šternberk (7:4),
tak Vikýřovice (10:2). A jen vinou
horšího skóre se nachází na druhém
místě Olomouckého přeboru mužů.
ƔƔ Uplynulý pátek 1. listopadu proběhlo v přednáškovém sále Národního domu krajské kolo. Vítěze logické
olympiády ocenil primátor František
Jura. Více na www.prostejov.eu.
ƔƔ Šestatřicáté arozeniny oslaví
prostějovský rodák, někdejší kvalitní
extraligový útočník Jiří Cetkovský,
který před dvěma lety ukončil hokejovou kariéru.

*QNÐDMQXCOQ\GMCVXQąÊUQWFTåPQWRCTVW

Foto: Facebook

MALÉ HRADISKO K šestnáctému výročí svého vzniku si Holóbkova mozeka nadělila v pořadí
druhé CD. To se křtilo minulé pondělí 28. října ve zcela zaplněném kulturním domě v Malém
Hradisku. První album dechovky z Protivanova vzniklo k jejímu pátému výročí. Po jedenácti letech tak do světa „Holóbci“ vypustili druhé CD. Slavnostního křtu se ujali Ivana a Jan Slabákovi
z legendární Moravanky. „Holóbkova mozeka je prostě bezva banda, která hraje s láskou. Jen
tak dál!“ vyjádřila se po křtu paní Iveta z Benešova.
(mls)

boje na zelených trávnících aneb
PØEBOR O KFS – 16. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
VELKÉ LOSINY
SOBOTA 9. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích na Hané

šestizápasovou sérii porážek a na
domácím ledě přemohli FrýdekMístek
dvoustrana 42-43

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

ƔƔ Provozovatel dráhy - Správa železniční dopravní cesty vyhlásil na
trati v úseku Olomouc – Prostějov ve
dnech od 1. do 10. listopadu denně
od 8:00 do 18:00 hodin výluku traťové koleje.
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PØEBOR O KFS – 16. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL ÚSTÍ U HRANIC
SOBOTA 9. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

KAM ZA F

PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA
- DOHRÁVANÉ 1. KOLO
JISKRA BRODEK U KONICE
TJ SOKOL DRŽOVICE
SOBOTA 9. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Brodku u Konice

PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA
- DOHRÁVANÉ 1. KOLO
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
TJ SOKOL VRAHOVICE
SOBOTA 9. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Horním Štěpánově

PROSTĚJOV Nejtěžší možný soupeř čeká na basketbalisty Olomoucka v dalším ligovém kole, v němž se opět představí na domácí
palubovce. Do haly prostějovského Sportcentra DDM dorazí úřadující šampion z Nymburka s celou řadou hvězd z nedávného mistrovství světa. Hrát se bude 9. listopadu od 18.00 hodin.
„Favoritem rozhodně nebudeme, pokusíme se však odehrát co nejlepší partii. Takový zápas může naše hráče posunout. Věřím, že to
bude dobrý basket,“ přeje si trenér Hanáků Predrag Benáček.
Nymburk dlouhodobě české nejvyšší soutěži dominuje. Novým
ročníkem Kooperativa NBL proplouvá bez větších problémů. Naposledy vyhrál v Brně 101:71 a natáhl sérii neporazitelnosti na 38
soutěžních zápasů. Vítězství sbírá také v Lize mistrů, kde ovládl
všechny tři dosavadní zápasy ve skupině C. „Disponuje extrémní
silou na všech postech. Prakticky není rozdíl, jestli je na palubovce
základní sestava, nebo hráči ze střídačky. Hraje rychle dopředu, nenechá protivníka ani na chvíli vydechnout. Bude to velký test naší
aktuální formy,“ uvědomuje si lodivod.
Nymburk se opírá o výborné výkony Jaromíra Bohačíka, který do
mužského basketbalu vstoupil na prostějovské palubovce a dotáhl
to až do reprezentace, kde vyrostl v jednu z opor národního týmu.
„Hvězd má Nymburk celou řadu. Bude to basketbalový svátek a věřím, že přijde hodně lidí. Takový zápas si to rozhodně zaslouží,“ zve
do ochozů příznivce Olomoucka trenér Benáček.
(lv)

TBALEM
PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA
- DOHRÁVANÉ 1. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ „B“
TJ SOKOL PLUMLOV „B“
NEDĚLE 10. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích na Hané

MSDL STARŠÍ DOROST - 15. KOLO
1.SK PROSTĚJOV
FC HLUČÍN
SOBOTA 9. 11. 10.30 HODIN
Hřiště v Olympijské ulici, Prostějov

26

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky
&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

9.3URVWčMRY²7-6RNRO)UëGHN0tVWHN

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&)UëGHN0tVWHN
%UDQN\5DþXN53LODĜ 7-DQGXV0LãNiĜ 1RX]D 0XãND ±
+DPDQ .OLPãD .DXNLþ 0RWORFK+UDFKRYVNê 
5R]KRGÿt9UED6NRSDO±0ČNêã=HGQtN9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt2V
ODEHQt'LYiFL



6HVWDYD3URVWčMRYD

+XI±+UGLQND0Ui]HN01RYRWQê0XãND+XVD3.UHMþt%UDQþtN±+UQtþNR
5DþXNäiOþtN±&KOiQ90HLGO1RX]D±/.UHMþtN%HUJHU01RYiN±53LODĜ
0LãNiĜ7-DQGXV
7UHQpU/DGLVODY/XELQD

VHVWDYD)UëGNX0tVWNX

6HVWDYD3URVWčMRYD
6HVWDYD3URVWČMRYD)ULþRYi.R]PtN
.RSiþRYi1RYi6WPSHORYi
VHW
 VHW

 =DWORXNDORYi  OLEHUR 6ODYtNRYi
VHW

6WĜtGDO\:HLGHQWKDOHURYi%DOiNRYi
5R]KRGÿt,ãWYDQHFKD.XELQHFþDVKRGLQ\ 'YRĜiþNRYi 7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã6ĢDKXOLDN
'LYiNĥ
6HVWDYD)UëGNX0tVWNX
8KURYi  3OXKDĜRYi  7NiþRYi 
âQHOO\RYi  %RURYFRYi  -XUþtNRYi
OLEHUR7HSHURYi6WĜtGDO\âSURFKRYi
*U\JDURYi 7UHQpĝL-DURVODY9ON

D$OH[DQGUD'HGNRYi

3

3
2

0DOtN±0$GiPHN+DPDQ/.RYiĜ+UDFKRYVNê=DKUDGQtþHN-0LFKiOHN
-$GiPHN±7RPL.OLPãD0LNXOtN±(UHW3U]\E\OD0DWČM±91HVWUDãLO
.DXNLþ0RWORFK±.YDVQLFDýPLHO'6WUiQVNê 7UHQpĝL9ODVWLPLO:RMQDU Foto: Marek Sonnevend

Å'RXWNiQtMVPH
YVWRXSLOLäSDWQč´
/DGLVODY/8%,1$WUHQpU3URVWČMRYD

VWUDQD

0

Ä8UþLWČMVPHPRKOLSĜHGYpVW
OHSãtYêNRQ³

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





%.2ORPRXFNR%.$50(;'čÿtQ

91

pp

%7URMN\7+'RVNRN\
$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D/XNiã-RVLSRYLþ,JRU0RUJDQ0DOLN.RXĜLO5DGRYDQ
6HKQDO0DUHN9iĖD)UDQWLãHN1RUZD0LFKDO*RJD$GDP
'HGHN-LĜt9DãiW9LNWRUâWČSiQ'RPLQLN.OHSiþ(ULN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

87


5R]KRGÿt
%DORXQ.HF-HGOLþND
'LYiFL

Ä0HQWiOQČWRE\OSURQiV
H[WUpPQČWČåNê]iSDV³

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

7(1,6

HOKEJ

/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 42
'DOät YëVOHGN\  NROD &KRPXWRY ² .DGDė
  %UDQN\6WORXNDO äRYLQHF
3LWXOH 7RPLFD 'RNWRU9UKHO 6WORXNDO
6XFKê +ODYD   .OtPD 'LYiFL   -LK
ODYD²6ODYLD3UDKDSS  
%UDQN\  3ROHWtQ )URQN  ±  9ãHWHþND
9OþHN 9UGORYHF -1RYiN.XĢiN 'LYiFL
 +DYtĝRY²/LWRPčĝLFH  
%UDQN\  .DFK\ĖD 0URZLHF  ±  .RUNLD
NRVNL -iQVNê.XNOD -iQVNê 6WĜRQGDOD-t
cha). 'LYiFL )UëGHN0tVWHN²6RNRORY
  %UDQN\7RPL +DPDQ=D
KUDGQtþHN   0DUW\QHN 0LNXOtN .OLPãD  
3U]\E\OD 0DUW\QHN (UHW   +DPDQ 0DUW\
QHN(UHW 3U]\E\OD 0DUW\QHN0$GiPHN 
±  0 =DGUDåLO 2VPtN 9UiQD   %HþYiĜ
-LVNUD   2VPtN 0 =DGUDåLO  'LYiFL 
3ĝHURY²ÓVWtQ/  %UDQN\
 0RXþND +HMFPDQ :HLQKROG   1DYUiWLO
:HLQKROG7'ROHåDO 1DYUiWLO 7'ROHåDO
ýiS ýiS :HLQKROG 1DYUiWLO 7'ROH
åDO 3ãXUQê  ±  - +DYHO 3ãHQLþND 5RPDQ
þtN .UXåtN 23URFKi]ND 'LYiFL 
þHVNp%XGčMRYLFH²%HQiWN\Q- 
 %UDQN\01RYiN (QGiO3OiãLO 
/\WY\QRY .DUDEiþHN 53ĜLNU\O 3êFKD=
'ROHåDO   5 3ĜLNU\O 3OiãLO .DUDEiþHN  
9HQNUEHF 3OiãLO(QGiO ±3UĤåHN 5'XGD 
3UĤåHN %XNDþ+DPSO 'LYiFL 3R
UXED ² 7ĝHEtÿ      %UDQN\ 
6]WXUF 7-iFK\P5XGO 6]WXUF 2EGUåiOHN
0 +OLQND   - .iĖD +XViN 6]WXUF  
6]WXUF 0 +OLQND 2EGUåiOHN  ±  1HGYtGHN
1HGEDO+DYOiW 9RGQê )HUGD1HGYtGHN 
'LYiFL

NROR

3URVWĨMRY)UĄGHN0tVWHN
3:2


















.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGDOLVWRSDGXKRGLQ
9VHWtQ±.DGDĖ  3RUXED±ÒVWtQ/  
&KRPXWRY±%HQiWN\Q-ýHVNp%XGČMRYLFH±-LKODYD
 6RNRORY±/LWRPČĜLFH+DYtĝRY²3URVWčMRY,
)UêGHN0tVWHN±7ĜHEtþ3ĜHURY±6ODYLD3UDKD
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
6ODYLD3UDKD±&KRPXWRY  ÒVWtQ/±9VHWtQ
  /LWRPČĜLFH ± ýHVNp %XGČMRYLFH %HQiWN\
Q-3RUXED.DGDĖ±)UêGHN0tVWHN3URVWčMRY²
6RNRORY-LKODYD±3ĜHURY  7ĜHEtþ±+DYtĜRY

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
1. kolo Ligy juniorù - O umístìní
Prostìjov - Karviná
7:5 (1:3, 3:0, 3:2)
%UDQN\.RODĜtN0LNHã ýHUQê0Ui]HN 
 3HWU 76   .RODĜtN 3HWU 7iERU  
0DFKDOtN 0Ui]HN 0LNHã *U\F 3tFKDO
.RODĜtN  ±  &KPLHO %RJiU   .UXO 
+ODGLO %RJiU*UHQG]LRN +ODGLO %RJiU 
%RJiU 76  5R]KRGÿt .DãtN ± 3DYHO .XåtOHN
9\ORXÿHQt  QDYtF 6DQWDULXV .DUYLQi 
 PLQXW RVREQt WUHVW  WUHVW GR NRQFH XWNiQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO  'XEVNê  ± ýHUQê
3RNRUQê )RMW *U\F ± 0DFKDOtN 7iERU 0Ui]HN
7DUãLQVNê3tFKDO0LNHã.RODĜtN3HWU
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
.DUYLQi%LHUQDW±.XODZLDN'DEURZVNL+HF]NR±
âNRUStNRYi*UHQG]LRN+ODGLO3RSHN%RJiU.UXO
3DMRQN6DQWDULXV3HNDOD&KPLHO
7UHQpU3HWU%ROHN

1. kolo Ligy dorostu - O umístìní
Znojmo - Prostìjov
1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

%UDQN\1HþDV +XGHþHN ±1DYUiWLO .RW
OiQ   6WORXNDO 0DãHN   .XGOiþHN 

YtFHYKODYQtPNXSyQX 6WORXNDO.XGOiþHN .ROiĜ .ROiĜ 1DYUiWLO 
5R]KRGÿt 5HLFK ± 1HFKYiWDO 3DXO 9\ORXÿHQt
'DOätYëVOHGN\NROD ÓVWtQ/²&KRPXWRY  QDYtF 7RPiQHN 3URVWČMRY   PLQXW RVREQt
     %UDQN\  .UXåtN 2 3UR trest. 9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
FKi]ND ±7RPLFD 'RNWRU6HHPDQQ .Ot =QRMPR 9ČUQê  'RNRXSLO  ± 8MMREEiJ\ %
PD -ýHUQê6XFKê äRYLQHF'LYiFL  .RQHþQê %|KP âOHERGD 6WDQLVODY 6PROND
6ODYLD3UDKD²þHVNp%XGčMRYLFH  .RUþLiQ ± - 0DUHN .XNOD 1HþDV +XGHþHN
 %UDQN\9UGORYHF .XĢiN9DPSROD  ýiVWHN1HþNDĜâ3RNRUQê3R]GČQD/DQJPDQQ
- 'ROHåDO .XĢiN  ±  - 9HVHOê .DUDEiþHN
7UHQpU3HWU.RQHþQê
53ĜLNU\O ='ROHåDO 53ĜLNU\O3êFKD  3URVWčMRYäXUHN±3ROFUâ=DWORXNDO6ROGiQ+UX
+ROHF 3êFKD53ĜLNU\O .DUDEiþHN %DEND EDQ.ROiĜ±6WORXNDO.RWOiQ1DYUiWLO7RPiQHN$
3DYHO   âLPiQHN 3êFKD = 'ROHåDO   = .RXWQê.XGOiþHN0DãHN 7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
'ROHåDO 3êFKD53ĜLNU\O -9HVHOê %DEND 
NROR/LJ\VWDUvÉFKz½NÕ%
'LYiFL /LWRPčĝLFH²-LKODYD 
  %UDQN\  0DUFHO $ %HUDQ   -iQVNê
Prostìjov - Šumperk
 .XNOD -iQVNê .RUNLDNRVNL  ±  3HNU ýD
3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
FKRWVNê 6NRĜHSD  'LYiFL   %HQiWN\ QDG
%UDQN\
 âLQGOHU 9 .RXWQê .XEtN  
-L]HURX ² 3ĝHURY VQ      
%UDQN\  5 'XGD UR]K QiM .ODSND ±  7 âLQGOHU âLOKiQHN +UXEDQ 9.RXWQê.XEtN 
6êNRUD .XEHã)'YRĜiN 'LYiFL .DGDė ±3OKiN âNUDEDO %DUWRQČN ěHåXFKD 
²3RUXED  %UDQN\&KORXED 3OKiN %DUWRQČN 3OKiN 2þNDLNâLPHN 
.ĤV7UHIQê &KORXED :iJQHU7UHIQê  3RVStãLO 3OKiN   3RVStãLO 5R]KRGÿt .DãtN
- 0OOHU &KORXED .ĤV  ±  .DQNR - .iĖD ± +RUiN 3DYHO 9\ORXÿHQt  QDYtF 3RVStãLO
âXPSHUN   PLQXW RVREQt WUHVW %H] Y\XåLWt
=GHQČN 2EGUåiOHN 6]WXUF0+OLQND 'LYi
FL 6RNRORY²+DYtĝRY   9RVODEHQt'LYiFL 45.
%UDQN\  -LVNUD %HþYiĜ .ĜHKOtN   2VPtN 3URVWčMRY -HOtQHN ± âLOKiQHN +UXEDQ 1ČPHF
9UiQD 9UiQD 0=DGUDåLO.DGHĜiYHN ± 0RMåtãHN 0 9RUiþ .XEtN ± 3HNU .RWOiQ
6WDUê%DOiå /5XWDU0DOLQD )6HPDQ 7RPiQHNâLQGOHU+R]PDQ9.RXWQê%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
0DUXQD6WDUê )ULGULFK 7RPDQ0DOLQD 
%DOiå 59HVHOê 'LYiFL 7ĝHEtÿ²9VHWtQ ãXPSHUN2QGUiþHN±-DUPDUDâLPHN9DĖRXUHN
  %UDQN\0DOHF 3DWiN  3RVStãLO 3OKDO ± .XQGHUD ěHåXFKD âNUDEDO
+DYOiW âĢRYtþHN1HGEDO ±'RVWiOHN 3URFKi] 2þNDLN 3OKiN 0iFKD %DUWRQČN 9RON *ROGD
7UHQpU'XãDQ%DĜLFD
ND 6ORYiþHN+XQNHV'LYiFL

%UDQN\  âLPHN  ěHåXFKD âLPHN  
2þNDLN 9HUQHU 9HUQHU -1RYiN 3OKiN
0iFKD   2þNDLN - 1RYiN   .VFKQHU
âNUDEDO 3OKiN 0iFKD 3OKiN 0iFKD
%DUWRQČN  ±  âLQGOHU 9 .RXWQê  5R]KRGÿt
0DUNRYVNê±6FKZDU]HURYi0DGČUD9\ORXÿHQt
%H]Y\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL
ãXPSHUN 2QGUiþHN ± 9DĖRXUHN âLPHN 3RVStãLO
3OKDO±.XQGHUDěHåXFKDâNUDEDO9HUQHU2þNDLN
3OKiN.VFKQHU0iFKD%DUWRQČN9RON-1RYiN
7UHQpU'XãDQ%DĜLFD
3URVWčMRY -HOtQHN  %LVNXS  ± âLOKiQHN â 3D
OiQHN âDQGHUD 1ČPHF 0 9RUiþ .XEtN ± 3HNU
7 0DUHN 0RMåtãHN ) +ROXE âLQGOHU +R]PDQ 9
.RXWQê%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
Prostìjov – Šumperk
5:5 (2:1, 2:1, 1:3)
%UDQN\â3DOiQHN70DUHN 0XGUOD 
0XGUOD 0DWČMND   +HMFPDQ )U|PO   7
0DUHN +R]PDQ ±.RXĜLO %XGLQD âQDMGU
%XGLQD âQDMGUäHUQtþHN 5HLFKO âQDMGU 
%XGLQD5R]KRGÿt.DãtN.URXSD9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRY âWRXUDþ ± â 3DOiQHN )U|PO âSLþiN
9UED +R]PDQ %URVV 0DWČMND ± .RQþLFNê 3tWU
0XGUOD 7 0DUHN )ORUêNRYi .DODELV +HMFPDQ
6WU\N7REROD
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
ãXPSHUN5DGLWVFK±%XGLQD8KUiN91RYiN.UXPS
±%ĜH]LQRYi0%RFN6HGOiþHNäHUQtþHN7DWRXãHN
.RXĜLO5HLFKO-%RFNâQDMGU 7UHQpU'XãDQ%DĜLFD

NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
Šumperk - Prostìjov
7:2 (1:1, 3:1, 3:0)
%UDQN\  %XGLQD âQDMGU   .UXPS
7DWRXãHN âQDMGU3HMFKD .UXPS 
.UXPS  6HGOiþHN âQDMGU   0 1RYiN
7DWRXãHN %XGLQD  ±  7 3DOiQHN .XP
VWiW 5DLV   âSLþiN 5R]KRGÿt 0DGČUD
6FKZDU]HURYi 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 
9RVODEHQt'LYiFL
ãXPSHUN5DGLWVFK -XUHþND ±8KUiN9
1RYiN .UXPS âQDMGU ± %XGLQD 3HMFKD 0
%RFN 6HGOiþHN 'DMþDU 7DWRXãHN 0 1RYiN
5HLFKO-%RFN
7UHQpU'XãDQ%DĜLFD
3URVWČMRY âWRXUDþ ± / +ROXE âSLþiN 9UED
+R]PDQ0DWČMND±73DOiQHN.RQþLFNê3tWU
' 9RUiþ 5DLV 0XGUOD )ORUêNRYi +HMFPDQ
.XPVWiW7REROD
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

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

1HPiPHERG\WDNæH
VSRNRMHQLEëWQHPĥæHPH


















NA ROK 2020

%UDQN\3URFKi]ND +XQNHV.XGČOND .XFKDUF
]\N 6ORYiþHN-RQiN 9tWHN +RORPHN ±äiOþtN
.DIND1RYRWQê +XVD .UHMþt&KOiQ 5R]KRGÿt
:DJQHU 3LOQê ± +DQ]OtN =HGQtN 9\ORXÿHQt 
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD9VHWtQD*iED±.XGČOND6ORYiþHN+XQNHV
'XGiã-HĜiEHN'UWLQD+RORPHN±7ĤPD.XFKDUF]\N
-RQiN±'RVWiOHN5HKXã3URFKi]ND±9ROI3HFKDQHF
*RUþtN±9tWHNâLOKDYê+RĜDQVNê
7UHQpĝL-LĜt'RSLWDD/XERã-HQiþHN
6HVWDYD 3URVWčMRYD 'YRĜiN ± +UGLQND 0Ui]HN 1R
YRWQê'UWLO+XVD.UHMþt0XãND±.DIND5DþXNäiOþtN
±&KOiQ0HLGO1RX]D±.UHMþtN1RYiN%HUJHU±3LODĜ
0LãNiĜ-DQGXV 7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 ýHVNp%XGČMRYLFH    
 /LWRPČĜLFH
    
 3ĜHURY
    
 3RUXED
    
 &KRPXWRY
    
 9VHWtQ
    
 6ODYLD3UDKD
    
 +DYtĜRY
    
 -LKODYD
    
3URVWčMRY
    
)UêGHN0tVWHN     
7ĜHEtþ
    
%HQiWN\Q-
    
ÒVWtQDG/DEHP     
6RNRORY
    
.DGDĖ
    

ZÍSKEJTE SLEVU
AREDAKČNÍ KALENDÁŘ

9VHWtQ3URVWĨMRY
3:2
(1:0, 2:2, 0:0)

NROR/LJ\VWDUvÉFKz½NÕ%
Šumperk - Prostìjov
9:1 (2:0, 1:0, 6:1)

ZAJISTĚTE
SI
UŽ
TEĎ
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU 2020

NROR

92/(-%$/

%$6.(7%$/

UNIQA EXTRALIGA

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

NROR

.ROtQ2ORPRXFNR

82:58 (21:16 38:37 62:51)

Foto: BK Olomoucko

CHANCE LIGA

Foto: Marek Sonnevend

/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
VWUDQD

08å,
(FNHQWDO²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR.ROiĜ±*DORYLþ &KRUYDWVNR 
NROR.ROiĜ±'RQVNRM 5XVNR 
5RVRO  ±6PLWK $XVWUiOLH 9HVHOê  ±
.DPNH 1ČPHFNR NROR9HVHOê±,YDãND
%ČORUXVNR .ROiĜ±0DUþHQNR 8NUDMLQD 
þWYUWÀQiOH9HVHOê±9DQGH=DQGVFKXOS
1L]R]HPt 6HPLÀQiOH9HVHOê±.DU
ORYVNê 5XVNR )LQiOH9HVHOê±'DUFLV
%HOJLH 
å(1<
7XUQDMPLVWU\ė:7$7RXUãHQÿHQ
'YRXKUD²þHUYHQiVNXSLQD.YLWRYi  ±%HQFL
FRYi âYêFDUVNR .YLWRYi±%DUW\RYi
$XVWUiOLH    )LDORYi VNXSLQD .DUROtQD
3OtãNRYi  ±$QGUHHVFXRYi .DQDGD VNUHþ
6HPLÀQiOH .DUROtQD 3OtãNRYi ± %DUW\RYi $XV
WUiOLH 
þW\ĝKUD ² )LDORYi VNXSLQD 6WUêFRYi 6LH âXZHM
ý57FKDMZDQ  ± .UHMþtNRYi 6LQLDNRYi   
  6WUêFRYi 6LH âXZHM ± 'DEURZVNi 6
,IDQ .DQDGDýtQD 6HPLÀQiOH6WUê
FRYi6LHâXZHM ý57FKDMZDQ ±*U|QHIHOGRYi
6FKXXUVRYi 1ČPHFNR1L]R]HPt )LQiOH
6WUêFRYi6LHâXZHM ý57FKDMZDQ ±%DERVRYi
0ODGHQRYLFRYi 0DćDUVNR)UDQFLH 

)/25%$/
.3URVWĨMRY3íHURY

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

%UDQN\ 3URVWčMRYD )RMW 0 .RQHþQê  .UQiþ
)RMW =  -XGDV =DEORXGLO +pO  -XGDV 9OþHN 
.UQiþ )RMW =  5R]KRGÿt .RVHN 3DYORYVNê
9\ORXÿHQt9\XæLWt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD:HLGLQJHU )LFD %H]RXãND
9DãXW+pO=DEORXGLOýPHOD)RMW0ġXLN)RMW=
.RQHþQê.UQiþ0DĢFKD.UiO9OþHN1RYiN-XGDV
2ãĢiGDO6FK|Q
7UHQpU5DGHN3DĜHQLFD
'DOätYëVOHGN\NROD 8QLþRY.UQRY-HVHQtN
7ĜLQHF9VHWtQ=OtQ2ORPRXF2UORYi
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âXPSHUN
7ĜLQHF
2ORPRXF
.UQRY
.3URVWčMRY
9VHWtQ
2UORYi
8QLþRY
3ĜHURY
=OtQ
-HVHQtN
)UêGHN0tVWHN





















































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Olomoucká liga
DNROR
'URåGtQ/LWRYHO2ORPRXF&âXPSHUN%
/LELQD'URåGtQ/LWRYHO2ORPRXF&âXPSHUN
%/LELQD7URXEHOLFH.3URVWČMRY%.RMHWtQ
3ĜHURY.3URVWČMRY%+UDQLFH%%LVRQV
3ĜHURY7URXEHOLFH+UDQLFH%.RMHWtQ
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 /LELQD
     
 +UDQLFH%
     
 2ORPRXF&
     
 'URåGtQ
     
 .3URVWčMRY%      
 0RKHOQLFH%
     
 7URXEHOLFH
     
 %LVRQV3ĜHURY      
 âXPSHUN%
     
 .RMHWtQ
     
 /LWRYHO
     

2ORPRXFNÙSÔHERU
'RKUiYNDDNROD
âWHUQEHUN%3OD\PDNHUV3URVWČMRY
3OD\PDNHUV3URVWČMRY9\NêĜRYLFH
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 /LSQtN
    
 3OD\PDNHUV3Y     
 âWHUQEHUN%
    
 3RVWĜHOPRY$     
 3RVWĜHOPRY%     
 8QLþRY%
    
 3ĜHURY&
    
 /XWtQ
    
 7URXEHOLFH%
    
 .RVWHOHFQ+%     
 9LNêĜRYLFH
    

'RPiFtRGHKUiOL
YëERUQpXWNiQt
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR
STRANA 46
'DOätYëVOHGN\NROD 3DUGXELFHÓVWtQDG
/DEHP      1HMYtFH
ERGĥ 3DYORYLþ  3ĤOSiQ  âNUDQF 
6YHMFDU%URZQDâRWQDUSR 'čÿtQ
 %UQR      1HMYtFH
ERGĥ )HãWU 3RPLNiOHN âLãND D $XWUH\ SR
6PLWKVRQ6WHJEDXHUD1HK\EDSR
 2SDYD  86. 3UDKD   
 1HMYtFHERGĥâLĜLQD-XUHþND
*QLDGHN%XMQRFK$SSOHE\0DUHã
 3UROHWD  0DULþ   6YLWDY\  +UDGHF
.UiORYp  1HMYt
FHERGĥ0DUNR6OH]iN3XUãOD2 %ULHQ
SR&UDQGDOO-HOtQHN7UHVDþ3H
NiUHN6HGPiN23HWHUND 1\P
EXUN2VWUDYD 

NROR

2ORPRXFNR'ĨġtQ


DIVIZE skupina E
NROR














5R]KRGÿt 6DOYHWU .XU] %DXG\ã 'LYiFL
543. EE7+
'RVNRN\  $VLVWHQFH  )DXO\

6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD-RVLSRYLþ,JRU
3DO\]D /XNiã  *RJD$GDP  0RUJDQ 0DOLN
 9DãiW 9LNWRU  'HGHN -LĜt  1RUZD 0LFKDO
 .RXĜLO 5DGRYDQ  6HKQDO 0DUHN  9iĖD
)UDQWLãHN6\FKUD/XNiãâWČSiQ'RPLQLN
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN













SS

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\  NROD %UQR  1\PEXUN
     1HMYtFH ERGĥ
6WHJEDXHU  6PLWKVRQ  1HK\ED D -RNO
SR-%RKDþtN+DQNLQV$OPHLGD
03HWHUNDâDIDUþtN 2VWUDYD2SDYD
     1HMYtFH ERGĥ
+ROVH\1iEČOHN3%RKDþtNâLĜLQD
%XMQRFK%UDWþHQNRYD.YDSLOSR +UDGHF
.UiORYp.ROtQ  
1HMYtFHERGĥ6HGPiN/RãRQVNê6WD
PHQNRYLþ23HWHUND,JUXWLQRYLþýtå
9XNRVDYOMHYLþ5LFKDUGVRQ 6YLWDY\
ÓVWtQDG/DEHP  
1HMYtFHERGĥ.RYiĜ3XUãO6OH]iN
2¶%ULHQ  .RWiVHN   +RXãND  6YHMFDU
âRWQDU 86.3UDKD3DUGXELFH
 1HMYtFHERGĥ0DULþ
3UROHWD0DUHãD$SSOHE\SR9\RUDO
âYUGOtNâNUDQF

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(














1\PEXUN

2SDYD

6YLWDY\

3DUGXELFH

2ORPRXFNR 
'ČþtQ

86.3UDKD 
ÒVWtQ/

.ROtQ

2VWUDYD

+UDGHF.UiORYp
%UQR
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NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
2SDYD3DUGXELFH6YLWDY\86.3UDKD.R
OtQÒVWtQDG/DEHP'ČþtQ+UDGHF.UiORYp
   2ORPRXFNR  1\PEXUN 2VWUDYD 
%UQR  

3$5$h87,6086
ZÁVODY ÈP 2019
/2&$512ã9ê&$56.2
0XæL²MHGQRWOLYFL
3ĝHVQRVW SĝLVWiQt  *HÿQXN þHVNR ² 'XNOD
3URVWčMRY FP$O$WDV .DWDU FP*XUL
QRYLFK %ČORUXVNR FP«6PčäQëFP
7iERUFP.ĝtæD&KOiGHNFPãRUI
D3DYOtÿHNFPåiNFP5DWDM
FP  -LURXäHN  FP  +iMHN YäLFKQL
þHVNR²'XNOD3URVWčMRY FP
0XæL²GUXæVWYD
3ĝHVQRVWSĝLVWiQt%ČORUXVNRFPþHVNR
² 'XNOD 3URVWčMRY $ *HÿQXN 7iERU .ĝtæ
ãRUI+iMHN 1čPHFNRD0DĈDUVNRFP«
 þHVNR ² 'XNOD 3URVWčMRY % 6PčäQë &K
OiGHN3DYOtÿHNåiN-LURXäHN FP
-XQLRĝL²MHGQRWOLYFL
3ĝHVQRVWSĝLVWiQt*ULHVKHLPHU 1ČPHFNR FP
*UDVHU 5DNRXVNR FP&KOiGHN þHVNR²
'XNOD3URVWčMRY FP

NROR

3URVWĨMRY)UĄGHN0tVWHN
3:0


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\ NROD 2O\PS 3UDKD  /LEH
UHF        1HMYtFH ERGĥ
'HQ\VRYRYi  6WDĖNRYi  âLPiĖRYi  
6YRERGRYi  .RKRXWRYi  âRWNRYVNi  
ãWHUQEHUN2VWUDYD  1HMYtFH
ERGĥ.RILHRYiD.DUDELQRYLþRYiSR.QHLIOR
Yi:DQF]\NRYi+.RMGRYi1HþDVRYi
 .3%UQR9.%UQR  
1HMYtFH ERGĥ âXQGHUOtNRYi  3DYOtNRYi D
.YDSLORYiSR-DQHþNRYi0LN\VNRYi
3ROiãNRYi 3ĝHURY2ORPRXF 
 1HMYtFHERGĥ5XVHNRYiD.XNXþRYi
SR.RWODERYi+RGDQRYi2UYRãRYi
6WUXãNRYiD%HåDQGROVNiSR











35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
2ORPRXF    

9.%UQR
   

2VWUDYD
   

3URVWčMRY    

2O\PS
   

/LEHUHF
   

.UiORYR3ROH    

)UêGHN0tVWHN   

3ĜHURY
   

âWHUQEHUN    













.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
9.%UQR2VWUDYD  âWHUQEHUN
)UêGHN0tVWHN3URVWčMRY/LEHUHF  ,
2O\PS2ORPRXF3ĜHURY.3%UQR 

RAFTING
ZÁVODY ÈP 2019
LIPNO R4 SJEZD
0XæL 1. TR ZUBR (V. Hric, Kabrhel, Kristek, Lisický),
75+,.2 'DQČN+DYOtþHN5ROHQFâĢDVWQê 
åHQ\7520(*$ .UDWRFKYtORYi3URFKi]NRYi
9DOWURYi9DQGDVRYi 
9HWHUiQL 2. TR MASTERS (Hajský, M. Hric, V. Hric,
1HWRSLO 
-XQLRĝL  75 %8/$ .ULVWHN 6NRĜHSD âPROGDV
=DSOHWDO 
-XQLRUN\  75 +$1$&( +XĖNRYi .XþHURYi
6PHWiQNRYi=HPDQRYi 
LIPNO R6 SJEZD
0XæL 3. TR ZUBR (M. Hric, V. Hric, Kabrhel, Kristek,
/LVLFNê3RVStãLO 75+,.2 'DQČN+DYOtþHN5R
OHQF6YRERGDâĢDVWQê9U]iĖ 
åHQ\  75 20(*$ %DXHURYi .UDWRFKYtORYi
0DUWLQNRYi3URFKi]NRYi9DOWURYi9DQGDVRYi 
ROUDNICE R4 SLALOM
0XæL75=8%5 0+ULF9+ULF.DEUKHO3RVStãLO 
75+,.2 'DQČN+DYOtþHN3LQNDYDâĢDVWQê 
åHQ\  75 20(*$ .ROiWRURYi 3URFKi]NRYi
9DOWURYi9DQGDVRYi 
9HWHUiQL 1. TR MASTERS (Hajský, M. Hric, V. Hric,
1HWRSLO 
-XQLRĝL  75 %8/$ -HOtQHN .ULVWHN 6NRĜHSD
=DSOHWDO 
-XQLRUN\  75 +$1$&( 'LPRYRYi .XþHURYi
6PHWiQNRYi=HPDQRYi 
ROUDNICE R6 SLALOM
0XæL 1. TR ZUBR (M. Hric, V. Hric, Kabrhel, Kristek,
/LVLFNê3RVStãLO 
åHQ\  75 20(*$ %DXHURYi .ROiWRURYi
0DUWLQNRYi3URFKi]NRYi9DOWURYi9DQGDVRYi 
-XQLRĝL  75 +$1$&( -HOtQHN .ULVWHN 3ĜLNU\O
6NRĜHSDâPROGDV=DSOHWDO 
ROUDNICE R4 SPRINT
0XæL75=8%5 0+ULF9+ULF.DEUKHO3RVStãLO 
åHQ\  75 20(*$ .ROiWRURYi 3URFKi]NRYi
9DOWURYi9DQGDVRYi 
9HWHUiQL 1. TR MASTERS (Hajský, M. Hric, V. Hric,
1HWRSLO 
-XQLRĝL75%8/$ âPROGDV.ULVWHN6NRĜHSD=DSOHWDO 
-XQLRUN\  75 +$1$&( 'LPRYRYi .XþHURYi
6PHWiQNRYi=HPDQRYi 
ROUDNICE R6 SPRINT
0XæL 2. TR ZUBR (M. Hric, V. Hric, Kabrhel, Kristek,
/LVLFNê3RVStãLO 
åHQ\  75 20(*$ %DXHURYi .ROiWRURYi
0DUWLQNRYi3URFKi]NRYi9DOWURYi9DQGDVRYi 
-XQLRĝL  75 +$1$&( -HOtQHN .ULVWHN 3ĜLNU\O
6NRĜHSDâPROGDV=DSOHWDO 
þ(6.e95%1e56/$/20
0XåL  75 =8%5 0 +ULF 9 +ULF .DEUKHO
3RVStãLO 
9HWHUiQL750$67(56 0+ULF9+ULF1HWRSLO
âĢDVWQê 
-XQLRĝL75%8/$ =DSOHWDO-HOtQHN6NRĜHSD.ULVWHN 
-XQLRUN\75'$.6 'RSLWRYi+RURYi.RFOtĜRYi
3ODFKWRYi 
þ(6.e95%1e5635,17
0XæL75=8%5 0+ULF9+ULF.DEUKHO3RVStãLO 
9HWHUiQL750$67(56 0+ULF9+ULF1HWRSLO
âĢDVWQê 
-XQLRĝL75%8/$ =DSOHWDO-HOtQHN6NRĜHSD.ULVWHN 
-XQLRUN\75'$.6 'RSLWRYi+RURYi.RFOtĜRYi
3ODFKWRYi 
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0:0

5R]KRGÿt'XEUDYVNê±/DNRPê9iĖDå.
0DWRXãHN6WĜtå6XFKDQ9&YHUQD
0DWČM±+RXVHU/HKRF]NL0LFRYþiN
+HSSQHUDiváci: 

ÔVWtQ/+U.UiORYp   
Branka:  'UDPH  'UDPH 5R]KRGÿt
0DUHN±.XEU%DWtNå.3tVDþND%UDN
±  0DUWLQHF  /HLEO  ) ýHFK 
.RSHþQêDiváci: 

%UQR9\ñHKUDG

  

Branky:  5ĤVHN  5ĤVHN  3ĜLFK\VWDO 
âXPEHUD ±  âYHMGtN 5R]KRGÿt Dorušák –
'RKQiOHN.OXSiNå.1LWULDQVNêâDQGHUD
.R]HODiváci:

'XNOD3UDKD/tñHç

 

Branka: .UXQHUW3LURFK3UHLVOHU
)+DãHN±2âHYþtN09LQWU5R]KRGÿt
9RMNRYVNê ± 0RMåtã %XUHã å.  ' 6RXþHN
&KOXPHFNê±+ODGtNDiváci:

6RNRORY7íLQHF   
Branka: $ýLKiN0HMGU±+O~SLN
.XEDOD SHQ 5R]KRGÿt3HWĜtN±0\ãND0HOL
FKDUå.0DFKHNâPHK\O±&LHQ
FLDOD+O~SLNDiváci:

3DUGXELFH&KUXGLP   

Branky:3ýHUQê+ODYDWê-HĜiEHN
-HĜiEHN SHQ 5R]KRGÿt.UiORYHF±1iGYRUQtN
3RåLYLOå.-LĜt.UHMþt±0Ui]HN6XOtN
ěH]QtþHNDiváci:

9ODñLPþLÿNRY

  

Branky:  -DQXãND  -DQXãND ±  8U
EDQHF5R]KRGÿt&LKOiĜ±.Ĝtå9OþHNå.
2SOXãWLO%DWLRMD RED=,= Diváci: 

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
-LKODYD9ODãLP  %UQR3URVWčMRY,
&KUXGLP6RNRORY7ĜLQHF/tãHĖ9\ãHKUDG3DU
GXELFHäLåNRYÒVWtQ/  9DUQV
GRUI'XNOD3UDKD  +UDGHF.UiORYp
9tWNRYLFH  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

14. kolo:

9HONp/RVLQ\/LSRYi

SN

5R]KRGÿt 3RODQVNê ± 6DPHN 6ORWD å. 
3DOODãDiváci:
6HVWDYD /LSRYp 9êPROD ± +UDEiOHN 0LODU
7DNiþäLOND±)LDOND 1RYiN +RUiN3DOOD
+ROHãLQVNê±'3ĜLNU\O 9\EtKDO âWČSiQHN
$3ĜLNU\O 
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å+UiOLMVPHOpSH´


3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp



VWUDQD

0RKHOQLFH.UDOLFHQ+
  
Branky: .RåHOD.XED±%DUDQ
6WXGHQê&LEXOND5R]KRGÿt6ORWD±3HWUiVHN
3RODQVNêå.9LQFRXUHNDiváci:
6HVWDYD.UDOLFQD+DQp+XĖND±5XV3URNRS
+ODþtN .DGOHF ± 1RYRWQê 9LQFRXUHN *RWWZDOG
7URQHþHN 6WXGHQê%DUDQ±&LEXOND
+UDMtFtWUHQpU3HWU*RWWZDOG

ÅãORR]DVORXæHQpYtWč]VWYt´


3HWU*277:$/'NRXþ.UDOLF



VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD: åHODWRYLFH ² ãWHUQEHUN
1:4 (0:0) ýWYUWQtþHN 7RPiã ± [ =LIþiN 3HWU .U\O
3DYHO -HVHQtN ² 0HGORY    0Ui] -LĜt ±
2NURXKOê0DUHN1RYiN)LOLS/LWRYHO²'RODQ\
(1:0)7RPDQHF0LFKDHO'UDJRQ3HWU%DUiQHN-DQ
2SDWRYLFH ² =iEĝHK    -DQiVHN 5DGLP
þHUQRYtU²%RKXėRYLFH  0DLVVQHU3DYHO
5DN3DYHO±[)U\þiN$OHã.UiO0DWČM/XWtQ²ÓVWt
   /RV 7RPiã ± 3DQþRFKiĜ -DQ 6HQFRYLFL
3DWULN6PROND9iFODY

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%
14.kolo: 6ODYRQtQ ² 1RYp 6DG\   
3.  9OþHN 5RPDQ 6RXãHN 0LFKDO ± [
$QGUHHY $GDP .RMHWtQ ² %HėRY   ,
[ .\WOLFD 7RPiã &KXGD 7RPiã 1DYUiWLO
'DQLHO 0DFKDþ )LOLS*Upþ -DQ 6XFKiQHN
5HQpþHFKRYLFH²3OXPORY  [)U\V
2QGĜHM[-iQ0LFKDO+DOX]D3HWU.RVWHOHF
Q+  8UÿLFH    [ /XåQê 0LFKDO
&K\WLO 2QGĜHM ± $QWRQtþHN -DNXE %URGHN X
3ĝ  3URWLYDQRY    [ &K\WLO 'DQLHO
[%XQGLO3HWU.XGOLþND-DQ=DWORXNDO2QGĜHM
.RQLFH ² /LSQtN Q%    3Dã 0DUWLQ
.UiVD -DURPtU 'UHãU )LOLS ± =HOHQD\ 7RPiã
+).2ORPRXFÅ%´%čORWtQ  *|UOLFK
2OLYHU 'HUFR -LĜt 6YUþLQD 7RPiã ± [ 0XULQ
2QGĜHM[9DVLOMHY(GYDUG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX3Ĝ       
 %HĖRY
      
 þHFKRYLFH       
 .RQLFH
      
 +).2ORPÄ%³       
 /LSQtNQ%       
 %ČORWtQ
      
 1RYp6DG\       
 .RMHWtQ
      
8UÿLFH
      
6ODYRQtQ
      
.RVWHOHFQ+       
3URWLYDQRY       
3OXPORY
      
60226,%7ĜÌ'$6.$
14.kolo: 2WDVODYLFH ² +RUQt 0RäWčQLFH 
  3.  &KYRMND -DNXE ± âHEiN 'DQLHO
9UFKRVODYLFH ² 7RYDÿRY    0DFKiOHN
-DQ +RUiN 3DYHO ± 2WiKDO /XNiã .OHQRYLFH
² 7URXEN\    'DGiN 7RPiã &pVDU
0DUWLQ±3HWUiã3HWU6WRNOiVHN/XPtU%Ui]GD
3DWULN%Ui]GD'DQLHOÓMH]GHF²0RVWNRYLFH
   =êYDOD 3DYHO .RFIHOGD -LĜt 0LODU
2QGĜHM YO  -H]HUQLFH ² åHODWRYLFH Å%´ 
  6LPRQ -DNXE 0DFKiþHN 0DUHN ± [
*ROGHPXQG 5RPDQ .RSOtN 9RMWČFK =OiPDO
0LURVODY .OLPHN 5RPDQ ýWYUWQtþHN 7RPiã
6WDYČO5DGHN5DGVODYLFH²ÓVWtÅ%´  ,
+RUiN 7RPiã 3LYtQ ² .RYDORYLFH   ,
7UDMHU 'DYLG 6YR]LO 0DUWLQ 6YR]LO -DURVODY ±
0DUHþHN0LODQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7URXEN\
      
 3LYtQ
      
 5DGVODYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 7RYDþRY
      
 ÒMH]GHF
      
 ÒVWtÄ%³
      
 9UFKRVODYLFH       
 .RYDORYLFH       
+RUQt0RãWČQLFH      
-H]HUQLFH
      
.OHQRYLFH
      
2WDVODYLFH       
0RVWNRYLFH       

%URGHNX3Y
+RUQtðWĨSiQRY
  
Branky56ROGiQ5DNDãâYpGD
=DWORXNDO±0HOX]tQD0/LãND
5R]KRGÿt3LWQHU±=DWORXNDO3URWLYiQHNåOXWp
karty:+DUD]LQâYpGD36ROGiQ±
0/LãND)RMW5\FKQRYVNê'LYiNĥ
VHVWDYD%URGNXX3URVWčMRYD9\VWDYČO±6WHMVNDO
0DWRXãHN +DQiN &UKRQHN ± 5DNDã 3 6ROGiQ
+DUD]LQ=DWORXNDO±56ROGiQâYpGD6WĜtGDOL9D
OHQWD3LĖRV+ODGtN
7UHQpU0LFKDO-HOtQHN
VHVWDYD +RUQtKR ãWčSiQRYD 6XFKê ± .RK~W
5\FKQRYVNê .OLPHã %DãQê ± ' /LãND 7\O
1ČPHF )RMW ± 0 /LãND 0HOX]tQ 6WĜtGDOL
ýHUYLQND/DãWĤYND6tJO-DQtþHN
7UHQpU$GROI/DQJHU

Å0XVtPVH]HSWDWNURQLNiĝH
QDSRVOHGQtYëKUX
QDGãWčSiQRYHP´0LFKDO-(/Ë1(.



NRXþ%URGNXX3URVWČMRYD



VWUDQD

'DOät YëVOHGN\ NROD: 'UæRYLFH ² 7LäWtQ
1:0 (0:0)=DKUDGQtþHN3HWU9UDKRYLFH±9tFRY
  [3HWtN'DQLHO'YRĜiN-DQ6WXGHQê
-DQ+DQiN)UDQWLãHN±[=DSOHWDO3HWU9iYUD
9RMWČFK 8UÿLFH Å%´  .UDOLFH Q+ Å%´ 
(1:0), =HOLQD /XNiã 9RGiN 3HWU +DQ]HOND
-DNXE±.DZLM3HWU3OXPORYÅ%´%URGHNX
.  [)DMVWO.DUHO.RWOiQ9ODGLPtU
.UDWRFKYtO -LĜt ± *UHSO .U\ãWRI 5RELQ 0OOHU
3DWULN 9ëäRYLFH ² 'REURPLOLFH   
[ )LDOND 3HWU 5LFKWHU 3DWULN 9iFODYtN -DQ
1čPÿLFHQ+6NDOND  [6WXGHQê
$GDP9pYRGD2OGĜLFK±(QNKEDDWDU=ROERR
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UDKRYLFH
    
 +RUQtâWČSiQRY     
 %URGHNX3Y
    
 'UåRYLFH
    
 'REURPLOLFH
    
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 8UþLFHÄ%³
    
 1ČPþLFHQ+     
 6NDOND
    
9tFRY
    
%URGHNX.
    
3OXPORYÄ%³
    
7LãWtQ
    
9êãRYLFH
   
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$
7DEXONDSRSRG]LPX
1H]DP\VOLFH
    
 ýHFKRYLFHÄ%³     
 2OãDQ\
    
 %LVNXSLFH
    
 %HGLKRãĢ
    
 äHOHþ
    
 %URGHNX3YÄ%³     
 2WDVODYLFHÄ%³     
 3DYORYLFH
    
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
7DEXONDSRSRG]LPX
 .ODGN\
    
 3WHQt
    
 %URGHNX.Ä%³     
 .RVWHOHFQ+Ä%³     
 3URWLYDQRYÄ%³     
 ýHFK\S.
    
 +YR]G
    
 =GČWtQ
    
 3ĜHP\VORYLFH     







































































/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

06'/VWDUätGRURVW

14.kolo: 'RORSOD]\ ² 9HONë 7ëQHF 
  [ =iEUDQVNê -DNXE ± [ 3RVStãLO
-DURPtU *OLHU 3HWU 3RGLYLQVNê -DNXE
.RæXäDQ\ ² 6ODWLQLFH    .XQGUW
3HWU7KRPDV0DUWLQ±[.U\O0LFKDO'DQLV
âWHIDQ /HäWLQD ² 6PUæLFH    3.
+DMWPDU-DNXE±.OXV/XERPtU/RäWLFH
² 'XE Q0    3.  )DOWêQHN
5RVWLVODY ± 3D]GHUD -DQ +QčYRWtQ ²
-HVHQHF  [+ROXE0DWČM3ROHGQD
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Foto: Marek Sonnevend
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ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ
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DO 15. listopadu 2019
si mohou stávající abonenti
prodloužit své předplatné
na celý rok 2020 se slevou,
a to za pouhých 800 Kč!
NOVÍ PŘEDPLATITELÉ
ZAPLATÍ ČÁSTKU 900 Kč
ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU 2020,
ZÍSKEJTE SLEVU
AREDAKČNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2020ZDARMA!!!

kultura v Prostějově a okolí

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

divadla na Kouzelný příběh. A ten
je vyprodaný,“ řekla k průběhu akce
v neděli ředitelka školy Eliška Kunčíková.
Základní umělecká škola Vladimíra
Ambrose je vidět v průběhu celého
roku. Její velký dechový orchestr hraje na řadě akcí, ohromný ohlas získalo

BYLI JSME
U TOHO

Celá akce začala několika hudebními vystoupeními v hlavním sále
Národního domu. V něm se představil ve velkém hudební obor, jehož produkce byla o vystoupeních
celých skupin i jednotlivců. Velké
nadšení vzbudilo například kytarové

Z VERNISÁŽE

Sobota pak nabídla program na
všech oborech školy. Tedy hudebním, tanečním, výtvarném i literárně-dramatickém. Návštěvníci měli
možnost poznat nejen zázemí školy,
ale také její práci s mladými umělci.
„Akce je zatím velmi podařená, ale je
to spíš otázka na diváky, jak se jim vše

opět během celorepublikové akce
ZUŠ Open. Oslavy školy pak nekončí
ani nedělí. „Oslavy nekončí. Osmého
prosince vystoupí velký dechový orchestr, na který chodívá hodně lidí.
A začátkem ledna proběhne velká
výstava výtvarného oboru ve Špalíčku,“ prozradila Eliška Kunčíková.

Už je to více jak deset let, co se díky svému nespornému výtvarnému talentu Helena Kadlčíková
dostala do nejbližšího okolí Michaela Jacksona.
U krále popu tři měsíce žila a kreslila na jeho ranči Neverland. Svůj um i originální přístup k tvorbě
využila i po návratu do Prostějova, kdy zaujala zejména cyklem „Člověk mnoha tváří“, kdy klasický
fotografický portrét nápaditým a vtipným způsobem obohacovala o příběh konkrétního člověka.
Souběžně s tím se věnovala také tvorbě aktů, které
nyní vystavila. „Helenu Kadlčíkovou považuji za
momentálně asi nejlepší prostějovskou fotografku,“ vyjádřil se galerista Jindřich Skácel, jenž
výstavu organizoval.
Na středeční vernisáž do Zlaté brány zavítalo zhruba sedmdesát diváků. Úvodní slovo si vzal univerzitní profesor Ivo Barteček. Zajímavostí expozice
bylo, že na všech z celkem dvaadvaceti fotografií
byli zachyceni pouze dva lidé. „Bylo zajímavé pracovat stále se stejnou modelkou a modelem. Při
vzniku snímků museli zvládat hodně těžké pod-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Lidské tělo skrývá mnoho tajemného. Jakmile objevíme jeho kouzlo, náš život
se změní. Pomoci nám k tomu může i výstava
skvělé prostějovské fotografky Heleny Kadlčíkové, která byla ve středu 30. října zahájena
slavnostní vernisáží. Večerník byl u toho!
www.vecernikpv.cz

mínky, ať už to byla ledová voda, či náročné fyzické
výkony. Oba mají můj obdiv,“ upozornila sama Helena Kadlčíková, která se nyní dle svých slov chce
při fotografování aktu zaměřit hlavně na snímky
vzniklé pod vodní hladinou.
Výstavu výtečné fotografky si nenechali ujít
ani mnozí její prostějovští kolegové. „Viděl jsem
už některé její ručně dokreslované snímky, ty mě
až tolik nezaujaly. Nicméně to, co tady vystavuje,
mě velice mile překvapilo. Je v nich kus poctivého
řemesla a zároveň dokazují, že nahé lidské tělo je
opravdu krásné,“ zhodnotil guru prostějovských fotografů Karel Novák, jenž sám za svůj život vytvořil
nebývale početnou řadu kvalitních aktů.
Výstava Heleny Kadlčíkové ve Zlaté bráně bude
k vidění až do 30. listopadu.

2TQUV÷LQXUM¾HQVQITCHMC*GNGPC-CFNéÊMQX¾RąK\CJ¾LGPÊRQF÷MQXCNC\GLOÆPCUXÆOQFGNEGCOQFGNQXKMVGąÊ
RąKHQEGPÊOWUGNK\XN¾FPQWVPGLGFPWP¾TQéPQWUKVWCEK
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE

Dokazuje to výstava ve Zlaté bráně

Nahé lidské tělo je krásné!

duo s písní Mediterranean summer,
diváci ale zahrnuli velkým potleskem všechny účastníky. „Kdysi jsem
chodila do umělecké školy, zpěv, klavír, výtvarka. Doteď jsem ve výboru
přátel školy. Moc se mi to všechno
líbilo. Bylo to pojaté netradičně, bez

PROSTĚJOV Molière jako nudná klasika? Ani nápad. Tento
předsudek neplatí tak jako tak,
ještě méně ale uplynulý čtvrtek,
kdy s hrou přijeli brněnští herci
do Národního domu. Lakomec
byl součástí tradičního festivalu
Aplaus. A ten vskutku na závěr,
ale nejen během něj, sklidila.
Částečně i díky Bolku Polívkovi.
Velezkušený, oblíbený herec totiž
dodal představení vskutku osobitost. A nebál se své kolegy na
jevišti trochu potrápit. „Ha, konečně skutečný herec,“ prohlásil
třeba po příchodu Zdeňka Junáka
na scénu. Snad během žádného ze
zpracování hry klasického díla nezavládlo v sále takové veselí jako
při tomto antréé Anselma na scénu. Třetí díl dvanáctého ročníku
se vyvedl.

tošního Aplausu vybírali.
jejich rodin a domácnosti. Aplaus před- Také letošní klání Aplaus s pořadovým PLUS a Městského divadla v Prostějově.
Někteří diváci toto skutečně potvrdili. stavením uzavřel svůj dvanáctý ročník. číslem 12 proběhl za pořadatelské tak- Hlavnim partnerem byla premiérově fir„Tuhle hru jsem nikdy předtím neviděl. A v některých ohledech překvapil. „Roč- tovky marketingové společnosti TK ma Micos Telcom.
pro Večerník
Musím ale říct, že jsem na ní nebyl napo- ník se podle mě povedl. Zajímavostí je, že
Dìkujeme všem partnerùm
sledy. A výkony herců? Špičkové,“ ocenil tentokrát proběhl bez pražských souboMichal
Daniel Straka snažení tuctu herců, kteří rů. Diváci tak měli možnost zjistit, že třeSOBECKÝ
nakonec dovedli pány Harpagona a An- ba i v Olomouci umí skvěle hrát,“ nechala
Herci v čele s Bolkem Polívkou zkrátka selma k překvapivým zjištěním ohledně se slyšet Šprynarová.
dostali publikum Městského divadla
v Prostějově do varu. Pranic lidem nevadilo, že hra trvala skoro tři hodiny, naopak. Tolik smíchu snad sál ještě nezažil. B Y L I J S M E
U TOHO
Patřil však výkonům všech herců na jevišti, kteří si nakonec vysloužili potlesk
vestoje a opakovaně se ještě vraceli na
scénu.
„Kdo zná a má rád improvizace Bolka
FOTOGALERIE
Polívky, ten si určitě přišel na své. Polívka
klikni na
ho zahrál velmi osobitě. A co jsem se bawww.vecernikpv.cz
vila s diváky, byli moc spokojení,“ uvedla
Hana Šprynarová, produkční divadla. $QNGM2QNÊXMCCLGJQMQNGIQXÆ\/÷UVUMÆJQFKXCFNC$TPQRąGMXCRKNKCRQDCXKNK
Foto: Michal Sobecký
A zároveň jeden z lidí, kteří program le- JTQW.CMQOGE

původní
reportáž

Slzy smíchu? Žádná výjimka. Lakomec je vykouzlil řadě diváků
V Městském divadle skončil festival Aplaus 2019

JESENEC O divadelní představení Turecká kavárna, které se mělo odehrát 21. října, lidé nepřijdou. Hra přesunutá z důvodu náhlé nemoci Nadi
Konvalinkové (Večerník informoval v předminulém vydání – pozn.red.)
se nakonec odehraje 11. ledna 2020 v jeseneckém kulturním domě.
A organizátoři navíc přišli s ještě jednou příjemnou zprávou: vstupenky jsou
nadále k mání. Zájemci je mohou zakoupit v Informačním centru města Konice. Těšit se přitom lidé mohou na hru, ve které nechybí humor ani překvapivá
zápletka a závěr.
(sob)

.DYiUQDSŐHVXQXWiQDOHGHQ

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
reportáž

PROSTĚJOV 130 let je dlouhá doba. A málokterá instituce se takového výročí dožije. *WFGDPÊQDQTwMQN[UMNKFKND÷JGOR¾VGéPÊEJX[UVQWRGPÊX0¾TQFPÊOFQO÷XGNMÚRQVNGUM
Foto: Michal Sobecký
Základní umělecké škole v Prostějově se to ale podařilo. A co víc? Prostějovská ZUŠ slaví
velký počet žáků, kvalitních absolventů a nepřeberné množství vyvíjených aktivit. Ty se pompy. Ta forma se mi prostě hodně líbilo. V pátek to byl koncert, v sobo- třeba letní vystoupení na prostějovtaké rozhodla představit ve třídenní oslavě kulatin, které proběhly například v Národním líbila,“ ocenila účinkující i organizá- tu zase byly otevřené všechny obory ském náměstí T. G. Masaryka. Všechtory Vlasta Mendlová.
umělecké školy. Nyní se chystám do ny obory se pak prezentovaly letos
domě, ale také na jednotlivých pracovištích školy. Večerník u toho nemohl chybět.

www.vecernikpv.cz
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Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

ƔƔ Týmově to však bylo dvě sady
ze tří spíš trochu utrápené vítězství,
že?
„Ale ne. Sice jsme se v prvním setu
zasekly v jednom postavení, ale kromě
toho jsme se celý zápas držely nahoře
a vyhrály tři nula. Takže to nakonec
hodnotím pozitivně.“
ƔƔ Nebezpečná byla i koncovka
druhého dějství, kde Sokolky vyrovnaly z 23:19 na 23:23. Nebála
jste se tam zkomplikování duelu?
„Je pravda, že v tomhle závěru druhého setu nás soupeřky zatlačily servisem a skóre dorovnaly. Přesto jsem
neměla strach, že bychom to nezvládly, což se potvrdilo.“
ƔƔ I počtvrté jste na vlastní palubovce zvítězily bez ztraceného setu. Vnímáte vaši týmovou sílu ve své hale?

PROSTĚJOV Tradici kvalitních zahraničních blokařek v prostějovských volejbalových službách letos potvrzuje Nikola
Stümpelová (na snímku). Coby Slovenka sice není vyloženou
cizinkou, ale podstatné je, že v dresu VK pravidelně odvádí
spolehlivé výkony napříč celou dosavadní sezónou. Vydařil
se jí i sobotní mač proti Frýdku-Místku (3:0).

vahy kvalitně šlapající Petrášovy družiny. Ale že holky hned při premiéře
na vlastní palubovce jasně skolily také
favorizovanou Olomouc, to byl opravdový majstrštyk. A v součtu je zřejmé,
že mančaft okolo kapitánky Zatloukalové oplývá ve své hale značnou silou.
Skvěle po výsledkové stránce Hanačky
odstartovaly rovněž venku, když zkraje
nového ročníku uspěly v Liberci 3:1
a na KP Brno 3:2. Už v těchto střetnutích však jejich výkony nedosahovaly
vysoké domácí úrovně, což platilo i pro
další tři duely na půdě kvalitních soupeřek. Vedlo to k porážkám na Olympu Praha 0:3, u Šelem Brno a v Ostravě
shodně 1:3. Ani v jednom případě nelze děvčatům vékáčka nic vyčítat, neboť
všechny tři jejich přemožitelky letos
patří mezi extraligovou elitou k nejlepším. Přesto se ale nedalo zbavit dojmu,
že po vynikajícím vstupu do sezóny šlo
i z těchto utkání něco vytěžit, alespoň
nějaký ten bodík.
Dohromady mají volejbalistky
Prostějova na kontě 6 vítězství
a 3 porážky, skóre setů 20:12 a 17
získaných bodů, což je vzhledem
všechny tyto protivníky ve zbytku
dlouhodobých bojů pod sebou, znamenalo by to nadějnou výchozí pozici
pro čtvrtfinále a dost pravděpodobně
i nejhůř pátý post v konečném pořadí.
Po zmíněném omlazení tedy nesporný úspěch, navíc s potenciálem zaútočit ještě výš.
Našlápnuto má hanácká parta velmi
slibně, tak jen vydržet!

0GLEGPP÷LwÊJQXÊV÷\UVXÊUG\ÐP[FQU¾JN[RTQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[FQOCPCFHC
XQTK\QXCPQW1NQOQWEÊ
Foto: Marek Sonnevend

k veškerým okolnostem parádní
bilance, rozhodně nad očekávání.
Momentálně to stačí na čtvrtou příčku
těsně před pražským Olympem a s nikterak propastnou ztrátou na vedoucí
trojici Olomouc, Šelmy, Ostrava. Naopak hodně slibný je náskok na ostatní družstva počínaje šestým Libercem
a sedmým Královým Polem. Pokud
by dobře pracující kolektiv udržel

„Ano, doma se nám zatím daří a samozřejmě se tu cítíme lépe než venku.
V odvetách základní části extraligy budeme mít soupeře, kteří jsou v tabulce
blízko nás, právě na domácím hřišti.
A věřím, že to proti Olympu, Ostravě
nebo i Šelmám dokážeme využít ve
svůj prospěch.“
ƔƔ Ze své hry máte dobrý pocit?
„Myslím, že to nebylo špatné. Několikrát jsem se prosadila v útoku, ale ještě
víc mě těší, že jsem měla docela hodně
úspěšných bloků. Na obraně se totiž
snažím poslední dobou při trénincích
hodně pracovat a mám radost, když se
to pak v utkáních projeví.“
ƔƔ V polovině základní fáze máte
sedmnáct bodů a jste čtvrté. Spokojenost?
„Ano, zatím můžeme být spokojené.
Ale já osobně věřím, že máme ještě
na víc. Tak, abychom doma dokázaly
porazit i zmíněné Olymp nebo Ostravu. Zápasy u nich nám trochu utekly,
proto by bylo fajn jim porážky vrátit.
A k tomu přivézt i co nejvíc bodů z venkovních hřišť.“

ƔƔ Vaší kolektivní slabinou jsou
dlouhé série inkasovaných bodů.
Proč k nim opakovaně dochází?
„Po pravdě úplně nevím. Nemyslím
si, že by to bylo jen přihrávkou, spíš
bych ty důvody viděla v občasné celkové nedůslednosti. Vždy v některém
postavení opakovaně zachybujeme
v různých činnostech, zkažený příjem
doplníme horším útokem, špatnou
mezihrou či jiným zaváháním a ono se
to pak rychle nakupí. Asi se projevuje, že jsme mladý tým a ještě sbíráme
zkušenosti. Pokud tuhle chybovost
zvládneme aspoň částečně eliminovat, můžeme porážet i silnější soupeře.
V našem mančaftu rozhodně je ještě
větší potenciál, než jsme herně předvedly doteď.“

soupeře“

Nikola Stümpelová: „Pokud aspoň částečně omezíme
svou chybovost, můžeme porážet i silnější

Teď už minimálně zčásti známe odpovědi, neboť nejvyšší tuzemská soutěž
dámské kategorie pod vysokou sítí
má za sebou první půlku základní fáze.
A ženy VK v ní zatím zanechávají velice příznivý dojem, bez přehánění se
dá říct výborný.
Dokonale si vedou hlavně v domácím
prostředí, kde dosud absolvovaly čtyři
zápasy a všechny dokázaly vyhrát jednoznačně 3:0! Nad Přerovem, Šternberkem i Frýdkem-Místkem, které se
poskládaly na posledních třech místech průběžného pořadí, se hladké
triumfy staly logickým vyústěním pře-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Velký otazník se před
aktuální sezónou vznášel nad prostějovskými volejbalistkami. Jak
dobře budou hrát s výrazně omlazeným a citelně obměněným kádrem? Nakolik se jejich nezkušený
tým prosadí v předpokládaně vyrovnané UNIQA extralize žen ČR
2019/2020? Nespadne až do záchranářských starostí ve spodních
patrech tabulky?

Doma excelent + venku solid = celkově nad očekávání

åHQ\9.YØYRGQËSRORYLQø]¿NODGQËê¿VWLH[WUDOLJ\

Prostějov (son) - Dlouhá pauza ve volejbalových soutěžích mládežnic ČR neplatila pouze pro rezervu starších žákyň VK
Prostějov hrající krajský přebor kadetek
2019/20 pod hlavičkou oddílového „C“-týmu. Ve třetím dvoukole sice svěřenky
trenérky Lenky Fabikovičové nestačily
venku na juniorky Kroměříže, když je
o dvě věkové kategorie starší soupeřky
přejely 3:0 (10, 14, 9) a 3:0 (16, 12, 7).
Následně si ale holky vékáčka připsaly
cenné skalpy klubových rivalek díky
dvěma vítězstvím nad UP Olomouc B
(tedy áčkem tamních žákyň) výsledky
3:2 (12, -12, 22, -23, 11) a 3:0 (20, 13,
11)! Díky tomu má prostějovský tým na
kontě sedm získaných bodů z osmi střetnutí a v průběžné tabulce se posunul na
solidní páté místo.
KP kadetek 2019/20 – pořadí po 8.
kole: 1. Přerov B 18, 2. Šternberk B 18,
3. Kroměříž juniorky 13, 4. Uničov 11,
5. VK Prostějov C 7, 6. Česká Třebová
5, 7. Olomouc C 5, 8. Olomouc B 1.

c%ÅÄNRpVWDUvÉFKz½N\Î
boduje mezi kadetkami

Prostějov (son) - Volejbalistky UP
Olomouc byly velice blízko tomu, aby
poprvé v novodobé historii Champions
League postoupily do základní skupiny
tohoto elitního poháru klubové Evropy.
Účast v grupě C jim však nakonec těsně unikla. V závěrečném předkole Ligy
mistryň 2019/20 Hanačky vyzvaly
ukrajinský Chimik Južnyj. Doma podlehly 2:3 (22, -12, 23, -20, -13), venku
naopak stejným poměrem vyhrály po
skvělém obratu 2:3 (18, 23, -19, -24,
-13). Rozhodující zlatý set ovšem urvaly soupeřky 15:13 a tím pádem se
na boje s Novarou, Stuttgartem i Lodží
mohou těšit Ukrajinky. Olomoucké
ženy se přesunou do CEV Cupu, kde
během prosince změří síly se špičkovým celkem Busto Arsizio (Itálie). „Je
to obrovská škoda, protože si myslím,
že jsme od začátku odvety byli lepším
týmem. Rozhodly naše hrubé chyby
při několika postaveních v rozhodujících momentech setů. Moc mě to mrzí,
postup byl blízko, ale holkám patří velká pochvala, bojovaly všechny úžasně.
Náplastí nám bude souboj s italským
velkoklubem v Poháru CEV,“ zhodnotil
trenér úpéčka Petr Zapletal. Připojme,
že kolektiv UP už momentálně nastupuje bez nahrávačky Šárky Kubínové,
která vedení hanáckého klubu před
nedávnem oznámila svůj okamžitý odchod na mateřskou dovolenou. Místo
Exagelky byla bleskově angažována Erica Handley z USA.

Olomouci o kousek
utekla Liga mistryò

RYCHLÝ

PROSTĚJOV Že pro mladý tým
prostějovských volejbalistek není
úplně lehké plnit roli favorita, to
se ukázalo v duelu proti frýdecko-místeckým ženám. Dva sety se
s nimi dost tahaly, místy i trápily.
To podstatné však nakonec zvládly, když na své konto připsaly důležité tříbodové vítězství. Navíc
doma zase bez ztracené sady, což
byl příjemný bonus. více najdete
na www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Podruhé za sebou
doma nastoupí volejbalistky VK
Prostějov, tentokrát v 10. kole
UNIQA extraligy žen proti Dukle Liberec. A v sobotu 9. listopadu
se v hale Sportcentra DDM znovu
hraje už od 15.00 hodin kvůli následnému basketbalu.
Půjde o velice důležitý zápas, neboť
Severočešky jsou hned za Hanačkami
šesté a rády by se jim v tabulce bodově
přiblížily. Domácí družstvo naopak
chce nebezpečné soupeřky udržet
pod sebou, v optimálním případě na
ně navíc zvýšit svůj náskok. Což ale
bude nelehké. První vzájemný souboj této sezóny sice patřil vékáčku,
jež zpod Ještědu přivezlo vítězství 1:3
(-25, 16, -21, -21) z pohledu hostitelek. Dukla se však ze špatného vstupu do soutěže provázeného šňůrou
porážek na vlastním hřišti (Ostrava
1:3, Šelmy Brno 1:3, Olomouc 0:3)
postupně zvedla a poslední dvě ligové

Šustrovou a libero Veroniku Dostálovou.
„Liberec šel od začátku ročníku výkonnostně nahoru, se známou holandskou
nahrávačkou ve svém středu rozhodně
patří mezi kvalitní extraligové celky. Navázat na výhru z jeho hřiště tak pro nás
bude hodně těžké, přesto samozřejmě
chceme doma uspět. Na vlastním hřišti
se nám v probíhající sezóně zatím daří,
snad to potvrdíme. Jakékoliv vítězství
bude skvělé,“ řekl k sobotnímu utkání
hlavní kouč prostějovských žen Lubomír Petráš.
(son)

vs.
výhry (na KP Brno 3:1, nad Přerovem
3:0) podpořila i pohárovým postupem v Králově Poli 3:1.
Výběru trenérské dvojice manželů
Libora + Dity Gálíkových výrazně
prospěl nedávný příchod zahraniční
posily, špičkové nahrávačky Rochelle
Wopereis z Nizozemska. S ní v sestavě vzrostla údernost celého týmu,
který se dále opírá o univerzálku Evu
Svobodovou, tři kvalitní blokařky Kateřinu Kohoutovou, Evu Rutarovou
(v létě přestoupila z VK) i Michaelu
Candrákovou, smečařku Kristýnu

45

9(ÿ(51Ì.

Pondělí 4. listopadu 2019
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Sportovně technický manažer VK Prostějov Ondřej Hubáček přišel
s novou soutěží pro volejbalové příznivce. Poprvé proběhla mezi
druhým a třetím setem sobotního utkání s Frýdkem-Místkem ve
vstupním foyer haly Sportcentra DDM a měla podobu znalostního
kvízu. Soutěžící odpovídali na deset otázek týkajících se hanáckého
klubu, vítězové dostali drobné ceny.

Nová soutěž pro fanoušky

Foto: Marek Sonnevend

V sobotu opět v 15.00 důležitá bitva s Libercem, ZAUJALO NÁS *CPCéM[UVCVKUVKEM[ který posílila nizozemská nahrávačka Wopereis OBRAZEM
Foto: Marek Sonnevend

DDM své manko snížit. Ještě víc dole
setrvává kvarteto KP Brno (8), Frýdek-Místek (6), Přerov (4) a Šternberk (3), jež si to nadcházející sobotu
rozdá mezi sebou.
„A co my? Stále musíme jít zápas
od zápasu, na každý se maximálně
koncentrovat, nic nevypustit. A neřešit počítání bodů do tabulky, ale spíš
práci na zlepšování naší vlastní hry. V tomhle směru se nic
nemění, důležitý je hlavně
přístup,“ zopakoval Luboš
Petráš pravidelně připomínané věty.
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Čtyři domácí střetnutí
v tomto extraligovém ročníku = čtyři vítězství 3:0.
Tahle výsledkově bezchybná bilance žen vékáčka
platí i po souboji proti Sokolkám, navíc se Petrášovy
svěřenkyně díky jasné výhře vrátily na čtvrté místo
průběžné tabulky.

RÝSUJE SE MINIMÁLNÌ DOBRÉ UMÍSTÌNÍ

V minulé sezóně se po dlouhých letech poprvé hrálo v UNIQA extralize žen
ČR o pátou až osmou příčku, čímž se konečné pořadí i uprostřed tabulky
mohlo výrazněji promíchat v porovnání s dlouhodobou částí soutěže. Pro
aktuální ročník se však od téhle novinky znova upustilo. A ukazuje se, že z pohledu prostějovských volejbalistek je to jedině dobře. Proč?
Tým vékáčka se totiž od začátku pohybuje v horních patrech tabulky, ještě po
čtyřech kolech dokonce vedl. Pak sice klesnul, ovšem stále si vede poměrně
dobře a nyní to vypadá, že by měl minimálně bojovat o čtvrtou až pátou (případně šestou) pozici po dlouhodobé fázi, tedy základní a nadstavbové části.
Naznačuje tomu jak velmi solidní výkonnost, tak slibně výrazný náskok na
poslední čtyři posty.
Zatím se zdá, že pokud Hanačky ještě senzačně nezaútočí na medailové fleky, tak nižší než zmíněné páté či šesté místo by jim po nadstavbě snad hrozit
nemělo. Potom by i v případě čtvrtfinálového vyřazení z play-off a očekávaného dopadnutí ostatních dvojic 1. kola k.o. bojů měly vytěžit hodně slušný
konečný výsledek, o který by je zrušené bitvy mezi poraženými čtvrtfinalisty
nemohly připravit.
Tím pádem se už teď hmatatelně rýsuje, že extraligová sezóna 2019/2020
vyzní pro ženy Prostějova pozitivně. Zadělaly na to náramně a navíc místo
opatrnického přístupu samy věří v atakování ještě vyšších sfér včetně těch,
kde se rozdávají cenné kovy. Při porovnání herní úrovně všech medailových
adeptů není ani tato odvážná vize rozhodně nijak nereálná. Do příštích týdnů
i měsíců je tudíž dost na co se těšit.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Je dobře, že jsme proti Frýdku udržely domácí neporazitelnost a opět vyhrály na tři
sety. Bylo to ale takové utrápené, mně osobně se vůbec nedařilo a holkám jsem moc
nepomohla. I tak se povedlo utkání zvládnout za tři získané body, přispěly k tomu
i střídající hráčky. Hlavně Terka Baláková dobrým podáním. Vždycky je fajn, když
se do zápasu dostanou holky z lavičky. Jen pořád děláme spoustu chyb, což potřebujeme zlepšit. Přesto se nám první polovina základní části docela vydařila, se sedmnácti získanými body můžeme být spokojené. Teď je důležité kvalitně pokračovat ve
zbytku extraligy a taky zůstat zdravé, třeba Leňa Knorová na tom momentálně není
zrovna dobře. Další zápas hrajeme zase až za týden, proti Liberci to bude hodně
důležité. A že momentálně máme jediné utkání týdně? Asi bych radši častější zápasové vytížení, na druhou stranu aspoň můžeme pořádně trénovat. Osobně bych ale
nejradši hrávala mistráky ve čtvrtek a potom si užívala volné víkendy.“ (smích)
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

.QRURY½PRzQ½QDRSHUDFL
UR]KRGQHGQHvQÉY\vHWÔHQÉ
Nekončící zdravotní problémy pronásledují během aktuální sezóny
2019/20 mladou smečařku Lenku
Knorovou. Věkem ještě juniorka,
která do Prostějova zamířila v létě
z Českých Budějovic, tak za svůj
nový klub dosud odehrála pouze
minimum soutěžních střetnutí.
Vše začalo už zkraje letní přípravy,
jejíž úvod strávila devatenáctiletá
naděje v nemocnici s nepříjemným
onemocněním. K týmu se připojila až po dvou týdnech, načež se jí
potíže průběžně vracely a kvůli snížené imunitě putovala na marodku
ještě několikrát. Když se nyní zdálo,
že bude konečně fit, přišly bohužel
jiné trable – s bolavou nohou. A sobotní zápas proti frýdecko-místecké
ekipě tak Knorová strávila vsedě na
lavičce. „Lence oteklo koleno, důvodem je zvětšená cysta z vysoké
zátěže. V pondělí 4. listopadu jde na
vyšetření k lékařskému specialistovi
a podle výsledků se rozhodne, jestli
bude muset na operaci,“ povzdechl
si kouč VK Lubomír Petráš s tím, že
by v takovém případě přišel na delší
dobu o alternující hráčku na smečařský post.

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Vypadá to, že jakmile prostějovské volejbalistky nastoupí doma, tak jejich univerzálka zahraje skvěle. V případě sobotního duelu s Frýdkem-Místkem to platilo bezvýhradně, neboť Kopáčová
excelovala 22 dosaženými body, z nichž drtivou
většinu nasázela tradičně drtivým útokem s vysokou úspěšností 61 procent. Přidala i dva vítězné bloky a jedno eso, celková užitečnost u ní
vystoupala na vynikající cifru +17! Gábina prostě odvedla parádní výkon
a dokormidlovala hanáckou bárku k dalšímu třísetovému triumfu.

Gabriela KOPÁÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Prozatím dokonale zvládají
souboje na vlastním hřišti

FOTOGALERIE
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Jedna krizová chvíle nastala uprostřed
zahajovacího dějství (14:6 – 15:16),
další v závěru druhého dílu (23:19 –
23:23). „Vždycky začneme při nějakém postavení kupit chyby, zbytečně
moc zmatkovat. Ale podstatné je, že
tentokrát jsme problémy včas překonali a připsali si tříbodovou výhru,
neboť každé získané body jsou pro nás
velice důležité,“ zdůraznil Petráš.
Navzdory viditelným rezervám (aktuálně slabší útok ze zóny 4, tedy z kůlu
u rozhodcovského umpiru) si Hanačky poradily s protivníkem ze spodních
pater tabulky a samy tak upevnily své
postavení v horní polovině průběžného pořadí. Dokonce se vzhledem
k těsnému skóre bitvy mezi Olympem
a Libercem (3:2) vrátily na čtvrté místo, když mají shodných 17 bodů jako
páté Pražanky a o jedinou sadu lepší
skóre.
Dosavadní bilance šesti triumfů
a pouze tří proher opravňuje kouče
k umírněné spokojenosti. „Dá se
říct, že jsme úvodní půlku základní části odehráli z větší části dobře.
Doma se nám daří, tady jsme ještě
neztratili ani set. Z venku se nejprve
povedlo přivézt dvě cenná vítězství
z Liberce i Králova Pole, potom už
jsme se nedokázali tolik prosadit
v těžkých utkáních na Olympu,
u Šelem ani v Ostravě. Ale celkově
to není určitě špatné,“ konstatoval
Petráš.
Vyrovnanému čelu extraligového pelotonu dál vévodí trojice Olomouc
(23), Šelmy Brno (23) a Ostrava
(22), na niž prostějovský kolektiv
ztrácí společně s PVK šest, respektive
pět punktů. Stejně daleko zpět zůstává
šestá Dukla (12), která se o nejbližším
víkendu pokusí v hale Sportcentra

7PKXGT\¾NMC8-)CDTKGNC-QR¾éQX¾ UéÊUNGORąK×VQMW JT¾X¾FQOCUMX÷NGQF
PGUNVQKPCRQUNGF[(TÚFGM/ÊUVGM
Foto: Marek Sonnevend
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Úvod střetnutí jednoznačně patřil
domácímu týmu. Dominoval všemi
činnostmi, zatímco soupeřky pod tlakem často chybovaly a rychle nabraly

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vyrovnanější průběh, než napovídá konečný výsledek obsahující pouze tři odehrané
sady, mělo střetnutí 9. kola UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020 v hale
Sportcentra DDM. Prostějovské
volejbalistky dosáhly předpokládaného vítězství bez ztráty setové
kytičky, ovšem dlouho se jim nedařilo Frýdek-Místek pronikavěji
předčít. Až závěr stvrdil nakonec
přesvědčivý triumf favoritek.

VK PRO
SOK FM

„Určitě jsme mohli předvést lepší výkon, ale máme tři body, což se především
počítá. Navíc po výsledku 3:0. Herně jsme se však trochu trápili, zejména
v útoku ze zóny čtyři. Rezervy tam byly i po dobré přihrávce nebo obraně v poli, po téhle stránce měla být ofenziva lepší. Stejně jako defenziva, byť úspěšných bloků jsme tentokrát měli poměrně dost. Zase nás potrápily dlouhé série
inkasovaných bodů v jednom postavení, kvůli čemuž šly oba úvodní sety do
vyrovnaných koncovek, i když jsme je předtím měli pod kontrolou. Naštěstí
holky v klíčových okamžicích zabraly, pomohly střídající hráčky.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

=$=1÷/27,6.29&(
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velkou ztrátu (3:0, 6:1, 11:4). Pohoda vydržela Hanačkám do stavu 14:6,
kdy úplně vypadly z role. Při zhoršené přihrávce jim naprosto odešel
Jaroslav VLK s7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
útok, i vinou řady vlastních hrubek
se přestaly prosazovat přes zlepšenou „Měli jsme špatný úvod se zbytečně velkým respektem, ale postupem času se
obranu TJ a oživlé Severomoravanky začali chytat a první i druhý set dovedli do vyrovnané koncovky. Tam už to bopři účinném servisu Pluhařové oto- hužel bylo o našich vlastních chybách, na které jsme v celkovém součtu doplatili. Jinak šlo kromě jasné třetí sady o docela rovnocennou partii, až v závěru nás
čily sedmibodovou šňůrou z 15:9 na domácí přehrávali. Každopádně holky bojovaly, zároveň však v rozhodujících
15:16. Náhlé drama pak ještě chvíli momentech chybovaly. A chybí nám výraznější vůdčí osobnost.“
přetrvávalo (18:19), než se vékáčko
vzpamatovalo, aby i s pomocí dobré- Vyrovnaný začátek druhého dějství je znovu potrápilo postavení s kvalitně
ho podání střídající Balákové ovládlo trval do skóre 5:5. Prostějovské hráčky servírující Pluhařovou - 7:9. Načež odpoté mírně odskočily (7:5), ale vzápětí pověděla stejnou mincí – tedy hůř zprakoncovku – 25:20 a 1:0.
covatelnou plachtou – Fričová - 12:9.
Nevynucená zaváhání se přelévala ze
strany na stranu, přičemž Petrášovy
svěřenkyně udržovaly nevelký náskok.
Stále se však nemohly rozjet do vysokého tempa, čehož vzdorující Sokolky
využily k dalšímu přiblížení ze 16:12
na 17:16. Nerozhodla ani nová dvě
odskočení (z 20:16 a 20:18 na 23:19),
neboť bojující frýdecko-místecká družina vyrovnala (23:23). Až úplný závěr
nezvládla – 25:23 a 2:0.
Start třetího dílu připomínal zahajovací tím, že Kopáčová a spol. zvednutím úrovně své hry v čele s údernější
ofenzivou získaly výraznou převahu
(4:1, 7:2, 12:4). Rozdíl však spočíval
v tom, že tentokrát už dámy v růžovém nepolevily, naopak volejbalovou
kvalitu zachovaly trvale (zejména do
stavu 20:8). A vyústění duelu tak již
bylo hladké – 25:13 a 3:0.
Statistiky z utkání, ostatní výsledkový servis s průběžnou tabulkou
a dalším programem najdete na
straně 26

11:4, 12:6, 14:6, 14:9, 15:16, 18:19,
20:19, 25:20. Druhý set: 0:1, 2:1, 5:5,
7:5, 7:9, 12:9, 14:10, 14:12, 16:12,
16:14, 17:16, 20:16, 20:18, 23:19,
23:23, 25:23. Třetí set: 1:1, 4:1, 7:2,
10:3, 12:4, 12:6, 14:6, 17:7, 20:8,
21:9, 21:12, 23:12, 25:13.

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 3:0, 6:1, 7:3,

Dva sety těžké, ale i Frýdek-Místek přehrán jasně

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

„Znovu se projevila naše slabina v podobě dlouhých šňůr inkasovaných bodů
v jednom postavení. První i druhý set
jsme měli jasně pod kontrolou, ale pak
se zasekli a nechali soupeře dotáhnout.
Proto rozhodovaly až koncovky, které
naštěstí holky zvládly. A třetí set už jsme
pak odehráli celý kvalitně,“ oddechl si
hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš
po rezultátu 25:20, 25:23, 25:13.

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Celkově pozitivní směr probíhající sezóny
udržují volejbalistky VK Prostějov. Venku sice poslední dobou přestaly bodovat vinou porážek u papírově
silnějších družstev, ale doma jsou naopak i nadále výsledkově bezchybné. Čtvrtý triumf 3:0 v řadě za sebou
od začátku UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020 přidaly
v sobotu odpoledne proti Frýdku-Místku, byť herně nepůsobily dvě sady ze tří až tak přesvědčivě.
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jaké bylyy prohlíddky za svvittu svvíčekk....

Ke kolébce malého hraběte Ervína
Tarouca nedorazily sudičky, ale čarodějnice Fištróna a Filoména. Ty
mu prorokovaly, že v momentě, kdy
spatří bílého jelena, začne být pronásledován nejrůznějšími nadpřirozený bytostmi. A to se i splnilo.
Mladý Ervín po lovu, na němž zastřelil vzácné zvíře, začal vidět hro-

zivé přeludy. A nejen on, ale všichni
návštěvníci Strašidelných prohlídek,
kterých se stejně jako v minulých letech sešlo skutečně požehnaně. Návštěvníci procházeli zámkem pouze
za svitu svíček, takže z děsivých
bytostí často viděly pouze tajuplné
obrysy. Za takových okolností se některé z dětí uchylovaly i ke lsti. „Mě
nemůžete kousnout, já bych vám nechutnal, já jsem se už celý týden nemyl,“ reagoval pohotově jeden klučina na dotaz jedné z upírek, zda chce
kousnout do krku. Nelze se divit, že
krvechtivá, nicméně čistotná upírka
nechala tohoto chlapce být...
Zatímco některé děti vše zvládaly
s přehledem, jiné měly pláč na kra-

lově přitáhlo pozornost nejvíc. Na
pódiu se v tu chvíli usadily děti–berušky, broučci a Pučmeloud. Následoval pak pro ně výšlap na skálu,
kde se dříve nacházel plumlovský
hrad. A tam za svitu lucerniček
pokračoval program čtením pro
broučky.
Tou dobou už bylo na nádvoří
množství lidí. Někteří se svítícími
ozdobami, třeba berličkami, řada
rodin přicházela s lampiony. Ať
už ve tvaru dýně, nebo prasátka.
Bylo vidět, že rodiče chtějí svým

ambasády sídlící na zámku. Po skončení prohlídek je zase rodiče mohli
za odměnu vzít na nějakou dobrůtku do stylové zámecké kavárny.
Strašidelné prohlídky byly předposlední ze vskutku dlouhého seznamu akcí pořádaných letos na
zámku v Čechách pod Kosířem.
Sezónu definitivně uzavřou adventně laděné prohlídky zámku,
které se budou konat v sobotu
14. a v neděli 15. prosince.

dětem udělat radost. „Jsme tu poprvé a akce se mi líbí. Jsem ráda, že
se malá podívá mezi další děti. Byk
to zážitek,“ neskrývala spokojenost
Kateřina Staňová. Ta se stala svědkem nejen vystoupení, která vedla
a zčásti nazpívala starostka Gabriela
Jančíková, ale také lampionového
průvodu. Odhadem přes dvě stě
8ÊEGPGåFX÷UV÷NKFÊX[MTQéKNQUNCORKQP[PCRQWċ2NWONQXGO
lidí vyrazilo Plumlovem, dále cesFoto: Michal Sobecký
tou mezi zámkem a Podhradským
rybníkem a poté zamířilo zpět na vyvedla. Navzdory zimě. Pořadatelé Opět tak uspávání probíhalo v přízámek. Akce, která postupně získává totiž dokázali udělat skvělý program jemné atmosféře, na kterou si praviv Plumlově na oblíbenosti, se opět pro děti a příjemný pro dospělé. delní návštěvníci zvykli.
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Zprvu to ovšem vypadalo, že dorazí
na akci jen málokdo. Lidé se spíše
trousili, než aby chodily davy. Důvod byl jednoduchý: mrazivý vítr.
„Přišli jsme kvůli vystoupení dcer,
jedna je v dramaťáku, druhá ve sboru. Akci navštěvujeme opakovaně
a přišli jsme rádi i tentokrát. I přes
tu zimu,“ uvedla jedna z odvážlivkyň
Jana Burdová.
Právě vystoupení dětí ze sboru
a dramatického oboru ZUŠ v Plum-

Michal SOBECKÝ

jíčku. „Fakt jsem ráda, že jsem venku. Nejvíc jsem se bála té smrtky, co
byla úplně na konci,“ svěřila se třeba
pětiletá Anežka z Prostějova. A nebyla rozhodně sama, stav kalhot
vlastních potomků byl po východu
z prohlídek často diskutovaným tématem.
Ještě než vyrazily za dobrodružstvím, mohly děti vyzkoušet svoji
zručnost v dílničkách, které i tentokrát připravili řemeslníci z Hanácké

0GLUVTCwKFGNP÷LwÊOQOGPVRTQJNÊFGMRąKwGNPC×RNPÚ\¾X÷TMF[UKRTQJTCD÷VG
'TXÊPCRąKwNCUCOCUOTVMC&÷VKUGXVWEJXÊNKVKUMN[MGUXÚOTQFKéčOQD\XN¾wV÷
×\MQUVNKX÷
Foto: Martin Zaoral

Už dlouho před čtrnáctou hodinou,
kdy akce ve Společenském domě ve
čtvrtek začala, se v předsálí houfovali
prostějovští senioři. A nenalákalo je
pouze bohaté občerstvení. „Já tuto akci
navštěvuji už třetím rokem, protože se

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
reportáž

tady vždycky dozvím něco nového.
Doma čtu jen noviny nebo se dívám
na televizi, ale až tady se můžu i já někoho zeptat na věci, které mě zajímají.
A líbí se mi, že je tady spousta odborníků, kteří každému důchodci umí poradit, jak se zachovat v různých situacích,“ řekla Večerníku ještě před
slavnostním zahájením Dne seniorů
Božena Nechvátalová z Prostějova.
Ještě předtím, než organizátoři akci
slavnostně zahájili, zazpíval seniorům Pavel Novák, který později
během tříhodinového programu
vystoupil ještě několikrát. Příchozí,
kterých bylo na pět stovek, pak uví-

PROSTĚJOV V Prostějově se snad nikdy během roku, tedy
s výjimkou koncertů kapel známých z televizní stanice Šlágr,
nesejde tolik seniorů pohromadě, jako tomu bylo minulý čtvrtek odpoledne v sále Společenského domu. Tradiční Den seniorů, který i letos připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí
ve spolupráci s prostějovským magistrátem a dalšími institucemi, přivítal na pět stovek dříve narozených občanů. Právě
pro ně byl připraven bohatý program.

tala náměstkyně primátora Prostějova pro sociální záležitosti Alena Rašková a také náměstkyně ministryně
práce a sociálních věcí Jentschke
Stöcklová. „V první řadě bych vás
chtěla přivítat a potěšit tou zřejmě
pro vás nejlepší zprávou, že od Nového roku dostanete na důchodech
přidáno devět stovek. Naše minister-

stvo pro seniory ale připravuje i další
novinky, které by měly zlepšit váš
život. A právě dnes jsme tu od toho,
abychom vás o všem informovali,
poradili a poučili o všem, na co máte
právo a o čem možná ani nevíte, že
na různé věci máte zákonný nárok,“
sdělila na pódiu při slavnostním zahájení akce náměstkyně ministryně

práce a sociálních věcí. A senioři
skutečně během tří hodin trvání akce
nelenili. Stánky ministerstva s poradci byly „obsypány“ prostějovskými
seniory, stejně tak se živě diskutovalo
u stánků Úřadu práce ČR, pojišťovny, ale i u policistů či hasičů. „Vůbec
jsem netušila, že si ke svému nízkému
důchodu mohu požádat také o růz-

né sociální dávky. Dosud jsem byla
přesvědčena, že tyto dávky dostávají jen někteří vybraní lidé, takzvaní
nepřizpůsobiví,“ zakroutila hlavou
před Večerníkem pětasedmdesátiletá
Anna Rozsypalová.
Den seniorů se naprosto vydařil
a co je hlavní, akce do puntíku splnila svůj účel.
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„Na důchodech dostanete o devět stovek přidáno,“
potěšila náměstkyně ministryně Jentschke Stöcklová

PLUMLOV Léto je dávno pryč,
blíží se zima. A tak je potřeba
uspat broučky. Do hajan je uplynulý pátek posílali také v Plumlově na nádvoří zámku. Místní nadšenci si pro děti připravili pestrý
program plný zpívání, tance ale
také nezapomenutelný lampionový průvod městem. Šlo navíc
o uspávání broučků, takže nemohly chybět písničky z Příběhů
včelích medvídků a samozřejmě
ani Pučmeloud. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
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Martin
ZAORAL

pro Večerník

původní
reportáž

ČECHY POD KOSÍŘEM Čarodějky Fištrónu a Filoménu, ducha
oběšeného mnicha, vlkodlaka, trio upírek, hřbitovní bludičky
a nakonec samu smrtku s kosou. Uplynulý pátek a sobotu jste
mohli na zámku v Čechách pod Kosířem narazit na obzvláště vybranou společnost. Hororové bytosti tam zavítaly na
Strašidelné prohlídky. Zájem o ně byl mezi smrtelníky i tentokrát enormní. Památku roku 2019 během nich dle pořadatelů
navštívilo přes 600 lidí. Večerník byl mezi nimi.

6WUDÔLGHOQpSURKOtGN\OHWRVSĊLOiNDO\SĊHVOLGt

VOLEJBALISTKY SE VRÁTILY NA ČTVRTÝ POST NA ZÁMEK POD KOSÍŘEM DORAZILA I SMRTKA

milujeme

téma večerníku

milujeme vecerník
á

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

19100911136

19103111243

ǀǌŽƌĞŬ͗ϯϮϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽƐƚĂƌƓşĐŚ
ϭϴůĞƚ
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ

WŽƵǌĞĚǀĂǌ ĚĞƐĞƚŝ
ŽƐůŽǀĞŶǉĐŚƵǀĞĚůŝ͕ǎĞƐŝ
ƐĂŵŝƉƎĞǌŽƵǀĂũş

ƉŶĞƵŵĂƚŝŬǇĂƵƚĂ͘

ka Zimní výbava,“ upozorňuje Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Zimní pneumatiky musí být u
motorového vozidla do 3,5 tuny na
všech kolech s hloubkou dezénu nejméně 4 milimetrů. U vozidla nad 3,5
tuny na všech kolech hnacích náprav
s hloubkou dezénu nejméně 6 milimetrů. Tato povinnost se nevztahuje
na náhradní kolo použité pro případ
nouzového dojetí,“ popisuje další
podmínky mluvčí krajské policie s

Na cestě mohou narazit na dopravní
značku „Sněhové řetězy“ (C 5a), která
přikazuje řidiči motorového vozidla o
třech a více kolech pokračovat v jízdě
až po nasazení sněhových řetězů na
nejméně dvě hnací kola.
Policisté zároveň upozorňují, že na
všech silnicích budou řidiči a jejich
vozidla kontrolována, zda mají správné zimní obutí. „Budeme provádět
namátkové kontroly. V případě zjištění
přestupku hrozí řidiči pokuta do dvou
tisíc korun,“ potvrdil Libor Hejtman.

Teploty pomalu klesají a i opozdilí řidiči vědí, že by měli v nejbližší
době přezout auto. Musí ale vyřešit
důležité dilema: spolehnout se na
osvědčený servis – který ale nemusí
být nejlevnější – nebo zkusit štěstí
na slevových serverech, kde lze výměnu kol na discích sehnat i pod
200 korun.
Ceny jsou u přezutí aut hodně volnou
disciplínou, částky za prakticky stejnou
službu se mohou lišit o více než sto
procent. Značkové servisy sází hlavně
na svou pověst a neochotu zákazníků
pouštět se do rizikových podniků. Pro-

to si za přehození kol z letních na zimní,
dohuštění a vyvážení klidně účtují i 600
korun. Nejběžnější sazba se pohybuje
zhruba o stokorunu níže.
Lidé takto nic moc neriskují a mají dobrý pocit, že je o jejich vůz dobře postaráno. Otázkou ale je, zda je nutné platit tolik peněz. Péče o osobní auta je v Česku
hodně nasycený trh a řada pneuservisů
se předhání ve výhodných nabídkách.
Výměna celých kol se dá třeba na slevových serverech pořídit za necelých
300 korun. Výjimkou nejsou ani nabídky o stovku nižší. Stejný rozptyl cen
se vztahuje i na náročnější, tedy dražší,

19103111241

přezutí pneumatik, když má motorista
jen jedny disky. V tomto případě je cena
řádově o 100 až 200 korun vyšší. Zákazník si může v pneuservisu přikoupit i
uskladnění kol či jen gum. U něj se ceny
pohybují okolo 600 korun za půl roku,
ale i tato služba se dá sehnat levněji.
Řidiči si předně musí rozmyslet, zda
pro ně experiment s neznámým laciným servisem není moc velké dobrodružství. Automobiloví experti to většinou nezavrhují. „Ceny jsou záležitostí
nabídky a poptávky. Myslím si, že autoservisy si netroufnou výměnu a vyvážení kol podcenit. Pokud udělají všechny
na vlastní pěst. Není to příliš náročná
procedura, průměrný motorista ji hravě zvládne. Přesto se odborníci shodují,
že je přece jen jistější svěřit výměnu
specialistům: především kvůli vyvážení
a správnému dotažení šroubů.
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náležitosti, neměl by nastat problém,“
předpokládá například šéf organizace
Besip Martin Farář.
Další možností, kterou volí stále poměrně velké množství Čechů, je vytáhnout hever, klíč a pustit se do výměny

Rozhodujete se u „pøezutí“ podle ceny?

3QHXVHUYLV\VHSĆHGK¿QøMËYHYÛKRGQÛFKQDEËGN¿FK

diče mít své vozidlo vybavené zim- Hejtman, policisté budou během
ními pneumatikami. Jak aktuálně zimního období provádět na silnicích namátkové kontroly.
„Připomínáme řidičům, že v každém
období od 1. listopadu do 31. března
platí provoz vozidel v zimním období.
To znamená, že motoristé musí užít
vozidlo pouze se zimními pneumatikami, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led
nebo námraza, nebo lze předpokládat,
2QNKEKUVÆDWFQWRQXKPPÆ\KOPÊQDWVÊPCXQ\KFNGEJMQPVTQNQXCVRąGUVWREKRCMJTQ\Ê
že se během jízdy s takovými podCåFXQWVKUÊEQX¾RQMWVC
(QVQ2QNKEKGè4
mínkami setkají. Dále musí mít zimní
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Pro někoho jde o nutné zlo, pro dalšího zase „zbytečné“ vyhazování peněz. Povinnost zimního obutí motorových vozidel není
u mnoha řidičů příliš oblíbená, ale zkušenosti z provozu na silnicích jasně dokazují, že jde o nařízení zcela opodstatněné. Dnes
si už nikdo neumí představit jízdu po zledovatělé či zasněžené
vozovce bez zimních pneumatik. Kdo jezdí na letních, je úplný šílenec! Dnešní tematická strana Večerníku je věnována právě této
problematice a čtenářům přinášíme rady, informace i možnosti
rychlého a kvalitního „přezutí“ před letošní motoristickou zimou.
Od uplynulého pátku 1. listopadu upozornil mluvčí Policie ČR, Kraj- pneumatiky, pokud vjíždí do úseku, tím, že při jízdě do hor by řidiči neměli
A ta má být letos podle předpovědí opravdu tuhá...
Texty připravil: Michal Kadlec už platí povinnost pro všechny ři- ského ředitelství Olomouc v Libor kde jim to přikazuje dopravní znač- zapomenout přibalit sněhové řetězy.
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Prostejovsko & prezouvání
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jde asi o to nejhorší,
co vás v kolektivních sportech včetně ledního hokeje může potkat:
šňůry proher. Neboli obávaný stav
výsledkové a často i herní krize,
kdy se „postižený“ tým dlouho nemůže chytit a kupí jedno podlehnutí za druhým.
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„Tož, byl to
gól, no. Tohle
se prostě někdy
stane i v NHL.“

Výrok:

Dříve tolik obávaná ofenziva Jestřábů je momentálně zatím ztracenou minulostí. Vždyť za posledních
sedm utkání dali pouhých deset branek, což činí gólový průměr slabých
1,43. Osm tref z této desítky však
nasázeli v uplynulých třech duelech,
takže střelecká potence se přece jen
zvedá.

ty více než půl hodiny čistého času. Oddechl jste si zhluboka, že nakonec vše
dobře dopadlo?
„Úleva to samozřejmě byla velká, ale během zápasu jsem se na ten smolný gól snažil
vůbec nemyslet. Důležité je udržet stoprocentní koncentraci, maximálně se soustředit na hru i každý další zákrok. Bez ohledu
na průběžné skóre, které vždycky vytěsňuju
z hlavy. Každopádně radost z výhry zavládla
po konci utkání za daných okolností velká.
Vždyť ještě v poslední sekundě mohl soupeř vyrovnat, naštěstí se mi tu šanci povedlo
zastavit betonem. Ještěže tak, taky jsem si
hned zařval: Jo!“
yy Jak se vlastně zrodil váš návrat do
Prostějova na střídavé starty?
„Po pravdě vůbec nevím, asi to domluvili
pánové Hrazdíra a Svoboda s Jirkou Vykoukalem a trenérem Lubinou. Uvidím,
na jak dlouho to bude, ale určitě chci
všem poděkovat, protože jsem vděčný za
každý odchytaný zápas. Pokud se navíc
povede vyhrát, je to ideální.“
yy Kdy jste se dozvěděl, že půjdete

proti Rysům mezi tyče?
„Ve středu mi říkali, že v sobotu asi pojedu do Prostějova, ale nebylo to úplně
jisté, tak padesát na padesát. Normálně
jsem trénoval a v pátek večer po extraligovém utkání v Olomouci přišlo potvrzení,
že nastoupím druhý den s Frýdkem-Místkem. Těšil jsem se a šel brzo spát,
abych byl ve formě.“ (s úsměvem)
yy Stíhal jste od svého jarního odchodu do Zlína na dálku sledovat, jak na
tom mužstvo LHK průběžně je?
„Určitě. V Prostějově jsem strávil jeden rok, se Žigym (trenérem brankářů
Štefanem Žigárdym – pozn.red.) jsme
celou tu dobu tvrdě makali na mém
zlepšování a ke zdejšímu klubu i městu
mám vztah. Dost mě překvapilo, že se
místním klukům od začátku sezóny moc
nedařilo, a při pohledu na jejich až desáté místo v současné tabulce jsem si říkal,
že to snad ani není možné. Aby tak silný
mančaft byl v pořadí tak dole, jsem úplně
nechápal. A po dnešním skvělém výkonu
to nechápu ještě víc. Snad to teď z kluků

spadne, začne se jim dařit podle představ
a půjdou tabulkou nahoru.“
yy Vy osobně cítíte větší jistotu i sebevědomí díky svým šesti extraligovým
startům?
„Rozhodně jo. Je velký rozdíl jen trénovat
a pak naskočit po dlouhé době do ostrého zápasu, než když chytáte mistráky víc
pravidelně. To potom člověk není tolik
vyplašený, naopak je klidnější, víc si věří
a většinou i podá lepší výkon. Před dnešním utkáním jsem proto byl mnohem
jistější v porovnání s občasným naskočením během minulé sezóny. Větší šance
v extralize mi tedy určitě pomohla a po
pravdě jsem ani nečekal, že v tak výraznější
míře přijde. Teď mám za sebou už šest extraligových střetnutí, za což jsem hrozně
rád. A vážím si toho, každý zápas mě posouvá dál.“
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Souboj 20. kola Chance ligy měl
nabídnout vyrovnaný hokej: vždyť
soupeři jsou sousedy v tabulce, navíc
oběma jde o jediné: dostat se do elitní
osmičky týmů. Začátek zápasu však

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Vydřená, zato ale
nesmírně důležitá. Taková byla sobotní výhra prostějovských Jestřábů nad Frýdkem-Místkem. Obtížný zápas, v němž byli hosté zprvu
lepší, nakonec rozsekla podařená
třetí třetina. Jestřábi odskočili o dvě
branky, na což už soupeř nedokázal
reagovat. Výsledkem jsou tři body
po šesti prohrách v řadě. Utkání
přitom mělo i několik nečekaných
hrdinů.

LHK PV
HC FRM

o vyrovnanosti nesvědčil: Frýdek-Místek byl mnohem nebezpečnější
a tlačil se za změnou skóre. Hodně vidět byl například Klimša, v ještě větší
šanci ale byl v 5. Minutě Eret. Ten se
dostal s pukem za obranu, nicméně
vymícháním si na Hufa nepřišel. Prostějov se zmohl pouze na menší tlak
a několik nepřesných střel, zato první větší příležitost Jestřábi zásluhou
prudké rány Marka Račuka z levého
křídla využili – 1:0. Hra se poté srovnala a začali pravidelně hrozit i domácí. Zejména 12. a 14. minuta jim patřily, v té 12. mohl navýšit skóre Novák,
v předbrankovém prostoru ale nebyl
přesný. Prostějov se postupně zlepšoval a až na nebezpečný Klimšův pokus
chvíli před sirénou byl častěji usazený
v pásmu soupeře.
Druhá perioda nabídla od začátku
zajímavou zápletku, ovšem nepříjemnou pro svěřence Ladislava Lubiny. Už po šesti vteřinách totiž ještě
ze středního pásma vypálil na Hufa

Filip Haman. To prostějovský brankář nečekal, a puk tak zaplul překvapivě do sítě. Následně navíc hosté
zahrozili Nestrašilem, tentokrát už si
ale prostějovský gólman dal pozor.
Jestřábi si však dokázali opět převzít
iniciativu. 26. minuta nabídla dobrou
střelu Mušky, Malík byl však pozorný.
V polovině zápasu se pak domácí opakovaně dostávali do tlaku, ale chyběla
střelba z nebezpečných pozic. V soubojích u brány byl hodně vidět navrátilec Hrníčko, střelecky pak, podle
očekávání Lukáš Žálčík. A právě tito
dva hokejisté měli prsty ve velkých
šancích ke konci třetiny: ve 38. minutě si první jmenovaný najel do mezery
mezi bránícími hráči a měl skvělou
možnost překonat Malíka. Těsně před
závěrem pak Žalčík nabídl puk Bergerovi. Nicméně první šance skončila
zákrokem Malíka, druhá pak na zadním mantinelu. A tak se do šaten šlo za
nerozhodného stavu. I když aktivnější
Jestřábi nebyli daleko od gólu.

Oproti předešlým částem hry, kdy
hned na začátku úvodních třetin byla
na ledě vidět akce, ta závěrečná zprvu
tak atraktivní nebyla. Pokud tedy nepočítáme, že Huf musel místo puku ze
své brány vytahovat dva hráče. Jestřábi
přitom mohli jít do vedení v přesilové
hře, ovšem nevymysleli téměř nic. Až
po početní výhodě se v 49. minutě
před Malíkem pořádně blýskalo. Meidlovu nabídku ale Chlán nevyužil,
stejně jako se z mezikruží nedokázal
prosadit Krejčík. Brzy nato už ale Prostějov mohl slavit. Mezi kruhy si sjel
Radek Pilař, který trefil bekhendem
mimo dosah Malíka a stal se nečekaným hrdinou – pro třiadvacetiletého
mladíka to byl teprve třetí zápas a první gól za Jestřáby. Ti navíc záhy udeřili
znovu: Hra se přesunula z kruhu na
modrou čáru a odsud bleskově k bráně, kde číhal Tomáš Nouza a připsal si
pátou branku v sezóně – 3:1. Jestřábi
se ale následně začali o vedení strachovat. Nejprve se totiž nechal vylou-

čit Krejčík a i když následně šel soupeř taky
do tří, dokázal už ve vlastním oslabení snížit:
Lukáš Kaukič najížděl ze druhé vlny po ose
hřiště, dostal se k odraženému puku a trefil
pod břevno. Hosté tak stále měli dost času na
vyrovnání. Jak se ale ukázalo, tři minuty jim
nakonec nestačily. Ovšem v poslední vteřině
mohli hosté ještě vyrovnat: za obranu se totiž

dostal Przybila, který ale poslal puk jen do
Hufa. Po této dramatické chvilce už ale domácí mohli slavit. A děkovačka patřila z velké
části právě brankáři Danielu Hufovi, skandování jeho jména fanoušky nebralo konce.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku Chance ligy najdete na
straně 26

„Já si myslím, že to byl z naší strany celkem dobrý výkon. Rozhodla jedna minuta třetí třetiny, kdy jsme
dostali dva góly z předbrankového prostoru. Pak jsme se ještě snažili o vyrovnání, což se nám skoro
povedlo, ale bohužel o ten jeden gól jsme dnes byli horší. Ale na to, že jsme v sestavě měli šest juniorů,
tak si myslím, že jsme byli opravdu vyrovnaným soupeřem. Jen Prostějov opravdu potrestal o jednu
chybu víc, než jsme potrestali my.“
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„Do utkání jsme vstoupili špatně, soupeř lépe bruslil a dostával se do šancí. My jsme si nepřihráli
přesně na hokejku a kvůli tomu se dostávali pod tlak. Dobré bylo, že jsme proměnili brejk na 1:0, ale
nešťastná branka ze začátku druhé třetiny nás vykolejila. Až od půlky zápasu jsme pak začali plnit, co
jsme si řekli před zápasem, to nám přineslo ovoce v podobě dvou slepených gólů v poslední třetině.
Závěr jsme si ale zbytečně zkomplikovali brankou inkasovanou ve vlastní přesilovce, kdy jsme soupeři
nabídli snížení. Přesto jsme utkání zvládli a konečně bereme tři body.“
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Jestřábi pod koučem
Lubinou poprvé zvítězili
O vítězný gól se postaral veterán Nouza

s výsledkem. A děkuju klukům, jak výborný
výkon odvedli.“
yy Nemohu se nezeptat na začátek druhé třetiny, kdy jste inkasoval branku od
soupeřovy modré čáry. Co se stalo?
„Tož, byl to gól, no. (smích) Střelec mě nijak
nepřekvapil, ale tohle se prostě někdy stane
i v NHL. Abych pravdu řekl, gól z takové
dálky jsem ještě nikdy v životě nedostal, ani
jako malý kluk. Aspoň si nic podobného
nepamatuju. Puk fakt hrozně zaplachtil a já
na to nestihl dost rychle zareagovat. Holt
stane se. Proto ještě jednou moc děkuju
klukům, že mě podrželi, pomohli a společně jsme utkání dotáhli do vítězného konce.“
yy Stav 1:1 trval od nešťastné 21. minu-

PROSTĚJOV Zajímavým kariérním růstem prochází teprve dvacetiletý brankář Daniel Huf. V minulé sezóně byl u prostějovských hokejistů jen výjimečně chytající dvojkou, stejnou roli měl
plnit i letos po návratu do extraligového Zlína. Osud však tomu
chtěl, že již touto dobou má na kontě šest startů mezi mužskou
elitou ČR. Jeho nabraných zkušeností a pohody se rozhodli využít Jestřábi, „Hufíno“ tak v sobotu naskočil proti Frýdku-Místku
formou střídavého startu. Hned se zrodilo kýžené vítězství 3:2.
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EXKLUZIVNÍ
něji potrénovat,“ těšil se kouč.
Po repre pauze vyrazí draví ptáci rozhovor
ke stěžejnímu duelu Chance ligy pro Večerník
2019/20 do Havířova, vzápětí přivítají Sokolov. „Podle mě není horní os- Eva
mička pro nadstavbu vůbec ztracená, REITEROVÁ
naopak o ni ještě naplno zabojujeme,“
slíbil Lubina.
(son) yyJaké střetnutí to bylo z vašeho pohledu?
„Já jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Kluci
najdete nás
hráli dobře kromě začátku celý zápas, tahali
za delší konec, měli tlak do brány i hodně
také na
www.vecernikpv.cz šancí, většinu z nich dlouho nemohli proměnit. Až ke konci to tam dvakrát za sebou
rychle spadlo, takže za mě spokojenost
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Nejvíc porážek v řadě zaznamenali od té doby sedm, a to už třikrát.
Nejprve hned zkraje podzimu 2014,
poté o rok později během listopadu
a nakonec i v tomtéž měsíci 2016.
Následně dokázali vždy zvítězit
a černou sérii nakonec prolomit, než
narostla do ještě obludnějších rozměrů.
Dodejme, že kromě těchto zmíněných porážkových sledů (viz přehled
níže) Jestřábi padli ještě pětkrát za
sebou, a to v pěti případech: třikrát
v sezóně 2014/15 a jednou během
ročníků 2015/16 i 2017/18. Nejpříznivější z daného hlediska pak byla
minulá sezóna 2018/19, kdy Hanáci
prohráli maximálně čtyřikrát v řadě.
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Prostějovské hokejisty potkala tahle
nepříjemná patálie zrovna v uplynulých týdnech, kdy prohráli šestkrát za
BYLI JSME
sebou. Než v sobotu zdolali FrýdekU TOHO
-Místek a zrušili tím hrozbu vytvořeurčitě neměli připustit, naštěstí všech- ní nového negativního rekordu svéno dobře dopadlo,“ měl Lubina před ho klubu od návratu do prvoligové
soutěže v roce 2014.
očima infarktové rozuzlení.
Jestřábí letka tedy se štěstím udržela kýžené vítězství. „Po sérii porážek
jsme vyhrát moc potřebovali, což se
podařilo. A já věřím, že tenhle výsledek vleje klukům do žil pozitivní
energii i víc zdravého sebevědomí.
Reprezentační přestávka bude hned
o něco radostnější, ubojovaná výhra
může pro nás znamenat dobrý odrazový můstek do zbytku základní části.
Po dnešku není horní osmička pro
nadstavbu rozhodně ztracená, ještě
se o ni porveme,“ ujistil Lubina, jehož
mančaft (momentálně desátý) má na
svém kontě sedmadvacet bodů. A deset kol před koncem základní fáze prvoligové soutěže jich na osmou pozici
ztrácí šest.

jubileum...
vecerník
á

letos milujeme
slavíme

-

Pořád platí, že když se Jestřábům něco
vydaří, většinou to dřív nebo později
„vynahradí“ nějakou minelou či zaváháním. I v nakonec úspěšné bitvě
s HC F-M platilo, že perně vydobyté
vedení 3:1 nedokázali bezproblémově uhájit a soupeř v posledních okamžicích ještě téměř vyrovnal.

Zbyteèné
propady

Trvalo to zatraceně dlouho, ale
v sobotu to naštěstí a konečně
přišlo. Co? Přetnutí dlouhé šňůry porážek, která se protáhla na
krajně nepříjemných šest utkání. Teprve proti Rysům ze severu Moravy nastala úleva, byť jen
těsně 3:2 a s pořádnými nervy
v závěru.
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HOKEJOVÉ
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Muži Prostějova dospěli vinou přívalu porážek do takového stádia,
že na krásu jednoduše hrát nemohli. Místo nefungující hokejové
pohlednosti bylo potřeba přidat
naprosto jiné aspekty, jako agresivitu, bojovnost, důraz atd. Také
častou střelbu včetně tlaku dorážek z předbrankového prostoru,
přičemž přesně takhle padly sobotní zlomové trefy Radka Pilaře
i Tomáše Nouzy z 1:1 na 3:1. Za
což fárajícím chlapcům tleskáme.

Nejkrásnější
akce

-

Několikrát během sobotního zápasu prostějovských hokejistů
proti Frýdku-Místku znělo z hlediště zdánlivě rasistické skandování fanoušků. Ve skutečnosti kotel příznivců vyvolával mladého
gólmana pokřikem:„Huf, Huf, Huf!“ Dan pak po závěrečné týmové
děkovačce přidal pro věrné fans i osobní přídavek v podobě několika skoků plavmo na ledovou plochu, takzvaných rybiček.

+XIÉQRVN½NDOU\ELÄN\

ZAUJALO NÁS

Vyzdvihovat člena hojně kritizovaných obranných řad prostějovských hokejistů bude možná některým fanouškům připadat jako svatokrádež,
ale objektivně je potřeba vidět, že defenziva LHK se poslední dobou
zlepšila. Hanáci už nedostávají tolik gólů jako dřív, za dva duely
minulého týdne jich inkasovali dohromady pět. Jakub Muška
navíc asistoval u vítězné trefy proti Frýdku-Místku, když vypálil od modré a parťák Tomáš Nouza jeho střelu zblízka
dorazil. „Mušák“ rozšířil svou osobní bodovou bilanci na
1+3, kromě toho je nejúspěšnějším bekem týmu v hodnocení účasti na ledě v probíhající sezóně (+1).

JAKUB MUŠKA

téhle stránce jim nelze nic vytknout.
Možná se projevila určitá nejistota
z dlouhé série porážek, tím pádem
jsme nedosáhli na žádný bod. I když
bychom si nějaký podle mého názoru zasloužili,“ vracel se k náročné, důležité a bohužel ztracené bitvě nový
kouč LHK Ladislav Lubina.
Úlevně oddechnout si společně se
svými svěřenci a realizačním týmem
mohli až o tři dny později zásluhou
vydřeného domácího skolení Frýdku-Místku 3:2. Ptačí dravci nejprve
přečkali úvodní nápor protivníka,
sami šli do vedení a přišli o něj okamžitě po zahájení druhé periody neuvěřitelným gólem skoro přes celé
kluziště.
Do 54. minuty pak trval nerozhodný
stav 1:1, navzdory sílícímu tlaku elhákáčka. Teprve dvě slepené trefy v rozmezí čtyřiceti sekund nasměrovaly
domácí k triumfu, přesto Rysi ve vlastním oslabení snížili a v úplném závěru
málem vyrovnali. Naštěstí opravdu
jen málem, tudíž nesmírně potřebné
tři body z duelu tabulkových sousedů
přibyly na konto papírového favorita.
„Utkání jsme začali velmi špatně. Soupeř měl mnohem lepší pohyb, přebrusloval nás a všude byl dřív, my jsme
těžce získané kotouče lehce ztráceli.
Přesto se nám podařilo jít do vedení,
což klukům pomohlo, ale nešťastným
gólem v úvodu druhé třetiny bylo
srovnáno. Z tohoto momentu jsme
se potom dokázali oklepat a od půlky
zápasu už byli lepší. Trvalou aktivitou
jsme trávili většinu času na polovině
Frýdku, konečně častěji stříleli i doráželi díky tlaku v předbrankovém prostoru. Hráči tam opakovaně chodili,
za což přišla zasloužená odměna v podobě dvou slepených gólů šest minut
před koncem,“ popisoval Lubina klíčový mač.
Ten se ovšem v sobotním večeru ještě
nepříjemně zkomplikoval. „Před každým střídáním jsme zdůrazňovali, že
musíme hrát organizovaně a hlavou,
nedělat chyby, udržet puk v útočném
pásmu. Ale jak to v hokeji při hájení
náskoku někdy bývá, zbytečná hrubka
stejně přišla, navíc v naší vlastní přesilovce, kdy jsme chtěli šetřit čas. Místo
toho hosté snížili a v poslední vteřině
mohli dokonce vyrovnat. Což jsme

6QO¾w0QW\CRT¾X÷UVąÊNÊXÊV÷\PÚIÐN
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Foto: Marek Sonnevend

té LHK Jestřábi Prostějov? „Nejprve
kluci dostanou dva dny volna, aby na
chvíli vypnuli a odpočinuli si,“ prozradil nový trenér Ladislav Lubina, že
neděle 3. byla + pondělí 4. listopadu je
pro jeho svěřence příjemným vydechnutím.
Od zítřka však přijde na řadu náročná
dřina. „Najedeme na dvoufázový trénink, kde bude prostor jak na kondici,
tak na herní přípravu. Chci, abychom
se vedle oživení fyzičky věnovali systému hry, samozřejmě zakončení a taky
dalším věcem, které budou potřeba,“
stručně prozradil Večerníku Lubina.
Hned od svého nástupu k týmu se
snaží na hráče působit rovněž psychicky. „Kluci potřebují pozitivní přístup,
ten je v naší výsledkově horší situaci
hodně důležitý. Proto věřím, že výrazně pomůže i vítězství nad Frýdkem,
kterým jsme ukončili dlouhou sérii
porážek. Teď se nám určitě bude pracovat lépe, potřebujeme co nejkvalit-

3:2

VSETÍN, PROSTĚJOV Výsledkově černou sérii protáhli prostějovští
hokejisté o šestou prohru v řadě za
sebou. V 19. kole aktuálního ročníku Chance ligy sice svedli herně
rovnocennou bitvu v obávaném
kotli vsetínského Lapače, ovšem
úspěch jim to znovu nepřineslo.
A další porážkou ještě víc zabředli
do svých nekončících problémů.
Valaši začali v domácím prostředí aktivně a z úvodního náporu vytěžili
vedoucí gól už v čase 2.47. Hunkes
přivezl kotouč zpoza vlastní brány až
do útočného pásma, kde jej předložil na levé křídlo Procházkovi, ten si
s pukem šikovně pohrál a poslal mezi
Dvořákovy betony – 1:0. Domácí pak
byli i nadále aktivnějším týmem, do
další slibné příležitosti se dostali ve
13. Opět u toho byl Procházka, který
přes Dostálka poslal do slibné pozice
Pechance, šanci posledně jmenovaného však dokázal Dvořák zneškodnit. Prostějovu se pak i díky přesilové
hře podařilo srovnat tempo. Vsetín
si také zkusil početní výhodu, ale do
konce první třetiny byl k vidění spíše

VHK VS
LHK PV

vyrovnaný hokej, který další branky
nepřinesl.
Jestřábi si do druhého dějství přenášeli oslabení, které nedokázali ubránit.
Vsetín sehrál přesilovku velmi dobře,
když se po kombinaci Jonáka se Slováčkem prosadil přesnou střelou z voleje Kucharczyk – 2:0. Hosté však reagovali záhy, stále ještě ve 22. minutě.
Pro nahozený kotouč si v rohu obranného pásma VHK dobruslil Kafka
a našel před Gábou ideálně postaveného Žalčíka, jenž zamířil přesně k tyči
– 2:1. Leč zanedlouho se po pravém
křídle rozjel bek Holomek, aby před
klecí našel povedenou přihrávkou Vítka a tomu se podařilo trefit odkrytý
prostor ve svatyni LHK – 3:1. Jenže
i na tuhle trefu našli Hanáci rychlou
odpověď a v čase 27.54 zakončil svůj
výpad zleva ranou do Gábova protipohybu zadák Husa – 3:2.
V následujících minutách druhé periody byli Lubinovi svěřenci aktivnější
a z trestného střílení mohl vyrovnat
Krejčík. Gába však jeho úmysly přečetl a prostor mezi betony si pohlídal.
Elhákáčko si vytvářelo další slibné
příležitosti a k jedné z nich mu dopomohla i hokejka Volfa, který ve snaze
zablokovat hostující kombinaci protáhl vlastního gólmana. Ve 37. pak Gába
jemu se nepodařilo obstarat uklidňující trefu zeleno-žlutých barev. Domácí
si poté ke konci základní hrací doby
vypracovali dvojnásobnou početní výhodu, ve které sice neskórovali, avšak
náročné oslabení stálo ptačí dravce
mnoho sil a do závěrečné sirény tak již
nedokázali ohrozit Gábovu bránu. Favorit tak dokráčel v důležitém utkání
k tříbodovému zisku, naopak jestřábí
letka nezrušila své dlouhé výsledkové
trápení.
(lhk, son)
Statistiky z utkání na straně 26

/XERv-(1¤(.s9+.52%(9VHWÉQ
„První třetinu jsme odehráli dobře, měli dobrý pohyb a Prostějov do ničeho
moc nepouštěli. Bohužel jak za stavu 2:0, tak 3:1 jsme dostali hloupý gól, který
by se nám neměl stávat, což utkání zdramatizovalo. Jinak jsme měli víc šancí,
i když nás soupeř chvílemi zavřel v pásmu a měl své možnosti. Myslím, že jsme
utkání mohli rozhodnout dřív. Bohužel druhou třetinu jsme neodehráli tak,
jak jsme chtěli. Na druhou stranu závěr jsme zvládli velmi dobře a vítězství si
pohlídali.“
/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„První třetina byla vyrovnaná. Jsem přesvědčený o tom, že většinu druhé části
jsme byli lepší. Škoda že za stavu 3:2 ve třetím dějství jsme se nedostali do
nějakého většího tlaku. V závěru utkání nás vykolejilo dvojnásobné oslabení.
Do žádného tlaku, ze kterého bychom mohli vyrovnat, jsme se tak už vůbec
nedostali. Nemáme body, takže spokojeni být nemůžeme, ale kluci bojovali a je
škoda, že si nějaký bod neodvážíme. Myslím, že jsme si ho zasloužili.“
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riskantně rozehrával, svou chybu ale
zvládl napravit, když se včas přemístil
k likvidaci Miškárovy jedovky.
Start třetího dílu zkomplikovalo prostějovskému mančaftu vyloučení Mušky. Vsetínští sice v přesilové hře nebyli
výrazně nebezpeční, leč následně už
protivníka nepustili do ofenzivní pohody. Naopak dodat klid na jejich hole
mohl po další slibné souhře třetí útočné formace Pechanec, ale nebylo mu
souzeno. Krátce po Pechancovi ujížděl
Hořanský sám na Dvořáka, ovšem ani

Na Lapači vyrovnaný boj, ale další porážka LHK

PROSTĚJOV Jak už bývá v posledních letech zvykem, i prvoligová
soutěž si při reprezentačních akcích během sezóny vybírá zápasovou přestávku. Ta aktuální trvá od
soboty 2. listopadu (20. kolo) až do
středy 13. listopadu (21. dějství).
Jak desetidenní pauzu stráví hokejis-
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klikni na
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spěchu v řadě. Ten přišel ve středu na
vsetínském Lapači, kde hosté odehráli vyrovnané střetnutí, byli i střelecky
aktivnější. Přesto ale padli těsně 2:3
a klíčové osmé místo pořadí se jim
Marek
zase o něco víc vzdálilo.
SONNEVEND
„Hokejově to z naší strany nebylo ve
Vsetíně vůbec špatné, poměrně dobHanáci však nejprve museli překonat rému výkonu však znovu něco málo
zklamání z šestého výsledkového neú- chybělo. Kluci makali a bojovali, po

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Nejtemnější období prostějovských hokejistů
během Chance ligy mužů ČR 2019/2020 trvalo od 16. října do 2.
listopadu. Přesně tak dlouho Jestřábi nevyhráli, během tohoto
půl měsíce nastřádali šest porážek za sebou. Až na sedmý pokus
to konečně vyšlo a šance ještě zachránit postup do horní nadstavbové skupiny tak zůstala aspoň trochu reálná.

i proti Frýdku-Místku, ale černou šňůru proher nakonec utnuli
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Jestřábi těsně padli ve Vsetíně a dlouho to měli nahnuté

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej

SK K2 hraje už tento víkend další dva zápasy. V sobotu nastoupí venku se Zlínem a v neděli od 18.00 hodin přivítá
doma Orlovou. V obou případech by měl být Prostějov
mírným favoritem.

vicová, přesto sezónu zakončila na
vrcholu deblového žebříčku.
„Naše soupeřky hrály extrémně
dobře. Vůbec nás k ničemu nepustily,
neměly jsme šance se do toho dostat,“
uznala po hladké porážce Strýcová.
„Jsem i tak pyšná na to, co jsme dokázaly. Nejen tady, ale za celý rok.“
S Australankou Bartyovou marně
bojovala o finálovou účast Plíšková.
Vedla 1:0 na sety a na začátku druhé
sady měla při podání soupeřky tři
brejky, přesto odešla poražená. „Když
v tenhle moment tak trochu přežila

svoji smrt, dostala se do rytmu, skoro
nekazila. Dobře mi to četla. Bylo to
těžké,“ přiblížila zlom v utkání česká
tenistka.
Ani jedno utkání nedokázala vyhrát
Kvitová. Postupně prohrála s Ósakaovou, Bencicovou a Bartyovou. „Dvakrát se rozhodovalo ve třetím setu.
Šance jsem měla. Jasně že jsem zklamaná. Ale je to tak. Třeba to bude za
rok lepší,“ poznamenala Kvitová. (lv)
Výsledkový servis najdete na straně 26,
rozhovory s Petrou Kvitovou a Karolínou Plíškovou pak na straně 32
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Tenistce s bohatou prostějovskou stopou Petře Kvitové nevyšel Turnaj mistryň 2019. Výsledkově vůbec, herně zčásti také. Podlehla po velkých bojích
japonské hvězdě Ósakaové 6:7, 6:4, 4:6 i švýcarské
pracantce Bencicové 3:6, 6:1, 4:6, na závěr základní
skupiny nestačila ani na světovou jedničku Bartyovou z Austrálie 4:6, 2:6.
Nula v kolonce vítězství a nepostup do semifinále, to by mohlo opravňovat ke kritice. Pokud ale
vezmeme v úvahu top úroveň turnaje osmi nejlepších hráček planety + mnohé zdravotní lapálie,
s nimiž se Péťa za poslední roky potýkala (včetně
letošních problémů s rukou), není na místě příkré
hodnocení.
Na druhou stranu už je zřejmé, že aby na kurtu opět
naplno rozbalila své fantastické umění, potřebuje
zůstat delší dobu fit. Jinak zůstane její stále obří potenciál nenaplněn.
I přes nezdar Kvitové na Masters prokázaly extratřídu
českého ženského tenisu v daleké Číně jiné super plejerky. V singlu spolehlivá Karolína Plíšková, ve čtyřhře
nezdolná Bára Strýcová. Mít ČR takovou úspěšnost
v každém oboru lidské činnosti, jsme za vodou.
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nejvyšší české soutěže. Proti Rysům pomohl
k vítězství 3:2, ačkoliv inkasoval dalekonosnou trefu od soupeřovy modré čáry.
„Hufínův příchod řešil Jirka Vykoukal. Původně měl nastoupit už ve středu ve Vsetíně, ale den
předtím byl mezi zlínskými tyčemi, proto se
jeho první střídavý start odložil na sobotu. Za
jeho naskočení jsme každopádně rádi, klukům
i tohle psychicky pomohlo. Navzdory nešťastně
obdržené brance, což se prostě jednou za čas
v hokeji stane. Přesto Dan celkově odvedl dobrý výkon, a když bude někdy opět k dispozici,
určitě ho využijeme,“ řekl Lubina.

Přiznám se, že ragby normálně sleduji jen málo.
Určitě i proto, že tento sport nemá na Prostějovsku žádnou tradici a vlastně nikdy jsem neměl
příležitost k němu víc osobně přičichnout přímo
zblízka, na vlastní kůži.
Jakmile však jednou za čtyři roky propukne mistrovství světa, stává se ze mě v rámci možností náruživý ragbyový divák. Tenhle sport totiž nabízí řadu
pozitivních aspektů, které v jinak spíš negativním
současném světě už moc nenajdete.
Nejvíc ze všeho vždy žasnu nad tvrdostí hráčů, na
niž mohou být právem hrdí. Když to porovnám
například s kopanou, tak po jediném běžně drsném
střetu, kterých borci se šišatým míčem absolvují
v každém utkání desítky, by drtivou většinu fotbalistů (a zvláště vyhlášených simulantů) rovnou odváželi do nemocnice.
Menší šrámy ragbisté většinou vůbec neřeší, často
hrají dál i s většími zraněními. A byť i v jejich bitvách
se občas objeví fauly či jiné nefér praktiky, oproti většině jiných týmových odvětví jsou spíš výjimečné.
Právě pro tuhle většinově dodržovanou, přitom
nijak povinnou férovost mám ragby skutečně rád.

Štůrala, trénovat s mužstvem začal Tom Divíšek. A uvidíme, jak se bude vyvíjet rekonvalescence Kuby Březáka s Kryštofem Ouřadou,“
odtušil Lubina s důležitou zmínkou především o dlouho absentujícím „Divochovi“, který by se tak přece jen mohl vrátit do zápasové
akce – snad brzy.
Obnovenou premiéru v hanáckých službách
přitom absolvoval mladý gólman Daniel Huf.
Ten oblékal prostějovský dres celou minulou
sezónu formou hostování z extraligového
Zlína, načež putoval zpět na Valašsko a v probíhajícím ročníku již stihl odchytat šest duelů
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v sobotu proti Frýdku-Místku v sestavě hanácké letky už chyběl. „Peťa měl v Prostějově
smlouvu do konce října a po vzájemné dohodě s vedením klubu ji neprodloužil. Kam šel?
Já po pravdě ani nevím, nás to už vlastně ani
nemusí zajímat. Každopádně mu patří poděkování za dobré služby a přejeme vše nejlepší
do dalšího angažmá,“ řekl hlavní trenér elhákáčka Ladislav Lubina.
Místo Kafky naskočil do elitní útočné formace
uzdravený Dominik Hrníčko, navíc další návraty z marodky se prý blíží. „Po reprezentační
pauze by snad mohl naskočit brankář Tomáš

Poměrně dobrý vstup do nového ročníku Kooperativa NBL zaznamenali basketbalisté BK Olomoucko.
Pohodově přejeli Královské sokoly z Hradce 93:70,
poradili si s nebezpečným USK Praha 90:77, parádně vyplenili silné Pardubice 83:63. A byť znovu podlehli po prodloužení na hřišti Ústí nad Labem (už
potřetí za sebou v nastaveném čase – neuvěřitelné!),
tak start s výsledkovou bilancí 3-1 svědčil o kvalitní
výkonnosti i slušné formě.
Pak přišlo domácí klopýtnutí s rivaly ze Svitav
85:92, což se při vyrovnanosti mužstev z horní poloviny tabulky dalo pochopit. Následující brutální
výpadek z půdy papírově slabého Kolína 58:82 se
však vysvětluje složitě. Soupeř, který předtím inkasoval výprasky o 29 bodů od Opavy, o 16 od Děčína či o 31 od Nymburka, padl i s Ostravou a vyhrál
jen v Brně, najednou složil spolufavorita soutěže
senzačně obřím rozdílem.
Samozřejmě mohlo jít ze strany prostějovského
týmu o takzvaný zápas blbec, kdy nic nevychází
a všechno je špatně. Nebo se třeba jednalo o projev
toho, že fungování klubu není tak idylické, jak působí navenek. Další střetnutí ukážou pravdu.

Nemalou ztrátou rozhodně je odchod produktivního útočníka Petra Kafky. Třicetiletý
borec zaznamenal v 19 utkáních za LHK 16
kanadských bodů (6 gólů + 10 asistencí), ale

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pořád se něco děje. Název
kdysi velmi populárního pořadu baviče
Miroslava Donutila sedí jako ulitý na současné dění v hráčském kádru hokejových
Jestřábů, kde nemine týden bez zajímavých
personálních změn. Ke dvěma podstatným
došlo i během minulých sedmi dnů.
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ŠEN-ČEN, PROSTĚJOV Finále,
do kterého se ve čtyřhře dostala
Barbora Strýcová, bylo maximem
českých tenistek na Turnaji mistryň v Šen-Čenu. Ve dvouhře do
semifinále postoupila Karolína
Plíšková, Petra Kvitová skončila ve
skupině.
Strýcová společně se Sie Šu-wej si
postup zajistila už po prvních dvou
zápasech ve skupině, pak úspěšně
zvládla i semifinále, v souboji o titul
už ale narazila. Se svojí spoluhráčkou
podlehla páru Babosová, Mladeno-

Turnaj mistryň skončil bez českého triumfu

Ukázku obojího předvedl prostějovský tým naposledy v neděli. Zejména druhá třetina, kterou Prostějov hrající doma na reálném gymnáziu
ovládl poměrem 4:2, rozhodla o tom, že body zůstanou v „Hanáckém
Jeruzalémě“. Přitom soupeře nemělo SK K2 jednoduchého. Postavil se
mu totiž Přerov, odvěký rival, zdaleka ne pouze v hokeji. Prostějov ale
byl v utkání střelecky aktivnější a nakonec ho těsně zvládl 6:5.
Výsledkový servis najdete na straně 26

PROSTĚJOV Kocovina po úspěšné sezóně? Ne tak docela.
Florbalisté SK K2 Prostějov ukazují, že minulý rok, kdy po
postupu zamířili do lepší poloviny tabulky, nebyl náhodou.
Tým je aktuálně pátý a i přesto, že letní přípravu a část
sezóny absolvoval bez stálého trenéra, může se pyšnit
dobrými výsledky a formou.

Michal SOBECKÝ
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Skvělý týden má za sebou navrátilec do
branky Jestřábů, který se mezi třemi tyčemi prostějovského týmu objevil po více než
osmi měsících. A hned se podílel na důležitém vítězství proti Frýdku-Místku, když si
připsal 22 úspěšných zákroků. Výpomoc
ze Zlína se tak vyplatila.
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DANIEL HUF
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Určický trenér David KOBYLÍK měl
po derby s Kostelcem na Hané jasno:
takhle jeho tým hrát nesmí.
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Prostějovské hokejisty potkala v uplynulých týdnech nepříjemná patálie,
kdy prohráli šestkrát za sebou. V sobotu ale zdolali Frýdek-Místek a zrušili
tím hrozbu vytvoření nového negativního rekordu svého klubu od návratu
do prvoligové soutěže v roce 2014.
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Nehezky skončil Turnaj mistryň
pro tenistku z prostějovského klubu Petru Kvitovou. Špičková česká
plejerka totiž v Číně ani jednou
nevyhrála a podnik pro osm nejlepších na světě zakončila prohrou
s Bartyovou. Turnaj nesedl ani
další hráčce TK Agrofert Karolíně
Plíšková, která zvítězila jen jednou
ze čtyř pokusů.

DEBAKL:

Prostějovský tenista Jiří Veselý čekal na singlový titul od června roku
2017, tehdy slavil na domácí půdě
v Prostějově. Vítěz šesti challengerů
se o tomto víkendu dočkal sedmého
zářezů na této úrovni, když opanoval
challenger v německém Eckentalu
a ukončil více než dvou leté čekání
na turnajový vavřín.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku
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PROSTĚJOV Už třetí ročník
Memoriálu Petra Langra ve čtyřhrách proběhl na tenisových kurtech v areálu TK Prostějov. Do
zápasů zasáhlo jednadvacet párů,
což je historicky nejvyšší počet.
„Zájem rekreačních tenistů o tento turnaj nás všechny potěšil. Pro
všechny to bylo hodně náročné,
protože se základní skupiny hrály systémem každý s každým, pak
následovala vyřazovací část,“ uvedl Tomáš Cibulec, ředitel pro PR

a marketing pořádající TK PLUS. vítězství se radoval Krupička s Ja- razila 6:1 pár Reichstadter, Petr. Ve uspěli Zboři se Zajícem, kteří celkoDo elitní osmičky postoupily páry níčkem. Ve finále tato dvojice po- spodní části turnajového pavouka vě obsadili devátou příčku.
(lv)
Šilhánek – Sehnal, Jeřábek – Srostlík, Krupička – Janíček, Reichstadter – Petr, Husařík – Kopečký,
Krobot – Švécar, Mráček – Jančík
a Dadák – Kraváček. Z celkového

Marry Cup zavítal do Mostkovic,
kde vítězství oslavili
Janíček s Lapčíkem
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MOSTKOVICE, PROSTĚJOV
Osmý díl turnajového seriálu
Marry Cup 2019 ve čtyřhře neregistrovaných tenistů hostil před
měsícem útulný areál TK Natali
Mostkovice. Na tamních antukových dvorcích proběhlo letos
druhé klání této série, která se
jinak koná v Prostějově a jednou
ročně zavítá i do Vésky u Olomouce.
Mostkovické boje tentokrát přilákaly dvacet dvojic z celé České
republiky i ze zahraničí. „Kvalita zápasů dosahuje fakt vysoké úrovně,
vyhrát jakýkoliv turnaj Marry Cupu
není žádná sranda. Plno favoritů
opět ztroskotalo už ve čtvrtfinále,“
informovali organizátoři Marek
Florián s Martinem Krupičkou.
Do finále se nakonec probojovaly
nově sestavené dvojice Jiří Crha,
Ondřej Novák a Radim Janíček,

Martin Lapčík. „Jedna krásná výměna střídala druhou, tenisáky létaly rychlostí až okolo dvou set kilometrů za hodinu. Aby po šedesát
minut trvající bitvě zvítězili Radim
s Martinem těsným výsledkem 6:4,“
popsali Florián + Krupička s tím, že
bronz v pavouku A získali Stolarik,
Sedlář před čtvrtým párem v celkovém pořadí Javanský, Lustyk.
Prostějovské duo Jiří Kadlec, Adam
Kadlec (otec plus syn) o fous vypadlo ve čtvrtfinále, stejně jako
pořádající Florián s parťákem Perrinem. Pavouk B pak ovládli Martin Beneš, Miloš Franěk díky finálovému přemožení dvojky Karel
Alturban, Zdeněk Korec poměrem
6:4. „Všem borcům děkujeme za
skvělou tenisovou podívanou a veškerým partnerům za podporu,“
zdůraznili organizátoři celoročního
Marry Cupu.
(son)
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„Byl to nejlepší rok,“
těší Karolínu Plíškovou
S uplynulými měsíci je díky tomu
spokojená. „Druhá jsem ještě
nekončila, takže mám za sebou
nejlepší rok v kariéře,“ hodnotí
sezónu Plíšková.

Ladislav Valný
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ŠEN-ČEN, PROSTĚJOV V semifinále Turnaje mistryň Karolína
Plíšková ve třech setech potrápila
světovou jedničku a rok zakončí
na druhé příčce žebříčku WTA.
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ECKENTAL, PROSTĚJOV Prostějovský tenista Jiří Veselý slaví
sedmý singlový titul na challengeru v kariéře! Šestadvacetiletý
hrář TK Agrofert vyhrál turnaj
v německém Eckentalu, když
v nedělním finále přehrál zkušeného Belgičana Steva Darcise po
setech 6:4, 4:6 a 6:3. Český daviscupový reprezentant se díky
tomuto triumfu výrazně přiblíží
návratu do elitní stovky světového žebříčku.
„Konečně to vyšlo. Některé turnaje
jsem měl dobře rozehrané, pokaždé
se něco pokazilo. Tentokrát jsem si
všechno pohlídal. Mohl jsem se opřít o servis, to byla velká zbraň. Mám
velkou radost,“ jásal po finálové vý-

hře Veselý. V rozhodujícím utkání
šel do vedení, pak si ale vybral slabší
chvilku a Darcis vyrovnal. Třetí set
už ale zase patřil Veselému, který
ve třetí a deváté hře prolomil servis
belgického tenisty. Sám při svém
podání v posledních třech hrách
neztratil ani bod. „Podání mi dodávalo sebevědomí. Mohl jsem se soustředit na Darcisův servis a zkoušel
získat brejk. Vyšlo to hned dvakrát,“
pochvaloval si Veselý.
Prostějovský tenista se v žebříčku
ATP posunul na 104. příčku a stále
má naději, že rok zakončí ve světové
stovce a zajistí si účast v hlavní části
Australian Open. Potvrdit výsledek z Německa se pokusí na turnaji
v Bratislavě. „Mám dobrou formu,
pokusím se uhrát co nejvíce bodů.
Snad to na tu stovku vyjde,“ přeje si
Veselý.
(lv)

ƔƔ Panuje absolutní spokojenost?
„To se říci nedá. Určitě byly turnaje, které se daly odehrát lépe.
Objevily se zápasy, ve kterých jsem
mohla uspět. Takže o stoprocentní
spokojenosti se mluvit nedá. Zato
jsem spokojená s tím, že jsem dala, co
jsem měla. Byl to takový poctivý rok.“
ƔƔ Co říkáte na výsledky na
grandslamech?

„Tam to mohlo být lepší. Ty opravdu velké zápasy nebyly optimální.
Přemýšlím o tom, že něco změním,
abych v těch utkáních příště uspěla.
Zatím nevím, jestli bude pokračovat
spolupráce s trenérkou Martinezovou. Se spoluprací jsem spokojená,
zároveň jsou určité věci, které chci
zlepšit. Musím se nad tím zamyslet.“
ƔƔ Rozhodnete se během dovolené?
„Chci si odpočinout, proto poletíme na chvíli do tepla. Současně si
chci naplánovat přípravu i příští rok,
takže vše v dohledné době vyřešíme.
Nechci ale dělat ukvapené závěry.
Chci zvolit variantu, která pro mě
bude nejlepší.“

„ZVLÁŠTNÍ SEZÓNA,“
ohlédla se Petra Kvitová
ŠEN-ČEN, PROSTĚJOV V průběhu letošního roku si tenistka
Petra Kvitová po delší odmlce
zahrála grandslamové finále a vyhrála dva turnaje. Pak se ale zranila a následovala vynucená pauza.
Přesto se opět probojovala do závěrečného Turnaje mistryň, kde
ovšem nevyhrála ani jedno utkání. „Byla to zvláštní sezóna. Ale taková je v posledních letech téměř
každá,“ poznamenala Kvitová.

la do Šen-Čenu, byl to výborný rok.
Skvělé bylo finále v Austrálii, když
závěrečná porážka bolela. Na druhou stranu léto v Evropě bylo kvůli
zdravotním problémům špatné.
Bylo to trošku nahoru - dolů.“
ƔƔKdyž srovnáte výsledky z roku
2018, který rok byl lepší?
„Loni jsem vyhrála hodně titulů,
na druhou stranu ale nebyly žádné
úspěchy na grandslamu. Letos se to
otočilo. Je těžké ty dva roky srovnávat. Ale myslím si, že jsem celkově
Ladislav Valný
svoji hru zvedla. To se počítá.“
ƔƔJak hodnotíte uplynulé měsíce? ƔƔTěšíte se na pauzu od tenisu?
„Vzhledem k tomu, že jsem se dosta- „Bude to příjemná změna.Těšímse,že

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

chvíli vůbec nebudu myslet na tenis,
strávím nějaký čas s rodinou. To bude
příjemné. Počítám s tím, že pauza
bude trvat dva nebo tři týdny, to by
mělo stačit.“
(lv)
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Fotbalisté Prostějova ve šlágru
remizovali a jsou desátí

PATRIK SLAMÌNA

Není jednoduché zapadnout do týmu, který
spolu už několik týdnů od začátku sezóny
funguje. Zlínskému hostovi se to od jeho
prvního utkání v Prostějově podařilo
a pilný trénink standardních situací se mu
v sobotním televizním šlágru vrátil. Se svou
životní filozofií, kdy není nikdy se sebou
spokojen a snaží se odstraňovat chyby, aby
jeho výkon rostl, to může při svém
věku dotáhnout hodně daleko.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

TOMÁŠ
JANÍČEK

8

PROSTĚJOV Po skončení posledního domácího vystoupení
fotbalistů 1.SK Prostějov v tomto roce a splnění povinností
směrem k televiznímu štábu proběhla klasická tisková konference. Oba trenéři se sice dosti vyjadřovali k vlastním tématům, ale jedno bylo překvapivě společné. I jihlavský trenér
Radim Kučera si posteskl nad špatnou produktivitou svých
svěřenců především na soupeřových stadionech.

Tomáš
KALÁB

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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MOHAMED
TIJANI
ZNÁMKA

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem Jana Poláka
„Utkání s Jihlavou jsme chtěli vyhrát, protože jsme v posledních dvou zápasech získali
plný počet bodů. Soupeř byl hodně těžký, ale chyběl kousek, a dotáhli bychom to do
vítězného konce. Myslím si, že remíza je zasloužená, protože Jihlava byla hodně kvalitní
tým, místy byla lepší. Sice nešťastně, ale přece musíme být spokojeni s bodem. Důležité
je sbírat body, takže každý je pro nás dobře. Je škoda, že jsem obdržel čtvrtou žlutou
kartu, byl jsem v tom okamžiku naštvaný, takže jsem situaci konzultoval s rozhodčí, ale
její rozhodnutí už zvrátit nejde. Záměrem bylo chránit Patrika Slaměnu, protože došlo
k hodně nebezpečnému střetu a myslím, že všude ve světě se to dělá. Dá se to pak eventuálně řešit nějakou domluvou, protože jsem určitě nikoho nemlátil. V tom momentě
v člověku vřou emoce, ale určitě to nebylo přehnané a mrzí mě, že ta karta tam padla.
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Jestliže je několikrát naznačovaným cílem
Prostějova lepší střed tabulky, už tam po víkendu mohl být. Se třemi body by poskočil
na slušné sedmé místo. Jenže to by nesměl
hrát proti Jihlavě, protože proti tomuto
soupeři by eskáčku asi vyrostl i pověstný
trpaslík. Škoda že už nemám možnost být
o přestávce v kabině, zajímavá by byla ta
motivace trenérů, která hráče doslova vynesla do druhé půle. Domácí dokázali, že
se opravdu dá hrát na stejné úrovni s každým, navíc předvedli, že kopací technikou
se může po právu chlubit víc hráčů. Bohužel optimální výsledek zase nepřišel. Bojím
se domyslet, co hráče 1.SK Prostějov čeká ve
středu 13. května v Jihlavě...

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
V lize by faul
potvrdilo video
Prostějov (tok) – Při nepovedeném
odkopu Tijaniho na hranici vlastní
šestnáctky, při němž zasáhl Martina
Suse, litoval televizní komentátor, že
se zápas nehraje o soutěž výš, protože by tam velmi pravděpodobně
nastoupilo video. Takto mohl penaltu potvrdit leda spoluhráč Karel
Kroupa, jehož svědectví přece jen
pro sudího takovou validitu nemá...

Srbská není Bílá hora
Prostějov (tok) – Srbsko s Černou
Horou sice měly k sobě jako státy
donedávna hodně blízko, což naštěstí neplatí o brněnské Srbské ulici
a pražské Bílé hoře, kde 8. listopadu
1620 neslavně dopadlo české vojsko. V pátek to snad bude s eskáčkem na Zbrojovce přece jen lepší.

Û/(+
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Takové číslo nosí na zádech autor branky Patrik
Slaměna, s dvojtečkou
mezi číslicemi se jedná
i o výsledek utkání.

Nejen diváci, ale i sami aktéři zápasu
si nemohli nevšimnout mnohem aktivnějšího nástupu eskáčka do druhého poločasu ve srovnání s výkonem
v úvodním dějství. Své si k tomu řekl
trenér Oldřich Machala. „Nemyslím si,
že by se kluci v prvním poločase báli,
protože máme za sebou také dobré dva
zápasy. Měli jsme hodně ztrát balónu. Ve
středu hřiště jsme neudrželi míč a Jihlava
z toho mohla těžit směrem dopředu. Neudrželi jsme balón a to byl náš hlavní problém. Situace se zlepšila až po příchodu
Karla Kroupy, hra pak byla trochu jiná.
Udrželi jsme víc balónů, byli víc na míči
a potom i výkon byl lepší. Přechodová
fáze nám trochu dělala problémy,“ našel
vysvětlení kouč Prostějova.

Trenér Vysočiny Radim Kučera se při
hodnocení obou poločasů zaměřil především na rozdíl v produktivitě doma
a venku. „Těžko říci, jak by se promítlo
do výsledku, kdybychom dali v první
půli jeden nebo dva góly. Výsledky na
venkovních hřištích máme diametrálně
odlišné. Nepředvádíme až tak špatný
fotbal, ale nevozíme body. V prvním
poločase jsme na sebe byli naštvaní,
kdybychom vstřelili aspoň branku,
v druhém poločase by se nám lépe dýchalo. Nakonec jsme paradoxně branku
obdrželi a situace byla pro nás daleko
těžší. Snažíme se, ale vždycky dostaneme gól, vždycky dostaneme tu facku.
Nevím, proč nemůžeme vstřelit první
branku my, jít tomu daleko víc naproti,
víc chtít, hrát s větší zarputilostí a strhnout první poločas na svoji stranu. Pak
už by se dýchalo hůř domácím a my
mohli chodit do brejků. Měli jsme to
opravdu těžké, domácí jsou kvalitní
mužstvo, v domácím prostředí jsou
silní. I za tu remízu hráčům poděkuji

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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vzhledem k vývoji utkání,“ smířil se s výsledkem trenér Kučera.
Oba soupeři po závěrečném hvizdu
sčítali ztráty na půdě disciplinárních
opatření. V případě Prostějova lze
očekávat dokonce dvojnásobné oslabení kvůli čtyřem nasbíraným žlutým
kartám.„Se Susem jsem tak trochu počítal, ale jsem rozladěný z karty pro Poláka,
šel situaci spíše uklidňovat. Samozřejmě
tam v první chvíli vyběhl agresivně, ale
zkoušel situaci uklidnit, myslel to dobře.
V Brně nám bude hodně chybět, protože
to je hráč, který podává kvalitní výkony,“
mrzelo Machalu, který se ještě nevzdává
naděje na případné odvolání kvůli očekávanému disciplinárnímu postihu.
Probíralo se také vyloučení Tijaniho po
brutálním faulu na Slaměnu. Trenér Kučera sice připustil, že podrážka šla dopředu a po odehrání míče byl dohrán také

Slaměna, připomněl ovšem podobné
zákroky Janíčka v první půli, i když samozřejmě nikoli takto flagrantní. Podle něj je
samozřejmě na posouzení toho kterého
rozhodčího, jak k situaci karetně přistoupí. „Vyloučení Tijaniho pro nás byla také
komplikace, protože na hřišti byl Karel
Kroupa, který je nepříjemný při standardních situacích. My byli jen v deseti,
ale nakonec jsme to zvládli. Do dalšího
zápasu bude samozřejmě chybět, ale to
musí řešit každý trenér,“ komentoval tento herní moment jihlavský kouč.
Prostějovští fotbalisté mohou být i tak
předdvěmazávěrečnýmivenkovními
zápasy spokojeni. Bodovali ve třech
velmi těžkých zápasech a k úplné spokojenosti před „zimním spánkem“
jim schází ještě dva body. Protím jsou
na desátém místě Fortuna:Národní
ligy s 18 body.

2QUNGFPÊOUQWRGąGORTXPÊ7ÙP8ERMXMH
RQNQXKP[UQWV÷åGDWFG<DTQLQXMC o první šestku
PROSTĚJOV O nastávajícím víkendu je na
programu 15. kolo Fortuna:národní ligy, završující první polovinu soutěže. Fotbalisté
1.SK Prostějov v něm narazí na jiného soupeře, ovšem pod vedením trenéra, s nímž se
už v průběhu podzimu potkali. Miloslav Machálek totiž změnil působiště a z Líšně, s níž
eskáčko porazil jasně 3:0, přešel do Zbrojovky. Tam dostal za úkol dotáhnout známý
moravský klub do hry o postup do nejvyšší
soutěže.
Na předsezónní tiskové konferenci zopakoval tehdejší trenér Pavel Šustr přání všech, že jasným cílem
je postup. „Ověřili jsme si náročnost soutěže, budiž
nám tahle zkušenost k dobru,“ doufal sportovní manažer Tomáš Požár.
Zbrojovka do stíhacího závodu s konkurenty
z Jihlavy, Dukly Praha a Hradce Králové ovšem
nevstoupila úplně vydařeně. V úvodních pěti
zápasech třikrát remizovala a zvítězila pouze na
hřišti na podzim nejslabšího Sokolova. Doma si
poradila s Vítkovicemi a Líšní, ovšem prohrála na
Vysočině a už pod novým trenérem těsně padla
i na Žižkově. V závěru podzimní sezóny může
trenér Machálek spoléhat na dvojici domácích
zápasů, v tom prvním Brno porazilo Vyšehrad
4:1, v tom druhém změří síly právě s Prostějo-

vem. Na úplný závěr
pojedou na půdu zatím
vedoucích
Pardubic,
s nimiž doma remizovali
1:1.
S aktuálním postavením v tabulce nemohou být ve
Zbrojovce příliš spokojeni. Brnu totiž patří až čtvrtá
příčka, co je však důležitější, že na přímý postup mu
chybí hned sedm bodů, na místo zaručující postup
do baráže pak body tři.
Právě zápas s Vyšehradem rozhodli Brňané
v úvodní čtvrthodině zápasu, kdy si vytvořili až
tříbrankový náskok. O výhru se zasloužila sestava
Floder – Bariš, Šural, Šmíd, Eismann – Sedlák, Vaněk, A. Fousek (60. Krška), Šumbera (68. Magera) – Růsek, Přichystal (76. Pázler).
Mezi nejzajímavější letní přestupy patří návrat záložníka Ondřeje Vaňka z ruské Ufy, přestup dalšího
záložníka Fouska z Pardubic nebo hostování útočníka Pázlera z Liberce.
„Do Brna pojedeme se stejným záměrem jako do
Hradce Králové, to znamená pokusit se vyhrát.
Bude to samozřejmě hodně těžké nejen vzhledem ke kvalitě soupeře, ale i k našemu oslabení,
kdy budeme postrádat zejména zkušeného Poláka,“ poznamenal k nastávajícímu duelu trenér
Oldřich Machala.
(tok)

vs.

PROSTĚJOV Do finiše jdou i podzimní mládežnické soutěže. Nejstarší žákovský tým 1.SK
Prostějov se utkává s nejlepšími vrstevníky z celé
Moravy a zatím se mu daří natolik, že může pomýšlet na umístění v horní polovině tabulky, což
je důležité pro jarní část.
Aktuálně jsou svěřenci trenéra Aleše Ruse pátí se
ziskem dvaadvaceti bodů. „Podzimní sezóna se
nám dosud daří velice solidně. Polovinu zápasů
jsme vyhráli a patříme k těm lepším mančaftům
žákovské ligy,“ řekl na úvod trenér a odchovanec
eskáčka.
V neděli se jeho svěřencům podařilo porazit Frýdek-Místek 4:1. „Doufám, že ve zbývajících dvou kolech
se nám ještě podaří zabodovat a zůstaneme v horní
polovině tabulky. Naše dosavadní výkony je třeba
v samém závěru sezóny potvrdit,“ věří Aleš Rus.
Podle jeho slov v této soutěži těžký a lehký soupeř neexistuje, protože se jedná o výběr z celé Moravy. Zdá
se, že na hlavní cíl tohoto ročníku už mají bohatě nahráno. „Stále se pohybujeme mezi pátým a sedmým
místem, naším cílem je být do šesté příčky. Pokud se
to nepovede, nejde o žádnou tragédii, protože hlavně
je třeba soutěž udržet. S týmem, který máme k dispozici, jsme schopni tu první šestku v tabulce uhrát,“
věří svému týmu mladý trenér.
(tok)

„Čekal jsem, kdy takový gól přijde,“

těšil se Patrik Slaměna
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

PROSTĚJOV Do týmu přišel na podzim
jako poslední a hlavně nezatížený dvěma
smolnými duely s Jihlavou v minulém ročníku. Snad proto si záložník Patrik Slaměna
(na snímku) v klidu postavil balón k přímému kopu a zúročil natrénované dovednosti. Těsně před koncem utkání se stal ovšem
obětí likvidačního faulu a lze jen doufat, že
bude i na další zápas v pořádku.

yy Byl jste u dvou významných situací, hlavně jste vstřelil výstavní
branku. Šlo tedy o vaše nejlepší
vystoupení v prostějovském dresu?
„Nejlepší určitě nebylo, byly tam
chyby, o kterých vím a které musím
odstranit, aby moje hra byla ještě

lepší. Já se svým výkonem nejsem
nikdy spokojen, ale celkově si myslím, že jsme nehráli špatně. Odehráli jsme dobré utkání, ale ještě tomu
něco chybělo, abychom vstřelili
druhou branku a výsledek si pojistili. Takhle jsme dostali vyrovnávací
gól a potom to bylo těžké. Snažili

jsme se, ale už jsme toho nemohli
moc vytvořit.“
yy Brutální faul Tijaniho asi hodně bolel?
„Zákrok bolel hodně, nevím ani, jak
se to přesně seběhlo, v té rychlosti
jsem to nevnímal. Ale mohu chodit,
takže snad v pohodě, a doufám, že
příští týden proti Zbrojovce budu
připraven na sto procent.“
yy Čím si vysvětlujete rozdíl mezi
prvním poločasem a vstupem do
druhého, kdy jste najednou začali
Jihlavu přehrávat?
„Sám bych v tom až takový rozdíl
neviděl, ale druhý poločas byl rozhodně lepší než ten první, protože
jsme si v kabině řekli, co chceme hrát,

co musíme zlepšit. Na soupeře jsme
vletěli, chtěli jsme přidat druhý gól,
abychom byli klidnější. To se sice
nepovedlo, ale cíl, tedy větší aktivitu,
jsme splnili.“
yy Chtěl jste jít na přímý kop a věděl jste, kam přesně jej chcete
kopnout?
„Přímé kopy trénuji, takže jsem rád,
že mi to tam spadlo. Čekal jsem,
kdy ten gól přijde, a jsem za to moc
rád.“
yy Překvapila Jihlava něčím?
„V týdnu jsme se na ni připravili, podívali jsme se na videa, jak hraje. Dařilo se nám eliminovat její přednosti,
takže si nemyslím, že by nás něčím
překvapili.“
yy Berete výsledek jako ztrátu
dvou bodů?
„Jsme všichni zklamaní, že to mohly být tři. Možná zpětně budeme
rádi...“
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„Škoda laciné branky,“
litoval David Pašek

ESKÁČKO
MÁ PROTI JIHLAVĚ SMŮLU
Vysočina dohrávala v deseti, výsledek mohla i otočit
PROSTĚJOV Druhé utkání před televizními kamerami v novodobé historii přišlo pro Prostějov v hodině dvanácté, když se ve 14.
kole Fortuna:národní ligy loučil pro letošek se svými fanoušky.
V prvním poločase měla mírnou převahu hostující Vysočina, ovšem střelecky se neprosadila. Po přestávce bylo zvýšené úsilí domácích odměněno krásnou brankou Slaměny z přímého kopu.
Po hrubce v obraně však Jihlava vyrovnala a po hrubém zákroku
Tijaniho, který musel předčasně ze hřiště, dohrávala poslední minuty v deseti. S bodem tak nakonec byly spokojeny oba týmy.
vydařenější, eskáčko převzalo iniciativu a Jihlavu zatlačilo na její polovinu.
EXKLUZIVNÍ
Logickým vyústěním domácí aktivity
reportáž
byl výstavní gól Slaměny z přímého
pro Večerník
kopu. Hra směrem dopředu pak doTomáš
stala nový impuls po příchodu Kroupy,
který mohl rozhodnout o vítězství ještě
KALÁB
v poslední minutě zápasu. Mezitím však
Koubek využil chyby v domácí obraně
5VCXRąGFXÚMQRGO
a nájezd sám na Brédu proměnil. Nervy pracovaly po likvidačním zákroku
Jelikož se utkání hrálo v plánu 14. kola Tijaniho na střelce branky, za nějž si
až jako předposlední, oba aktéři věděli, od sudí vysloužil provinilec červenou
jak se vyvíjí postavení v tabulce. Jihlava kartu, kdy museli rozhodčí pacifikovat
chtěla určitě reagovat na výhry Pardu- hromadnou strkanici.
bic, Dukly a Zbrojovky, zatímco domá<¾UCFPÊQMCOåKM[
cí se v případě vítězství měli šanci posunout až na sedmé místo tabulky. Oba
týmy se potýkaly se ztrátami v základní První střelu na branku vyprodukovala
sestavě. Na straně Jihlavy nebylo do podle očekávání po deseti minutách
poslední chvíle jasné, jestli nastoupí nej- hostující Vysočina, konkrétně Lacko
lepší střelec soutěže Stanislav Klobása, vyslal na Brédu nijak razantní, ale skákaten se nakonec neobjevil ani na lavičce. vou střelu. Na druhé straně se po Polá„Standa sice trénuje, ale pořád se necí- kově přihrávce dostal k zajímavé příletí na zápasovou zátěž. Nechceme nic žitosti Rolinc, jenže jeho spíše přízemní
uspěchat, když jsou do konce podzimu centr proletěl vápnem bez povšimnutí
tři soutěžní kola,“ vysvětlil před zápasem spoluhráčů. Na konci první dvacetimitrenér Radim Kučera. To na straně do- nutovky Fortelný nejprve před Brédou
mácích pro změnu chyběl David Píchal, „přisvítil“, následnou Vaculíkovu střelu
v jeho případě byla ovšem absence do- s problémy Bréda zkrotil v rukavicích.
předu jasná, neboť byl v Hradci Králové O chvíli později si Novotný narazil se
po dvou žlutých kartách vyloučen. Do Zoubelem, jenže zakončení přesnosti
obrany se vrátili Biolek s Janíčkem, na vůbec nepobralo. Mimo směřovala i teč
Lacka. Slaměna měl v zápase dvakrát
pravé straně zálohy hrál Pašek.
příležitost rozehrávat přímý volný kop,
8ÚXQL\¾RCUW
v prvním poločase se jen zastřeloval,
když těsně minul levou tyč Vejmolovy
První poločas byl ve znamení mírné branky. Že si Jihlavané trénují signály,
převahy hostující Vysočiny, která si vy- přesvědčili po půlhodině hry Tlustý
pracovala několik zajímavých příleži- s Fortelným, který za hranicí vápna z votostí, jenže řešení povětšinou směřovalo leje napálil míč z rohového kopu, míč
mimo prostor branky. Vstup do druhé- těsně minul pravou tyč Brédovy branky.
ho poločasu byl pro domácí znatelně Deset minut před přestávkou Fortelný

PROSTĚJOV Zápas s Jihlavou docela bolel, i pravý záložník prostějovského eskáčka David Pašek
(na snímku) byl po zápase ještě
trochu otřesený. Přesto se podělil nejen o dojmy z právě odehraného zápasu, ale podíval se i na
nejbližší utkání proti brněnské
Zbrojovce.
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trestuhodně zahodil přihrávku Lacka,
když nedůraznou teč před prázdnou
brankou stačil pokrýt Bréda.
Po změně stran si vymodlil další standardní situaci pohotovým pádem Polák, z ideální pozice Slaměna namířil
tentokrát přesně k tyči – 1:0! Důrazný
Slaměna pak vybojoval míč pro střídajícího Kroupu, ten našel Koudelku,
ovšem zakončení postrádalo přesnost.
Čtvrthodiny před koncem poslal Brédovi vytříbenou navštívenku Mikuš,
míč se otřel o vnější tyč. Tucet minut
před koncem využil své rychlosti Koubek, který nečekanou možnost jít sám
na gólmana zužitkoval střelou k tyči
a srovnal skóre – 1:1. Do dvou příležitostí se ještě dostal Kroupa, nejprve po
vhazování z otočky mířil mimo a v poslední minutě hlavičkoval pouze do středu branky, kde stál připravený Vejmola.

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Televizní přenos lépe ukazuje detaily
hry jednotlivých aktérů. Právě v utkání
s Jihlavou tak vynikla klidná, rozvážná
a precizní obranná práce stopera Tomáše Janíčka. V zápase neudělal jedinou
chybu a všechny situace řešil s úžasným
přehledem.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Za prvé: na obou stranách soupisky
figurovalo jméno Mucha, přestože se
ani jeden do zápasu aktivně nezapojil. Není třeba připomínat, že druhý
brankář eskáčka Filip je synem asistenta trenéra Jihlavy Josefa. Za druhé: středomoravský fotbal byl silně
zastoupen v osobách bývalých vynikajících plejerů Oldřicha Machaly,
Josefa Muchy a Radima Kučery, kteří
toho ve své kariéře hodně odkopali za
olomouckou Sigmu.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Utkání bylo silně poznamenané televizním přenosem a jemu podřízeném
brzkém začátku již hodinu a čtvrt po
poledni i nevlídným počasím. Je škoda, že po slunečném týdnu se podzim
uplynulou sobotu přihlásil svým typickým počasím. Nepomohly snahy
o přilákání diváků, těch se na stadionu
krčily pouhé čtyři stovky. A ještě se
před hosty předvedli v nepříliš příznivém světle, když skupinka fanoušků po
utkání nevybíravě urážela trenéra hostí
Radima Kučeru...

Tomáš KALÁB

ƔƔ Jak hodnotíte utkání se silnou Jihlavou?
„V prvním poločase byla Jihlava
na šance lepší, to musíme uznat.
Druhý poločas už byl vyrovnanější,
vypracovali jsme si akce, které jsme
mohli dotáhnout k lepšímu řešení.
Právě z toho mohla padnout vítězná
branka. Škoda, že jsme inkasovali tak
lacinou branku, ale to je fotbal, to se
prostě stává. Každému z nás se někdy něco takového přihodí...“
ƔƔ Jak si vysvětlujete o mnoho
aktivnější nástup do druhé půle
ve srovnání s tou první?
„Nevím, mě to také překvapilo.
Přišlo mi, že Jihlava šla do začátku
druhého poločasu docela chladná.
Předpokládal jsem pravý opak, že
na nás vlétnou a budou chtít zápas
rozhodnout. Opak byl pravdou.
Dali jsme gól, krásný gól, ale mohli
jsme ještě nějaký pojišťovací přidat.“
ƔƔ Nastoupil jste na postu pravého záložníka, jak jste si to tam
užil?

(QVQ,QUGH2QRGNMC

„Já jsem vždy hrál pravého záložníka, ovšem teď jsem trochu sestavou
cestoval, ale mně to nedělá problém. Většinou bylo třeba zaskočit
za někoho, kdo z nejrůznějších důvodů vypadl.“
ƔƔ Jak vidíte utkání se Zbrojovkou pohledem hráče, který brněnské prostředí dobře zná?
„Zbrojovka má určitě kvalitní tým,
hlavně na domácím hřišti, venku
už to tak stoprocentní není. Ale je
to kulaté, když se nám podaří co
nejdéle udržet nulu v zádech, tak
by domácí mohli znervóznět. Oni
musí, my jsme relativně klidnější
tým.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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„První poločas jsme z naší strany hráli velice dobré utkání. Měli jsme územní převahu a vytvořili jsme si
šance, jenže v koncovce jsme totálně selhávali. Malá produktivita vzhledem k množství šancí mě mrzí.
Měli jsme vstřelit aspoň jeden gól, což se nestalo. Ve druhém poločase se hra srovnala, domácí vstřelili
gól a samozřejmě pak byli nepříjemní. Na hřiště přišel Karel Kroupa, takže to bylo hodně soubojové,
a my to měli v ten okamžik těžké, protože jsme museli dobývat. Domácí velice dobře bránili, i když byli
stále nebezpeční v brejcích. Nám se nakonec po chybě, což se ve fotbale stává, podařilo srovnat na 1:1.
V závěru i v deseti hráčích jsme to možná mohli strhnout na svoji stranu. Hráče musím pochválit, výkon
byl mnohem lepší než na Vyšehradě. Žalostná koncovka nás dnes možná stála dva body navíc.“

1NFąKEJ/#%*#.#5-2TQUV÷LQX
„V prvním poločase jsme nebyli dostatečně agresivní, Jihlava samozřejmě prokázala svou kvalitu. Ztráceli jsme hodně balónů, hlavně uprostřed hřiště, nebyli jsme
dobře na balónu, Jihlava měla převahu a vytvořila si šance. První poločas jsme přežili a do druhého jsme vstoupili lépe, byli jsme daleko agresivnější a měli i více ze
hry. Myslím, že jsme v poli byli i trochu lepším týmem. Dali jsme vedoucí branku,
bohužel vyrovnávací gól byl hodně hloupý. Je to s tímto soupeřem už potřetí. Je
samozřejmě velká škoda, že jsme vedení neudrželi. Ale mužstvo musím pochválit,
Jihlava je velmi kvalitní soupeř, výsledek je asi spravedlivý.“

FC Vysočina Jihlava
1 :1
14. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
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PROSTĚJOV
Střely na branku:

Střely mimo branku:

4

Rohové kopy:

4

Smejkal

1 : 1

JIHLAVA

Branka: 78. Koubek

( 0 :0)

2

Rozhodčí: Adámková - Novák, Odrážka

Střely na branku:
Diváků: 445

Střely mimo branku:

7

Rohové kopy:

Žluté karty: 66. Sus, 74. Koudelka, 88. Polák

Červená karta: 88. Tijani. Žluté karty: 22. Smejkal, 40. Novotný, 51. Zoubele

Střídání: 59. Kroupa za Rolince, 90.+1 Pernackij a za Koudelku, 90.+4 Šteigl za Slaměnu

Střídání: 60. Mikuš za Smejkala, 66. Koubek za Jawa, 79. Rezek za Javůrka
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ZHLEDNA

DVA SLEPENÉ GÓLY STÁLY URČICE ZÁPAS
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Kostelec na Hané své hřiště v důležitém souboji uhájil

KOSTELEC NA HANÉ Slušný začátek, perfektní konec. Kostelci
na Hané se doma zadařilo a po solidním výkonu dokázal v sobotním utkání 14. kola skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS přehrát
v regionálním derby Určice. Důležitý zápas pro oba týmy tak měl
mnohem lepší vyústění pro domácí, kteří se dosud potáceli na
dně tabulky druhé nejvyšší krajské soutěže. Naopak Určičtí si tímto zkomplikovali vyhlídky na záchranářské boje.

BYLI JSME
U TOHO
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
5VCXRąGFXÚMQRGO
Favoritem střetnutí byli hosté. Těm sice
taky příliš nejde dělat výsledky, nicméně
průběžně sbírají bod nebo dva. A nacházeli se v horším středu tabulky. Oproti
tomu domácí teprve víkend zpátky utnuli devítizápasovou sérii proher.

8ÚXQL\¾RCUW
První poločas byl ve znamení převahy
Kostelce na Hané. Hned na úvod se
opakovaně mohl prosadit Adam Grulich. A právě on jakoby ukázal, jak bude
utkání vypadat. Oproti papírovým předpokladům to byl totiž právě Kostelec,
kdo udával tempo hry. Byl častěji na míči,
vytvářel si šance. I když celkově jich v prvním poločase bylo na obou stranách jako
šafránu. A těch důležitých ještě mnohem
méně. Nicméně domácí se dokázali dostat do vedení, ovšem dostali gól do šatny,
což jindy pořádně dokáže s psychikou inkasujícího týmu zamávat.
Nicméně nestalo se tak. Kostelec
zprvu nehrál hůře, ale také Určice se
začaly hlásit o slovo. Hrozily zejména
po rozích, i střelbou z dálky. Většinou
však jejich pokusy končily těsně vedle.
Druhý poločas celkově vypadal herně
lépe, hrál se vyrovnaný fotbal, přibylo
šancí. Dvě se nakonec krátce po sobě
podařilo využít Kostelci na Hané. Určice už na branky nenašly odpověď,
a tak ve druhém derby po sobě prohrály. Tentokrát navíc nezískaly ani bod.

-T¾VEGRQVÆVQCMEKUGOÊéXT¾VKNFQX¾RPC7TéKE#/KEJCN.WåPÚJQJNCXQWċWMNFQ
DT¾P[
Foto: Michal Sobecký

Hned v začátku měl dvě velké šance
Adam Grulich. Jenže nepodařilo se
mu trefit zařízení. Následovala jej možnost Holoubka, míče se však nedočkal
u brány včas. Kostelec do utkání vstoupil lépe, aktivněji. A trenér hostí David
Kobylík neskrýval své rozladění. Určice
se k prvnímu ohrožení brány dostaly
až v 18. minutě, rána to ale byla značně
nepřesná. První střela mezi tři tyče šla až
dvě minuty nato, ovšem hosté nemířili
zcela přesně. Kostelec se pak snažil důrazně napadat a nakonec z toho těžil.
Domácí totiž opakovaně získali v dohledu vápna balón, Hruban ho vrátil
centrem před bránu a Lužný hlavičkou
míč umístil přesně k tyči – 1:0. 26. a 28.
minuta opět nabídly šance domácích.
Holoubek ale trefil jen Lužného a následně Adam Grulich těsně nestihl míč
před bránou. Lukáš Grulich pak zase
netrefil střelou z osy hřiště.
Závěr poločasu se zprvu zdál být nepříliš pohledný. Adam Grulich se během
něj srazil s Hýblem, také Kupka dostal
od brankáře naloženo. Kadlec po souboji pak skončil mimo hřiště, ze kterého
musel odkulhat. Do hry už se nezapojil.
Nicméně hosté nezapomněli ani na
střelbu. A vůbec první vážnější šanci
proměnili: Bross po náběhu po křídle
pokračoval podél brankové čáry, zbavil
se soupeře, nacentroval a míč u druhé
tyče uklidil do sítě Antoníček – 1:1.
Odpovědět chtěl Hruban nákopem na
Holoubka, ten však nezpracoval.
Druhý poločas zprvu pokračoval mírným tlakem a akcemi Kostelce. Nicméně Určice odpověděly střelou Krajíčka,
v 58. minutě zase důrazem Frehara na
brankáře, který po střetu skončil na
zemi. Krajíčkovu nahrávku se následně

snažil využít Šlézar, z dálky ale minul tyč.
Určice se jakoby oklepaly z nedobrého
startu do zápasu. A uvědomily si, že
budou muset přidat. A tak po šedesáté
minutě diváci zaznamenali dva nebezpečné rohy hostí. V 67. minutě se zase
Slezák dobře dostal přes několik hráčů,
nahrál Brossovi, ale ten poslal míč jen
do rukou brankáře. Boční síť pak také
trefil Antoníček, Šlézar opět zkoušel
střelu z dálky. Ale marně. „Je to remízový zápas,“ zněly tou dobou komentáře
diváků. „Skončí to 4:1,“ tipovali jiní.
Jak se ukázalo, blíže, a aspoň výsledkově,
byla druhá skupina. Určice totiž sice ve
druhém poločase byly o něco lepší, ale
neproměňovaly. Kostelec zase hrozil
díky tomu, že má rychlé, mladé hráče.
Nejprve se dokázal prosadit u levé tyče
Chytil (2:1), ale rychlost byla zejména
potřeba u třetí branky. Ta padla poté,
co se Lužný dostal před svého strážce
a obkopl vyběhnutého brankáře – 3:1.
Protesty ohledně ofsajdu rozhodčí nevyslyšel a tak se domácí mohli radovat.
Prakticky ihned: utkání záhy skončilo,
Určice už neměly čas na odpověď.

ale, že si s míčem tyká. Opakovaně
se dostával do šancí, nebál se riskovat. Hodně hře pomáhal a ve svém
věku toho trvale nemálo odehraje za
„áčko“. Ani tentokrát rozhodně nezklamal, naopak.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Určice hrály v krátké době podruhé derby, týden zpět remizovaly
s Čechovicemi a padly na penalty.
Během utkání dostal jeden z diváků
pověstný headshot, rána jej ale neskolila. A řada diváků pak také sledovala vývoj utkání 1.SK Prostějov
– FC Vysočina Jihlava. Kde to jen
šlo: v klubové místnosti, na mobilu
nebo aspoň prostřednictvím svých
známých.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ

Celkem klidná. Dorazil nevysoký počet diváků, kteří záhy měli co dělat,
aby nezmrzli. Sám závěr zápasu už
tak poklidný nebyl, diváci několikrát
protestovali proti přiřknutí autu. Stej1UQDPQUVWVM¾PÊ
ně jako hrající trenér David Kobylík,
kterému se nezdála jedna z možných
Talent Kostelce na Hané Adam ofsajdových situací. Shodou okolnosGrulich je sice ročník 2003, ukázal tí po ní padl gól.

KOSTELEC NA HANÉ
V utkání vstřelil dvě
branky, hlavou a po
brejku, a patřil tak
na trávníku mezi nejviditelnějšími hráči
derby mezi jeho Kostelcem na Hanéa hosty z Určic. Mohl navíc přidat i třetí gól,
nahrávku Hrubana
ale u tyčky neproměnil. A právě Michal
Lužný se společně
s Večerníkem ohlédl
nejen za zápasem,
ale také za současFoto: Michal Sobecký
nou situací Kostelce
na Hané, kterému nadále hrozí se nám za celou podzimní část moc
nepodařilo. Přijel i Móri. Takže si to
sestup.
všechno sedlo.“
ƔƔMáte teď na závěr podzimu dvě
ƔƔ Jak hodnotíte utkání?
výhry za sebou. Je tedy skoro ško„Bylo to hodně vyrovnané. S týmem da, že končí podzimní část?
nejsme v dobré pozici, takže zápas „No teď jsme si to zrovna v šatně
byl dost o bojovnosti.“
říkali. Právě asi požádáme svaz, aby
ƔƔ Co utkání podle vás rozhodlo? nám ještě něco na podzim přehodil.“
„Myslím si, že jsme na tom fyzicky (smích)
byli lépe než soupeř. A více než Urči- ƔƔCo ale s jarní částí? Pozice Kosce jsme také drželi balon. Ve druhém telce stále ještě není ideální, ani
poločase jsme ale vůbec nehráli – z pohledu záchrany.
naštěstí to tam padlo.“
„Musíme určitě sehnat nějaké hráče.
ƔƔ V tom prvním ale, jak jste na- A udržet kluky, co jsou tady, pohroznačil, jste byli výrazně lepší. Čím madě. Myslím si totiž, že máme kvato bylo? Lepším pohybem?
litní kádr, hlavně mladý. Takže kdyby
„Asi ano. Vletěli jsme na ně. Koneč- se sem přitáhli dva dobří hráči, tak už
ně jsme se sešli v plné sestavě, což by to pak bylo o něčem jiném.“

Michal SOBECKÝ
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„V prvním poločase jsme byli více na míči, taky se nám podařilo vstřelit gól. Dostali jsme ale vyrovnávající branku z ojedinělé
šance Určic, kdy si myslím, že to bylo jejich první zakončení na bránu. Podcenili jsme tu situaci, gól nás srazil na kolena. Do
druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivně, ale Určice nás překvapily svou aktivitou, převzaly otěže zápasu, zatlačily nás. Ale
postupem času jsme se zvedali, podařilo se nám vstřelit vítěznou branku, tam to stoper chytil a dal na 2:1 a potom v závěru už
to bylo navíc, Určice hrály hodně vabank nahoře a podařila se nám brejková situace. Myslím si ale, že jsme vyhráli zaslouženě.
První poločas jsme odmakali, druhý už byl horší, ale šli jsme si za výhrou. Musím hráče pochválit.“

&#8+&-1$;.ª-t64'0¦46,51-1.74è+%'
„Ostudný výkon většiny hráčů, co nastoupili v tomhle
zápase, kterým jsme zahodili bod z Čechovic a vůbec
podzimní část sezóny. Myslím si, že pokud budeme takto
přistupovat k zápasům, tak máme problém. A mrzí mě to.
Byl to prostě důležitý zápas a ten přístup byl tragický. Co
k tomu dál říct, nevím...“

TJ Sokol Určice
3 :1
FGP Studio I.A třída Olomouckého KFS, skupina B
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Branky: 24. a 88. Lužný, 84. Chytil

KOSTELEC

Střely na branku:
Střely mimo branku:

3

Rohové kopy:

Žluté karty: 52. Chytil, 75. Jurník, 89. Lužný
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Krajíček

3 : 1

Branka: 44. Antoníček

URČICE

( 1 :1)

7

Rozhodčí: Drápal – Štětka, Šerý.
Střídání: 64. Jurník za L. Grulicha,

75. Jamrich za A. Grulicha, 75. Juračka za Kupku, 89. Fink za Lužného

Střely na branku:
Diváků: 50

Střely mimo branku:

5

Rohové kopy:

Žluté karty: 63. Krajíček, 69. Žáček, 89. Zelina
Střídali: 42. Antoníček za Kadlece, 75. Mašek za Mariánka, 88. Čajan za Šnajdra
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hry. „Hráli jsme lépe. Vytvořili jsme si i nějaké šance, ale
nedařilo se je proměňovat.
Remíza byla asi spravedlivá.
V penaltách nám pak chytil brankář dvě, Výmola byl
dnes jednoznačně nejlepším
hráčem,“ ocenil kvality svého
brankáře Růžička.
A jak byl po zápase spokojený? Lipová ztratila bod
a může to klidně přispět
k ohrožení pozice těsně pod
špicí soutěže. Pavel Růžička
byl ale s konečnou dělbou
bodů přeci jen spokojený.
„Beru to po prvním poločase jako úspěch. Nebyla tam
z naší strany ani dostatečná
bojovnost. Dva body tedy
beru všemi deseti,“ poznamenal trenér Lipové. Jeho
tým čeká na podzim ještě
jedno utkání. Tuto sobotu od 14.00 hodin přivítá
na svém hřišti tým z Ústí
u Hranic.
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PROSTĚJOV Víkendové zápasy
týmů z Prostějovska byly často o tom,
který si lépe poradí s absencemi. Zejména ty zdravotní dávaly jednotlivým mužstvům zabrat.
Například Jesenec-Dzbel se musel vyrovnat se hrou bez Jiřího Tichého či
Martina Laštůvky, Plumlovu nadále

chybí vykartovaný Adam Hladký a Michal Spáčil, který ještě nesundal sádru.
Také Čechovice, sok Plumlova, však
měly namále. A tým musely lákat, jak
se dalo. „Řádí u nás nějaká chřipková
epidemie nebo něco. Šest hráčů onemocnělo. Nastoupili ale a musím jim
vyseknout poklonu. Je vidět, že jim o če-

chovický fotbal skutečně jde, když doslova riskovali své zdraví,“ poznamenal
trenér Čechovic Lukáš Koláček.
S absencemi bojují ale také další týmy.
A i kvůli tomu se vesměs trenéři jednotlivých celků na jednom vzácně shodnou:
ještě štěstí, že už je podzimní část ligy
minulostí.
(sob)

nární komise. „Pětaosmdesát minut nás
jejich trenér uráží. Po druhém z faulů na
našeho hráče jsem to už nevydržel. Nakonec jsem tak dostal červenou a musel
jsem odejít,“ poznamenal k utkání kouč
Konice.
Více jej ale nyní trápí stav hráčů. „Bude
to na delší dobu. Kořenovský byl faulován do levého kolena, Krása dostal naloženo na hlavu a na bok,“ konstatoval
Petr Ullmann. Odhaduje tak, že mu
hráči budou chybět i na zimní přípravu. V obou případech se přitom jedná
o kvalitní, zkušené hráče, členy základní
sestavy.
(sob)

2:2

PROSTĚJOV Páté místo a celková
spokojenost. To je výsledek snažení
fotbalistek z Držovic. V posledním
zápase solidní podzim podpořily
jedním bodem za remízu s Bezměrovem. Mohly být přitom body tři.
„Začali jsme dobře a dostali se brzy do
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vedení. Od třicáté minuty nás už ale
soupeřky fyzicky přehrávaly,“ uvedl
trenér Držovic Tomáš Jetel. Zatímco
v prvním poločase se to ještě na skóre neprojevilo, druhý už byl v tomhle
směru jiný. „Dostali jsme branku z nešťastné penalty a ještě jednu. Fyzicky
jsme odešli. Bod byl ale zasloužený,“
vyjádřil se Jetel.
Jeho svěřenkyně nakonec získaly
osmý bod a dostaly se díky němu na
pátou příčku. Tedy přesně doprostřed

DO 15. listopadu 2019

PROSTĚJOV S nepříjemným závěrem utkání se museli smířit fotbalisté Konice. Ti sice v utkání 14. kola
I.A třídy Olomouckého KFS vyhráli
v Lipníku nad Bečvou 3:1, nikterak
ale bez následků. Utkání totiž poznamenaly fauly domácího celku, jehož
hráči tak způsobili několik zranění.
„Hektický závěr odnesli dva hráči zraněním. Byly to zákroky, kdy soupeř vůbec nehrál balon,“ uvedl trenér Konice
Petr Ullmann. Sám na lavičce do konce
zápasu nevydržel. V 85. minutě dostal
červenou kartu za slovní konflikt s domácím trenérem. A čeká jej tak disciplitabulky. A tím splnily hráčky také
předsezónní cíl. „Za mě je s celým
podzimem spokojenost, páté místo
je perfektní. Se všemi týmy jsme byli
schopní hrát vyrovnané zápasy a ještě
bodovat. Kdyby mi to někdo řekl před
třemi lety, když jsme začínali, nevěřil
bych,“ ocenil vývoj svěřenkyň Tomáš
Jetel.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem najdete na straně 27

VH]yQ\RKUiÿHLWUHQpUD Držovice urvaly na závěr podzimu bod
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Těžký zápas za sebou mají
hráči Lipové. Ve Velkých
Losinách se doslova museli prokousávat k bodům. Nakonec mají dva,
ale úspěch v utkání visel
na vlásku: soupeř Lipovou
pořádně trápil a svěřenci
Pavla Růžičky tak měli co
dělat, aby bodově navázali
na předešlé úspěchy. Své
o tom říká i skutečnost,
že byl trenérem Lipové
za nejlepšího hráče týmu
označený bez pochyb
brankář Výmola.
Zejména úvod utkání se
podle Pavla Růžičky nevydařil. O herní pohodě se
nemohlo v žádném případě
hovořit. „Hlavně první půle
byla velice špatná. Domácí
byli lepší, fotbalovější, byli
dříve u míče. Hodně nás
podržel gólman,“ přiznal
Pavel Růžička. Po přestávce
ale přišlo zlepšení a zklidnění
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PROSTĚJOVSKO Víkendové zápasy v I.A třídě skupině „B“ Olomouckého KFS papírově slabším celkům příliš nepřály. S jedinou
výjimkou: Kostelec na Hané totiž doma přehrál favorizované Určice. A prozatím utekl hrobníkovi z lopaty. Zato Plumlov ne, bez klíčových hráčů byl snadným soustem pro Čechovice. Méně hladce pak zvítězila Konice, která si ale vedení z prvního poločasu uhájila.
Protivanov naopak zcela nestačil lídrovi z Brodku u Konice.
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Plumlov

více ve Fotbalové rozhled
ně na straně 35
Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

„Utkání poznamenala absence klíčových hráčů soupeře. Do poslední
chvíle jsme nevěděli, s kým Plumlov
přijede. Soupeři chyběl Hladký a Spáčil, což je pro něj citelné oslabení. Do
utkání jsme vstoupili dobře, brzy jsme
vedli. Začali jsme krásnou průnikovou nahrávkou Kolečkáře na Jána. Od
začátku jsme si to tak udělali klidné.
Vedení jsme ještě do přestávky navýšili. Hráče jsem ale nabádal k tomu,
abychom dále hráli aktivně, jak nám
ukázalo utkání s Určicemi, dvoubrankový náskok ještě nemusí nic znamenat. Udělali jsme nějaká střídání. Druhý poločas jsme měli pevně v ruce.

to, až zase kluci dostanou přes zimu „Věděli jsme, že nás čeká těžký souchuť na fotbal. Právě ta tam místy peř, který má své kvality. Začátek
chyběla, ale věříme, že se to do jara utkání nám vyšel, po trestném
změní.“
kopu dorážel úspěšně Drešr. Potom
TJ Sokol
jsme inkasovali po chybě, ale to nás
Konice
nakoplo. Krása dal krásně do šibe3:1
TJ Spartak Lipník nice a pak ještě utekl soupeřům Paš
(3:1)
QDG%HćYRX
a pěkně přehodil brankáře. Dostali
Branky: 12. Krása, 36. Drešr, 42. jsme se tak do zaslouženého vedePaš – 33. Zelenay. Rozhodčí: Šteier ní. Druhý poločas už byl zcela v naší
– Kopecký, Vachutka. Žluté karty: režii a soupeř byl rád, že to skončilo
29. Procházka, 71. Pěruška – 12. Ko- jen trojkou. Kluci hráli s chutí, měli
vařík, 15. Hotěk, 76. Pospíšil, 80. Ze- jsme dobře čtyři stoprocentní šanlenay, 84. Kubica. Diváků: 85.
ce. Paš šel sám na branku, Kamený
Sestava Konice: Zapletal – L. Bílý, a Širůček trefili břevno. Mrzí mě
Oščádal, Drešr, Procházka (46. Ka- hektický závěr, kdy se to soupeř
mený) – Krása (87. Blaha), Pěruška snažil vyhecovat. Výsledkem jsou
(72. Cetkovský), Kořenovský (90. dva tvrdé fauly a vážnější zranění
Rus), F. Bílý – Širůček, Paš (80. Ho- našich hráčů. Celkově závěr utkání
lub). Trenér: Petr Ullmann.
byl takovou kaňkou, takhle se fotbal
nehraje. Přeci jen to děláme pro raHodnocení trenéra Konice
dost a musíme jít další den do práce.“
Petra Ullmanna:
(sob)
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PROSTĚJOVSKO Víkendovým programem skončila podzimní část I.B třídy, skupiny A Olomouckého KFS. Jak na něj budou týmy
z Prostějovska vzpomínat? Většina dobře. Pivín totiž dokázal porazit Kovalovice a přezimuje na druhém místě. Vrchoslavice pak dokázaly těsně porazit dalšího soupeře. Klenovice a Mostkovice oproti tomu opět ukázaly, že podzim je nezastihl v dobré formě. Otaslavice
pak můžou mrzet nepovedené penalty. A nízká produktivita.

kal. Rozhodčí: Čampišová – Straka,
Jílek. Žluté karty: 45. Bundil – 19.
Sedlák, 52. M. Pospíšil. Diváci: 95
Sestava SK Protivanov: Piták – Z.
Pospíšil, Dvořák, M. Pospíšil, Rozsíval
(62. D. Sekanina) – R. Sedlák, T. Sekanina, V. Nejedlý (86. Fiedler), KroHodnocení asistenta trenéra
páč, D. Sedlák (34. Menšík) – Grmela
Plumlova Lukáše Petra Kišky:
(81. K. Nejedlý).
„Bylo to jednoznačné utkání na jednu Hrající trenér: Milan Piták.
bránu. Hned zkraje jsme dostali gól
Hodnocení asistenta trenéra
a bylo prakticky rozhodnuto. Máme
problémy s absencemi a nedokázali Protivanova Daniela Nejedlého:
jsme se s nimi vyrovnat. Navíc nám „Zápas zakončil náš nepovedený podjedno zranění ještě během utkání při- zim a výkon v něm korespondoval
s našimi předešlými. Mohli jsme dát
bylo. Prohráli jsme zaslouženě.“
první šanci a neproměnili jsme. PoFK Brodek
tom už soupeř ukazoval, proč je prvX3İHURYD
ní a my tam, kde jsme. Brodek mohl
6:0
SK
(3:0)
dát v zápase i více gólů. My měli pár
Protivanov
šancí, ale nevyužili jsme je. Nicméně
Branky: 5729. A 59. Bundil, 39. soupeř vyhrál absolutně zaslouženě.
A 63. Chytil, 6. Kudlička, 69. Zatlou- Těšili jsme se na konec podzimu, na

Soupeře jsme k ničemu nepustili, my
navíc byli efektivní. Za výsledkem
tentokrát stojí dřina hráčů. A cením
si toho, že i když někteří hráli se sebezapřením, nemocní a s horečkami, tak
do utkání dali maximum.“

Protivanov schytal na závěr podzimu debakl
Kiška, Kotlán, Gryglák, Vysloužil – Aujezdský, Ševcůj, Bárta, Fajstl (65. Bureš)
– P. Kiška (52. Kratochvil), Parák (76.
Kolařík). Trenér: Petr Matoušek

I. B třída skupina A

Branky: 3. a 79. Ján, 23. a 39.
Frys, 88. Haluza. Rozhodčí: Januš – Straka, Zbožínek. Žluté karty: 42. Klimeš, 58. Haluza, 69. Ján
– 15. Bárta, 57. Parák. Diváci: 60
Sestava TJ Sokol Čechovice: Klimeš – Hanák, Lakomý, Walter (46.
Haluza), Běhal – Ján (82. Zacpal), Kolečkář, Novák (80. Frohn), Frys (58.
Halouzka) – Jáhl (72. Petržela), Muzikant. Trenér: Lukáš Koláček
Sestava TJ Sokol Plumlov: Grepl – J.

5:0
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3:1
(1:1)

FC Kostelec
na Hané
TJ Sokol
8UćLFH

þHFKRYLFHXVSĚO\YGHUE\WDNp.RQLFHWŐtERGRYi

I.A třída skupina B

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

NA ROK 2020 ZDARMA!!!

ZÍSKEJTE SLEVU A REDAKČNÍ KALENDÁŘ

TJ Sokol
Otaslavice
TJ Sokol Horní
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TJ Sokol
Vrchoslavice1946
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TJ Sokol
Klenovice
FK
Troubky

„Dvacet minut jsme soupeře v prvním
poločase mlátili, dali jsme z toho jeden
gól. Měli jsme přemíru neproměněných
šancí. Soupeře jsme pustili párkrát k brance, měl asi tři šance. Potom jsme dali na
2:1, opět jsme ale poté neproměňovali.
Soupeř byl trochu aktivnější, snažil se to
vyhecovat. Bylo vidět, že si přijel pro tři
body. Celkově si ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Hodnocení trenéra
Vrchoslavic Miroslava Panáčka:

čík – Trávníček, Holub, Kaňkovský,
O. Dostál – Machálek, Horák, Fialka, Horák – M. Dostál (87. Klesnil),
Hradil. Trenér: Miroslav Panáček.

TJ Sokol
Újezdec
TJ Sokol
Mostkovice

„Myslím, že jsme odehráli slušné utkání. Snažili jsme se kombinovat, vytvořili
jsme si také dost šancí. Troubky do čeho
koply, z toho byl gól. Po snížení jsme
udělali chybu a dostali na 1:3. Z přímého kopu jsme dali gól a následně tlačili
soupeře. Dadák a César měli nějaké šance, ale nedali a v závěru nám utekl hráč
a rozhodl zápas.“

Hodnocení trenéra
Vladimíra Horáka:

Klusal. Žluté karty: 44. Liška, 65. Prášil, 81.
Dadák, 90. César – 19. Zatloukal, 37. Petráš,
71. D. Brázda, 81. Matela. Diváků: 99.
Sestava Klenovic: Pokorný – Frys,
Prášil, Liška, César – Drexler, Dadák –
Skřička, Rozehnla, Popelka – Zapletal.
Trenér: Vladimír Horák.

3:1
)2:1)

Sokol
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TJ Sokol
Kovalovice

„Začátek zápasu byl jednoznačně soupeřův. Dostali jsme góly, které pramenily
z individuálních chyb. A ty z tlaku soupeře.
Jeden balón jsme vykopávali z čáry. Ve druhé půli jsme vyrovnali hru, měli jsme šance,
ale neproměnili je.“

Hodnocení trenéra
Ivo Kroupy:

vlastní. Rozhodčí: Labaš – Vybíral, Gardián.
Žlutékarty: 33. Foret, 86. Bureš a Němeček,
89. Krčal. Diváků: 102.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Šlambor
(79. Vánský), Kroupa, Milar, Drábek (46.
Kazda) – Vojtíšek, Jančík (71. Zapletal),
Bureš, Karafiát (37. Krčal) – Němeček,
Foret. Hrající trenér: Ivo Kroupa.

„Jsme rádi, že jsme obhájili domácí
tvrz. Konečně jsme měli kompletní
kádr. Kdyby to dopadlo 8:5, bylo by to
vzhledem k šancím férové. Kovalovice
mají hodně vysoký tým, my jsme ale
dobře začali, dali jsme z trestného kopu
gól. Dokázali jsme dát také na 2:1. Měli
jsme hodně šancí. Ve druhém poločase
nás soupeř přitlačil, vysunul své vysoké
hráče dopředu. Musím pochválit Martina Sedláka, že je dokázal uhlídat. Měl
to na předstoperu těžké. Navíc nám zachytali oba gólmani. Výsledek je pak asi
spravedlivý.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Jaroslava Svozila:

Sedlák, 21 Pátek, 52. Valtr, 89. Trajer –
28. Jarmer, 76. Hromada. Diváků: 150.
Sestava Pivína: Fürst (46. Oršel) –
Martinec, Sedlák (73. Šišma), Bartoník,
Pátek (46. Pospíšil) – Frýbort, M. Svozil,
Petržela, Valtr – J. Svozil, Trajer (90. Šimek). Trenér: Jaroslav Svozil.

TJ Sokol
Leština
TJ
6PUņLFH

Branky: 80. Hajtmar – 30. Klus. Rozhodčí: Novák – Kreif, Sebok. Žluté karty: 44. Kejík, 55. Hajtmar, 65.
Effenberger – 24. Luža. Diváci: 30
Sestava TJ Smržice: Kollmann – Vařeka, Klus, Gottwald, Augustin – Pleva
(73. M. Studený), Kotlár, M. Verner,
Kalandřík (89. Grepl) – Luža, Š. Verner
(82. A. Studený). Trenér: Ivo Zbožínek

3:4 pk

1:1
(0:1)

„Začali jsme dobře, dostali jsme se do
vedení. Měli jsme taky trochu více ze
hry. Nabádal jsem v poločase hráče, že
musíme přežít začátek toho druhého.
To se podařilo, dali jsme i gól, ale nebyl
uznaný. Soupeř naopak po naší chybě
z hozeného autu vyrovnal. Pak měl ještě jednu dobrou šanci, podržel nás ale
brankář. Po tom závěru tedy bereme dva
body rádi, penalty se nám tentokrát vy-

Hodnocení trenéra
Smržic Ivo Zbožínka:

FC
+QđYRWtQ
Jesenec
-Dzbel

Branky: 32., 50. a 55. M. Holub, 14.
Poledna, 22. Šulc, 64. Vánský, 77.
Barčík – 9. Poles, 83. Burget. Rozhodčí: Sedláček – Holý, Vojáček. Žluté karty: –. Diváci: 105
Sestava Jesence-Dzbelu: Burget –
Tyl, Horák, Trnka, Žouželka – Pro-

7:2
(3:1)

dařily. Za mě spokojenost.“

Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu Petra Tichého:

„Jsme rádi, že už podzimní část sezóny skončila. Na konec jsme čekali
jako na smilování. Odehráli jsme zápas
prakticky v jedenácti lidech. Bohužel
úroveň fotbalu byla z naší strany tak třetí třída. Je to ale kvůli absencím, hráči
jsou navíc přetažení. Je to prostě, jak to

FK Velká
%\VWİLFH
TJ Haná
3URVWđMRY

Branky: 45. Krupička, 65. Cibulec.
Rozhodčí: Šmíd – Kryl, Sedláček.
Žluté karty: 86. Schmidt – 88. Krupička. Diváci: 57 Sestava TJ Haná Prostějov: Marák – Trnavský, Makowski

0:2
(0:1)

„Byl to vyrovnaný zápas, na to, o jakou
se jedná soutěž, tak taky poměrně kvalitní. My byli lepší před bránou a díky
tomu jsme taky zvítězili. Takže jsme
spokojení.“
(sob)

Hodnocení trenéra TJ Haná
Prostějov Daniela Koláře:

keš (83. Čížek), Burget, P. Tichý, je. Nikdo to sice neodevzdal, ale prostě (75. Jančiar), Macourek, Kolář – Ja.
Ošlejšek – Poles, Svoboda. Trenér: jsme prohráli. Uvidíme, jak bude vypa- Novák (87. Ji. Novák), Typner, Krudat jarní část.“
pička, Hladký (70. Světlík) – Gábor,
Petr Tichý.
Cibulec. Trenér: Daniel Kolář.

-HVHQHF']EHOGRVWDOVHGPLÿNX6PUæLFHEHURXGYDERG\
Haná Prostějov prodloužila vítěznou sérii

PROSTĚJOVSKO Utkání tří zástupců Prostějovska ve skupině „B“ I.B třídy Olomouckého KFS přinesla opět nejvíce spokojenosti prostějovské Hané. Jako jediný tým si její hráči odnesli ze zápasu všechny tři body. Poměrně spokojení ale tentokrát mohou být také ve
Smržicích, které uzmuly body dva po zvládnutých penaltách. Naopak Jesenec-Dzbel po dvou úspěších dostal sedm branek. A podzimní část tak pro tento sloučený výběr skončila nezdarem.

Branky: 15. Machálek, 62. P. Horák – 48.
3:0
)3:0)
Otáhal. Rozhodčí: Antoníček – Horák, Branky: 19. César, 66. Dadák – 10. StoBranky: 29. M. Svozil, 39. J. Svozil, 66.
klásek, 14. P. Brázda, 40. D. Brázda, 90.
Trajer – 32. Mareček. Rozhodčí: BoDuda. Žluté karty: –. Diváci: 72
Sestava TJ Sokol Vrchoslavice: Jur- Petráš. Rozhodčí: Molík – Zatloukal, Branky: 22. Zývala, 30. Kocfelda, 40 Milar růvka – Kylar, Valouch. Žluté karty: 16.

2:1
)1:0)

bé chybě gólmana došlo ke sporné situaci, kde udělal hlavní rozhodčí dvě minely.
První právě po špatném vyhození brankáře odpískal nesmyslný faul. Po kterém následoval přímý kop. Soupeř rozehrál centr
do vápna, kde byl surově faulován kapitán. Sudí nereagoval. A po velkém zmatku
padl vyrovnávací gól. Nevím přesně, co se
v těchto dvou minutách odehrávalo rozhodčímu v hlavě. Ale i z řečí soupeře. Tuhle situaci nezvládl. Zápas jsme chtěli ještě
otočit, ale času bylo málo. Penalty nám
nejdou, čili bereme bod. Z tohoto zápasu
všemi deseti. Hráčům děkuji za odehraný
podzim. Hlavně za to, že v krizi nic nevzdali.“

I.B třída skupina B

„Poslední zápas podzimní části nepřinesl moc pohledný fotbal. Chtěli jsme
uhrát zápas za tři body. V prvním poločase jsme si vytvořili nějaké šance, ale
nepřálo štěstí a nedokázali jsme dotlačit
míč do branky. Až v 68. minutě se nám
podařilo skórovat. Potom jsme se zbytečně zatáhli a báli se o výsledek. Po hru-

Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:

Branky: 368. Chvojka – 80. Šebák. Rozhodčí: Kryl – Domisch, Weiser. Žluté
karty: 84. Drmola – 57. Kužela, 74. Ducar, 78. Suchánek, 89. Bednář. Diváci: 80
Sestava Otaslavic: Hon – Smékal, Vogl,
Koudela, Ruszó, Šubrt – Tkáč, Drmola,
Chvojka, Gerneš – Vlachynský (80. Šatný). Trenér: Jiří Hon.

3:5 pk

1:1
)0:0)

6ÚO[UéÊVCLÊ\VT¾V[Ą¾FÊ\TCP÷PÊ\G\¾RCUčKGRKFGOKG 3LYtQVHXGUæHOQDäSLFLVWRSURFHQWQtE\O\9UFKRVODYLFHÅ0HWOH´

5QWDQLG-TCNKEC.KRQXÆRąKVCJQXCNKRQ\QTPQUV1D\XN¾wċV[X\¾LGOPÆ8RTXPÊO\XÊV÷\KNC.KRQX¾
MFQUGDWFGTCFQXCVXGFTWJÆOFGTD["
Foto: Marek Sonnevend

wald, soupeř byl zprvu lepším týmem na hřišti. „Soupeř měl v první půli šance, nedařilo se
mu ale proměňovat. Naopak jsme šli do vedení, ale v poslední minutě poločasu nám do
brány spadla šmudla a bylo zase vyrovnáno,“
uvedl mimo jiné hrající trenér Kralic na Hané.
Nicméně vyrovnání od Mohelnice jeho svěřence nepoložilo.
Druhá půle naopak nabídla fotbal, který byl
lepší na straně Kralic. „Viděli jsme, že Mohelnice má bolístky v obraně, které můžeme
využít. A to se potvrdilo,“ řekl Petr Gottwald.
Kralice toho využívaly nejprve jen po herní,
později ale i po výsledkové stránce. „Ze tří
nebo čtyř větších šancí jsme proměňovali. Dokonce jsme dali branku ze standardky, když Cibulka nádherně proměnil. Výsledek jsme si pak
už pohlídali,“ ohlížel se za úspěšným zápasem
Petr Gottwald. „V prvním poločase byli mírně
lepší soupeři. Ve druhém naopak jednoznačně
my a podle mě šlo o zasloužené vítězství,“ domnívá se Petr Gottwald.
Jeho tým čeká, na rozdíl od většiny jiných
z Prostějovska, ještě jeden podzimní zápas.
A sice předehrávka s Velkými Losinami. „Mám
ještě v živé paměti zápas u nich, kdy nás doslova
přejely. Nicméně soupeř od té doby toho moc
neuhrál a asi se i vystřílel. Chceme každopádně
bodovat v každém zápase, i v tomhle,“ uzavřel
Petr Gottwald. Kralice svůj poslední zápas na
podzim odehrají v sobotu 9. listopadu na svém
hřišti. Utkání začíná ve 14.00 hodin.

stoprocentní

ty byly tentokrát

Bodovaly Lipová i Kralice:

poslední tým tabulky jí najednou stoupá
vzhůru. A nezastavila ho ani Mohelnice. Tu
zejména ve druhém poločase hostující tým
nejen potrápil, ale přehrál. Výsledkem jsou
(1:1)
důležité tři body, které Kralice na Hané naČtyři zápasy a z nich tři výhry. To je bilance dále vzdalují od rizika sestupu.
Kralic na Hané, které se postupně v Kraj- Začátek utkání ovšem zdaleka nebyl v režii
ském přeboru zvedaly. V úvodu sezóny Kralic. Jak připustil jejich trenér Petr Gott-

FK MOH
FC KRNH

PROSTĚJOVSKO Víkendový program byl ke Kralicím na Hané
milosrdný. Přihrál jim Mohelnici, kterou se podařilo svěřencům
Petra Gottwalda přehrát. A získat cennou výhru. O něco hůře
tentokrát dopadla Lipová. Ta si v zápase, který rozhodně nepřinesl brankové hody, připsala body pouze dva. Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s dalším programem
krajského přeboru vám přinášíme na straně 27.

Clean4you krajský
přebor mužů
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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,

WWW.
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MSDL st.:
15. kolo, sobota 9. listopadu,
10.30: 1.SK Prostějov – Hlučín (Běhal – Svoboda, Hubený).
MSDL ml.:
15. kolo, sobota 9. listopadu,
12.45: 1.SK Prostějov – Hlučín
(Svoboda – Hubený, Běhal).
MSDD – E st.:
15. kolo, neděle 10. listopadu,
10.30 hodin: Prostějov „B“ – HFK
Olomouc (Kouřílek – Pospíšil, Němec).
MSDD – E ml.:
15. kolo, neděle 10. listopadu,
12.45 hodin: 1.SK Prostějov „B“ –
HFK Olomouc (Pospíšil – Němec,
Kouřílek).
06l/8
13. kolo, sobota 9. listopadu,
10.30 hodin: Karviná – 1.SK Prostějov (Broskevič – Dvořák, Vidlička).
06l/8
13. kolo, sobota 9. listopadu,
12.30 hodin: Karviná – 1.SK Prostějov (Dvořák – Vidlička, Broskevič).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
16. kolo, sobota 9. listopadu,
14.00 hodin: FC Kralice na Hané –
Velké Losiny (Machala – Konečný,
Šrejma), SK Lipová – TJ Sokol Ústí
(Brázdil – Vedral, Halenka)
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- II. TØÍDA:
1. kolo, neděle 10. listopadu,
14.00 hodin: Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Držovice (sobota
9. 11., 14.00), TJ Horní Štěpánov –
TJ Sokol Vrahovice (sobota 9. 11.,
14.00), TJ Sokol Vícov – TJ Sokol
Určice „B“, TJ Tištín – FC Dobromilice, FC Kralice na Hané „B“ – TJ
Sokol Plumlov „B“, FK Němčice nad
Hanou – FK Výšovice (hřiště Měrovice), FK Skalka 2011 – TJ Sokol
Brodek u Prostějova (hřiště Pivín).

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
15. kolo, pátek 8. listopadu, 19.00
hodin: FC Zbrojovka Brno – 1.SK
Prostějov.

36
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připravila sportovní redakce Večerníku

51-1.$41&'-724156ö,18#

Brodečtí fotbalisté dokázali v domácím prostředí po delší době porazit
soupeře z Horního Štěpánova. O svém vítězství rozhodli až v poslední
minutě. Jednalo se ovšem o zaslouženou výhru. Fanoušci, kteří na tento
zápas přišli, rozhodně nelitovali.

KOLA

SM LÍK

(-5-#.-#

Skalce to momentálně nejde. Porážka na půdě Němčic určitě není žádná
katastrofa, ale série bez bodu už začíná být dlouhá. A jak přiznal i sám
trenér Stanislav Prečan, celý klub nyní už očekává zimní přestávku, aby
se zranění dali dohromady a společně se vrátili na vítěznou vlnu.

BRODEK ROZHODL POSLEDNÍ AKCÍ
Fotbal nahoru, dolů se divákům musel líbit

BRODEK U PROSTĚJOVA V dalším klání Přeboru OFS
Prostějov-II. třídy na sebe narazily celky z popředí tabulky.
Třetí Brodek u Prostějova přivítal druhý Horní Štěpánov a
zápas sliboval kvalitní podívanou, která se také potvrdila. Na
začátek listopadu se hrálo v poměrně slušných podmínkách.
Diváci se kromě sedmi branek dočkali také řady šancí na obou
(161)#.'4+'
klikni na
BYLI JSME
stranách. Domácí mohli rozhodnout již dříve z brejkových siwww.vecernikpv.cz
U TOHO
tuací. Nakonec ovšem rozhodli až v poslední minutě zápasu
<¾RCUPCJQTWFQNčRąKPGUNURQWUVWwCPEÊ+VCVQUVąGNC-NKOGwGOQJNCUMQPéKV
po dobře zahrané standardní situaci. Brodek se vítězstvím
DTCPMQW
Foto: Jan Frehar
dostal na dostřel svého dnešního soupeře a tento výsledek
hraje do karet i lídrovi z Vrahovic, který má tak v čele náskok Začátek druhé půle se nesl ve znamení ale branku netrefil ani jeden z nich. Místo
dalekonosných střel hostujícího Něm- pojištění náskoku přišlo vyrovnání. Marjiž sedmi bodů.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROGNÓZA NA DOHRÁVANÉ 2. KOLO

pro Večerník

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi

Jan
FRÉHAR

,KUMTC$TQFGMW-QPKEG VS. 6,5QMQN&TåQXKEG
Tip
Držovice patřily mezi favority před sezónou, a i přes výpadku 8GéGTPÊMW
si pozici lepšího celku udržují Zápas s konickým Brodkem
1:2
nebude výjimkou, i když půjde o vydřenou výhru.
6,*QTPÊiV÷R¾PQX VS. 6,5QMQN8TCJQXKEG
Tip
Šlágr kola, zápas druhého s prvním. Pro Horní Štěpánov 8GéGTPÊMW
důležité utkání, v případě prohry se ztráta na lídra t Vrahovic
RM
ještě zvětší. A to domácím sváže nohy, bdue to plichta.
6,5QMQN8ÊEQX VS. 6,5QMQN7TéKEGd$q
Tip
Utkání dvou celků ze středu tabulky nabídne vyrovnanou
partii. Ani jeden tým na tom v posledních kolech nebyl špat- 8GéGTPÊMW
ně, nicméně rozhodne šířka kádru, kterou má rezerva z Určic
1:2
větší.
(%&QDTQOKNKEG
6,6KwVÊP
VS.
Tip
Tištín prožívá mizernou sezónu. A využijí toho i Dobromilice. 8GéGTPÊMW
Zápas ale skončí až po penaltách, v nichž budou úspěšnější právě
RM
hosté, kteří si alespoň trochu spraví chuť.
6,5QMQN-TCNKEGPC*CPÆd$q VS. 6,5QMQN2NWONQXd$q
Tip
Nováčci soutěže zvládli podzimní část solidně. Ovšem Kralice se 8GéGTPÊMW
s tímto faktem popraly mnohem lépe. Svou formu potvrdí i proti
4:2
Plumlovu, čekejme hodně branek.
Tip
(-0÷OéKEGPCF*CPQW VS. (-8ÚwQXKEG
Domácí určitě pomýšleli na lepší umístění, Výšovice naopak, 8GéGTPÊMW
bohužel pro ně, plní předsezónní předpoklady. Exkrajskému RM
celku však dokážou v regionálním derby uloupit bod.
(-5MCNMC VS.6,5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
Tip
Zde se střetnou kvalitativně vyrovnané celku a bude to souboj, 8GéGTPÊMW
v němž se budou radovat domácí coby papírově slabší z týmů.
3:2
Rozhodne až závěr utkání, který vyjde Skalce.

21Ą#&ª2ö6+%'-#010º4Č
1. Petr VODÁK (Sokol Určice)
Jan Dvořák (Vrahovice)
3. David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
4. Jan Studený (Sokol Vrahovice)
5. Libor Němec (Horní Štěpánov)
Jakub Kratochvíl (Dobromilice)
7. Lukáš Tyl (Horní Štěpánov)
Michal Kolařík (Plumlov)

15 branek
15
14
12
11
11
8
8

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!!!

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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fotbal

Jen první desetiminutovka sobotního
střetnutí 14. kola okresní nejvyšší soutěže byla poklidnější. Potom se hrálo
nahoru, dolů. První šanci si připravili
hosté, ale ani natřikrát nepřekonali
brankáře Vystavěla. Potom kontrovali
domácí, Švéda se objevil sám před brankářem Suchým, ale branku minul. První
branka přišla v půlce prvního poločasu.
Harazin vracel míč Hanákovi. Ten si
ho pustil, čehož využil Meluzín a vstříc
Vystavělovi se nemýlil – 0:1. Hosté se
ale dlouho neradovali. Od okamžitého
vyrovnání je ještě Suchý ušetřil, když
zlikvidoval nájezd Švédy. Po půlhodině
už byl ale krátký i on. Švéda znovu utekl a přichystal míč Radkovi Soldánovi,
kterému nezbývalo nic jiného než míč
uklidit do prázdné brány. Pak znovu
hrozil Štěpánov. Z rohového kopu našel
Němec Tyla na vápně, jeho střela ale ne-

S BuPv
*i6ö2

4:3
(2:2)

prošla přes houšť těl. Ve čtyřicáté minutě bylo skóre znovu pro hosty. Martin
Liška krásně prošel po křídle a střelou
z úhlu prorval brankáře domácího celku – 1:2. O chvíli později to mohlo být
o dvě branky. Hlavička Fojta neskončila v bráně jen díky dobře stojícímu
Crhonkovi na brankové čáře. Poslední
minuta první půle znamenala vyrovnání. Soldán našel pod sebou nabíhajícího
Rakaše, a ten propálil vše, co mu stálo v
cestě – 2:2. Poločas po dvou brankách
na obou stranách sliboval dramatickou
druhou půli.

ce. Jednu dokázal Vystavěl chytit a další
dvě šly jen kousek nad. Dobrou střelu
pak měl ještě Meluzín, ale přímo na Vystavěla. Pak začali kousat domácí. Švéda
využil své rychlosti a dokázal překonat i
brankáře a poslal domácí poprvé do vedení – 3:2. Hosté se pak dostali do tlaku,
ale šance si vytvářeli především domácí.
Nejprve Švéda nedokázal usměrnit Piňosův centr mezi tři tyče. Poté znovu
utekl Piňos po lajně a ještě vylepšoval
pozici pro spoluhráče, Soldán ovšem
zpracoval míč pouze brankáři do rukavic. Poté vyslal Petr Soldán nádherným
pasem Švédu, ten ale nastřelil vzdálenější tyč. Z protiakce mohl skórovat Liška,
jenže tomu zase zvonilo břevno. Další
dvě tutovky si připravili Rakaš a Soldán,

tin Liška si elegantně zpracoval míč na
hranici vápna a střelou z otočky překonal
bezmocného brankáře domácích – 3:3.
Zápas už směřoval ke svému konci a
oba celky trošku zklidnily hru, aby nepřišla zbytečná chyba. V devadesáté minutě ale Fojt zastavil Rakaše za pomoci
faulu a domácí měli poslední šanci z
přímého kopu. Soldán si vyměnil informace ze Zatloukalem a signál vyšel
náramně. Centr na přední tyč usměrnil
nohou Zatloukal za záda Suchého v poslední vteřině duelu – 4:3. Velice zajímavý duel se tak penalt nedočkal a všechny
body zůstaly domácímu celku.
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku okresního přeboru najdete
na straně 27
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„V prvním poločase jsme soupeři sami nachystali dvě branky. Naštěstí jsme ale
dokázali dvakrát srovnat. Do druhé půle jsme vstoupili daleko lépe. Po třetí brance jsme měli hrozných šancí na rozhodnutí duelu a nedáme z toho jediný gól. Pak
se začalo zase hrát nahoru, dolů a myslím si, že kdyby dnešní zápas skončil osm
šest, tak se nikdo nemohl divit. Nakonec se nám podařilo vstřelit branku v závěru
a jsem rád za ty tři body. Musím se zeptat kronikáře, kdy jsme naposledy dokázali
Štěpánov porazit. (smích) Doufám, že po podzimu zůstaneme na bedně.“

.KDQT0ö/'%t*QTPÊiV÷R¾PQX
„Byl to hurá fotbal z obou stran... Nejsem vůbec spokojený s naším dnešním výkonem. Sestavu jsme celkem látali, ale to má každý tým,
na to se nechci vymlouvat. Brodek byl o ten gól
šťastnější a asi i zaslouženě. Diváci viděli hodně
branek a spoustu šancí, tak aspoň jim se zápas
musel líbit.“

DOHRÁVANÉ 1. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Vrahovice
5:3
(4:1)
Sokol Vícov
Branky: 5. Hanák, 14. Dvořák, 36. a 39.
Petík, 69. Studený – 40. Vávra, 75. a 82.
Zapletal J. Rozhodčí: Milar – Krátký.
Žluté karty: 40. Petík, 80. Vitásek – 40.
Dokoupil. Diváků: 58.
Vrahovice: D. Kratochvíl – Michalec,
Prucek, Bukovec, Varga – Petík, M. Kratochvíl, Hanák, Kurfürst – Studený, Dvořák.
Střídali: Vitásek, Klíč, Pořízka, Vybíral.
Trenér: David Mezuliánek.
Vícov: Drexa – Zdobina, Humpolíček,
Baránek, M. Pliska – Šobr, Vávra, P. Pliska,
Zapletal – Sovík, Drčka. Střídali: Krutovský. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
David Mezuliánek: „Výborný nástup
z naší strany. Brzy jsme vedli o dvě branky
a měli spousta dalších šancí, kdy jsme chodili sami na brankáře hostů. Těch branek
mohlo být v první půli daleko více. Hosté
před koncem poločasu dali nádhernou
branku. Tradičně, když se po poločase
vede o tři góly, tak přišlo uspokojení, i
když jsem na to kluky upozorňoval. Udělali jsme zbytečné chyby a dostali další dvě
branky, ale my jich naštěstí dali pět, takže
spokojenost s výhrou.“
Miroslav Krutovský: „Zápas dvou
poločasů. V tom prvním na nás soupeř
vletěl. Dostali jsme rychlé branky, to nás
srazilo. Pak ještě přidali a nám se ještě
před poločasem podařilo snížit na čtyři
jedna. Poločas mohl skončit daleko vyšším rozdílem. Ale podržel nás brankář.
Do druhé půle jsme si něco řekli a udělali
změny. Druhý poločas už se odvíjel trochu jinak. Trochu jsme soupeře zatlačili,
podařilo se nám dát branku. Ale pak rozhodla pátá branka ze standardní situace,
a tam už bylo jasné, že je hotovo. Soupeř
byl dneska o něco lepší, hlavně v té první
půli nás přehrál.“
TJ Sokol Držovice
1:0
(0:0)
TJ Tištín
Branky: 76. Zahradníček. Rozhodčí:
Spurný – Halenka. Žluté karty: 78. Fiferna – 16. Slavík. Diváků: 11.
Držovice: Hýbl – Valenta, Srbený, Kolkop, Hradečný – Hodulák, Procházka,
Fiferna, Kučera – Chlup, Dokoupil.

Střídali: Šťastný, Budaj, Drmola, Otáhal, Sigmund. Trenér: Jindřich Skácel.
Tištín: Koutský – Cetkovský, Sipěna,
Slavík, Stančík – Oulehla, Hamala, Mojtek, Hýsek – Havlíček, Rehák. Střídali:
Čoupek, Blumenstein. Trenér: Zdeněk
Oulehla.
Pohledem trenérů:
Viktor Šťastný (hrající asistent): „Zápas
o ničem. Šancí pramálo na obou stranách.
Z ojedinělé šance se nám podařilo vstřelit
branku a vyhráli jsme. Byl to spíše boj než
nějaký koukatelný fotbal.“
Zdeněk Oulehla: „Chtěli jsme konečně
získat nějaké body z venku, které jsme doteď nezískali. Hráli jsme na remízu. Ta by
zápasu i slušela, ale soupeř byl šťastnější a
branku dokázal vstřelit.“
Sokol Určice „B“
3:1
(1:0)
FC Kralice na Hané „B“
Branky: 23. Hanzelka, 60. Zelina, 84. Vodák – 88. Kawij z penalty. Rozhodčí: Rek
– Procházka, Pokorný. Bez žlutých karet.
Diváků: 55.
Určice: Pokorný – Ježek, Hudský, Pospíšil,
Kadlec – Hanzelka, Vodák, Zelina, Krajíček – Bross, Kouřil. Střídali: Čajan, Berčák, Melka, Žáček. Trenér: Karel Vlach.
Kralice: Miler – Dvořák, Provod, Dokoupil, Zatloukal – O. Petržela, Havlíček, Kawij, R. Petržela, Zapletal – Baka. Střídali:
Takáč. Trenér: Miroslav Takáč.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Vyrovnaný zápas, na okresní
přebor hodně kvalitní. My jsme dokázali
využít naše brankové příležitosti, kterých
jsme měli o něco více a zaslouženě jsme
vyhráli. Soupeře bych chtěl opravdu
vyzdvihnout a pochválit. Ukázal svou
kvalitu a chtěl hrát pohledný fotbal. Byly
tam i nějaké tyčky a dobře jim zachytal i
brankář. Gólově mohl být výsledek vyšší,
ale my jsme především rádi za důležité
body.“
Miroslav Takáč: „Vítězná série ukončena. Řekl bych, že remízový zápas. Domácí nás přehrávali na začátku zápasu,
potom jsme se vyrovnali a byli i možná o
chlup lepší. Bylo to o prvním gólu, který
dali domácí. Po zranění Havlíčka nám ta
souhra trošku uvadla. Dostali jsme z protiútoku na dva nula a pak už jsme to otevřeli úplně. Fotbal byl ale opravdu kvalitní

z obou stran a na okres měl velkou úroveň. Michal Rochla.
Příští týden začne další vítězná série, snad.“
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Zase jako přes kopírák.
FK Němčice nad Hanou 3:1
Na začátku jsme se měli dostat do vedení,
(1:0)
FK Skalka 2011
ale góly prostě nedáváme. Dobromilice
Branky: 3. a 84. Studený, 47. Vévoda – 80. mají kvalitní mužstvo a byly fotbalovější.
Enkhbaatar. Rozhodčí: Dömisch – Vrá- My jsme zkrátka pod ohromnou dekou
žel, Weiser. Bez žlutých karet. Diváků: 65. a nedokážeme si ani nahrát. Musíme doNěmčice: Chmelař – Řezáč, Navrátil J., klepat podzim a připravit se úplně jinak,
Jordán, Chalánek – Studený, Župka, Ho- a to jak po fyzické, tak psychické stránce.
rák, Vévoda – Kolečkář, Pěnčík. Střídali: Nyní nám chybí vše.“
Tomek, Buček, Kučera. Trenér: Pavel Michal Rochla: „Výhra čtyři nula, takže
spokojenost. Po poločase jsme vedli o
Voráč.
Skalka: Glouzar – Donát, Tydlačka, gól a přežili jsme šance domácích, kteří se
Chlud, Spisar – Enkhbaatar, Slamenec, snažili hrát to svoje, a první poločas jim to
Hýžďál, Bartoník, Vrána – Ondrejkovič. až na zakončení vycházelo. Ve druhém poStřídali: Švéda, Krejčí, Vrba, Hejda. Tre- ločase jsme přidali tři branky ze standardních situací. Novopečený otec Václavík se
nér: Stanislav Prečan.
trefil náramně z přímáku na zadní tyč.“
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „Povedl se nám vstup, kdy TJ Sokol Plumlov „B“
4:2
jsme dali brzy branku. Možná nám to ale
(1:1)
Jiskra Brodek u Konice
paradoxně ublížilo, protože nastalo uspokojení a nekombinovali jsme tak, jak bych Branky: 30. a 87. Fajstl, 56. Kotlán, 81.
si představoval. Začalo to být slabší. Hra Kratochvíl – 24. K. R. Grepl, 50. Müller.
se díky tomu vyrovnala. Do druhé půle Rozhodčí: Zika – Slabý, Mašek. Žluté
jsme šli s tím, že si pojistíme vedení, aby- karty: 70. Kutný, 75. Hulka. Diváků: 50.
chom se nestresovali do konce. Povedlo Plumlov: Grepl – Surma, Kotlán, O.
se nám to hned na začátku. Ale dál se hrál Čarný, R. Bureš – Křesala, Aujezdský,
vyrovnaný duel. Skalka ještě snížila. My Kutný, Kratochvíl – Fajstl, Kolařík. Stříjsme pak dokázali přidat třetí gól a bylo dali: Hulka, Čarný M. Trenér: František
rozhodnuto.“
Kocourek.
Stanislav Prečan: „Bohužel teďka máme Brodek u Konice: Kováč – Müller, J.
černou sérii. Absolutně se nám nedaří. Koudelka, Blatner, M. Grepl – Z. KouKluci jsou zranění a dohráváme v jede- delka, Sekanina, P. Koudelka, K. R. Grenácti lidech. Už se nemůžu dočkat zimní pl – Kolář, Vičar. Střídali: Sychra, Zemápřestávky. Soupeř byl lepší a zaslouženě nek. Trenér: Patrik Müller.
vyhrál.“
Pohledem trenérů
Kocourek: „Za mě zaslouFK Výšovice
0:4 František
žené
vítězství.
Myslím si, že jsme měli
(0:1)
FC Dobromilice
rozhodnout dříve stejně jako minulý
Branky: 19. a 52. Fialka, 75. Václavík, 88. týden. V první půli jsme neproměnili
Richter. Rozhodčí: Heger – Grulich, své šance. Dobře je podržel i brankář. Ve
Strachoň. Žluté karty: 31. Mrňka P., 49. druhé půli už jsme zlepšili i zakončení.
Škop J. – 57. Svozilek, 80. Prášil. Diváků: Ale zase jsme rozhodli až v posledních
deseti minutách. Chtěl jsem alespoň tři
80.
Výšovice: M. Škop – Křížek, Krají- body z posledních dvou zápasů, které už
ček, D. Mrňka, Kozdas – M. Okleštěk, máme. Doufám, že i příští týden dokážeJ. Škop, Gábor, Obručník – Olbert, P. me něco uhrát s Kralicemi.“
Mrňka. Střídali: F. Okleštěk, Štolba. Patrik Müller: „Prohráli jsme čtyři dva.
Hráli jsme špatně. Máme zraněné hráče
Trenér: Michal Dudík.
Dobromilice: Nosek – Svozílek, Bako, a vykartované. Svoje šance jsme nedokáPrášil, Kubíček – Selucký, Šenkyřík, Vác- zali využít a soupeř ano, proto zaslouženě
lavík, Abeles – Fialka, Kratochvíl. Střída- vyhrál. Nám to zkrátka momentálně ne(jaf)
li: Ryška, Klusal, Prusenovský. Trenér: jde a nedaří se nám.“
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LOCARNO, PROSTĚJOV Parádní sezónu ve Světovém poháru
na přesnost přistání 2019 mají za sebou parašutisté Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov. Šestidílný seriál uzavřeli
posledním závodem ve Švýcarsku, kde potvrdili svá medailová
umístění v celkovém hodnocení.
PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Locarno nejvíc svědčilo Jiřímu Gečnukovi, který vyhrál individuální
soutěž mužů a zásluhou tohoto zlata
se posunul na konečné druhé místo.
Pátí skončili Petr Směšný v rámci švýcarského klání a Oldřich Šorf celkově.

Naprosto dominantní byli Hanáci
reprezentující Českou republiku
v mužských týmech, byť zrovna
v Locarnu obsadili „až“ druhou příčku. Neboť však předtím opanovali
všechny čtyři závody SP, kterých se
zúčastnili, vybojovali v souhrnném
pořadí jasný triumf.
Druhý prostějovský kolektiv byl
o posledním zářijovém víkendu
pátý, v konečném rankingu osmý.
A úspěšnost Dukly ještě přiživil
junior Petr Chládek, jenž třetím

postem v zemi precizních hodinek
poskočil na celkové čtvrté místo
mládežnické kategorie.
„Pořád říkám, že naši kluci momentálně patří mezi top klasické parašutisty na světě, pokud přímo nejsou
úplně nejlepší ze všech. Dlouhodobá
soutěž formátu Světového poháru to
stoprocentně potvrdila a nezbývá
než chlapům pogratulovat k zaslouženým úspěchům. Nadále udržují
špičkovou výkonnost,“ spokojeně
konstatoval reprezentační trenér ČR
Ivan Hovorka.
Celkové pořadí Světového poháru
v jednotlivých kategoriích přineseme ve Večerníku coby součást
tradičního zhodnocení sezóny během listopadu.

Suverénně vyhráli konečné pořadí družstev,
mezi muži Jiří Gečnuk celkově druhý
i díky závěrečnému prvenství v Locarnu
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Foto: internet
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Svěřenec trenéra Popelky
si dosud vyběhal 7,5 milionu
korun a je chystán do Pardubic
HVOZD Al Bustan. Tak se
jmenuje jeden z nejúspěšnějších českých koní posledních
let. Na svěřence trenéra Josefa
Popelky z Hvozdu nebylo tolik
vidět, neboť své největší úspěchy slavil na štědře dotovaných
dostizích v italském Meranu.
Se svou oblíbenou dráhou se
zřejmě rozloučil v neděli 30.
září, když ve vrcholu italské
dostihové sezóny Gran premiu
doběhl pátý.
Tohle je neuvěřitelná bilance.
Nyní devítiletý hnědák Al Bustan
v Meranu startoval celkem dvanáctkrát, přičemž slavil neuvěřitelných šest vítězství a čtyři druhá místa. Pouze jednou musel

#N$WUVCPLGURGEKCNKUVQWPCKVCNUMÆ\¾XQFKwV÷X/GTCPW
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být kvůli drobné kolizi zadržen.
Zřejmě naposledy se tam představil poslední zářijovou neděli,
kdy se rozloučil pátým místem
v prestižním Gran premio. Tento
dostih přitom předloni vyhrál,
loni na něm skončil druhý. Celkem si Al Bustan vyběhal už 7,5
milionu korun, čímž se zařadil
mezi vůbec nejbohatší české překážkové koně. V Gran premiu
i tak slavily české barvy. Zvítězil
šestiletý svěřenec trenéra Josefa
Váni mladšího L’Estran v sedle
s Josefem Bartošem. Toho se podařilo najít mezi zhruba čtyřicítkou koní bohaté stáje Scuderia
Aichner SRL.
„Al Bustan má devět let. V tomto věku u něj již pomalu začíná
převládat vytrvalost nad rychlostí. I proto se na devětadevadesát
procent s Meranem rozloučil
a příští rok bych jej rád směřoval
do Pardubic. Připomene si tak
začátky své kariéry, vždyť před
pěti lety tam poprvé zvítězil
v dostihu pro čtyřleté koně,“ prozradil trenér Stanislav Popelka.
Tak se nechme překvapit. Pokud
se mu podaří kvalifikovat, desetiletý Al Bustan by mohl při Velké
pardubické pořádně zamíchat
kartami už příští rok. „Musí však
zůstat stoprocentně zdravý,“ zdůraznil Popelka.
(mls)

Závěr letošní sezóny prostějovských raftařů?
Všechna vyjetá místa v nominaci na MS 2020!
PROSTĚJOV Nabitý závěr letošní sezóny měl Raft team Tomi-Remont Prostějov. Hanáčtí vodáci Marek SONNEVEND
i vodačky absolvovali během tří víkendů na přelomu srpna a září poslední tři díly Českého poháru
„Na Lipně i v Roudnici se jely čtyřky
2019, který byl jako obvykle klíčový pro stanovení nominace národní reprezentace ČR na mistrovi šestky, v Českém Vrbném na úplství světa v příštím roce. Konečný rezultát? Ten nejlepší možný!
ný závěr už jen čtverky. My jsme se
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Foto: internet

logicky soustředili na kategorii R4,
neboť právě v ní se uskuteční světový šampionát 2020,“ vysvětlil na
úvod kapitán prostějovských raftařů
a raftařek Zbyněk Netopil.
Posádky TR sice nebyly během tří
víkendů sezónního finiše úplně dominantní, kromě obvyklých prvenství posbíraly též několik druhých,
třetích či čtvrtých míst. Přesto ani
v jedné kategorii čtyřmístných člunů neměly větší potíže s uhájením
nejvyšší pozice v celkovém pořadí
pohárového seriálu.
„Dá se říct, že naše ženy, veteráni
i junioři zvítězili suverénně. A stejně tak juniorky, v jejichž lodi máme
poloviční zastoupení. Nejvyrovnanější boj panoval tradičně mezi

muži, ale ani tam se kluci nedostali
do žádných problémů, triumf měli
jistý už před závěrečným závodem
ČP,“ konstatoval Netopil spokojeně.
Na MS 2020 do Číny tudíž vyrazí všech pět lodí Tomi-Remont
Prostějov, tedy maximálně
možný počet! Čtyřčlenné sestavy přitom vzejdou z následujících kádrů: muži TR ZUBR
– Vítězslav Hric, Michal Hric,
Václav Kabrhel, Jaroslav Pospíšil, David Lisický a Václav
Kristek, ženy TR OMEGA –
Michaela Kratochvílová, Pavla
Procházková, Zuzana Valtrová, Lenka Vandasová, Kateřina
Vacíková a Lucie Kolátorová,
veteráni TR MASTERS – Michal Hric, Vítězslav Hric, Zbyněk Netopil, Stanislav Hajský
a Jan Šťastný, junioři TR BULA
– Vojtěch Zapletal, Václav Kris-

tek, Michal Šmoldas, Vojtěch
Skořepa, Filip Jelínek a Jan
Novotný, juniorky TR HANACE – Veronika Kučerová, Klára
Smetánková, Nikola Huňková,
Markéta Bayerová, Nika Zemanová a Vika Dimovová.
„Na čínské mistrovství světa se
již teď moc těšíme. Půjde o další
z vrcholných mezinárodních akcí
v řadě za sebou, kterou coby reprezentanti České republiky absolvujeme, navíc v kompletním složení.
A v Číně to známe díky letošním
předmistrovským závodům Světového poháru, takže nepoletíme do
neznámého prostředí,“ upozornil
Zbyněk Netopil.
Za úspěšným rokem 2019 našich vodáků se ve Večerníku ještě
podrobněji ohlédneme v celostránkovém hodnocení.
Výsledkový sevis
najdete na straně 26
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Prostějovský fotbalista Jan Koudelka se ohlédl za šampionátem
v malém fotbalu, na který si zajel až do daleké Austrálie

PROSTĚJOV Se sportem, o kterém ještě před několika lety téměř
nikdo u nás nevěděl, procestoval
téměř celý svět. Ofenzivní záložník 1.SK Prostějov Jan Koudelka
(na snímku) cestoval počátkem
října na svůj třetí světový šampionát v malé kopané, tentokrát
až k protinožcům. Paradoxně lze
říci, že s tímto odvětví fotbalu
dosáhl velké věci, i když v tom klasickém se mu daří taktéž. A kdo
ví, třeba se ještě v kariéře dostane
i přes práh nejvyšší české soutěže,
o čemž pořád sní.

19052410597

z toho dostával skoro dva týdny.“
yy V čem byla Austrálie specifická a jaké zážitky jste si odtamtud
odvezl?
„Především je třeba říct, že je to
strašně daleko. (úsměv) Nejdál, co
jsem kdy byl. Prostředí je samozřejmě trochu jiné než u nás, ale specifičtí jsou asi jen ti klokani. Využívali
jsme blízkost moře, takže jsme viděli
velryby, na pláži jsme měli žraloka,
ale my tam jeli hlavně za fotbalem.
Neřešil jsem, jestli jsem třeba o nějakou zajímavost přišel, klokany jsem
viděl, takže v pohodě.“
yy Odjet z Austrálie a nevidět klov rámci exkluzivního
kany by asi fakt mrzelo, že?
interview
„Říkali nám, že v Austrálii je to s klopro Večerník
kany stejné jako u nás třeba se srnkami či divočáky. Do města velkého
se ptal
jako Perth nepřijdou, ale za městem
jsou běžně k vidění, skáče to tam
Tomáš
přes cestu.“
KALÁB
yy Když už jsme u pobytu jako
takového, měli jste nějaký volný
yyNedávno jste se vrátil z šam- čas? Jak jste jej využili?
pionátu v Austrálii. Počítáte kon- „To jsme právě byli v aquacentru,
tinenty, které jste s malým fotba- odtud jsme se šli podívat na klokalem už projezdil?
„Mám za sebou kromě Evropy
i Ameriku, Afriku a teď Austrálii.
Momentálně mně tak chybí pouze
Asie, uvidíme ještě postupem času.
Jinak jsem byl už všude, pokud samozřejmě nepočítáme Antarktidu.“
(úsměv)
yy Jaké byly v Austrálii podmínky?
„Přes den tam bylo okolo pětadvaceti stupňů, začíná tam jaro, takže to
bylo super oproti počasí tady doma,
ale spíš jak to večer trochu zvlhlo,
tak to na hřišti klouzalo, ale pro oba
týmy byly vždy podmínky stejné,
takže bych se nevymlouval. Jinak
Austrálie byla pecka, úplně jiná
země, než jsme zvyklí tady u nás.
Sice nevím, jestli bych tam jel sám,
ale tím, že to bylo spojené s fotbalem, tak jsem byl moc rád, že jsem se
tam mohl podívat.“
yy Jak jste snášel tak dlouhou
cestu?
„Pro příště bych si ji už nechal
ujít. (úsměje se) Letěli jsme
s přestupem v Dubaji, odtamtud to je ještě jedenáct hodin.
Naštěstí jsme měli dostatek
času na aklimatizaci, po příletu do Austrálie trvala dva
dny. Po cestě zpět jsem se
cítil dobře hned. Stejně
jako při cestě do Ameriky
to bylo v pohodě a po
Foto: www.malyfotbal.cz
zpáteční cestě jsem se

ny v jednom velkém parku,
tedy spíš hřbitově. Hřiště jsme
měli prakticky v centru města
u řeky Swan, kde se nacházejí
výškové budovy a připadáte si
jako v centru velkoměsta. Kousek dál to už spíše vypadá jako
poklidná vesnice s přízemními
domky. Místa bylo při budování všude dost, takže je Perth
hodně roztažený.“
yy Oproti minulému šampionátu se velká část kádru
obměnila, přesto dobrá parta zůstala?
„Úplně nových tváří zase až tak moc
nebylo. Nováčci v reprezentaci byli
čtyři a brankář, ostatní hráči se různě střídají, na jednom turnaji nejsou, pak se zase objeví. Trenéři
nakonec tým tak promíchají,
že to při hře nebylo vůbec
znát.“
yy Znáte se všichni z tuzemské soutěže v ma-

Nejvyšší cíle máme vždycky, ale je pravdou,
že titul se mnohem hůře obhajuje, než získává.
Jednou to přijít muselo. Na každé vrcholné akci
jsme doposud hráli pokaždé sedm zápasů, což
vždycky chceme. Teď to ale bohužel nevyšlo...“

lém fotbale?
„Ano, všichni
navzájem. Takže
s námi nikdy nejede zcela neznámá
tvář.“
yy Jak to bylo s vaším uvolněním na
turnaj? A nevadil statut hráče s profesionální
smlouvou?
„V prostějovském klubu jsme
o této eventualitě jednali prakticky
od jara. Jistě to nebylo jednoduché,
když jsem absentoval ve dvou zápasech, ale musím na tomto místě
poděkovat vedení 1.SK i realizačnímu týmu, že mně opět účast na této
mezinárodní události umožnili. Jinak
zákaz platí pouze pro hráče první ligy,
takže v tomto jsem problém neměl.“
yy Na turnaj jste necestovali
v úplně komfortní pozici, na obhájce titulu se každý rád vytáhne...
„Nejvyšší cíle máme vždycky, ale
je pravdou, že titul se mnohem
hůře obhajuje, než získává. Jak
říkáte, každý soupeř se už na nás
nachystal, a jak jsem už v nějakých
rozhovorech říkal, nejsme kapela,
abychom pořád vyhrávali. Jednou
to přijít muselo. Na každé vrcholné akci jsme hráli sedm zápasů, což
vždycky chceme. Teď to bohužel
nevyšlo, chytli jsme Mexiko hned
ve čtvrtfinále. A v play-off může postoupit je jeden.“
yy Sice předbíháme, ale ono není
až taková ostuda vypadnout s pozdějšími šampiony, nemám pravdu?
„Jsem rád, že to Mexiko nakonec vyhrálo, měli obrovskou kvalitu, věděli,
co chtějí hrát. Na každém šampionátu bylo ve finále, to o čemsi svědčí.
Tentokrát přejelo Brazílii 4:0. Na této
úrovni se týmy těžko mohou překvapit, světové špičky se vzájemně znají,
my víme, co čekat od nich a naopak.“
yy Je znát, že kvalita v malém fotbale stoupá celosvětově?
„Úroveň se vyrovnává celosvětově,
to je pravda, týká se to třeba i afrických týmů. Když je srovnám s turnajem v Tunisku v roce 2017, tak
jejich kvalita určitě stoupla. Možná
je pro nás lepší opravdu hrát s Afričany, kde se logicky tolik nezná-

me na rozdíl od Evropy, kde se na
turnajích potkáváme nějakých pět
let. Když hrajete proti neznámému
týmu, aspoň vidíte, kam se hra jako
taková posouvá.“
yy Singapur patřil k úplným outsiderům?
„Pozor, oni v dalších zápasech už
tolik neprohráli. Byl to jejich první zápas na mistrovství a snažili se
s námi hrát otevřenou partii, což se
jim vymstilo.“
yy Chile bylo úřadujícím jihoamerickým šampionem, to byla asi
už jiná káva?
„Bylo by to ještě těžší, jenže Chilanům
nepřijeli někteří klíčoví hráči a zápasy
odehráli převážně v Austrálii působící
hráči. Nepředstavili se tedy v té úplně
nejsilnější sestavě, ale nějakou kvalitu
rozhodně měli. Těžko spekulovat, jak
by zápas dopadl, kdybychom hráli
proti optimální sestavě.“
yy Motivací do posledního zápasu bylo asi vyhnout se v prvním
kole play-off Brazílii?
„My jsme skupinu vyhrát chtěli, protože nemá cenu s ničím kalkulovat.
Takové spekulace se pak rychle vrátí.
Je možné, že by to nakonec dopadlo
úplně jinak, kdybychom šli na Brazilce, protože pavouk na opačné
straně byl možná o něco lehčí než
ten, co jsme hráli my. Ale to jsou samozřejmě jen spekulace. Chtěli jsme
prostě vyhrát každý zápas, holt jsme
pak ve čtvrtfinále prohráli.“
yy Dívali jste se na závěrečné zápasy, když jste měli odlet naplánovaný až později?
„Šel jsem se podívat na zápas o bronz
mezi Rumunskem a Maďarskem,
přece jen to jsou evropské týmy, jinak jsem se nedíval. Něco jsem si zapnul na internetu, ale na stadion se
mi nechtělo chodit. Dva zbylé dny

jsem strávil spíše po svém, šel jsem
se podívat po městě, jak to tam vypadá. V neděli jsme se byli podívat na
zápas první australské fotbalové ligy,
což bylo zase něco úplně jiného.“
yy Jak se vám fotbal v australském
podání líbil?
„Popravdě jsem vůbec netušil, co od
toho mám očekávat, ale překvapilo
mě, jak jsou hráči technicky vybavení. Má tam tuším možnost hrát
až pět cizinců, takže se tam objevují zkušení hráči ze španělské nebo
řecké ligy. Týmy mají poskládané
dobře. Tito hráči tam určitou kvalitu
přinášejí.“
yy Návrat na velké hřiště proběhl
bez problémů?
„Šel jsem trénovat raději hned, i když
to není úplně o zvyku, jde spíš o přístup toho kterého hráče. Věděl jsem,
co máme před sebou, takže jsem se
musel adaptovat rychle. Fotbal je to
jako každý jiný, záleží na tom, jak se
k tomu kdo postaví.“
yy První zápas se Žižkovem přitom patřil k těm zcela klíčovým…
„Tak ono to hoří každý zápas, důležitost tohoto zápasu spíše vyplývala
z rozlosování následujících kol. Kdybychom dohráli úspěšně zápasy, které
jsme zvládali až třeba na posledních
patnáct minut, nemuselo k těmto
problémům vůbec dojít. Měli bychom osmnáct devatenáct bodů a byl
by klid. Ale takový je fotbal, jednou
vyhraješ, jednou prohraješ, někdy dáš
gól v devadesáté minutě, podruhé ho
nedáš. Čtrnáct bodů není úplně hrozné, ale kvalitu máme velkou na to,
abychom jich měli víc a hráli v klidu
někde uprostřed tabulky.“
yy Přes blížící se konec sezóny
vás teprve čeká horký fotbalový
podzim. Cítíte se na body i proti vyhlášeným soupeřům typu
Zbrojovky?
„Fotbal se hraje na devadesát minut, hraje jedenáct proti jedenácti,
já neřeším, proti komu zrovna hrajeme. Porazit nás budou muset oni,
my proti silnějším týmům hrajeme
vždy lepší fotbal, vyhovuje nám to.
Musíme ale využít vytvořené šance,
záležet bude na tom, jak se s tím vypořádáme. Právě proti Žižkovu jsme
mohli vést dva tři nula a byl by klid.
Na můj vkus máme moc šancí a skoro nic nedáváme, tohle nás stojí tři
body proti soupeřům, které bychom
měli porážet.“

vizitka
JAN KOUDELKA
✓nanarodil se 12. 3. 1992 v Blansku
✓ fotbal začal hrát v Boskovicích,
nedaleko od nich bydlí
✓ dorostenecké kategorie absolvoval
v Sigmě Olomouc
✓ hrál také v Líšni, Jihlavě, Zábřehu
a Blansku, Vyškově, ale i v Rakousku
✓ je rychlostním typem záložníka s tahem na branku
✓ v malém fotbale je světovým šampionem z Tuniska 2017,
zúčastnil se také MS 2015 a 2019
✓ je rovněž úřadujícím evropským šampionem,
z ME má ještě stříbro a dva bronzy
zajímavost: před šesti lety mu byla diagnostikována cukrovka,
je na léčbě inzulinem, přesto dosahuje vrcholových sportovních výsledků
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JUNIORKA SI KLADE POSTUPNÉ CÍLE,
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ÚZKÁ SOUPISKA TÝM STÁLE TÍŽÍ
PROSTĚJOV První část mistrovské sezony mají za sebou
junioři SK Prostějov 1913. Výběru Michala Janečka a Libora
Miškovského se příliš nedařilo, s okleštěným kádrem vyhrál pouze dvakrát. Zajíci se počítají až po honu, u prostějovské juniorky
ale museli ještě před prvním tónem lesního rohu brát ohled na
počet myslivců. Řečeno hokejovou terminologií dívat se na počet hráčů, které mají k dispozici.

mohlo i rozdělení juniorské kategorie hokejovým svazem na tři soutěže. To mělo za důsledek mimo jiné
pro Večerník
i utlumení spolupráce s Olomoucí,
Petr
která hráče místo do Prostějova zaKOMÁREK
čala posílat do Šumperka hrajícího
Situace nebyla od počátku sezóny juniorskou extraligu – druhou nej2019/2020 jednoduchá. Kádr byl vyšší soutěž.
omezený, za nedostatek hokejistů S výpomocí tak trenér Michal Jane-

PŮVODNÍ
zpravodajství

&RMHñWĨKODYQtWUHQpUMXQLRUN\íHNO"
O dvou vítězství nad Hodonínem…
„Na oba zápasy s Hodonínem jsme se sešli v maximálním možném počtu
hráčů. Přijeli všichni kluci z Přerova, kteří mohli. V tu dobu totiž zrovna
Přerov nehrál, měl volné kolo. Udělali jsme z nich celou lajnu, takže jsme
mohli hrát na tři útoky. Ten přerovský soupeře převyšoval a nastřílel většinu branek. Díky tomu jsme Hodonín v obou případech předčili. Kdybychom stejné podmínky měli i v dalších duelech, nasbírali bychom více
výher. Určitě ještě takové dvě jsme přidat mohli.“

O stabilizaci kádru…

„Není kde brát. Jsem domluvený s přerovským trenérem, že pokud by doplnili kádr a někdo se jim uvolnil, okamžitě nám ho pošlou. Pořád čekáme
a trpělivě zkoušíme všechny možnosti. Každý týden telefonuji, kam se
dá……aby nám to alespoň počtově sedělo. Hrát celou sezonu na jedenáct, dvanáct hráčů je strašně složitá věc. Kluci pak jsou špatní, že ve třetích třetinách odcházíme psychicky a prohráváme. Ani nás trenéry to pochopitelně netěší. Pokud to půjde, doplníme kádr alespoň tak, abychom
mohli hrát na tři útoky a pět obránců.“

ček a jeho asistent Libor Miškovský
mohli počítat jen od Přerova, odkud
mohli využívat jednoho hráče na
hostování a tři formou střídavých
startů.
,GFGP¾EVMCLCMQXG
HQVDCNGPGPÊRTQJQMGL

Přesto ale prostějovská juniorka
odehrála většinu z dvanácti zápasů
první části své skupiny Ligy juniorů
v jedenácti či dvanácti lidech. Skoro
polovinu z nich přitom tvořili dorostenci. Složitá situace. O to víc,
když na druhé straně hřiště nastoupil soupeř typu Kroměříže s osmi
hráči ročníku 2000 trénujícími s A-mužstvem. „Rozdíl oproti našim
klukům ročníku 2004 byl obrovský.
Zkušenostmi i fyzicky,“ přiznal Michal Janeček. Jeho svěřenci od první poloviny září do druhé poloviny
října desetkrát prohráli. Vítězství
získali jen ve dvou případech, pokaždé proti Hodonínu. Na body
přitom sahali častěji. Naděje na ně
jim však vzaly konce utkání. Mladý
tým s hráči, kteří v juniorce působí
většinou prvním rokem, v nich neobstál. „Třetí třetiny jsme nezvládali
hlavami. Na začátku jsme dostali
jednu blbou branku a psychicky se
položili. Výsledky pak byly mnohdy
divoké, i když hra tomu neodpovídala,“ popsal Janeček. Celkově juniorka
podle jeho slov za

2TQUV÷LQXwVÊLWPKQąK XéGTXGPÆO XRąÊRTCXPÆOOQFGNQXÆOWVM¾PÊRTQVK2ąGTQXW
XRTQUKPEKNQÿUMÆJQTQMW6GJF[wNQQLKPÚVÚOåG\CdGUM¾éMQqPCUVWRWLGNGVQU
0QXÊNÊFąKOWUGLÊVGRTXGdFQ\T¾Vq
(QVQ*CPCĄG\PÊéMQX¾JQMGLRTGTQXE\

nelehkých podmínek předvedla to, sezoně, se možná čekalo trochu víc.
V tom smyslu, že by tým mohli více
co od ní očekával.
podržet a být aktivnější. „Je ale po2QEJXCNCRTQUVCVGéPÆ
třeba si uvědomit, že loni hráli v úplFQTQUVGPEG
ně jiném prostějovském celku. Doplnila je více než jedna pětice hráčů
Pozitiva našel v trénincích. Nejstar- z Přerova a Olomouce, kteří to táhli.
ší mládežnická kategorie „eskáčka“ O našich klucích nechci říct, že jim
i v malém počtu trénovala poctivě, dělali komparz, ale nebyli hlavními
s maximálním nasazením. Nanejvýš lídry týmu. Letos to stálo vyloženě
vypadl jeden nebo dva hráči. Vy- na nich, ovšem oni ještě ‚nedozráli‘
zdvihl i dorostenecké členy kádru, tak, aby tým táhli a byli jeho lídry.
kteří se statečně zhostili těžké role. Zatím na to nemají mentální ani fy„Perou se s tím velmi dobře, zacelili zickou výkonnost,“ vysvětlil trenér.
díru po hráčích, kteří nám v kádru S kolegou Miškovským věřili v opak,
chybí. Hlavně útočník Tomáš Tábor ale mýlili se. „Musíme proto s klua brankář Matěj Dubský jsou tako- ky pracovat, abychom je směřovali
ví, jak já říkám, ‚držáci‘,“ chválil. Na k tomu, že tým musí táhnout a musí
druhou stranu připustil, že od hráčů, pro něj odevzdat víc,“ uvědomuje si
jež v juniorce figurovali už v loňské Michal Janeček.

Nedávno jsme se dozvěděli velmi
podstatnou věc, že stavba zázemí pro
mládež na prostějovském zimním stadionu se odkládá na rok 2020. Jakmile
budu mít přesné informace, klub se
k tomuto tématu vyjádří podrobněji.
Před pár dny jsem seděl také s Radkem Koňaříkem z České unie sportu
(ČUS) nad pravidly k podávání dotační žádosti na programy MŠMT
(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Seznamuji se i s dotačními
podmínkami Olomouckého kraje.
Stejně zaměřený seminář za SK Prostějov 1913 předminulý týden absolvovala Martina Marková pro dotace
města Prostějov.
Marek ČERNOŠEK,
předseda SK Prostějov 1913
&CNwÊEÊN"
8[JT¾VXÊEG\¾RCUč

Do druhé části mistrovského ročníku si
prostějovští junioři nekladou žádné velké cíle. S početně limitovaným kádrem
budou muset zápas co zápas bojovat
a snažit se získat co nejvíce vítězství. Ta
je mohou psychicky nakopnout a přidat
jim na radosti z hokeje. „Chtěli bychom
vyhrát více zápasů než doteď. Všechno
ale bude závislé na počtu, ve kterém se
budeme scházet. Od toho se bude odvíjet celá naše hra,“ předeslal Janeček.

Dorostenci v sobì mají potenciál, první èást /@BDJIIµGIÁOOM@@I½MKKü@?Iµn@GKKMJMMJ?Dàà@ 

sezony se jim však výsledkovì nevyvedla E@ED>CC®ß016)QQn<F++¡77(
PROSTĚJOV Na mladé odchovance se rozhodli vsadit v kategorii
dorostu SK Prostějov 1913. Hráči
na sobě musejí neustále pracovat.
Když budou plnit stanovené cíle,
měl by se zvýšit i počet jejich vyhraných zápasů. Dosud jich v soutěži
mnoho nebylo.

Petr KOMÁREK
Před mistrovskou sezonou přišli k prostějovskému dorostu noví trenéři.
Martin Půček s Pavlem Musilem ale
příliš často se svými svěřenci slavit vítězství nemohli. V Lize dorostu uspěli
až v posledním z osmi utkání základní
části, Třebíč doma porazili 2:1 po samostatných nájezdech. Předtím ve stejné
disciplíně podlehli Břeclavi, jinak si nevysloužili ani bod.
„První část sezony nedopadla výsledkově nejlépe, ale vzhledem k cílům u této kategorie – budovat tým od počátku sezony
postupnými kroky a poctivým tréninkem,
se zaměřením na výchovu kmenových
hráčů; zkrátka tým s výhledem do bu-

PROSTĚJOV Především za rodi- ky odpovídal rodičům a také trenérům
či mladých hráčů zavítal v úterý hráčů z SK Prostějov 1913 Oldřich
8. října do Prostějova regionální Kališ, jeden z regionálních trenérů ve
trenér Českého hokeje Oldřich službách českého hokejového svazu.
Kališ. V Národním sportovním S podobnými přednáškami či semicentru přednášel primárně o dů- náři jezdí on a jeho kolegové po celé
ležitém hokejovém trojúhelníku České republice. „Jsem moc rád, že
trenér – hráč – rodič.
se rodiče hodně zajímají o to, jak
2ąGF\Cé¾VMGOOKUVTQXUMÆUG\QP[X[JT¾NKRTQUV÷LQXwVÊFQTQUVGPEK XDÊNÆO VWTPCL
Jak by se mělo přistupovat k mladé- správně vést svého malého hokejisX4QåPQX÷RQF4CFJQwV÷O2QVÆUGLKOCNGXÚUNGFMQX÷OQEPGFCąKNQ
mu hokejistovi? Jakým způsobem by tu na jeho cestě sportovním růstem.

(QVQUMRTQUVGLQXE\
se mu mělo pomáhat v překonávání Témata seminářů vybíráme, abydoucna – pak musím říct, že máme na tréninků na ledě i v posilovně na nich jednotlivých překážek či v rozvíjení chom pomohli rodičům orientovat
čem stavět,“ řekl Marek Černošek, společ- pracujeme. V tomto týmu je vidět vel- vlastního sebevědomí? I na tyto otáz- se ve výchově i v tématech, o kterých
ně s Musilem asistent hlavního doroste- ký potenciál,“ těší Černoška. „Hlavně
neckého kouče Prostějovanů Půčka.
v samotných hráčích se musí probudit
Sedm porážek z osmi střetnutí při- ta správná chuť a hlad po hokeji, potažčítá právě zvolené koncepci práce mo trénování. Snažíme se o to. Důlea sázce na mladé odchovance. Ti si žitá je také podpora ze strany rodičů,“
na dorosteneckou soutěž postupně doplnil.
zvykají. S přístupem hráčů mohou Během zbývající části aktuálního ročbýt u druhé nejstarší kategorie „eskáč- níku chtějí prostějovští dorostenci
ka“ spokojení. Od letní přípravy má pokračovat v dlouhodobé práci na
vzestupnou tendenci. Tým postupně nastavených cílech tréninků a přípravy.
přivyká nárokům, které na něj trenéři Ty pak musejí převést do samotných
kladou. „Za to jsme samozřejmě rádi. zápasů. Pokud se jim to podaří, trenéři 5PÊOGM\RąGFP¾wM[UXC\QXÆJQTGIKQP¾NPÊJQVTGPÆTC1NFąKEJC-CNKwGX2TQUV÷LQX÷

(QVQUMRTQUVGLQXE\
Nedostatky sice stále jsou, ale během věří, že se dobré výsledky dostaví.

se moc nemluví. Stěžejními body
seminářů jsou správné stravování
malých sportovců a trojúhelník rodič – hráč – trenér,“ citoval server
hokej.cz metodika Českého hokeje
Zdeňka Vojtu.
Jenže prostějovské setkání trenéra
Kališe s rodiči mělo určitý zádrhel.
Maminek a tatínků nepřišlo tolik,
kolik se vzhledem k důležitosti přednášky očekávalo. „Vzhledem k tomu,
jak zásadní téma se probíralo, mě
malá účast rodičů překvapila,“ přiznal předseda SK Prostějov 1913
Marek Černošek. „Jako klub se pokusíme tuto a další příležitosti do
Prostějova znovu přinést. Bez zájmu
těch, pro které se tyto věci organizují, je ale naše snaha nulová,“ zdůraznil.
(kom)
Exkluzivní rozhovor s Oldřichem
Kališem připravujeme do speciální přílohy MLÁDEŽNICKÝ
HOKEJ V PROSTĚJOVĚ, která
bude součástí příštího vydání Večerníku.

Za týden i tři zápasy. „Není to lehké,“ přiznává útočník
Tomáš Tábor z juniorky a dorostu
PROSTĚJOV Nesnadný úkol musí
plnit Tomáš Tábor. V SK Prostějov
1913 nastupuje za juniorku a dorost, obě nestarší kategorie. Přes
řadu vyrovnaných utkání často
s jedním či druhým týmem utrpí
porážku. Letos prožívá náročnou
sezónu. Jak fyzicky, tak časově.
„Člověk v závěru týdne hraje třeba
i tři zápasy. Lehké to není ani skloubit se školou. Individuální studijní
plán zatím nemám, ale přemýšlel
jsem o něm,“ prozradil v exkluzivní
zpovědi pro Večerník Tomáš Tábor.

Petr KOMÁREK
V Prostějově naštěstí absolvuje kvalitní kondiční přípravu, kterou zajišťuje
kondiční trenér prvoligového „A“-týmu David Skřivánek. „Fyzicky nás
připravuje perfektně, k tomu máme
ještě i nějaká kompenzační cvičení
s panem Brančíkem. Ta nám taky
hodně pomáhají,“ přisvědčil Tábor.
Za jeden týden musí většinou zvládnout dva zápasy za juniorku, k tomu
občas ještě jeden start za dorost, svou
aktuální věkovou kategorii.

Jako hráč juniorky pociťuje úzký kádr,
který výběr trenéra Janečka má. „Hrát
na dvě lajny je hodně složité. V závěru
utkání nám pak kolikrát scházejí síly.
Navíc máme v týmu čtyři dorostence – maximum, co může v juniorce
hrát. Je nás málo, a když se ještě někdo zraní nebo je nemocný, není to
žádný med,“ nezastírá šestnáctiletý
útočník. Často se spoluhráči doplácí
na to, že se po fyzické stránce nedaří
zvládat třetí třetiny. „Když mají soupeři v týmu starší, vlastně už dospělé
hráče, hraje se obtížně,“ poznamenal.

V dorostu zase podle jeho slov Prostějov občas tlačí bota v obranné činnosti a kvalitě zakončení. „Kolikrát
nám chybí to pověstné hokejové
štěstí. Je potřeba, abychom se zklidnili v koncovce,“ nabádá Tábor.
Dorostence teď v nadstavbové části
Ligy dorostu čekají zápasy s Karvinou, Znojmem, Černými vlky
z Rožnova pod Radhoštěm, Frýdkem-Místkem či Novým Jičínem.
Juniorka změří síly s Karvinou,
Břeclaví a Hodonínem.
„S juniorkou musíme jít zápas od

zápasu a pokaždé se snažit podat co
nejlepší výkon. Vždycky jdeme do
utkání s tím, že chceme získat nějaké ty body. Ale když hraje člověk
v takovém počtu… Občas máme
smůlu. Čtyři pět vteřin před koncem dostaneme rozhodující gól.
Hrajeme i vyrovnané zápasy nebo
jsme lepším týmem. Pak ale během
několikaminutového výpadku párkrát inkasujeme a už to nejde zvrátit,“ posteskl si Tomáš Tábor s tím, ·VQéPÊM6QO¾w6¾DQTPCUVWRWLG\CRTQU
že v dorostenecké kategorii je to dost V÷LQXUMÆEGNM[LWPKQTM[CFQTQUVW

(QVQCTEJKX66¾DQTC
podobné.
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VEČERNÍKU

Hodně velký kus zodpovědnosti na sebe
v duelu s Děčínem vzal kapitán Olomoucka. Po výbuchu v Kolíně nechtěl připustit další porážku a šel
příkladem. Díky tomu dosáhl
dokonce na triple - double.
Na dvouciferné čísla dosáhl
v bodech, doskocích a také
v získaných faulech. Ve všech
případech vylepšil své sezónní
maxima, když nastřílel sedmadvacet bodů, získal dvanáct doskočených míčů a deset faulů.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Klukům to opakuji. Už není možné,
aby se s týmem svezli, když se daří.
Musí se podílet na jeho tváři. Jejich
výkony mají přímý vliv na výsledky
mistrovských zápasů. Je to i jejich
zodpovědnost,“ přibližuje debaty
s kabinou trenér BK Olomoucko
Predrag Benáček.
Před rokem dodával sílu a energii na
palubovce především T. J. Dunans
a Javonte Douglas, zkušenosti roz-

8
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Douglasovo koleno
se lepší
Prostějov (lv) – Další ligové utkání
kvůli zdravotním problémům musel vynechat Javonte Douglas, velká
opora BK Olomoucko. Nejlepší
hráč ligy absentuje kvůli potížím
s kolenem, vedení klubu dělá maximum, aby byl co nejrychleji zpět
na palubovce. „Absolvoval několik
vyšetření, dostal podpůrné injekce.
Doufáme, že bude rychle zpátky,
na druhou stranu nechceme nic
uspěchat,“ uvedl sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Není vyloučeno, že Douglas bude
v sestavě už na konci týdne v utkání
s Nymburkem, rozhodnutí ale padne těsně před zápasem.

Orli pøestøíleli Vysoèinu
Prostějov (lv) - Hodně otevřené
utkání sehráli prvoligoví basketbalisté Prostějova a jihlavské Vysočiny.
Z vítězství 96:89 se radovali Orli,
přestože v utkání dlouho prohrávali
a ještě do poslední čtvrtiny vstupovali s mankem dvou bodů. V poslední periodě ale zaznamenali devětadvacet bodů a vybojovali čtvrté
vítězství v sezóně. Domácí měli ve
svém středu hned šest dvouciferných střelců. Nejvíce se dařilo Eriku
Klepalovi, který dal dvacet bodů,
Lukáš Sychra dal pouze o dva body
méně. V tabulce Orlům patří šesté
místo, mají ale k dobru odložené
utkání s Olomoucí.

HRÁČI ŠIRŠÍ ROTACE MUSÍ TÝMU

PROSTĚJOV Zvýšené úsilí, fyzickou dřinu i body potřebuje tým BK Olomoucko od hráčů, kteří ještě v minulé sezóně
především kryli záda základní pětce. Od začátku minulého
soutěžního ročníku se totiž hodně změnilo. Ubylo cizinců,
kteří vynikali atletickými přednostmi nebo zkušenostmi.
Jejich roli musí převzít současní členové sestavy. V průběžné
tabulce Kooperativy NBL patří svěřencům kouče Benáčka po
sedmi kolech páté místo.

LUKÁŠ PALYZA

MALIK
MORGAN

Pondělí 4. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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dával do svého zranění Jan Močnik
společně s Jure Pelkem. Po sezóně
se složení kádru změnilo. Některé
opory odešly, i díky tomu kouč Hanáků chce od aktuální sestavy, aby
převzala role loňských lídrů. „Je to
přirozený vývoj. Mladí dorůstají do
let, kdy od nich chceme, aby byli
vidět v klíčových okamžicích. Aby si
brali střely v situacích, kdy se zápas
láme. A aby v obraně soupeře dokázali sami zastavit,“ říká kouč.
V prvních kolech basketbalisté širší
rotace střídali lepší a horší výkony,
každý se s novou rolí vyrovnává po
svém. Pozici klíčového hráče na sebe

VÍCE POMOCI
Foto: www.bkolomoucko.cz

rychle vzal Igor Josipovič. Přicházel jako hráč pro černou práci pod
košem. Příliš se od něj nečekaly ani
body. Bez problémů se však stal bodovým tahounem, který se nebojí
zodpovědnosti. „Chtěli jsme od něj

především doskoky a dobrou obranu a čekali, že bodový příspěvek nebude až tak výrazný. A zatím v sedmi
zápasech dal dvojciferný počet bodů
a jeho průměr je přes patnáct,“ těší
Benáčka.

LAMB
AUTREY

5VąGNGEMÆVT¾RGPÊRąKPGUNQFTWJQWRQT¾åMWXąCF÷
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BK OL 82:58
KOLÍN Hodně trpkou pilulku
museli strávit basketbalisté BK
Olomoucko na kolínské palubovce. V ligovém utkání 6. kola
Kooperativy NBL prohráli na palubovce outsidera vysoko 58:82,
když v průběhu střetnutí selhali
střelecky. Proměnili pouze tři
z dvaadvaceti trojkových pokusů
a v poslední čtvrtině dokonce zaznamenali jen sedm bodů.
Hned z prvního útoku trefil těžkou
trojku Granič a už tím dali domácí najevo, že budou nepříjemným

soupeřem. Na protivníka vyrukovali
agresivní obranou a snahou o rychlý
protiútok a s jednoduchou taktikou
si Hanáci nevěděli rady. Do vedení
se v první čtvrtině dostali pouze jednou. Kolínský náskok byl minimální
až do poslední minuty, kdy nepřesnou přihrávku Gogy potrestal Číž
a Olomoucko prohrávalo 16:21.
Celek reprezentující středomoravský region v následujících minutách
zpřesnil svoji hru a už ve 13. minutě
srovnal skóre na 24:24 po bodech
Dedka. Medvědy ani to nevyvedlo
z konceptu, vzali si vedení zpět a odolávali až do 17. minuty, kdy proměnil
koš s faulem Vašát a otočil na 31:29
pro Olomoucko. Koncovka periody
ovšem patřila domácímu týmu, který

po dvaceti minutách vedl nejtěsnějším
rozdílem 38:37.
NA TISKOVCE...
Do druhého poločasu nevstoupilo
Olomoucko ve střelecké pohodě
Pavel BENEŠ t$%-QNÊP
a v průběhu prvních pěti minut dalo „My jsme opravdu odehráli výborné utkání. Dá se říct, že nám skoro na sto procent vyšel
pouhé dva body. Domácí na tom byli náš obranný záměr, jak jsme chtěli. Dále jsme využili absence Douglase. Utkání jsme měli
o něco lépe a ve 25. minutě proto vedli pod kontrolou od začátku do konce a jsme rádi, že se postupně vracíme do rytmu, který
47:39. Hanáci pak dokázali ze svého bychom chtěli předvádět. I když vypadáme jako snadné sousto, tak to tak není. Zlepšujeme
manka ubrat čtyři body, bylo to ale se zápas od zápasu a věřím tomu, že v soutěži ještě ukážeme, že tu sílu opravdu máme.“
pouze chvilkové zlepšení. Po nájezdu
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
Číže prohrávali 39:47 a deset minut „Domácí odehráli výborné utkání. Celých čtyřicet minut byli plně koncentrovaní.
před koncem dokonce ztráceli jede- Makali jak v útoku, tak v obraně, zasloužené vyhráli. My jsme odehráli naše nejslabší
náct bodů (51:62), když nepohlídali a nejhorší utkání od začátku přípravy. Musím přiznat, že jsem nemohl poznat naše
hráče. Za celý zápas jsme nedokázali vytvořit jednu nebo dvě pozice našim střelcům.
závěrečný trojkový pokus Igrutinoviče. Celkově jsme špatně organizovali útok. Dovolili jsme, aby si domácí věřili víc a víc a ti
Definitivně rozhodly následující čtyři pak své sebevědomí využili.“
minuty, v nichž Hanáci neproměnili
čtyři střely, dopustili se tří ztrát a ve snažili se o zakončení z krkolomných
(lv)
Statistiky z utkání najdete
34. minutě prohrávali 51:68. Kon- pozic a pouze čekali na závěrečnou
na straně 26
covku dohrávali ve velkém útlumu, sirénu, která ukončila jejich trápení.

se střelecky prosadili pouze dva hráči
a tomu odpovídal vývoj skóre. Hanáci
sice vedli, v 8. minutě už ale prohrávali
7:12, když Válečníci dokázali potrestat
ztráty soupeře. O míč přišli domácí
hned v pěti případech a čtyřikrát pak
inkasovali. Tomu odpovídal výsledek
11:17 po úvodní desetiminutovce.
Tu druhou otevřel trojkou děčínský
Žikla. O chvíli později jej napodobil
Autrey a Severočeši vedli 23:11. Ztráta
Olomoucka narostla na dvanáct bodů,
až pak se ji podařilo zastavit. Několik slepených košů přineslo snížení a minutu
a půl před koncem poločasu už Palyza
po koši s faulem upravil na 30:32. Vyrovnat sice domácí nestihli, přesto po
dvaceti minutách za stavu 32:35 drželi
šanci na výhru.

Po 130 sekundách třetí čtvrtiny Josipo- Přesto šlo střetnutí za stavu 78:78 do Statistiky z utkání, ostatní výsledky
vič čtyřmi body v řadě otočil na 36:35 prodloužení, v němž dali důležité troj- a průběžnou tabulku s dalším proa pak se soupeři přetahovali o každý ky Sehnal a Palyza a ty přinesly vítězství. gramem Kooperativy NBL najdete
koš. Ve 25. minutě to bylo 46:46. Pak
(lv) na straně 26
trefil trojku Palyza, vzápětí jeho nájezd
zakončil Morgan a domácí odskočili na
NA TISKOVCE...
51:46. Válečníci odpověděli agresivní
obranou na hranici faulu a v polovině
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
třicáté minuty po úspěšném trestném
„Mentálně to byl pro nás extrémně těžký zápas. Po porážce v Kolíně jsme potřebovali
hodu Žikly otočili výsledek na 56:55.
zabrat a Děčín opravdu není tým, na kterém by měl jeho soupeř chytat formu. Zvládli
Napínavá podívaná gradovala ve čtvr- jsme to bojovností, navíc se k nám přiklonilo štěstí. Prodloužení tým odehrál výbortém dějství. Děčín vedl o čtyři body, ve ně, důležité body dal v těchto okamžicích Lukáš Palyza. Přiznám se, že ani nevím, jak
34. minutě bylo vyrovnáno na 64:64. se nám podařilo uspět, když jsme soupeři dovolili dvaadvacet útočných doskoků.“
Na trojku Feštra dokázal odpovědět
6QO¾w)4'2.t$-&÷éÊP
košem a trestným hodem Morgan. „Do zápasu jsme šli s tím, že utkání odbojujeme a budeme se rvát celých čtyřicet miPři některých střelách měli domácí nut. Nakonec to bylo ještě o pět minut déle. Z pohledu nasazení nemůžu hráčům nic
i štěstí. Platilo to v případě Kouřila, vytknout. Prohráli jsme, přesto je za přístup pochválím. Bylo to dobré, chyběla jen ta
na dortu v podobě výhry. Scházelo nám trošku štěstí při některých střelách
jehož trojka o desku znamenala vedení třešnička
za tři body v nastaveném čase.“
72:70 dvě a půl minuty před koncem.

6RXERMV9iOHÿQtN\UR]KRGORDæSURGORXæHQt
BK OL
BK DĚČ

91:97
PP

PROSTĚJOV Velké drama přineslo
střetnutí 7. kola Kooperativy NBL
mezi BK Olomoucko a Děčínem.
O vítězi rozhodovalo na palubovce
prostějovské haly Sportcentra DDM
až prodloužení a v něm se po výsledku 91:87 radovali domácí. Svého
soupeře nepřehráli, extrémním nasazením a bojovností ovšem přerušili sérii dvou porážek.

Ladislav Valný
Především v útoku se domácí trápili
v první čtvrtině. Během deseti minut

&2=$=1÷/2

„Vždy je prostor pro zlepšení,“ říká Malik Morgan
ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Nejlepší zápas v sezóně odehrál v dresu BK
Olomoucko Malik Morgan (na snímku). Nový legionář v dresu prostějovského týmu téměř neslezl z palubovky, na hřišti
chyběl pouze necelou minutu a výrazně přispěl k důležitému vítězství. „Byl to pro nás hodně náročný zápas a je skvělé,
že jsme utkání zvládli,“ radoval se Morgan.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pení v Kolíně, kde tým nepodal
pro Večerník dobrý výkon?

Ladislav VALNÝ
„Do zápasu jsme opravdu nevstuƔƔ Cítili jste, že nastupujete pod povali s nějakým dobrým pocitem.
tlakem po nevydařeném vystou- Předchozí duel si tým rozebral u vi-

dea, hráči o něm mluvili. Věděli jsme,
že do dalšího střetnutí musíme dát
mnohem více energie, to se povedlo.“
ƔƔJak jste viděl souboj s Válečníky?
„Bylo to hodně těžké utkání, fyzicky
extrémně náročné. Děčín nám dal
hodně zabrat především na doskoku. Ale zvládli jsme to.“
ƔƔ V české lize za sebou máte
sedm zápasů. Už jste se na soutěž
adaptoval?

„Vždy se najde nějaký prostor ke
zlepšení, nicméně už teď se z pohledu souhry cítím dobře. Spoluhráči jsou kvalitní, tím se vše usnadňuje. Snažíme se hrát opravdu
týmově, to mi vyhovuje.“
ƔƔ Takže jste si vybral dobrý
tým?
„Kluci jsou v pohodě, trenér také,
cítím od něj podporu. Když se to
všechno sečte, můžu říct, že jsem
v klubu spokojený.“ (úsměv)
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ÚTOČNÉ SELHÁNÍ KOSTELECKÝCH HÁZENKÁŘŮ
DAROVALOVÝHRUOLOMOUCI

KOSTELEC NA HANÉ Tohle měl být zápas, který házenkáře TJ
Sokol Kostelec na Hané HK vyšle vstříc světlejším zítřkům v zatím
(pod)průměrné sezóně. Místo toho je střetnutí na vlastní palubovce proti Handball Clubu Olomouc 1966 ještě víc ukotvilo do
prekérní nepohody. Domácí v hanáckém derby podlehli vinou
katastrofální ofenzivy 15:18 (9:9) a po šesti kolech 2. ligy mužů JM
2019/20 zůstali na slabém tříbodovém zisku.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ZProblém tentokrát nespočíval ve
vstupu do utkání, neboť ten měli borci hákáčka slušný. Především výborně
bránili, hodně toho pochytal brankář
Navrátil. A ve 12. minutě panoval slibný stav 5:3, navíc měl mírný favorit
řadu šancí své vedení zvýšit. Tady však
začalo jejich velké zahazování, které
nakonec rozhodlo celý mač.
K vynikajícímu výkonu se rozchytal
hostující gólman Malínek, jehož ale
stále víc ztrápení kostelečtí střelci
často až nesmyslně trefovali, dokonce čtyřikrát i do hlavy. Družstvu HC
tudíž stačilo málo, aby otočilo skóre
na 6:9. Teprve před přestávkou se
Varhalíkovi svěřenci aspoň trochu

moucké brány udělali adepta repreFOTOGALERIE
zentačního dresu a sebe odsoudili
klikni na
www.vecernikpv.cz
k zaslouženě dietní porážce 15:18.
Skórovat v současné házené patnáctkrát za celých šedesát minut je
vzpamatovali, díky čemuž poločasově opravdu hrozivá mizérie...
srovnali na 9:9.
Statistiky z utkání, ostatní
Bohužel k bídě v zakončení přidal
výsledky a průběžnou
Sokol po změně stran i přehršel techtabulku najdete na straně 26
nických chyb včetně někdy až školácky ztracených míčů. Úsporně hrající
soupeř vycházející z pevné defenzivy
toho využil k novému odskočení na
Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
9:11 a 11:14, ovšem skvěle bránili také
plejeři TJ. A nekompromisním zavře- „Po házenkářské stránce jsme byli z mého pohledu lepší než pomalu hrající
ním svých zadních vrat manko opět soupeř, který v každém útoku trávil skoro dvě minuty. Ale když dáme pouhých
patnáct gólů, tak prostě nemůžeme zvítězit, to je hrůza a děs. Přitom jsme
zlikvidovali (14:14 deset minut před
bránili velice dobře, osmnáct inkasovaných branek znamená pro celý tým dobrou
koncem).
vizitku. A za defenzivu můžu kluky pochválit. Bohužel směrem dopředu byl náš
Zdálo se, že přichází tradiční závě- výkon katastrofální. Sami jsme si zlomili vaz tím, že jsme nedali čtyři sedmičky
rečný obrat modrobílé party. Jenže a neproměnili strašně moc šancí včetně snad deseti náskoků ze šestky z volné ruky.
tentokrát nastala ve finiši duelu sku- Kolikrát jsme trefili tyč nebo stojícího či padajícího gólmana? K tomu se přidala
tečná apokalypsa. Hráči Kostelce spousta technických chyb, nemluvě o neexistujícím pohybu krajních spojek,
dohromady zazdili tak obrovské které jako by ani nebyly na hřišti. Útočná mizérie a hlavně festival zahozených
množství vyložených tutovek včet- příležitostí nás stál celé důležité utkání, které jsme doma chtěli i potřebovali zvládně čtyř sedmiček, že ze strážce olo- nout vítězně. Místo toho teď panuje velké zklamání ze zbytečné porážky.“

HK KOS
HC OLO

15:18

BYLI JSME
U TOHO

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC

&QO¾EÊ.WM¾w8CTJCNÊM éÊUNQ UGUPCåÊRTQPKMPQWVQDTCPQW1NQOQWEG
Foto: Marek Sonnevend

Šachy:
favorit
Hradský
prostějovské snaživce
Bohunický favorit přejel
T BOH
S II PV

33:17

BOHUNICE, PROSTĚJOV Žádné
překvapení, házenkáři TJ Sokol II
Prostějov v 6. kole 2. ligy mužů ČR
2019/20 venku nestačili na největšího favorita skupiny Jižní Morava. Tatranu Bohunice vzdorovali
vyrovnaně prvních patnáct minut
a jakž takž do přestávky, zatímco po
ní domácí čím dál víc zvyšovali až na
konečných 33:17 (14:10). „Dvojka“ tudíž očekávaně nerozhojnila
své dvoubodové konto.
S lídrem soutěže drželi hosté krok jen
zpočátku. „Po čtvrthodině to bylo

nerozhodně 6:6, vstup se nám docela
povedl. Ještě i zbytek úvodního poločasu jsme odehráli poměrně slušně,
i když Bohunice už trochu odskočily,“
popisoval prostějovský trenér Tomáš
Černíček.
Po obrátce jeho svěřenci rostoucímu
tlaku Jihomoravanů již čelit nedokázali. „Soupeř měl k dispozici šestnáct
hráčů, často střídal a zvyšoval tempo, nám tradičně bez několika opor
naopak síly postupně ubývaly. Tím
pádem náskok Tatranu rychle rostl až
na závěrečný rozdíl šestnácti gólů, což
je docela nálož,“ pokračoval Černíček
v hodnocení.
Objektivně uznal, že na víc jeho
tým v nedělním večeru neměl.
„Bohunice jsou teď herně jinde

než my, což se projevilo. Bez zraněného Filipa Mikulky s pouhými dvěma spojkami k dispozici se
musel na tenhle post z křídla přesunout David Jurečka, v sestavě
pořád improvizujeme. A jak lepší
soupeř s přibývajícím časem víc
a víc unikal, tak byl konec utkání
z naší strany už takový rezignovaný,“ všiml si kouč Hanáků.
V 7. dějství nastoupí Sokol II doma
k důležité bitvě o dno tabulky proti
SK Kuřim, hraje se v neděli 10. listopadu od 15.30 hodin v hale RG a ZŠ
města Prostějova ve Studentské ulici.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na
straně 27

PÜ<O<FPE@à@GJKü@=JMP

PROSTĚJOV Přebor města Prostějova 2019 v šachu se již pomalu
dostává do stavu, kdy je prostým
pohledem na průběžné pořadí
zřetelné rozložení sil. Může za
to hlavně dohrávka třetího kola,
v níž se dařilo největšímu favoritovi Aleši Hradskému vítězstvím
nad dvojkou turnaje Petrem Františem.
V pátém dějství se pak ukázalo, že
přetahovaná o lepší umístění v tabulce nebude procházkou růžovým
sadem, ale spíše bojem kdo s koho.

V tomto kole se zrodila jediná remíza
hráčů, kteří se spolu utkali mnohokrát a nemají se tedy čím překvapit:
Hradský se tedy rozešel nerozhodně
s Karlem Meisselem.
V dalších zápasech už to bylo ostřejší. Karel Virgler své černé figury postavil tak nešťastně, že přišel nejdříve
o kvalitu, poté o několik pěšců a nakonec musel partii vzdát svému kolegovi Václavu Zvoníčkovi. Obdobně
se vedlo také hostovi z Olomouce
Tomáši Ochmanovi. Ten si nechal
uzavřít svoji věž uprostřed figur sou-

peře Petra Františe, který nakonec
duel vyhrál.
Příští kolo se odehraje opět za týden,
a to už budeme znát i výsledek poslední dosud neodehrané partie ze
čtvrtého dějství, ve které Františ má
oplácet porážku papírově nejsilnějšímu borci Hradskému.
Šachový Přebor města Prostějov
2019 – pořadí po 5. kole (bez jedné dohrávky): 1. Františ 3 (1), 2.
Zvoníček 3, 3. Hradský 2,5 (1), 4.
Virgler 2,5, 5. Ochman a Meissel 1,5.
(kv,son)

-QTHDCNKUVÆD[NKPCVTCFKéPÊOUQWUVąGF÷PÊX0K\Q\GOUMW

ENSCHEDE,
PROSTĚJOV
O uplynulém víkendu již sice započala nová sezóna, Večerník se
však ještě vrací na konec srpna,
který pro korfbalový tým SK RG
Prostějov tradičně znamená tréninkový týden v zahraničí, konkrétmě soustředění v holandském
Enschede. Tahle rovnice platí už
mnoho let a jejím letošním výsledkem byl pobyt téměř třicetičlenné
výpravy z Hané v Nizozemsku od
17. do 24. srpna.
Jeden ze států Beneluxu je oprav5RQNGéPÚUPÊOGMONCFÚEJMQTHDCNKUVč5-4)2TQUV÷LQXC&159-'PUEJGFGRQLGFPQO\Rą¾VGN
dovým korfbalovým rájem, právě 1FTGCIQX¾PÊOQFP¾TQéPÚEJVTÆPKPMčUGUVCNVTCFKéPÊXÚNGVMPGFCNGMÆOWLG\GTWUCOQ\ąGLO÷KUMQW
Foto: Facebook
UMÚEJ\¾RCUč
Foto: Facebook
reprezentační výběry této země pra- R¾PÊO
videlně ovládají všechna mistrovství herní, tak kondiční prokládané od- samozřejmě též doplňované společ- Chybět tradičně nemohlo koupání lik přátelských utkání DOS-WK ver- společná party, asi nejoblíbenější
světa veškerých věkových kategorií. počinkem a následované regenerací, nými akcemi s domácími kamarády. v nedalekém jezeru, došlo i na něko- sus SK RG. A vše uzavřela závěrečná součást celého kempu.
(son)
Prostějovský oddíl navíc má dlouhoEnschede
oèima
Jana
Mynaøíka
dobé partnerství s tamním klubem
DOS-WK Enschede a jeho každo- „Našeho soustředění v Nizozemsku se zúčast- oběma kluby. Přátelé z domácího DOS-WK jejich vedení se střídalo mezi SK RG a DOS- o již dvanáctou příležitost prožít týden u našich
roční součástí je přípravný kemp er- nili hráči a hráčky tří věkových kategorií: doros- Enschede nás srdečně přivítali a po volnější -WK. Kromě zajímavých tréninků došlo i na nizozemských přátel od roku 2008, kdy se potenci, starší žáci a část mladších žáků. Celkem sobotě přišla na řadu v neděli i v pondělí tří- různé zábavné hry a střeleckou soutěž dvo- dařilo oživit existující partnerství mezi oběma
géčka na nizozemské půdě.
Tentokrát vyrazili za přáteli do ci- čtyřiadvacet mládežníků SK RG Prostějov fázová příprava. V úterý se konal první ze tří jic, kterou vyhráli Roman Lisický s Emiel kluby. Chci moc poděkovat DOS-WK Enscheziny mládežníci SK vedení klubo- plus doprovod, to znamená hlavní trenér a šéf korfbalových dnů společně s mládežníky Wilbrink. Čtvrteční večer patřil přípravným de za opětovnou možnost strávit u nich krásné
vým předsedou Janem Mynaříkem výpravy Martin Šnévajs, trenérka a kondiční DOS-WK, a to včetně odpolední společen- duelům proti výběrům DOS-WK Enschede, soustředění a také všem členům našeho oddílu,
a trenéry Martinem Šnévajsem + specialistka Renata Havlová, zajištění a pod- ské hry se zajímavými úkoly i zapojením ve- oba jsme těsně vyhráli. Pátek jsme věnovali re- kteří kemp absolvovali, zvláště dospělým za
Renatou Havlovou. Když pomine- pora výpravy Jana Buriánková + Jana Vaková řejnosti v blízkém nákupním centru. Večer se laxaci u nedalekého jezera Het Rutbeek a po kvalitní péči o svěřence. Velké díky pak patří
me noční cesty autobusem do Ho- a já. Výhodou kempu je intenzivní korfbalový hrály přáteláky proti EKC Nääs, pro nás jasně návratu si naši mladí dali cvičné utkání mezi i statutárnímu městu Prostějov a Olomouckélandska i zpátky, na programu bylo týden, tréninky vedené nizozemskými kouči, vítězné a se snahou plnit pokyny holandského sebou pod umělým osvětlením. Sobotní zá- mu kraji za podporu mládežnického korfbalu.“
přátelské zápasy proti jiným soupeřům než trenéra Patricka Hageho. Další dva korfbalové věr obstarala návštěva centra města s místními
dohromady osm dnů pobytu.
Jan MYNAŘÍK, předseda korfbalového
Jejich náplň? Převážně tréninky jak v ČR a samozřejmě utužování partnerství mezi dny následovaly hned ve středu a ve čtvrtek, trhy, večer pak rozlučková party. Celkově šlo
oddílu SK RG Prostějov
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KORFBALOVÉ ME
U21
=
VELKÝ
ÚSPĚCH!
Výsledkový sice pro ČR ne, ale organizačně i divácky

PROSTĚJOV Obrovské úsilí a maximální nasazení dali do
Mistrovství Evropy v korfbalu U21 jak bojovně hrající reprezentanti
České republiky, tak mohutně povzbuzující fanoušci i organizaci
zajišťující pořadatelé z Českého korfbalového svazu a domácího
oddílu SK RG Prostějov. Zasloužené odměny se však dočkali pouze komise se pak přišli na korfbal osobně
posledně jmenovaní. Večerník sledoval celý šampionát, který se podívat a měli možnost předat ocenění
konal třetí říjnový týden zblízka a pod drobnohledem.
hráčům. Díky patří i dalším partnerům
šem v prodloužení). Tohle vše poslalo a sponzorům, bez nichž by se takový sváPŮVODNÍ
Čechy až na sedmou příčku konečné- tek sportu ani nedal uspořádat. Náš klub
zpravodajství
ho pořadí, což zůstalo hodně daleko za pak do organizace přispěl svým významvysněným ziskem medaile. „Pro náš ná- ným dílem, zejména dodáním velkého
pro Večerník
roďák to bylo zklamání, celkové umís- počtu dobrovolníků, propagací i pretění asi nemá smysl víc komentovat,“ zentací korfbalu a také svým podílem
Marek
povzdechl si předseda SK RG Prostějov na materiálním zajištění celé akce. V neSONNEVEND
Jan Mynařík.
poslední řadě pak poděkování směřuje
Výsledkově totiž turnaj zástupcům hos- Naštěstí se však jednalo o jediné zkla- rovněž k Reálnému gymnáziu a základní
titelské země nevyšel. Porazit dokázali mání jinak dokonale vydařeného zkrá- škole města Prostějova, kde celý turnaj
jen dvakrát Katalánsko ve vstupním du- ceného týdne. „Kromě výsledku repre- v tomto krásném zázemí proběhl,“ vysekl
elu 15:9 (základní skupina) i v závěreč- zentace České republiky se šampionát Mynařík děkovnou řeč jako na udílení -QTHDCNQXÚwCORKQP¾V'XTQR[7RTQTQMX[JT¾NQ
HCXQTK\QXCPÆ0K\Q\GOUMQ
Foto: Josef Valenta
ném střetnutí 15:4 (o 7. místo), zatímco stal velkým úspěchem českého korfba- filmových Oscarů.
všechny ostatní zápasy prohráli. Ten lu. Vše bylo bez problémů zvládnuto Celý sportovní podnik měl navíc
rovským nasazením. Za to mohu jen
nejlepší støelci èr na me u21 v korfbalu 2019
nejtěžší s favorizovaným Nizozemskem organizačně a moc nás potěšila divácká významný přesah i do zahraničí.
vyseknout hlubokou poklonu a ze srddrtivě 13:33, nejdůležitější o postup návštěvnost, kdy první dvě utkání kaž- „Prostějov se zviditelnil prostřednicce jim poděkovat, stejně jako poděkovat
do semifinále s Anglií 13:15 a nejméně dého dne byla vždy sledována mládeží tvím online živých přenosů a sociálních
těm, kteří se ze strany našeho klubu na
povedený lepší umístění s outsiderem z prostějovských škol a zápasy českého sítí v téměř dvousettisícové korfbalové
zajištění šampionátu podíleli manažerz Maďarska 16:17GG (tedy zlatým ko- týmu vynikaly stále plnějším hlediš- komunitě po celém světě. Také jsem si
sky, to znamená Martinu Šnévajsovi
těm i fantastickou atmosférou. Po dis- z několika rozhovorů s aktéry mistrova Jiřímu Kremlovi,“ připojil Mynařík.
kusích se zahraničními hosty z řad ství odnesl poznatek, jak na přítomné
Na závěr pak zdůraznil: „Po skončeném
mezinárodní federace i jednotlivých výpravy udělalo naše město dojem svou
Mistrovství Evropy do 21 let 2019 můvýprav mohu hrdě prohlásit, že dle příjemnou atmosférou,“ přidal Mynařík
žeme jen doufat, že někdy v budoucnu
jejich slov se jednalo o snad nejlepší další plusové body. Klobouk smekl též
přijde šance podobnou akci opět uspoturnaj mezinárodní scény z hlediska do vlastních oddílových řad. „Rád bych
řádat a že se velká návštěvnost přenese
organizace a atmosféry. Organizač- se ještě víc zmínil o dobrovolnické účasi na domácí utkání týmů SK RG Prosní výbor mistrovství Evropy odhadl ti Prostějováků. Je mi ohromnou ctí,
tějov. A že obecně zvýšený zájem o korcelkový počet diváků na více než že tolik zástupců našeho klubu se rozfbal vytrvá. Jsem si jist, že čtenáři VečerBájeèná atmosféra
čtyři tisíce, což je v případě korfbalu hodlo podpořit tuto akci neskutečným
níku se o tom ze stran svého oblíbeného
<FTQL288GéGTPÊM
Prostějov (son) - Čím evropský úctyhodné množství.Byť přesné číslo množstvím odpracovaných hodin i obperiodika dozvědí.“
šampionát v korfbalu do jednadvace- není známo, neboť vstup byl zdarma,“
ti let 2019 nejvíc zaujal? Fantastickou konstatoval Mynařík se spokojeným
saa
diváckou kulisou na v podstatě všech úsměvem.
3x foto: Marek Sonnevend
dvaceti odehraných zápasech. Hle- Po tak povedeném spektáklu logicky
diště haly RG a ZŠ města Prostějova
vysekával jednu poklonu za druhou.
ve Studentské ulici bylo pokaždé
plné – a nejen to. Neméně důleži- „Za prostějovský korfbal chci poděkovat
tou roli mělo, že úplně veškeré duely Českému korfbalovému svazu, že se akci
provázelo bouřlivé povzbuzování takového významu rozhodl umístit do
fanoušků. U bitev domácího výběru Prostějova, protože korfbal dal v našem
České republiky to logicky nepřekva- městě o sobě opravdu vědět. A myslím,
pilo, ale aby se z podobné podpory že jsme důvěru vrátili se vším všudy
těšily i zahraniční celky, ačkoliv za z hlediska atmosféry a fanouškovského
nimi nepřicestovala kvanta jejich zázemí. Poděkovat se také náležitě patří
příznivců? To byl opravdový majstr- statutárnímu městu Prostějov, které akci
štyk. Postarali se o něj především dva významně podpořilo. Primátor Fran- 'WHQTKG éGUMÆJQ VÚOW RQ ×XQFPÊO \FQN¾PÊ -CVC ,CUP÷ PGLNGRwÊ PC VWTPCLK D[NQ 0K\Q\GOUMQ *NGFKwV÷ X JCNG 4) C <i O÷UVC 28 RNPKN[ \¾UVWR[
XQTCPåQXÆO 
HCPFč
členové (spolu)pořádajícího oddílu tišek Jura, náměstek primátora Jan Kr- N¾PUMC
SK RG Prostějov. Martin Šnévajs
(bývalý hráč, momentálně trenér chňavý i další zástupci města a sportovní
starších žáků) učí na domovské „reálce“ a zařídil, aby na dopolední utkání
chodili fandit žáci této školy. Totéž
dokázal i Petr Šnajdr (současný plejer a kouč mladších žáků) prostřednictvím nedávno rozjetého projektu Školní korfbal. Výsledkem byla
„atmoška“, nad kterou i nizozemští
návštěvníci z kolébky korfbalového
PROSTĚJOV Dva hráče v sestavě výběru České republiky na korfbalovém Mistrovství Evropy do 21 let měl domácí oddíl SK RG Prostějov.
sportu uznale pokyvovali hlavami.
Kapitán Petr Šnajdr (na snímku vlevo) nechyběl na hřišti ani minutu a patřil k největším oporám, Daniel Štefák (na snímku vpravo) odehrál
přibližně polovinu hracího času ze všech pěti střetnutí. Obou „našich“ reprezentantů jsme se po skončení turnaje zeptali na jejich pocity
Absolutorium
z vrcholného turnaje v důvěrně známém prostředí.
organizátorùm
bitvy s dramatickými koncovkami čovému duelu proti Anglii, co celi na slabší ofenzivu. Souhlasíte? hraje se mi v tak úžasné kulise výborEXKLUZIVNÍ
Prostějov (son) - Superlativy ze
včetně zlomového utkání proti An- v úplné koncovce rozhodovalo?
D. Š.: „Je to pravda. Do útoku jsme ně. Už na lednovém Europa Shieldu
dvojrozhovor
všech stran se během ME U21 i po
glii. Zvítězit potom nad Maďarskem D. Š.: „Asi to, komu zbylo víc fyzic- měli nacvičené různé varianty a sig- byli fandové skvělí, teď znovu.“
jeho skončení hrnuly na pořadatele.
a hrát o páté místo by ještě zname- kých sil a především hlava, že soupeř nály, ale něco jiného je to zkoušet na P. Š.: „Tohle mistrovství bylo napro Večerník
To znamená na Český korfbalový
nalo solidní konec, bohužel však zvládl ten závěr líp psychicky. V ta- trénincích a potom to zahrát přímo prosto fantastické, z hlediska jeho
svaz, ale především na oddíl SK RG
přišla druhá těsná porážka, tento- kové vypjaté koncovce už je to buď, v utkáních proti různým soupeřům. organizace, chodu i atmosféry dáProstějov, který většinu organizačních Marek
krát v prodloužení. Zdolat nejslabší anebo kdo v rozhodujících momen- Hra směrem dopředu tak větši- vám jedničku s hvězdičkou. Klozáležitostí nesl na svých bedrech pro- SONNEVEND
Katalánce jsme na závěr jednoduše tech trefí vítězný koš. Což se poved- nou vázla, hlavně jsme měli nízkou bouk dolů před všemi, kteří se na
střednictvím svých obětavých členů.
Největší porci náročné práce jedno- yy Jaký máte celkový dojem museli, nicméně šampionát musíme lo Angličanům, my jsme naopak ze úspěšnost střelby. Prostě nám to ne- pořádání podíleli, Prostějov znova
z pohledu našeho až sedmého postu svého útoku nedali a oni pak přidali padalo do koše.“
potvrdil, že velké akce umí. Hlavně
značně odvedl Martin Šnévajs jak z šampionátu?
z penalty ještě jeden.“
P. Š.: „Největší problémy jsme měli se podařilo zaplnit hlediště diváky na
s přípravami akce, tak následně v roli D. Š.: „Abych pravdu řekl, myslel hodnotit jako nepovedený.“
výborného moderátora. Doprovodné jsem si, že na domácím mistrovství yy Mrzí nejvíc nečekaná prohra P. Š.: „Tohle jsou zápasy na vyšší se zakončením. Proměňovali jsme úplně všechny zápasy, u těch dopoúrovni, které nekončí rozdílem de- málo střel, spoustu balónů si dosko- ledních díky spolupráci s prostějovsoutěže pro diváky v čele s dětmi měli dopadneme mnohem líp... Klíčový s Maďary?
pod palcem Renata Havlová s Petrem byl zápas proti Anglii, kde chyběl D. Š.: „Myslím, že ještě víc nás mrze- seti a víc košů, ale většinou je roz- čili a následně znovu pálili, ale často skými ZŠ skrze projekt Školní korfGalíčkem i dalšími, přičemž každý kousek k postupu do semifinále lo utkání s Anglií. Šlo o zapojení do hodují právě dramatické koncovky. zase nepřesně. A tak pořád dokola. bal a zásluhou dětí z domovské RG
z pěti hracích dnů ležely v banku velice a tím bychom se hodně přiblížili spl- medailových bojů, dvě minuty před Oni poslední minutu a půl zahráli Vyvrcholením byl závěrečný sou- a ZŠ města PV. Děcka navíc úžasně
hodnotné ceny. Zapomenout nesmí- nění týmového cíle – zisku medaile. koncem se nám povedlo vyrovnat organizovaně, ze dvou svých posled- boj s Katalánskem o sedmé místo, fandila nejen našemu týmu ČR, ale
me na vášnivého fotografa Josefa Va- Bohužel to nevyšlo a nakonec jsme a rozhodoval úplný závěr, který lépe ních útoků dvakrát skórovali. My kdy na začátku obou poločasů nám i všem ostatním družstvům z ciziny,
lentu, vždy precizně fungující stolek
časoměřičů, technické zabezpečení na turnaji dokázali porazit jen Kata- zvládl soupeř. Kdyby se to podařilo jsme naopak svůj poslední útok ne- trvalo dlouhých osm minut, než což asi v zahraničí ještě nikdy a nikde
zápasů, bufet pro příznivce s občer- lánsko, byť dvakrát. Rozhodně jsme nám, mohli jsme mít v uvozovkách dali a selhali, což v součtu stanovilo jsme dali koš. Což je proti slabšímu nezažili. Nejen tím jsme si jako klub
stvením i pomůckami na fandění ale nic nevypustili, naopak pokaždé klid a reálně se porvat o třetí místo. výsledek. Taky byla škoda, že jsme soupeři extrém. Takže souhlasím, udělali skvělé jméno, povedlo se naa podpůrnou pomoc při zajišťování bojovali naplno až do konce. Stačilo Místo toho na nás ta těsná porážka už předtím během utkání ve druhé že kvalitní obranu jsme nedokázali vázat na zimní Europa Shield.“
od Angličanů asi zanechala stopy čtvrtině nezvýšili svůj náskok dvou podpořit útočně, naše ofenziva byla yy Tentokrát asi chyběl jen lepší
televizních či internetových přenosů. to však pouze na sedmé místo.“
Nemluvě o péči věnované jak všem P. Š.: „Celkový pocit z turnaje po do dalšího zápasu o páté až osmé košů, všechno se pak třeba mohlo slabší.“
výsledek...
zúčastněným výpravám z osmi zemí stránce našich výkonů i výsledků je místo a výsledkem byla prohra s Ma- vyvíjet jinak. Navíc rozhodčí byl na yy Jakým zážitkem pro vás byl ev- D. Š.: „Přesně tak. Měli jsme možná
Evropy, tak oficiálním hostům turnaje. samozřejmě zklamání. Všichni z čes- ďarskem, což se určitě nemělo stát. nás přísnější, třeba já jsem dostal ropský šampionát doma?
i trochu smůly, ale na to se bohužel
Dalo to hodně zabrat, ale Prostějováci kého týmu jsme chtěli bojovat o me- Možná na některé z nás působila úplně zbytečnou žlutou kartu.“
D. Š.: „Bylo to fakt boží. Hlavně fa- historie neptá.“
zastřešení šéfem klubu Janem Myna- daile a já jsem přesvědčený, že druž- větší nervozita z domácího prostře- yy Coby korfbalovému laikovi mi noušci a jimi vytvářená atmosféra P. Š.: „Celkový pocit samozřejmě
říkem vše zvládli na třikrát podtrže- stvo jsme na to měli. Nepodařilo se dí, jak říkal trenér Ivo Kracík.“
připadalo, že jste jako tým celé super, což mně osobně moc vyho- kazí naše až sedmá pozice, což je jasnou jedničku.
nám ale zvládnout dvě vyrovnané yy Pokud se ještě vrátíme ke klí- ME dobře bránili a naopak doplá- vuje a strašně mě to vždycky nabudí, ný neúspěch.“
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se šampionát zařadil mezi nejlepší v mezinárodní historii

jaaké bylo korrfbbaloovééhoo ME
E U211 v prrosstějjovvě.....

Petr Šnajdr a Daniel Štefák:„Dobře jsme bránili,

ale dopláceli na horší útok, hlavně špatnou střelbu“

