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ČELECHOVICE NA HANÉ Neskutečné, co si tito lidé dovolí a co jim všechno ještě bude procházet! Romská rodina
ze Studence neplatila za vodu, tak jim dodavatel „utnul“ přívod. Nepřizpůsobiví spoluobčané tuto situaci vyřešili
tím, že se vydali žebrat s kanystry po okolí. Dvakrát během jediného dne jim vodu poskytl dobrodinec ze sousedních Čelechovic na Hané. Když potřetí odmítl, Romové na něj poslali komando... Prostě klasické za dobrotu na
žebrotu, cikáni muži začali sprostě nadávat, vyhrožovali a nakonec mu asi „za odměnu“ rozbili auto! Pachatele ale
policie tentokrát dopadla. Večerník se vydal po stopách případu a navštívil samotné agresory. Jak jsme dopadli?
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„Tøicítky“ nedorazily...
Prostějov (mik) – Předpovězené
tropické teploty 30 stupňů Celsia skutečně některé meteorologické stanice
v republice naměřily, do Prostějova
ale nedorazily. Přesto bylo i v našem
městě od pondělí do středy hodně
teplo. V pondělí naměřili pracovníci
hvězdárny v Kolářových sadech nejvyšší teplotu 28,7, v úterý 28,2 a ve
středu 25,1 stupňů Celsia. Ve zbytku
týdne už teploty mírně klesaly, ovšem
„babí“ léto pokračuje i nadále!
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Hádka kvùli roušce
Prostějov (mik) – Každému z nás
je jasno, že ochrannou roušku musíme mít nasazenou ve všech vnitřních prostorách budov. A neoddiskutovatelně v nemocnici! Jenže ve
středu ráno byl Večerník svědkem
velice vzrušené výměny názorů
uvnitř vstupního vestibulu právě té
prostějovské. Skupinka lidí se tam
pustila do asi dvacetiletého „nepřizpůsobivého“ mladíka, který na jakákoliv protiepidemická opatření kašlal
a chodbou procházel bez roušky.
„Nasaď si roušku, nebo ti rozhodíme
sandál,“ zaznělo mimo jiného. A mladík? Kdepak roušku, vzal nohy na
ramena a utíkal pryč...
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Smích s klasikou. Koronavir – nekoronaavir, prostějovská veřejnost
chce žít! Není proto divu, že letní
promítání na nádvoří zámku mělo
značnou diváckou kulisu. A co dávali? No přece klasickou českou
komedii Postřižiny! A organizátoři
vsadili na dobrou kartu, když se rozhodli pro film nedávno zesnulého
režiséra Menzla!

Martin ZAORAL
JEDNOV Co je člověk člověkem, vzhlíží fascinovaně k nebi a chce se k němu přiblížit. Různí lidé
na to jdou odlišným způsobem. Taková Bible je
jeden velký návod, jak se dostat do nebe. Lidé
na základě ní postavili honosné kostely, jejichž
vysoké věže ční právě k nebi. Jiní na to šli úplně jinak a vymysleli nejrůznější létací stroje. Díky nim
dnes můžeme vidět zemi z velkého nadhledu.
K nebi směřuje například věž kostela Navštívení
Panny Marie v Jednově i vírník, který se tu objevil
během nedávné akce Vítání školního roku. Oba
lidské výtvory mají stejný cíl, každý jiným způsobem. Ale zajistí nám kostely či letadla skutečně
onu slibovanou čistotu, klid a pořádek, jaké najdeme pouze v nebi? Samy o sobě určitě ne! To
vše musíme objevit sami v sobě…

CO NÁS UDIVILO…

Foto: Martin Zaoral

Lidová tvořivost před volbami. Předvolební kampaně politických stran a hnutí nabírají na
intenzitě a s tím také množství
různých billboardů či plakátů
v ulicích města. A stejně jako
před každými volbami se tyto
propagační záležitosti stávají terčem vandalů. Mnoha politikům
tak přibyly vousy, vlasy, dokonce
mají propíchnuté oči...
ZACHYTILI JSME

Agentura
Až do dnešních dnů nechalo město darebáky holuby doslova hubit. Buď na střechách domů na
náměstí je radní chytali do klecí
a pak je utráceli, nebo je nechali
rovnou střílet nájemnými zabijáky.
Důvodem tohoto strašlivého
opatření byly stížnosti obyvatel
náměstí, ale hlavně obchodníků,
že holubi kálejí na všechno, co
jim přijde pod zadek. Trus padal

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Nový začátek. „Nakazit se můžeme, uzdravit musíme,“ řekli si v Domě
domácí péče Sanco. Po několika týdnech, kdy bylo toto zařízení zavřeno,
oznámili jeho zástupci, že vše zvládli. Všichni se tak s negativními testy
na koronavirus mohli opět vrhnout do práce.
•• Úterý ••
Půjčky dělají nepřátele. Pokud už nevíte, co s penězi, tak je raději darujte, než půjčujte. Je totiž lepší mít kolem sebe nevděčníky než nepřátele… Tímto heslem se rozhodně neřídila Marta Ahmed Abdelkarim,
která si půjčovala, kde mohla. Nyní se tato žena skrývá. Až bude policií
zadržena, poputuje do vězení. Prostějovský soud ji tam poslal na pět
a půl roku.
•• Středa ••
Výšlap na Kosíř. Víte, proč Chuck Norris ani nepozná, že jde do kopce?
Protože ho tlačí boty… Projít si Kosíř křížem krážem a objevit jeho nejzajímavější místa mohli všichni, kteří vyrazili na vycházku s Ekocentrem
Iris.
•• Čtvrtek ••
Partička na vzduchu. Jak pomocí vody získat světlo? Stačí si umýt
okna… I to byla jedna z hádanek, která se objevila v oblíbené televizní
Partičce. Zasmát se při známé improvizační show jste mohli v prostějovském Společenském domě.
•• Pátek ••
Bez bacilů. Když někdo v době koronavirové chce do Prostějova dorazit s Bacily a setkat se tu se stovkami lidí, pak mu to asi neprojde…
To přesně je případ Václava Neckáře. Koncert známého zpěváka a jeho
doprovodné kapely se měl konat v prostějovském Společenském domě,
kvůli riziku ohrožení účastníků však byla akce zrušena.
•• Sobota ••
Olympic se neomrzí! „Ty slzy dávno vpila tráva. Co jedna prohra znamená? Ty slzy dávno vpila tráva. A hleď, i teď je stále stejně zelená,“ zpívá
Petr Janda v jedné z výtečných písní skupiny Olympic. Písně, které se
jako zázrakem lidem ani po dlouhých desetiletích stále neomrzely, zněly
na koncertu u plumlovské přehrady.
•• Neděle ••
Sexem ke smíchu „Sex je největší legrace bez smíchu,“ tvrdí americký
režisér Woody Allen, který o legraci i o sexu ví opravdu hodně. Pikantní
komedie o ochladlých vztazích a sexcoachingu Sexem ke štěstí byla k vidění v prostějovském kulturním klubu Duha.

+ROXELVHKXELWQHEXGRXWUXVVHY\XæLMH
na stoly v restauračních předzahrádkách, spousta nevoňavé
hmoty přistávala často i na oblečení kolemjdoucích a podobně.
Jak se ovšem Agentura Hóser právě dozvěděla, hubení holubů je
konec! Nejen na základě stížností
a žalob ze strany ochránců přírody, ale hlavně z ekonomických důvodů rozhodli prostějovští konšelé o zákazu likvidace holubů na
celém území města! „Od příštího
týdne jsme zastavili střílení i chytání do klecí. Holuby v Prostějově
necháme rozmnožit, protože nám
budou užiteční. Hlavně tedy jejich trus. Málokdo ví, že jde o naprosto bezkonkurenční hnojivo,
které navíc při hnojení trávníků

KRIMI
Ü½NGJ

A pak zastavte stopařům!
Notně zmožen alkoholem se
vydal na cestu pěšky z Výšovic do Prostějova dvacetiletý
mladík. Na silnici se pokusil
zastavit přibržďující osobní vozidlo a snažil se otevřít
přední dveře. Mladá řidička
však nehodlala opilého stopaře vzít a toužil odjet...

15 000
To ale chlapíka rozčílilo natolik, že ze země vzal kámen
a mrštil jím po ujíždějícím
vozidle. Podařilo se mu ho
trefit, zadní sklo se zcela
roztříštilo a sklo se vysypalo na silnici. Policistům se
k činu přiznal a je tak obviněn z přečinu poškozování
cizí věci. Kromě hrozícího
ročního kriminálu teď bude
muset samozřejmě nahradit
i škodu ve výši patnáct tisíc
korun.

a okrasných záhonů ničí navěky
veškerý plevel. A holubího trusu
tak budeme teď využívat hojnou
měrou,“ šokovala náměstkyně
primátora přes životní prostředí a hlavně přes ptáky Miládka
Bitva u Sokolova.
Ono se to lehce řekne, ale jak
chtějí radní holubí trus sbírat?
„Budeme ho vykupovat! Za jeden kilogram holubích hovínek
vyplatíme dvacet tisíc korun!
I tak se nám to vyplatí, protože
kilo trusu zničí tolik plevele, kolik
tuna Roundupu. Takže pokud lidem budeme vyplácet i tak vysoké
peníze za posbíraný holubí trus,
pořád ušetříme statisíce korun,“
vypočítal první náměstek Jiří Ni-

kamnepospíchal, který dostal na
starost výběr holubího trusu. Vážení občané, dívejte se kde co lítá
a pozorně sledujte, kam holubi
v Prostějově směřují své zadky!
Vyděláte na tom!
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak

43 722

Město Prostějov má v tuto chvíli přesně tolik obyvatel. Jejich
počet rok od roku klesá a doby,
kdy jsme se chlubili více než padesátitisícovým městem, jsou
dávno pryč.
ZAUJAL NÁS...

PETR JANDA

pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

Foto: internet

po dvojici hledaných

Nestárnoucí rocker řádil uplynulou
sobotu večer se svým Olympicem
na pláži U Vrbiček na plumlovské
přehradě. Jak? Jako zamlada!

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech
nebo se nacházejí na neznámém místě.
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.

ZASLECHLI JSME…

MAREK FIALA
se narodil 14. října 1984 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 11. září 2020. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 40 let, měří mezi 170 až
180 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
vlasy a nosí hladký plnovous.

„TENTOKRÁT TO BYL
NEJLEPŠÍ ROČNÍK
ZE VŠECH!“
Jaroslav Dvořák z pořádajícího
Kubu vojenské historie Dukla Prostějov vyzdvihl sobotní akci Dobývaní
Plumlova

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 24/8 °C
Matouš

¶WHUÙ

26/11 °C
Darina

Støeda 26/13 °C
Berta

LUKÁŠ VESELÝ
se narodil 27. září 1994 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 15. září 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do 26 let, měří okolo 185 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a hnědé
krátké vlasy.

Ètvrtek 25/13 °C
Jaromír

Pátek

22/12 °C
Zlata

Sobota 22/11 °C

Andrea

Nedìle 22/12 °C
Jonáš
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Řešit partnerské
hádky v opilosti určitě není ideální.
Obzvláště pokud právě máte nůž
v ruce. To byl i případ šestačtyřicetiletého muže z Prostějova, který
vyhrožoval svojí přítelkyni. Na ženu

zazvonil minulé úterý. V tu chvíli si
ani nedovedla představit, co bude
následovat. Alkoholem posilněný chlapík hrozil s nožem v ruce jí
a celé rodině zabitím! A když vykopl branku před rodinným domem,
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byl to signál, že své výhrůžky myslí
vážně. Nakonec utekl před policisty, kterým ovšem stačil ještě dát A další okamžiky ukázaly, že v tomto
případě šlo opravdu do tuhého. „Koecho, že spáchá sebevraždu...
a dalším násilím muž otevřel
Michal KADLEC pem
branku předzahrádky a tím u ženy zvýK incidentu došlo ve Vrahovicích šil obavu z naplnění hrozeb, proto věc
v úterý 15. září po patnácté hodině. bezprostředně oznámila na linku 158.
V tu dobu se muž pohyboval před Když toto muž viděl, rozhodl se místo
brankou domu své bývalé přítelkyně, opustit. Přivolaní policisté muže vypákterá stála v předzahrádce. Po chvil- trali nedaleko, a protože jim oznámil
ce čekání sebral odvahu a zazvonil. úmysl skoncovat se životem, byl po„Když čtyřiačtyřicetiletá žena přišla licisty v zájmu jeho ochrany omezen
otevřít, začal na ni křičet a vyhrožovat, na svobodě a byla mu přiložena použe všechny zabije a poté zabije i sebe. ta. Osobní prohlídkou u podezřelého
Při tom držel v ruce nůž,“ popsal první policisté poté nalezli i kuchyňský nůž,“
minuty drsného incidentu František přidal mluvčí.
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského O tom, že násilník hrozící smrtí na
ředitelství policie Olomouckého kraje. všechny strany byl opilý, jak zákon
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káže, nebylo od počátku pochyb.
„Provedenou dechovou zkouškou
mu byla naměřena hodnota 3,44
promile alkoholu v dechu,“ prozradil
Kořínek.
Policisté tedy muže následně zajistili
a převezli ho k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci k vystřízlivění. Pro své jednání
je nyní podezřelý z přečinu výtržnictví.
„Vzhledem k tomu, že byl již v minulosti odsouzen, hrozí mu navíc vyšší
trestní sazba. Ta je v tomto případě
trest odnětí svobody až na tři roky,“
předeslal policejní mluvčí možný trest
za totální selhání chlapíka, který zjevně
neunesl rozchod s přítelkyní.

Naše město v minulých dnech získalo
další dvě věhlasná ocenění. Obhájili jsme
loňské prvenství v krajském kole prestižní soutěže Město pro byznys. Pořadatelé
zdůraznili naše investice do bydlení
a s nimi související nadprůměrný přírůstek obyvatelstva i výdaje na dopravu
a vzdělání. Svou roli sehrálo výborné hospodaření Prostějova, dobrá komunikace
radnice včetně kvalitních internetových
stránek. Druhé vítězství jsme si odnesli ze soutěže O keramickou popelnici,
která hodnotí třídění komunálního odpadu, a to v kategorii obcí nad patnáct
tisíc obyvatel. V tomto případě si zaslouží
poděkování všichni občané Prostějova.
Přestože se v poslední době objevilo několik případů, kdy jsme museli řešit opakovaný nepořádek u kontejnerů, celkově
si vedeme velmi dobře. Moc za to našim
občanům děkuji.

František JURA,RTKO¾VQT
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„Bylo to mé zatím nejdelší onemocnění,“
svěřil se voják
z Prostějova,
který prodělal
covid-19

Léčil se doma, přes snahu o izolaci
se nakazila i jeho manželka

PROSTĚJOV Tak už to má za sebou! Přestože je relativně mladý,
žije aktivním způsobem života
a dosud žádnými většími zdravotními problémy netrpěl, tak
mu COVID-19 dal celkem zabrat.
Večerníku se podařilo získat
exkluzivní interview se zhruba
třicetiletým vojákem, který se
nakazil koronavirem. Je to vůbec
první člověk z Prostějova, který
se o tomto onemocnění pro nejčtenější regionální periodikum
otevřeně a obsáhleji rozhovořil.
I jemu jsme však předtím museli zaručit zachování anonymity.
Lidé se bojí…

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
ZAORAL

ƔƔ Máte představu kdy, kde a za jakých okolností jste se nakazil koronavirem?
„V zaměstnání. Bylo to mimo Prostějov,
ale v Olomouckém kraji.“
ƔƔ Jak jste se dozvěděl, že se tak stalo?
„Měli jsme pozitivně testovanou osobu
a následně několik spolupracovníků
začalo pociťovat příznaky. Posléze jsme
byli poslání na testy, kde se výsledek nákazy potvrdil.“
ƔƔ Jak jste na tuto zprávu reagoval?
„Dostavily se mírné obavy, a to především kvůli tomu, že žiji ve společné domácnosti s rodinou a dětmi.“
ƔƔ Jakým způsobem se u vás nemoc
projevovala?
„Pociťoval jsem zvýšenou únavu, ztrátu
čichu a chuti či bolest hlavy. Měl jsem
zimnice s teplotami kolem 38,5 °C a hůř
se mi také dýchalo.“
ƔƔ Trvalo to dlouho?
„Teploty odezněly zhruba po čtyř až
pěti dnech, lehká únava o dva až tři dny
později.“

ƔƔ Předpokládám, že léčba probíhala v domácím prostředí,
tedy v Prostějově.
„Léčil jsem se v samostatném
pokoji a snažil se izolovat od rodiny. Jelikož žádný lék se běžně proti
koronaviru neužívá, tak jsem bral jen
paralen a vitaminy.“
ƔƔ S kým jste se v té době stýkal?
„Byl jsem pouze doma s rodinou
a snažil se omezit styk i s nimi, ale
občas to s malými dětmi nevyjde. Nákupy jsem řešil dovozem přes e-shopy.“
ƔƔ Co bylo na celé ne„Před pár dny se
moci nejhorší?
nemoc objevila
„Pro mě asi pocit, že
i u mé manželnákazu můžu přenést
ky.“
na rodinu a hlavně na
ƔƔ
Po
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děti.“
vyléčení
ƔƔ Zažil jste v mibyste měl
nulosti horší průběh podobného vi- onemocnění. Zároveň bych chtěl říct, mít v sobě dostatečné množství prorového onemocnění?
že jsem očkovaný proti několika nemo- tilátek a nemělo by hrozit, že někoho
„Nevím, čím to je, ale z běžných viróz cem, tudíž je možné, že má buněčná nakazíte. Budete nosit roušku?
a nachlazení jsem schopen se vyléčit vel- imunita je na jiné úrovni než u běžné „Nejsem lékař a nedokážu potvrdit,
mi rychle, a to většinou za jeden až dva populace.“
že bych někoho nakazit nemohl. Každny. Takže tohle bylo zatím mé nejdelší ƔƔ Nakazil se i někdo z vašeho okolí? dopádně roušku nosit do uzavřených

Ě
EXKLUZIVN

prostor budu, protože to je to nejmenší
co mohu pro ostatní udělat. Ve svém
okolí znám lidi, kteří neměli tak snadný
průběh nemoci jako já. A to mluvím
o lidech ve věku kolem třiceti let s aktivním životem bez zdravotních problémů.
Proto bych nerad zbytečně vystavoval
ostatní možné nákaze.“
ƔƔ Co byste ještě vzkázal všem, kteří
se zatím nenakazili?
„Aby zbytečně nepanikařili, snažili se izolovat od ostatních, používali hlavu a měli
důvěru v náš zdravotnický systém.“

3įÌ3$'Ļ.2521$9,58Pį,BÝ9Á
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PROSTĚJOV Druhá vlna,
nebo stále první? Politici
a odborníci se u aktuální
koronavirové situace neshodnou. Jednu věc ale
uveřejněné statistiky hlásí
jednoznačně, počet případů
roste. A to i v prostějovském
regionu. Poslední čísla před
uzávěrkou dnešního vydání
z internetových stránek KHS
Olomouckého kraje hlásily
v pátek večer celkem téměř
dva tisíce potvrzených případů, během uplynulého týdne
jich přibylo přes tři sta. „Mezi kraji
jsme na tom ale v rámci Česka mezi
nejlepšími. Není důvod k panice, nemocnice a všechny instituce jsou připravené,“ uklidňuje Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Ten upozornil, že situaci pravidelně sleduje a intenzivně komunikuje s řediteli
nemocnic. „Řešíme společně postupy,
počet lůžek nebo odběrů. Jsem rád, že
si nemocnice bez ohledu na zřizovatele pomáhají navzájem,“ poznamenal
první muž kraje a znovu vzpomněl i přípravu ochranných pomůcek. „Jsou ve

KO¾VÊKHMWPDQ

20091511434

2NOHwW÷N
skladech armády a v nejrůznějších organizacích. Na všech hasičských územních odborech máme pro případ nouze
po deseti sadách ochranných pomůcek. Rovněž jsme nakoupili náhradní
lůžka, spacáky, podložky, pokud by byly
naplněné kapacity lůžek,“ informoval
Ladislav Okleštěk.
V rámci Olomouckého kraje je na tom
pak nejhůře region Olomoucka. S odstupem je druhé Prostějovsko s celkem
289 případy, avšak „jen“ 97 z nich je
aktuální. Také v prostějovské nemocnici se zatím neděje nic převratného.
„Máme devět pacientů, u nichž byl co-

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zdejší infekční oddělení je
vid-19 potvrzen,
jediné specializované v cena infekčním odlém kraji. Taky právě zde došlo
dělení. Na oddělení
k prvním uzdraveným pacientům
ARO naštěstí není nikdo,“ prozradila v covidem-19 v České republice. „Když
v sobotu večer Radka Miloševská, tis- dojde na úmrtí, jedná se většinou o těžková mluvčí společnosti Agel, pod níž ce nemocné pacienty vysokého věku,“
prostějovská nemocnice spadá.
dodala Miloševská.
(sob)

97/9

K pátečnímu večeru evidovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci takřka stovku aktuálně pozitivních případů, necelá
desítka pacientů pak leží v prostějovské nemocnici.

pohled zpátky

4

www.vecernikpv.cz

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO

PO STOPÁCH

Pondělí 21. září 2020

PŘÍPADU

Army test letos nebude DO HRY O ZÁMEK SE VLOŽILA
PROSTĚJOV Tohle bohužel letos
nevyjde. Přesně před rokem se v krásném prostředí Kolářových sadů vůbec
poprvé konala pozoruhodná akce,
na níž si lidé mohli otestovat svoji celkovou fyzickou kondici. Premiérový
ročník Army testu byl určitě úspěšný,
zapojilo se do něj zhruba 350 zájemců z řad školáků i široké veřejnosti. Už
nyní je jasné, že druhý ročník na něj
letos nenaváže. Akce se do města snad
opět vrátí příští rok na jaře.

Loňský Army test všestranným způsobem prověřil fyzickou zdatnost
účastníků, kteří museli dělat shyby,
kliky, lehy a sedy, dřepy a na závěr je
čekal dvanáctiminutový běh. U dětí
byly shyby nahrazeny výdrží ve visu
na natažených rukou, kliky a člunkovým během 4x 10 metrů. Na závěr
pak žáci běželi „pouze“ 6 minut. Původně se plánovalo, že se další Army
test bude v Prostějově konat již letos
na jaře.

„Kvůli koronavirovým oaptřením jsme
se těchto plánů museli vzdát. Myslím, že
i teď na podzim by jeho pořádání mohlo
být problematické a vzhledem k dalším
povinnostem jsem už to ani moc neřešila. Každopádně bych byla ráda, pokud
by se nám Army test podařilo opět udělat příští rok na jaře,“ konstatovala Petra
Stryková z pořádajícího klubu TRX bez
hranic, která se ani zcela nevzdává myšlenky uspořádat akci přímo na hlavním
prostějovském náměstí.
(mls)

à
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množství fyzických a právnických
osob, návrh prodeje byl několikrát
projednáván v orgánech města.
K prodeji zámku ale nikdy nedošlo,
a to vždy z důvodů na straně zájemců, kteří od svého záměru odstoupili,“ shrnula nyní Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby
majetku prostějovského magistrátu.
Zdá se tedy, že ze svého záměru vycouvali i manželé z Francie.
Naopak své požadavky ale nyní
vznesla i obec Ptení. „V současné
době stále ještě evidujeme dvě žádosti o odkoupení zámku ve Ptení.
Zároveň je řešen požadavek Obecního úřadu Ptení o převod některých pozemků v okolí zámku, a to

za účelem zajištění další průchodnosti daného území pro obyvatele
obce. Evidované dvě žádosti o odkoupení zámku budou předloženy
příslušným orgánům statutárního
města Prostějova následně po dořešení požadavku obce Ptení,“ vysvětlila Klímková.
Nekonečný seriál tedy píše další
a další díly. Jen připomeňme, že
vlastník zámku město Prostějov nabízí tuto nemovitost za cenu podle
znaleckého posudku, kterou je částka 2,9 milionu korun. Kdy ale bude
moci Večerník informovat o tom, že
ptenský zámek má nového majitele,
nad tím pořád zůstává velký STÍN
MINULOSTI...
(mik)

Vtipálek vylil do kašny jar!
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Napsáno
pred

OBEC PTENÍ

PROSTĚJOV, PTENÍ Opravdu
snad nikdy nekončící seriál o snaze Statutárního města Prostějova
prodat zámek ve Ptení nemá ani
v těchto dnech konec, právě naopak. Do hry kromě dvou vážných
zájemců, o kterých se však naposledy mluvilo na začátku tohoto
roku, se tentokrát nově vložil
Obecní úřad Ptení. Ten požaduje
převedení pozemků v okolí zámku do svého majetku.
„Máme na stole nabídky dvou seriózních zájemců. Manželé z Francie
si už byli ptenský zámek dokonce
prohlédnout. Při osobním setkání
mi sdělili, že se do České republiky chtějí přestěhovat a nemovitost
ve Ptení by chtěli využít k bydlení.
Předložili nám také nějakou stručnou studii, podle které by zde mohla být restaurace, pivovar a ubytovací zařízení. Chtěli by tam mít i své
rodinné zázemí,“ sdělil Večerníku
na začátku ledna tohoto roku Jiří
Pospíšil, první náměstek prostějovského primátora.
Dodnes se ale na tomto poli neodehrálo nic nového! Tedy skoro
nic... „Zámek ve Ptení je v současné
době stále ve vlastnictví statutárního
města Prostějova a je již dlouhodobě nabízen k prodeji. O odkoupení
zámku projevilo v minulosti zájem

Prode
nemov j
je stále itosti
odklád
án...

„Moc dobrej fór!“ V noci ze středy na
čtvrtek zatím neznámý vtipálek vylil
do kašny na náměstí T. G. Masaryka
jar nebo jiný saponát. Bohatou pěnu
likvidovali druhý den pracovníci prostějovských technických služeb.
Ve středu několik minut před třiadvacátou hodinou upozornila hlídka
strážníků na pěnu tvořící se ve fontáně
na náměstí T. G. Masaryka v Prostějo-

Foto: Martin Zaoral

vě. Kdo tento „žertík“ provedl, se zjistit
nepodařilo. Událost byla nahlášena na
technické služby, které se na druhý den
postaraly o vyčištění. Ráno dosahoval
sloupec pěny v kašně v centru města až
jeden a půl metru,“ uvedla Jana Adámková z Městské policie Prostějov.
Neobvyklou příhodu k zasmání zaregistrovali také na radnici. „Zřejmě
nudící se jedinci nalili do nádrže jar

či jiný čisticí prostředek. Vytvořená
bohatá pěna udivovala lidi na náměstí
ještě téměř celé čtvrteční dopoledne.
Stala se z toho taková atrakce. Zpěněná
voda musela být nakonec z kašny odčerpána,“ řekla Jana Gáborová, tisková
mluvčí Městského úřadu Prostějov.
Podle informací Večerníku vtipálka nezachytila ani kamera umístěná na radnici.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Na tento případ si velice dobře pamatujeme, způsobil opravdové vzrušení u veřejnosti,
která se chodila ke kašně dívat a měla ze všeho velkou švandu. Ono se dohromady skutečně nic moc závažného nestalo, snad jen ochránci přírody lamentovali, kolik „otrávené“ vody se vypouští do kanalizace. Dodnes ale není jasné, že případ neměl žádnou
dohru. Strážníci přesně věděli, v kolik hodin někdo „neznámý“ saponát do kašny nalil,
ale pak městská policie veřejnosti sdělila, že na kameře umístěné na radnici nebylo nic
vidět... Ať to bylo, jak chtělo, nakonec se z toho všeho žádná věda nedělala. Ostatně po
celých následujících deset let nikdo tento žertík nezopakoval, nikdo si nevzal špatný
příklad hodný následování. Tak o co jde?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Bulharská ulice
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Příště: Česká ulice

Pøíští èíslo
vychází
YÖWHUÙ]½ÔÉ

krimi

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. září 2020

KRGLQ

168

VPěVWVNRXSROLFLt

Odmítal si nasadit
roušku
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Se zarytými odmítači roušek se
můžeme setkat i v Prostějově.
Strážníci se s jedním z nich setkali v úterý 15. září odpoledne, kdy
vyjížděli do jednoho z prostějovských supermarketů, kde se nacházel zákazník bez roušky. Osmatřicetiletý muž se před obchodem
k nenasazené roušce strážníkům
přiznal. Hájil se tím, že je astmatik
a tím pádem roušku nosit nemusí.
Policisté ho poučili, že astmatici
zatím žádnou výjimku nemají. Jelikož se muž pohyboval po prodejní
ploše bez zakrytých úst a dýchacích cest, je nyní podezřelý z přestupku proti zákonu o ochraně
veřejného zdraví.

Kdo koho mlátil
francouzskou holí?
Předminulou neděli 13. září odpoledne přivolal muž hlídku s tím, že
mu jeho přítelkyně ukradla francouzskou hůl, rozbila akvárko, poškodila zámek u dveří a napáchala
další škodu. Strážníci dotyčné
ženě zavolali, podle jejího vyjádření však bylo všechno úplně jinak.
K incidentu mělo dojít předešlou
noc, kdy ji měl přítel fyzicky napadnout, jelikož bere léky proti
bolesti, zapíjí je alkoholem a poté
je agresivní. Při pokusu dostat se
z bytu poškodila zámek u dveří
a vzala mu francouzskou hůl, se
kterou se po ní oháněl a uhodil
ji. Tu pak nechala pod schody
v domě. Při následné kontrole
strážníci francouzskou hůl pod
schody v domě nalezli a muži ji
vrátili. Další poškození bytu žena
odmítala. Z přestupkového jednání je podezřelý padesátiletý muž
ale i jeho jednapadesátiletá přítelkyně. Jak to doopravdy bylo, vědí
jen oni dva… Celá záležitost bude
mít dohru u správního orgánu.
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Michal KADLEC
Předminulou sobotu 12. září v brzkých ranních hodinách došlo na
jedné z prostějovských ubytoven
k incidentu mezi partnery ve věku
29 a 37 let. „Spor nastal po společném vypití většího množství
alkoholu, načež hluk incidentu
donutil správce ubytovny, aby zasáhl a ženu přestěhoval do jiného
pokoje,“ začal líčit začátky případu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

(QVQ/CTVKP<CQTCN

Zásahem správce ubytovny byl však
incident pouze na nějakou dobu
přerušen. „Muž alkoholem značně
ovlivněn se s takovým řešením nesmířil a rozhodl si to se svou starší
partnerkou vyřídit. S nožem v ruce
vykopl dveře jejího pokoje a začal jí
vyhrožovat zabitím. Při tom jí způsobil několik poranění v obličeji, na
krku a na noze. Přivolaní policisté
oddělení hlídkové služby v pokoji
nalezli už jen lehce zraněnou ženu,
která jim sdělila, že se její partner
vrátil do svého pokoje. Tam ho policisté nenašli, ale zadrželi ho o chvíli

.521,.$
Šel si pro drahé kolo
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později v jiných prostorách ubytovny,“ popsal Kořínek s tím, že provedenou dechovou zkouškou u rabiáta změřili 2,17 alkoholu v dechu.
U jeho partnerky pak činila změřená hodnota alkoholu v dechu 1,92

promile. „Pro své jednání je ale nyní
muž podezřelý z přečinu nebezpečného vyhrožování. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na tři
léta,“ uzavřel policejní mluvčí.

RTQWTPWUXÆOCVM[ nechutné zprávy

PROSTĚJOV Tenhle příběh by
se stal skutečným hitem mezi
všem filmovými tragikomediemi.
Jmenovat by se mohl třeba Eva
tropí hlouposti i po čtyřiceti letech. Hlavní roli
by v něm sehrála třiašedesátiletá žena
z Prostějova, na kterou musel její o devět
let mladší přítel zavolat
policisty. A vůbec se mu
nelze divit!
K celé poněkud bizarní události
došlo minulé pondělí 14. září vpodvečer. Čtyřiapadesátiletý muž strážníkům nahlásil problémy se svojí
opilou přítelkyní, která se dožaduje
vstupu do jeho bytu. On si ovšem
její přítomnost nepřál. „Žena se do
bytu snažila dostat přes balkon, kam
vylezla po lešení u domu. Hlídka ji
vyzvala, aby slezla dolů a ona ji upo-

ÿ(51É
Škodu za 30 000 korun způsobil
neznámý pachatel v noci z pondělí
14. na úterý 15. září ve Vrlově ulici.
Zloděj se nejprve dostal do sklepních prostor bytového domu. Poté
poškodil zámek u sklepní kóje a zevnitř odcizil pánské horské jízdní
kolo značky Trek Superfly. Pachateli za přečiny krádeže a porušování
domovní svobody hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

se za
1RKN¾UGRQNGwGPÊFQDÚXCNC Vydával
ženu, posílal
slechla. Celou situaci vysvětlila tak, že se jeho přítelkyně na místo vrátila
že jí přítel neotevírá a ona si z bytu a opět se domáhala vstupu do bytu,
chtěla
kopala do dveří a křičela. „Po příjezdu na místo strážníci před
uvedeným bytem nalezli
spící ženu na zemi. Po
jejím probuzení zjistili,
že je v silně podnapilém
stavu. Jelikož nekontrolovala svoje chování, proto hlídka
rozhodla o jejím umístění na záchytodnést nou protialkoholní stanici. Její zdraurnu své matky,“ popsala prapodiv- votní stav pak přijel posoudit lékař,“
nou událost Tereza Greplová, tisko- pospala Greplová.
vá mluvčí Městské policie Prostějov. Nešťastnice nakonec byla strážníky
Za přítomnosti hlídky tedy muž převezena do Olomouce, kde byla
vydal požadovanou urnu a třiaše- předána zdravotnímu personálu zádesátiletá žena poté z místa odešla. chytné stanice k vystřízlivění. „PřeVelice brzy se však ukázalo, že touha stupek proti občanskému soužití, ze
získat zpět ostatky své maminky byla kterého je žena podezřelá, projedná
pro ni pouhou záminkou. Za necelé příslušný správní orgán,“ uzavřela
dvě hodiny totiž stejný muž hlídku již zcela prozaicky mluvčí prostějovpřivolal znovu. Důvodem byl fakt, ských strážníků.
(mls)

67$7&Ì&+
2
2
3
Ņ
(
1
(

-(Ã7Đ9Ì&
.728Ņ,/$
$
Ã
9
<
.
,Ć
69e52'
,
Ì03įÌ7(/
320/$'Ã

PROSTĚJOV Jak jsou lidé prostřednictvím sociálních sítí zranitelní
od podvodníků, dokazuje případ
z předminulé neděle. Policisté pátrají po osobě, která prolomila hesla
ženy z Prostějova, vydávala se za ni,
a ještě ke všemu jejím jménem rozesílala intimní nechutnosti...
V neděli 13. září večer se na prostějovské policisty obrátila osmatřicetiletá
žena z Prostějova, aby oznámila, že jí
neznámý pachatel prolomil její hesla na
sociálních sítích. „Pachatel smazal některou dřívější komunikaci uživatelky,
měnil profilovou fotografii a zároveň
jejím jménem posílal ‚nechutné‘ zprávy
dalším kontaktům a přidával příspěvky
do fór. Za přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči
informací trest odnětí svobody až na tři
roky,“ informoval Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
(mik)

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Pro zmrzlinu nešel
Předminulou neděli 13. září mezi
čtvrtou a půl pátou se neznámý pachatel vloupal do prodejny se zmrzlinou v Prostějově. Zloděj vypáčil
prodejní okénko, otvorem prolezl
dovnitř, kiosek prohledal, ale nic
z něj neodcizil. Případ policisté šetří pro přečin krádeže ve stadiu pokusu, za který pachateli hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Více škodil, než kradl
V noci z pondělí 14. na úterý 15.
září pozornost neznámého pachatele přilákalo vozidlo Opel Astra
zaparkované v Dolní ulici. Zloděj
rozbil okno dveří u řidiče a zevnitř
odcizil 400 korun a doklady od vozidla. V daném případě škoda poškozením v předběžné výši 3 000
korun převýšila hodnotu odcizených věcí. Pachateli hrozí za přečin
krádeže až dva roky za mřížemi.

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

Strážníci pomáhali
cyklistům
Ve středu 16. září se strážníci
v rámci preventivní akce zaměřili
na kontrolu cyklistů. Od 9:00 do
11:00 hodin hlídkovali v ulici Dolní a v době od 13:00 do 15:00 hodin se zaměřili na ty, kteří projížděli
lesoparkem Hloučela. Při kontrole
cyklistů se strážníci zaměřili především na povinnou výbavu jízdních
kol. Během uvedených čtyř hodin
zkontrolovali 52 cyklistů. Většina
z nich měla svůj dopravní prostředek v pořádku. Někteří cyklisté
neměli na kole předepsané odrazky. Nejčastěji chyběly oranžové
odrazky v paprscích kol. Se souhlasem cyklisty, kterému některá
z odrazek chyběla, strážníci kolo
dovybavili reflexními samolepkami, které odrazku plně nahradí. Ti,
kteří měli kolo naprosto v pořádku, obdrželi reflexní doplněk na
oděv. Drobné přestupky, kterých
se někteří cyklisté dopustili, byly
vyřešeny domluvou.

Do mileneckého sporu
zasahovala policie

PROSTĚJOV Na ubytovně v Prostějově šlo o život!
Devětadvacetiletý muž a jeho o osm let starší partnerka si udělali mejdan, při kterém požili větší množství alkoholu. Pak už
stačilo jen málo, aby následný spor skončil krvavou řeží! Opilý
chlápek skutečně ženu zranil, přičemž jí s nožem v ruce hrozil
zabitím.

5

„ŠEHEREZÁDA“ Z KRUMSÍNA ZNEUŽILA
OTCE I INVALIDNÍHO BRATRA
PROSTĚJOVTahle paní je možná nebezpečnější než koronavirus! Sice nehrozí,
že vás ohrozí na životě, na druhou stranu
vás může připravit o spoustu peněz. Své
by o tom mohli vyprávět i sami členové
její rodiny. Finance si totiž bez jejich svolení přes internet půjčovala i na jejich
jméno. O nejvíc prostředků, tedy zhruba
půl milionu korun, obrala zaměstnance
prostějovské prodejny OBI, který byl tak
hodný, že pro ni odvedl pořádný kus práce, a ještě se dobrovolně zadlužil. Nebyl
sám. Prostějovský senát u Marty Ahmed
Abdelkarim spočítal celkem neuvěřitelných 25 podvodů! Za ty ji poslal na celkem pět a půl roku do vězení. Než tam
nastoupí, budou ji muset policisté nejprve najít, na ženu byl totiž vydán evropský
zatykač... Večerník sledoval úterní líčení
u Okresního soudu v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pětačtyřicetiletá Marta Ahmed Abdelkarim pochází ze Slovenska, kam přesídlil její otec narozený
v Prostějově. V Trenčíně byla za četné podvody
odsouzena k celkem čtyřem letům vězení, z basy

Podvodnice Marta Ahmed Abdelkarim má jít na 5,5 roku do vězení
byla propuštěna v létě 2016. Následně se i s celou
rodinou přestěhovala na Hanou. Zatímco její rodiče
se i s invalidním bratrem přestěhovali do Krumsína,
ona sama nějaký čas pobývala v Seči či v Prostějově.
Zde postupně zcela plnohodnotně navázala na svoji
celoživotní kariéru profesionální podvodnice.
Půjčovala si, kde jen mohla, o nějakém vracení
peněz však obvykle ani neuvažovala. Všechny její
podvody ovšem vyplouvaly na povrch postupně.
Prostějovský soud ji tak v průběhu času nejprve
odsoudil na dva, pak na čtyři a uplynulé úterý se závěrečný účet zastavil na 5,5 letech vězení. Při posledním hlavním líčení vyšlo najevo, že se obžalovaná
nezdráhala přes internet půjčovat peníze na jméno
svého starého otce i invalidního bratra. Oba přitom
na policii popřeli, že by o čemkoliv věděli, ostatně ani
jeden z nich s internetem pracovat neuměl.

9ǭǜǵǤǧǟǪǩȰǫɜǧǨǤǧǤǪǩǰǦǪǭǰǩ
Jako poslední v dlouhé řadě napálených přišel na
řadu zaměstnanec prostějovského OBI. „S obžalovanou jsem se seznámil v prodejně. Kupovala
tehdy zárubně dveří a poprosila mě, jestli bych jí
nepomohl s montáží. Tak jsem tak učinil a ona mi
za to zaplatila. Myslel jsem si tedy, že s ní nebude pro-

BYLI JSME
U TOHO

kvůli ženě dokonce vzal na své jméno půjčky. Jelikož
mezi nimi nebyl žádný vztah, činil tak prý jen proto,
aby jí a její rodině pomohl. Celkově tímto způsobem přišel o bezmála půl milionu korun. Ačkoliv na
všechny její závazky má podepsané směnky, již nyní
je téměř jisté, že ze svých peněz neuvidí vůbec nic.

8ǫǭǞǣǧǜǟǪ(ǢǴǫǯǜȌ
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blém. Zanedlouho po mně chtěla provést na domě
svého přítele v Seči nějaké práce, posléze mě o totéž poprosila v případě nemovitosti svých rodičů
v Krumsíně. V obou případech mi však za práci ani
za materiál nikdy nezaplatila. Přitom říkala, že prodala byt v Rakousku a pouze čeká na to, až jí dorazí
peníze, ukazovala mi i výpis z účtu, kde měla mít dva
miliony korun. Ovšem já se peněz nikdy nedočkal,“
vypověděl poškozený, u něhož bylo zarážející, že si

Sama obžalovaná se k soudu vůbec nedostavila,
dlouhodobě se před spravedlností ukrývá, jinak by
již dávno trávila své dny ve vězení. Přestože její mladý obhájce ustanovený ex offo ve své řeči zpochybnil téměř vše, co se jen zpochybnit dalo, soud o vině
obžalované neměl absolutně žádné pochyby.
„Z půjčování peněz si udělala svého druhu sport.
Zneužívala přitom mimo jiné i lidi, kteří se jí snažili
pomoci. Jako přitěžující okolnost se jeví fakt, že se
podvodů dopouštěla i na svých blízkých. Její bratr
je přitom postižený a otec v důchodu,“ odůvodnila
rozsudek soudkyně Adéla Pluskalová, která všechny
předchozí rozsudky shrnula do jednoho souhrnného. Ten obsahoval celkem 25 činů a jen jeho přečtení zabralo téměř půl hodiny.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní
strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.
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foto: HELEN DORON
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Marek ZATLOUKAL
15. 9. 2020 50 cm 3,20 kg
Kostelec na Hané

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky i s potřebnýmiúdajinae-mailovouadresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník Myslíme i na vaši
budoucnost!

Pondělí 21. září 2020

LGMąÊåGPGERNGOGPGUJKDCKPW,GVQONCFÚRGUXGX÷MWFXC
CåVąKTQM[XJQFPÚMFQOGéMWUFQDąGQRNQEGPQW\CJT¾FMQW
OKNWLGRQJ[D,GVQUMWVGéP÷wKDCNGPGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊ
CLGJQOCLKVGNUGUPÊOPWFKVPGDWFG5HGPMQWUGDG\RTQDNÆ
OWUPGUG0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

ŠIBA

LIVREJ

LGFXQWNGVÚRGLUGMUVąGFPÊJQX\TčUVW'PGTIKGO¾PCTQ\F¾
X¾PÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGåP÷MQOW\CéPGFčX÷ąQ
XCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN-F[åUG
OWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VPCLGXQ2GLUM[X÷VwKPQWKIPQTWLG
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

TAMARIN

LGTQ\VQOKNÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWéV[ąTQMč<G
\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQ
XCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊM-F[åUGOWP÷EQPGNÊDÊ
WOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQFQM¾åGKMQWUPQWV0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷LGPVTQwMWVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

ROCKY

LGwGUVKCåUGFOKNGVÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNG
FGOXGNMÆJQX\TčUVWiċCUVPÚDWFGXFQOGéMW,GXJQFPÚ
RQW\GRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCDQJWåGNUGRąKPGURT¾XPÆO
RąÊUVWRWRTQLGXWLGCITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV0CXQFÊV
MWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷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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Třídíme odpad nejlépe v kraji
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ƚĞƐƚŽǀĂŶşĞǆĂŵŝŶĄƚŽƌǇĂůĞŬƚŽƌǇ
,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ͘ dĂƚŽ ĨĂŬƚĂ ďĞǌĞͲ

45 599

KDZ/'͊

WZK^d :Ks WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄ ,ĞͲ
ůĞŶŽƌŽŶŶŐůŝēƚŝŶĂďƵĚĞƚĞŶͲ
ƚŽƌŽŬũŝǎƉŽƐĞĚŵĠƉƎŝƉƌĂǀŽǀĂƚ
ƐǀĠ ƐƚƵĚĞŶƚǇ ŶĂ ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶş
ĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚǇǌŬŽƵƓĞŬĂŵďƌŝĚŐĞ͕
Ă ƚŽ ũĂŬŽ ƉĂƌƚŶĞƌ ĂŵďƌŝĚŐĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ƚĞĚǇ ƚĞƐƚŽǀĂĐş ĐĞŶͲ
ƚƌƵŵ͘
ŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶƉƌŽŶŝŬůĂ
ďĢŚĞŵƉŽƐůĞĚŶşĐŚϯϱůĞƚƐǀĠĂŬͲ
ƚŝǀŶş ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚŽ ǀƓĞĐŚ ŬŽƵƚƽ
ƐǀĢƚĂĂƐƚşŵ͕ũĂŬƌŽƐƚůŝũĞũşƐƚƵͲ
ĚĞŶƚŝ͕ƌŽƐƚůĂŝŶŐůŝēƚŝŶĂ͘
ŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶƉŽƐƚƵƉͲ
ŶĢ ƌŽǌƓşƎŝůĂ ƐǀĠ ƉŽƌƚĨŽůŝŽ ŬƵƌǌƽ
ŝŶƚĞƌĂŬƚŝǀŶş ĂŶŐůŝēƚŝŶǇ ŽĚ ďĂƚŽͲ
ůĂƚĂǎƉŽƚĞĞŶĂŐĞƌǇ͘^ŽŚůĞĚĞŵ
ŶĂ ƚŽ͕ ǎĞ ŶŐůŝēƚŝŶĂ ŶĂďşǌş ŶĂ
ƐĞďĞǀŽůŶĢŶĂǀĂǌƵũşĐşŬƵƌǌǇƉƌŽ
ŬĂǎĚǉ ǀĢŬ ƐƚƵĚĞŶƚƽ͕ ƉƎŝƉƌĂǀƵũĞ
ƚĂŬĚĢƚŝĂƚĞĞŶĂŐĞƌǇŶĂƷƐƉĢƓŶĠ
ƐůŽǎĞŶşĂŵďƌŝĚŐĞǌŬŽƵƓĞŬǀĞůͲ
ŵŝƉƎŝƌŽǌĞŶĢĂŶĞŶĄƐŝůŶĢǀƉŽĚͲ
ƐƚĂƚĢŽĚďĂƚŽůĂƚ͘
WƌŽĐĞƐ ƐŬůĄĚĄŶş ǌŬŽƵƓĞŬ ĂŵͲ
ďƌŝĚŐĞ ũĞ ŬŽŵƉůŝŬŽǀĂŶǉ͘ <ĂǎͲ
ĚǉŵƌŽŬĞŵƐŬůĄĚĂũşǀĞƐƚĞũŶĠŵ
ƚĞƌŵşŶƵ ũĞŶ ǀ ƌƽǌŶǉĐŚ ēĄƐƚĞĐŚ
ƐǀĢƚĂ ǌŬŽƵƓŬǇ ũĂǌǇŬŽǀĠ ƷƌŽǀŶĢ
ĂŵďƌŝĚŐĞ ƐƚĂƚŝƐşĐĞ ƐƚƵĚĞŶƚƽ͘
dĞƐƚǇ ƐĞ ƉƌŽ ŬĂǎĚŽƵ ǌŬŽƵƓŬƵ
ŵĢŶş͕ ƚĂŬǎĞ ŽďũĞŬƚŝǀŝƚĂ ƉŽƐŽƵͲ
ǌĞŶş ũĂǌǇŬŽǀĠ ƷƌŽǀŶĢ ƐƚƵĚĞŶƚĂ
ũĞǀĞůŵŝǀǇƐŽŬĄ͘dĞƐƚǇƐĞƉŽƚŽŵ
ƉŽƐşůĂũş ƉƎşŵŽ ŶĂ ĂŵďƌŝĚŐĞ
ƵŶŝǀĞƌǌŝƚƵ͕ŬĚĞũĞǌŬƵƓĞŶǉƚǉŵ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůƽǀǇŚŽĚŶŽƚşĂƉŽƓůĞ
ǌƉĢƚ͘

45 418
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44 625

Mikuláš ROZKOL
15. 9. 2020 51 cm 3,25 kg
Kostelec na Hané

44 502

Adam KOČÍ
13. 9. 2020 50 cm 3,20 kg
Prostějov

44 370

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!

44 274

BLAHOPØEJEME!!!

44 210

„Že se zase jednou dostaneme nad padesát tisíc,
je už jen v oblasti zázraků,“ myslí si
náměstkyně primátora Alena Rašková

44 041

Vítejte na svìtì

www.vecernikpv.cz

43 884

děti, pejsci a školství

43 722

6

nepostavit, ale s přísným omezením
doby bydlení, například na tři roky
jako opravdu startovací, pak smlouvu neprodlužovat. Ale jak to v životě
chodí, i tento nápad má svá negativa.
Například jak přimět nájemce, aby se
opravdu vystěhoval a dal šanci jiné začínající rodině,“ přemýšlí náměstkyně
primátora pro sociální oblast.
Večerník také zmínil fakt, že klesající
počet obyvatel má negativní vliv i na
městskou pokladnu. „Samozřejmě!
Příjem ze státního rozpočtu je jednoznačně vázán na počet obyvatel,
poklesne-li tedy, jde dolů i tok peněz.
Ale to, že by Prostějov opětovně atakoval hranici padesáti tisíc obyvatel,
je v oblasti zázraků, A ty se, jak je
známo, dějí jen velmi zřídka,“ uzavírá
toto nepříliš optimistické téma Alena
Rašková.

0¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC 5VCVWV¾TPÊJQ O÷UVC
2TQUV÷LQXC#NGPC4CwMQX¾LGRąGUX÷FéGPC
åGRQéGVQD[XCVGNDWFG\CUGUVQWRCV#NGPG
QOQEe
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

www.vecernikpv.cz

Rekonstrukce mateřinky
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Přestože je město „osázeno“ mnoha
klasickými kontejnery na komunální
nebo tříděný odpad a magistrát
sbírá jedno ocenění za druhým,
stále v jeho katastru vznikají černé skládky, někdy přímo u hnízd
s kontejnery na tříděný odpad.
„Ukládání odpadu mimo nádoby
k tomu určené nebo na sběrné
dvory je přitom přestupkem. Takové jednání je pak posouzeno
jako přestupek na základě zákona
o odpadech, kde hrozí pokuta fyzické osobě do dvaceti tisíc korun
a právnické osobě do sto tisíc korun,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Jen během uplynulého týdne
přibyla u kontejnerů v různých
lokalitách města další zhruba desítka černých skládek.
„V letošním roce strážníci zjistili
původce už bezmála pět desítek
případů černých skládek! Přibylo
také případů, kdy lidé odkládají odpad
pouze ke kontejnerům místo toho, aby
využili sběrné dvory. Jedná se zejména o papírové krabice, plasty, dokonce
lednici. Odpad se hromadí a znečišťuje

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Není snad týdne, aby
vedení prostějovského magistrátu
nebo městská policie neinformovaly
o dalších černých skládkách u kontejnerů na komunální nebo tříděný
odpad. A minulý týden nebyl bohužel výjimkou. Je až s podivem, co
všechno lidé u kontejnerů odkládají. Přitom jaksi neberou v potaz, že
přidávají jiným lidem práci, a navíc
je v případě odhalení čeká mastná,
opravdu mastná pokuta!

veřejné prostranství. Někdy přitom stačí
například papírové krabice sešlápnout,
aby se odpadu do kontejneru vešlo víc,“
uvedl dále Pospíšil, který zároveň upozornil, že mnoho míst v našem městě,

včetně těch, která jsou opatřena kontejnery, je monitorováno kamerovým systémem a mobilními kamerami
a díky těmto záznamům se
podařilo zjistit osoby podezřelé z uvedených přestupků. „Přestupky jsou řešeny
ve správním řízení. Apelujeme tedy znovu na občany,
aby využívali k odkládání
odpadů všechny dostupné
kontejnery a aby hlavně před
uložením papírové krabice
roztrhali či sešlápli a plastové láhve zmačkali. Ušetří tak
nejen prostor kontejneru, ale
také veřejné finance. K odložení jiného druhu odpadu
pak slouží dva sběrné dvory
v katastru města Prostějova. Není tedy
důvod k tomu, aby ve městě či jeho nejbližším okolí vznikaly černé skládky,“
uzavřel první náměstek prostějovského
primátora.

,GPD÷JGOWRN[PWNÆJQVÚFPGUVT¾åPÊEK\LKUVKNKP÷MQNKM
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cihelné přizdívky a dodělat jiné omítky. To vyvolalo další nepředpokládané práce – úpravu osazení stávajících
otopných těles, úpravu sociálního
zařízení pro personál, odstranění
ochlazovacího bazénku a dalších částí
zařízení nefunkční sauny nebo úpravu
elektroinstalace,“ vysvětlil náměstek
prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že problémy
vyvolává špatné základové zdivo a stávající stropní konstrukce, kvůli níž se
musela měnit původně zamýšlená
střešní krytina. „Celkové navýšení
stavebních prací činí 461 tisíc korun,“
doplnil Rozehnal.
(mls)

0CTGMQPUVTWMEKOCVGąKPM[X/Q\CTVQX÷WNKEKUGWUKNQXP÷RTCEWLG (QVQ/CTVKP<CQTCN

PROSTĚJOV Aktuálně probíhá
rekonstrukce mateřské školy v Mozartově ulici. Úpravy by do budoucna měly zajistit úsporu energií a financí. Předpokládané náklady ve
výši 4,5 milionu korun však bylo
potřeba o necelého půl milionu korun navýšit.
Mateřinka se nachází v bývalém rodinném domě, který byl svépomocí
postaven v šedesátých letech minulého století. „Po odstranění omítek
ve sklepních prostorech bylo zjištěno, že základy jsou nekvalitní a není
zde možné udělat plánované sanační
omítky. Proto bude nutné zde provést

se prodražila

Další binec u kontejnerù! v Mozartově ulici

3URVWøMRYDQÇMVRXRSUDYGXQHSRXêLWHOQË

Pondělí 21. září 2020

20082811350

20091811451

Prostějov (mls) - V pořadí již 66. schůze
Rady města Prostějova se bude konat
v úterý 22. září od 9:00 hodin. Na programu jednání bude mimo jiné chystaná
novostavba objektu Ekocentra Iris na
Husově náměstí či otázka Hanáckých
pivních slavností v Kolářových sadech.
V plánu je dále příprava na sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021, schválení výkupů,
nákupů i pronájmu pozemků a budoucnost prodejního stánku na Floriánském
náměstí.

Rada bude jednat

Prostějov (mik) – Stížnostmi na projíždějící kamiony úzkou Nerudovou ulicí
se její obyvatelé obracejí na prostějovský
magistrát. „Kamiony a velká nákladní
auta zásobující například Penny market
projíždějí Nerudovou ulicí a jsou velice
neohleduplní. Nerespektují dopravní předpisy a často ničí i zaparkovaná
osobní vozidla,“ konstatuje muž bydlící
v Nerudově ulici. „Tuto stížnost registruji a předala jsem ji k vyjádření vedoucímu odboru dopravy a také policistům
z dopravního inspektorátu,“ zareagovala
Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
primátora pro dopravu v Prostějově.

„Nerudovku“ nièí
kamiony

Prostějov (mik) – V pondělí 14. září
si primátor Prostějova František Jura
s náměstky Jiřím Pospíšilem a Jiřím Rozehnalem připomněli položením kytice
k soše prvního československého prezidenta 83. výročí úmrtí T. G. Masaryka.

Uctili Masaryka

Prostějov (mik) – Už od minulého
čtvrtka probíhají opravy ve Šlikově ulici a uzavírka této lokality ještě nějakou
dobu potrvá. Od 17. září až do 11. října
bude úplně uzavřena Šlikova ulice v Prostějově a od 28. září do 2. října bude částečně omezen dopravní provoz také na
křižovatce Šlikovy ulice s Plumlovskou
ulicí. „Důvodem obou těchto omezení
je oprava kanalizační sítě,“ vysvětlil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Opravy uzavøou
Šlikovu ulici

Prostějov (mls) - Od pondělí 21. do soboty 26. září bude proveden opakovaný
postřik travnatých ploch totálním herbicidem Roundup Biaktiv. Konkrétně
budou ošetřeny plochy uvnitř rondelu
v Určické ulici a mezi bytovými domy
v Dolní ulici 26-28. „Účelem je příprava
ploch na výsadbu záhonů lučních travin
a cibulovin. Plochy budou označeny,“
uvedla Anna Kajlíková, referent mediální
komunikace prostějovského magistrátu.
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jících podniků zaměstnává odborníky
se středoškolským
vzděláním ať vyučené, či maturanty.
Současně se musím
zmínit i o tom, že
platy obecně

v Olomouckém kraji patří k nejnižším
v republice, a to při rozhodování o volbě
pracovního zařazení hraje významnou
roli,“ je přesvědčena Alena Rašková.
Co pro nárůst počtu obyvatel a pro to,
aby mladí v Prostějově zůstali, udělat?
„To je těžká otázka. Nabídka bytů je
poměrně dostatečná, ale vzhledem
k tomu, že jde o soukromé majitele,
je vyšší nájemné. Samozřejmě je tu
možnost zajištění bydlení formou hypotéky, což rovněž řada manželů dělá.
Současně je třeba se zmínit i o tom, že
řada rodin volí bydlení v klidnějších
okolních vesnicích v rodinných domech i za cenu dojíždění do Prostějova za prací či do škol. Před několika
lety jsme postavili takzvané startovací
byty a ukázalo se, že některé rodiny
jsou tam téměř dodnes. Uvažujeme
znovu o tom, zda podobné bydlení

podíl nákladů na splácení úvěrů. Prostějov se dle závěrečné zprávy může pyšnit
také internetovými stránkami, které jsou
z pohledu podnikatele kvalitní co do obsahu i přehlednosti informací.
„Závěry analytiků přijímáme s radostí, se ctí i s pokorou. Je za tím spousta
práce. Zároveň jsme si vědomi toho,
že nás na tomto poli do budoucna
čekají další závazky, protože se město samozřejmě dále rozvíjí. Mimo
jiné se věnujeme podpoře malých
a středních podnikatelů. S tím souvisí
i funkčnost a profesionalita úřadu, kde
klademe důraz na přímost a rychlost.
Hlásíme se k projektům jako je smart
city, zajímáme se o zelenou energii
a celkový efekt toho všeho snad stojí
za to,“ okomentoval výsledek náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Prostějov
Šumperk
Hranice
Litovel
Olomouc
Zábřeh
Jeseník
Mohelnice
Přerov
Lipník nad Bečvou
Šternberk
Uničov
Konice

Srovnávací výzkum Město pro byznys
již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České
republice. Vyhlašovatelem výzkumu je
týdeník Ekonom.
(mls)

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

celkové poøadí

PLUMLOV, PROSTĚJOV Během
uplynulého týdne se v Plumlově
uskutečnilo vyhodnocení každoroční soutěže O keramickou popelnici,
která hodnotí, jak se občanům daří
třídit odpad. A v konkurenci bezmála čtyř stovek přihlášených měst
a vesnic zvítězil ve své kategorii opětovně Prostějov!
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně
prestižní ocenění. Klání O keramickou
popelnici je součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu
sběru separovaného odpadu. Ocenění
obcím předali na zámku v Plumlově
na slavnostním ceremoniálu zástupci
Olomouckého kraje a autorizované
obalové společnosti EKO-KOM.
První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadil Prostějov, následovaný Šumperkem a Olomoucí. „Máme

radost. Děkujeme našim občanům, že
třídí, těm patří toto ocenění,“ komentoval úspěch Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
Do soutěže je zapojeno 396 obcí
a měst Olomouckého kraje. V klání se
hodnotila vykazovaná data v systému
EKO-KOM. Šlo především o množství
vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na
území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné
sítě a další doplňková kritéria. „Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační
odměny na podporu odpadového
hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký
kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti
na konečném umístění rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun,“ podotkl
významný faktor Pospíšil.
(red)
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Třídíme odpad nejlépe v kraji

Keramická popelnice putuje znovu do Prostějova

PROSTĚJOV Město pro byznys.
V tomto tradičním srovnání si ze
všech měst v rámci celé ČR vedl minulý rok nejlépe právě Prostějov.
Loňský celorepublikový vítěz obhájil i letos svoji pozici. Zatím „jen“ na
krajské úrovni. V Prostějově se dle
nezávislých odborníků stále snoubí
kvalita podnikatelského prostředí se
vstřícným přístupem veřejné správy.
Druhou příčku v rámci Olomouckého
kraje obsadil Šumperk a třetí Hranice na
Moravě.
Výsledky vyplývají to ze srovnávacího
výzkumu Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura
Datank. Výsledky výzkumu jsou vyhla- %GPW\CXGFGPÊO÷UVCRąGX\CNP¾O÷UVGMRTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC,KąÊ4Q\GJPCN
(QVQYYYRTQUVGLQXGW
šovány na krajských setkáních Svazu 
měst a obcí.
výborné dopravní dostupnosti a nízké přírůstek obyvatel a s tím také spojenou
Prostějov dle závěru odborníků těží nezaměstnanosti. V Olomouckém kraji bytovou výstavbu. O tom, že radnice
především z vysokého podílu firem, zaznamenává Prostějov nadprůměrný dobře hospodaří, svědčí v kraji nejnižší

Podnikatelé v Olomouckém kraji? Nejlépe se jim vede v Prostějově

rok

44 550

poèet obyvatel v prostìjovì

44 625

Kde se bude støíkat
proti plevelu?

44 502
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Dávno pryč jsou doby, kdy se za totalitního režimu Prostějov chlubil počtem
obyvatelstva vysoko nad 50 tisíc. Tato
hranice vydržela ještě dva roky poté, v letopočtu 1991 evidoval Český statistický
úřad (ČSÚ) o 74 lidí více. Jenže pak to
přišlo. Ještě za komunistů se odtrhly
Mostkovice, v novodobé éře se osamostatnily Držovice a navíc po listopadu
´89 začaly ve městě krachovat velké
firmy, čímž mnoho lidí přišlo o práci
a nové zaměstnání si našli mimo Prostějov. A v neposlední řadě je tu ještě jeden
podstatný aspekt. Od roku 2013 byl
počet úmrtí osob vyšší než porodnost.
To vše vede ke stále se snižujícímu počtu
obyvatelstva města.
Sečteno a podtrženo, ještě na startu milénia se Prostějov držel na dohled padesátitisícové hranici, když ČSÚ evidoval
lehce nad osmačtyřicet tisíc obyvatel.

47 001

kdy se osamostatnila obec Držovice
a Prostějov se dostal těsně pod hranici
padesát tisíc obyvatel. Dlouhodobě je
to pak počet narozených dětí, který je
menší než množství úmrtí,“ konstatovala Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějova. „A výrazný nárůst novorozenců se
nedá očekávat. Silné ročníky takzvaných
Husákových dětí už mají potomky školou povinné a další ratolest neplánují,
současně je dnes tendence menšího po-

44 370

pro Večerník

45 599

Následně ale nastal sešup a o deset let
později už ve městě nežilo ani pětačtyřicet tisíc občanů! Naposledy se tak stalo
v roce 2009, kdy se počet obyvatel zastavil na čísle o šestaosmdesát vyšším. Od
té doby počet sice klesá „jen“ o stovky
ročně, ale úbytek se bohužel stále nedaří
zastavit. Za poslední dekádu je nás tu
o více jak další tisícovku méně!
„Bohužel pokles obyvatel je skutečně
výrazný a příčin je hned několik. Ten
první významný nastal v roce 2006,

44 274

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Prostějov se pohybuje na nejvyšších celorepublikových pozicích mezi městy, kde
se dobře žije, což prokazují každoroční sociologické průzkumy a poslední výsledek 81 procent
spokojených občanů. Je také loňským vítězem celostátní soutěže Město pro byznys a pravidelně
sbírá řadu dalších pochvalných uznání, naposledy tomu tak bylo v klání„O keramickou popelnici“.
Přes všechna jmenovaná pozitiva je zde ale jedna nelichotivá vizitka. Od roku 2013 pravidelně
klesá počet stálých obyvatel Prostějova! K 1. lednu 2020 žilo ve městě už jen 43 722 lidí, což je
více jak šest tisíc méně, než tomu bylo v roce 1991 a o necelých pět tisíc oproti stavu na začátku
tisíciletí! V čem je zakopaný pes, že je nás čím dál méně?

44 210

Prostějov (mik) – Letos na jaře dostavěný nový autobusový terminál na Floriánském náměstí poblíž lázní se bude
ucházet o prestižní cenu. Radní ho totiž
přihlásili do soutěže o Stavbu roku 2020!
Přestože ještě nedávno nejen opoziční
zastupitelé kritizovali, že některá zařízení
terminálu nejsou dosud v provozu, stavba má šanci na úspěch. „Anketa Stavba
roku má v republice prestiž a nedávno
v ní slavilo úspěch prostějovské Národní sportovní centrum. Autobusový
terminál má v anketě pořadové číslo 52
a hlasovat pro něj mohou občané na
internetových stránkách města až do
14. října,“ vyzval Prostějovany náměstek
primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal (ANO 2011).

44 041

„Že se zase jednou dostaneme nad padesát tisíc,
je už jen v oblasti zázraků,“ myslí si
náměstkyně primátora Alena Rašková

43 884

Terminál stavbou
roku?

čtu dětí v rodině. Většina má dvě děti, je
i poměrně vysoký počet rodin s jedináčky. Pokud se některý rok narodí více dětí,
máme z toho velkou radost, ale nedá se
říct, že by to signalizovalo pravidelný
nárůst. Takže spíše můžeme očekávat
zvýšení průměrného věku a pokles počtu obyvatel,“ nedívá se Rašková do budoucnosti moc optimisticky.
Dalším významným faktorem je odchod mladých lidí z Prostějova. Jednak
skrz studia na vysoké školy a řada z nich si
už během tohoto období vyhlédne firmu,
kde by chtěla působit. A pokud ještě sežene vhodné bydlení, tak se domů už natrvalo nevrací. Další skupina mladých jde za
prací přímo. Vysokoškolsky vzdělaní lidé
mají v Prostějově velmi málo možností
najít uplatnění, které by využívaly jejich
kvalifikace, a tudíž jdou do větších měst –
v tomto případě jde často o Brno, Ostravu
a hlavně Prahu. Dokonce i Olomouc je už
pro některé mladé malá,“ uvádí smířlivě
náměstkyně primátora a předesílá. „Tady
snad může město zasáhnout v tom, že
do další průmyslové zóny povolí firmy,
které budou využívat nové technologie
a budou potřebovat zaměstnance s vysokoškolským vzděláním. Většina stáva-

Jako národ jsme my Češi a Moraváci
věčně s něčím nespokojeni. Nadáváme
na všechno. Když je sucho, láteříme
nad neúrodou a že jsou studny prázdné, když prší, zase nám vadí rozbahněné záhony a kaluže na chodnících.
V poslední době okolo sebe neustále
slyším, že letos bylo vody opravdu až
příliš. Ano, bylo. Nedávno jsem ale četl
vyjádření odborníků, kteří tvrdí, že se
neděje nic nenormálního, příroda se
pouze vrátila k normálu, který byl ještě
před deseti lety v našem mírném podnebí běžný. Kolikrát jsme právě v uplynulých deseti letech slyšeli, že z Česka
bude zanedlouho Sahara? Pamatujete

FEJETON TOMÁŠE KALÁBA

V kdejakém béčkovém hororu odbíjí o půlnoci hodina duchů a začnou
se dít věci. Mrazívá z nich po těle
a slabší povahy zavírají oči v předtuše stříkanců krve. Tenké pípání
linoucí se odkudsi z předsíně jistě
takové zvraty neevokuje, ale neúprosná pravidelnost může také časem vyděsit.
Ne tak babičku s dědou, jejichž
seniorské uši příslušnou frekvenci
okázale ignorují. Podezřelý jev
tak až v létě identifikovali vnuci
a vnučky, kteří postupně přijeli
k prarodičům na prázdniny. Ranní hlášení o podivném půlnočním
pípání se opakovalo s neúprosnou
pravidelností, zvlášť když některé
z dětí trpělo nespavostí.
V případě podezření ze zločinného
jednání je namístě vždy podrobně
prozkoumat místo činu. Jelikož
děti spí v bývalém pokojíčku svých
rodičů, začalo pátrání po možném
pachateli právě tam. Na psacím
stole stál v rohu sympatický budík
snaživě svítící červeně podbarvenými číslicemi do prostoru. Ukazuji vám čas, na mě se nedívejte,
nejsem padlý na tlačítko, abych
budil zrovna o půlnoci!
Jenže čert mu věř. Pípání podle
svědků nepřestávalo a jiný možný
pachatel v dosahu nebyl. Obvinění
a odsouzení budíku následovalo
v rychlém sledu. Nebožák záhy
putoval coby elektrozařízení do
recyklačního dvora.
Za pár dnů odjeli děda s babičkou
a svými vnučkami do malebných
Jeseníků, aby si užili trochu té přírody. Penzion pěkný, čistý, zařízení
sice strohé, ale co na pár dnů s dětmi potřebujete? Jen kdyby nebylo
toho ranního hlášení. „Babičko,
ono to v noci zase pípá!“ dostalo se
překvapené tchyni hned první ráno
nečekaného uvítání. Spokojenost, že
problém byl s budíkem definitivně
pohřben, byla ta tam.

N
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zelné situace po vás může chtít, abyste jí každý den vařil večeři, protože
jinak půjdete sedět!
ový zákon rovněž zatím neobsahuje povinnost archivovat
souhlasy po dobu minimálně deseti
let. Je to zvláštní, obzvláště po zkušenosti s iniciátorkami hnutí Me Too,
které nedobrovolný sex reklamovaly
s odstupem dlouhé řady let. Takže
aby to vše bylo už úplně neprůstřelné, mělo by se nařídit také pořízení
videozáznamu, který by celý akt
v dostatečném obrazovém i zvukovém rozlišení zachycoval. I posléze
však může dojít k nedorozumění.
Pokud vám žena na dotaz ohledně
opakování jednou odsouhlasené záležitosti odpoví: ‚Polib mi…,‘ může
nastat problém. Není totiž jisté, zda
se jedná o spontánní opětovný souhlas, nebo naopak odmítnutí. A jak
interpretovat nejrůznější zvuky
vydávané během soulože. Jedná
se v jejich případě o vyjádření rozkoše, či odporu?
a tyto problémy očividně ve
Švédsku zatím v plné míře

nenarazili, přesto se výsledek schválení zákona dostavil velice rychle.
Už následující rok po jeho vstupu
v platnost soudy odsoudily o 75
procent více lidí za znásilnění než
předchozí rok. Otázkou zůstává,
zda to bylo ovšem skutečně díky
zpřísněné legislativě, či zejména
kvůli některým nově příchozím
imigrantům. Nepodařilo se totiž
zjistit, zda byla novela přeložena
také do arabštiny.... Jisté je jedno.
Pokud něco může fungovat v „progresivním“ Švédsku, dá se
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Mystérium vyřešil až víkend, kdy
jsme celá rodina u manželčiných
rodičů přespávali. Tentokrát jsme
totiž tajemné pípání slyšeli s drahou polovičkou také. A šlo poměrně
přesně lokalizovat, zvuky se nesly
odněkud z předsíně. Panelákový byt
pravda není velký, ale doběhnout
ke zdroji zvuku během pěti sekund
není snadné.
Po druhé sérii zůstaly obě dámy
raději na číhané. A vyplatilo se. Na
skříňce se zrcadlem si v mističce nechává děda své náramkové hodinky.
A napotřetí byl pachatel konečně na
světě!
Děda po pečlivé kontrole hodinek
objevil jakousi ikonku, které si nikdy
nevšiml a kterou bůhví proč snad
nastavil přímo výrobce. Po troše vyjednávání ikonka zmizela a byl klid.
Všem se ulevilo. Nikoli ovšem dědovu svědomí. Že by šel do recykláku
prohrabat kontejner a vzal chudáka budíka na milost?

Zlatou tretru a cyklisté mají Zlatý
Memoriál O. Malečka. Není to vůbec nadsazené, byly to dva dny zlaté
cyklistiky v Prostějově. Děkujeme
jak závodníkům, tak i pořadatelům
a sponzorům. Této překrásné akce
se zúčastnil i primátor města a předával těm nejlepším ceny.
A co fotbalisté? S fanoušky a širokou
sportovní veřejnost moc nepotěšili.
Jen remizovali s nováčkem soutěže.
Všichni se tak dívali na další zápas na
Dukle v Praze hodně moc skepticky.
Hráči spolu s trenéry se ale semkli
a dovezli z Dukly, která je aspirantem
na postup do první ligy, zlatý bod.
Tak přece to půjde, fanoušek zaplesal. Košikáři v pátek porazili Inter
Bratislava a je zde náznak, že opět
budou patřit mezi nejlepší. Nesmíme opomenout hokej, kde se tvoří
nové mladé mužstvo. S Přerovem
to nevyšlo, ale s Porubou to již bylo
o mnoho lepší. Dejme jim čas a pak
zase budeme rádi chodit na tak oblíbený lední hokej. Hrál se zde i špič-

kový nohejbal. Sokol Prostějov hrál s výborným komentářem. Je vidět, že
proti Vsetínu, jednomu z nejlepších než nastoupil do funkce, tak se nejdřímužstev u nás. Nádherné zápasy a po ve seznámil s historií tohoto skvostu,
výborných výkonech našich hráčů který nám dřívější moudří konšelé nejsme sehráli úplně vyrovnaná utkání. chali postavit. A my se musíme o tuto
Na závěr se dostalo našim hráčům za- nádheru patřičně a pečlivě starat.
To je jen letmý pohled nad akcemi,
slouženého potlesku.
A co kultura, je vůbec v Prostějo- které v Prostějově probíhaly během
vě? O tom se celé prázdniny mohly posledního prázdninového týdne.
přesvědčovat tisíce Prostějovanů. A na závěr bych úplně zapomněl na
Poslední srpnový týden byly dva vý- Čokoládovou tretru. Sportovní areál
borné koncerty, večer se zpěvačkou ZŠ Jana Železného plný dětí s rodiči.
Absolonovou a o den později s ka- A co zde děti od tří do jedenácti let
pelou No Name. Oba výborné, což dělaly? No přece sportovaly – běhaly,
mně dají za pravdu tisíce Prostějova- závodily, ty nejlepší se probojovaly na
Zlatou tretru do Ostravy. Tuto velkou
nů, kteří byli na náměstí.
Kdo měl možnost dostat se na ko- sportovní slávu si nemohl nechat ujít
mentovanou prohlídku naší radnice, ani náš primátor se svými náměstky
kterou prováděl primátor města Fran- a nechyběl jako každoročně mistr světišek Jura, tak měl další nezapome- ta a olympijský vítěz Jan Železný.
nutelný zážitek. Primátor nás zasvětil To je jen malé ohlédnutí, co se v Prodo kouzla a tajů toho, co bychom stějově dělo a děje. Děkujeme všem,
všechno měli o tomto skvostu vědět. co nám tyto nádherné a nezapomeProvedl nás celou radnicí, jako vždy nutelné chvíle připravují.
Mgr. Antonín Dušek, člen sportovní komise
Rady města Prostějov a sportovní komise Olomouckého kraje
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Všichni Prostějované si poslední srpnový týden mohli vybrat jak mezi kulturou, tak sportovními akcemi, nebo
mohli být potěšeni z výsledků našich
sportovců. Jak vedení města v čele
s primátorem, tak kulturní pracovníci
z Duhy, či sportovní oddíly připravili
pro nás všechny nádherné akce. Kdo
se jich zúčastnil, tak mně dá za pravdu,
že byly skvělé a všechny nadchly.
Tufo Pardus Prostějov připravil
čtyřdenní cyklistické závody na
našem krásném velodromu. Vyvrcholením byl pátek a sobota, kdy
se konal jednadvacátý ročník tradiční Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka. A tenhle
vrcholový podnik rozzářily svou
účastí skutečné cyklistické hvězdy
z patnácti zemí světa. Vše klapalo
na jedničku s hvězdičkou. Plejáda
závodů, které navazovaly plynule na
sebe, nádherné urputné boje o vítězství, pořadatelé na čele s předsedou panem Petrem Šrámkem vše
připravili k dokonalosti. Atleti mají

A

e to už dva roky, co ve Švédsku
zpřísnili zákon o znásilnění. Před
kaž dým pohlavním stykem musí
vyjádřit oba partneři souhlas. Zatím to stačí, pokud tak učiní polibkem nebo dotykem. Okamžitě se
však nabízí otázka, jak dlouho tohle
může v praxi stačit? Jak se za takových
okolností prokazuje, že žena k sexu
skutečně svolila. Co když si vše z nejrůznějších důvodů rozmyslí a svého
milence udá na policii? Co pak?
by se tomu předešlo, tak se přímo
nabízí, že by byla žádost podaná
písemně. Vždy totiž bude platit, že co
je psáno, to je dáno. Zájem o sex by se
tedy měl nahlásit předem a podat na
speciálním formuláři, který je následně
zaslán protistraně. Ta by měla mít maxi-

málně třčicet pracovních dnů na vyjádření. Pokud by se sexem souhlasila, pak
by vlastnímu aktu měl být minimálně
přítomný notář, aby zajistil, že vše proběhne v souladu s právními předpisy.
Myslíte si, že v takovém případě je vše
neprůstřelné a vy se s klidným svědomím můžete oddat společné vášni? Ale
kdepak! Představte si, že vám za dva
týdny po domluveném a písemně odsouhlaseném pohlavním styku přijde
e-mail zhruba tohoto znění: „Musíme
vám oznámit, že vaše partnerka vyplnila špatně formulář o souhlasu s pohlavním stykem. Pokud nezjednáte do
14 dnů nápravu, hrozí vám, že budete
stíháni pro trestný čin znásilnění.“ Jaký
se tady nabízí prostor pro korupci!
Manželka dobře si vědoma vaší sví-

Asi si na to ještě vzpomenete. Vždy po losování sazky a sportky
televizní moderátor prohlásil:„Za dohledu státního dozoru a notáře byla vylosována tato čísla.“ Kamera v tu chvíli zabrala dva
neutrálně se tvářící pány v nepadnoucích tesilových oblecích.
Byly to kouzelné chvíle. Už méně poetické ovšem bude, pokud
podobní pánové zamíří k vám do ložnice. Proč? Jen proto, aby
tam na závěr vašich postelových radovánek prohlásili:„Za dohledu státního dozoru a notáře byla právě dosažena tato dvě čísla…“
Domníváte, že se jedná o špatný vtip? Abyste se ještě nedivili!
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si také na velice smutné fotografie vyschlé Orlické přehrady nebo suchého
koryta řeky Labe? Ano, těchto věcí bychom se měli děsit, nikoliv dešťů, kterými nás příroda tento rok skutečně velice
štědře obdarovala.
Já osobně se raději budu dívat na kaluže
než na prázdná a vysušená koryta řek
či vodních nádrží. Příroda se letos skutečně vrátila k tomu, co si pamatujeme
všichni z dřívějších let. Tehdy běžně
dvakrát do týdne vydatně pršelo, zbylé
dny bylo krásně. Tak proč se tomu dnes
divíme a zase nadáváme? Buďme rádi
za letošní dar z nebes, bůhví, co nám
příroda dopřeje zase příští roky...

_bcfaþ`iƔYXŖgaYgY

cŔUg÷gYjfþh]`c

Michal
KADLEC

&,
9û

Pondělí 21. září 2020

POČET OBYVATEL PROSTĚJOVA ROK OD ROKU KLESÁ K

43 722

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

zpravodajství

20091611441

18

Ahoj všichni,
tak už je tady máme, už na nás vykoukli ze všech stran, občas o ně dokonce i zakopáváme a smějí se na nás
i z poštovních schránek. Ano mluvím
o kandidátech do krajských voleb, kterých se na nás vyrojilo velké množství
z celkem šestnácti politických subjektů.
Upřímně jsem pobaven tím, co vše dokáže photoshop. Je samozřejmě každého věc, jak moc se nechá na volebním
billboardu upravit, ale říkám si, že by
to nemělo sklouznout až k úsměvné
trapnosti. Stydět se za vrásky či kila
navíc je snad v dnešní otevřené době
úplně zbytečné. Myslím si, že na voliče
více působí přirozenost než kašírka.
Ale znovu říkám, je každého věc, jak
to se svými voliči myslí.
Koneckonců si to můžeme přečíst
i ve volební agitaci, která již také plní
schránky. V tomto ohledu jsem zatím
ovšem velmi zklamán. Spousta subjektů se víceméně ve svých nápadech
dubluje a využívá něčeho, co již dávno
řeší či vybudovala současná krajská
koalice. Pak nad tím ovšem musím
významně pozvednout obočí, jelikož
nechápu, proč bych měl volit subjekt,
který jen evidentně opisuje od někoho
jiného. I když je pravda, že opisování
je teď v módě, viz diplomové práce některých našich a slovenských politiků.
Našel jsem i věci zajímavé, takže naštěstí někdo používá i hlavu. Je otázka,
aby mu to vydrželo i po zvolení. Chci
tomu věřit. Ať je to tedy, jak chce, krajské volby jsou důležité. Takže opětovně apeluji na voličskou základnu, aby
využila svého práva a šla k volebním
urnám. Ono se rozhoduje také o krajských penězích a ty by nás měly také
zajímat, jelikož se z nich dá ledacos
opravit a postavit… Takže bychom
logicky měli volit naše spoluobčany,
kteří mají o Prostějov zájem a jsou
ochotni městu pomoci.
Pojďme volit a zvolme dobře! Přejme
to kraji i našemu městu.
Marty

SLOUPEK

MARTYHO
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PROSTĚJOV Už jen necelé dva týdny nás dělí od
chvíle, kdy vstoupíme do
volební místnosti odevzdat svůj hlas vybranému politickému subjektu kandidujícímu ve volbách do Zastupitelstva
Olomouckého kraje.
A na výběr opravdu
je! Do nového vedení
hejtmanství kandiduje celkem patnáct politických stran, hnutí či
speciálně sestavených
koalic. Hlavním favoritem je hnutí ANO 2011,
které se netají plánem
na obhajobu vedoucích
pozic v kraji v čele s lídrem a stávajícím prvním
mužem Krajského úřadu
Ladislavem Oklešťkem.
Ale potvrdí se skutečně
všechny prognózy? Také
mnozí kandidáti z jiných
politických uskupení
hodně nahlas prohlašují, že chtějí získat křeslo
hejtmana i výrazné pozice v zastupitelstvu, které
bude řídit Olomoucký
kraj do roku 2024...
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PROSTĚJOV V blížících se krajských volbách bude o křesla v Zastupitelstvu Olomouckého kraje usilovat celkem 665 kandidátů z patnácti
politických stran a hnutí. Mezi nimi
jsou i desítky kandidátů z prostějovského regionu nepochybně mající
šanci dostat se mezi 55 vyvolených
členů nového krajského zastupitelstva. Určitě stojí za připomínku, kdo
z Prostějovanů má šance nejvyšší.
Prostějovsko je z hlediska obsazení
kandidátních listin zastoupeno poměrně hojně. Podle mínění Večerníku
se novými, či spíše staronovými členy
Zastupitelstva Olomouckého kraje pro
období let 2020 až 2024 stanou Ladislav
Okleštěk (ANO 2011), Ludvík Šulda
(KSČM) a Radim Fiala (SPD). Všichni
tři pánové z Prostějova jsou totiž lídry
kandidátek uvedených politických subjektů do krajských voleb a nikdo nepřed-

pokládá, že by se ANO, KSČM a SPD
u voličů propadlo pod hranici pěti procent hlasů...
A jak jsou na tom další kandidáti z Prostějovska se svými šancemi? Pojďme popořádku. Hlavní favorit krajských voleb
hnutí ANO 2011 má na kandidátní listině kromě lídra Ladislava Oklešťka ještě
deset kandidátů z Prostějovska. Největší šance na zvolení přisuzuje Večerník
prostějovskému primátorovi Františku
Jurovi, který jde do voleb ze sedmého
místa kandidátky. Do zastupitelstva kraje pak má šanci prorazit ještě starostka
Vranovic-Kelčic Irena Blažková. Následující pozice kandidátů z Prostějovska
jsou už nižší, takže například Marcela
Župková (21. místo), František Konečný (26.), Dagmar Faltýnková (28.),
Jaromír Hruban (32.), ostatní to budou
mít už hodně těžké a budou spoléhat na
„kroužky“ od voličů.
nikdo nepochybuje o tom, že právě on
bude staronovým členem krajského zastupitelstva. SPD má na své kandidátní
listině kromě Fialy ještě čtrnáct kandidátů z regionu. Nejvyšší šance mají prostějovští zastupitelé Pavel Dopita (6. místo)
a Martin Křupka (10.). Ostatní jako například Radovan Moudrý (15.), Máša
Komínková (20.), Vladimír Vašek (25.),
Lenka Literová (29.), Radovan Kouřil
(34.) a další už budou zřejmě jen doufat
ve „vykroužkování“ od voličů, které by je
posunulo na čelná místa.
Nováčkem na scéně je hnutí Trikolóra
hnutí občanů, jehož volební výsledek je
velkou neznámou a jen stěží se dá odhadovat. Nejvýše postaveným kandidátem
z Prostějovska za toto hnutí je Jaroslav
Skopal z Výšovic, který kandiduje ze 4.
místa. Dalších osm kandidátů z Prostějovska bude čekat na vůli voličů. Jsou jimi
například František Konšel z Myslejovic
(8.), Vojtěch Kaprál ze Seloutek (13.),
Miloš Golian z Prostějova (16.), Helena
Havelka Baronová z Přemyslovic (17.).
A je tu ještě jedno politické uskupení,
o kterém se dá téměř s jistotou tvrdit,
že se dostane do nového Zastupitelstva
Olomouckého kraje. Přestože ČSSD
klesají celostátní volební preference,
v Olomouckém kraji se spojilo s Patrioty Olomouckého kraje. Nejvýše
postaveným regionálním vyslancem
na kandidátní listině této nově vzniklé
koalice je současný náměstek hejtmana
Ladislav Hynek, jenž kandiduje ze 3.
místa. Ostatních devět mužů či žen z to
bude mít už složitější v tom, aby pronikli
do budoucího krajského zastupitelstva.
Přesto největší šanci má bývalý poslanec
a současný člen prostějovského zastupitelstva Pavel Holík, který jde do voleb
z 9. místa. Petr Kudláček (19.), Jana Oulehlová (24.), Ivana Dvořáková (33.),
František Střída (36.) či Bedřich Grulich (41.) a nejen oni budou čekat opravdu jen na volební zázrak. Zajímavostí je,
že na kandidátní listině této koalice se na
54. místě objevuje i Alois Mačák z Prostějova, který se tak po delší odmlce vrací
do politiky.
Ze zbývajících subjektů mají podle
Večerníku určité ambice překonat pětiprocentní hranici volitelnosti už jen
Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj
(KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených
a ProOlomouc). Nejvýše postaveným
vyslancem z Prostějovska v tomto uskupení je starosta Kostelce na Hané František Horák, který jde do krajských voleb
ze 6. místa kandidátní listiny. Následující
osmička z Prostějovska to už bude mít se
zvolením hodně těžké.
Večerník se dnes zabývá jen touto sedmičkou stran a hnutí, které podle našeho
názoru mají šanci „proklouznout“ do nového Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Lidé z Prostějovska kandidují i za jiné
politické subjekty, jejich šance jsou však
mizivé.
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osobností a odborníků,“říká Jiří Zemánek (ČSSD)

„Pro krajské volby máme silný tým

Největším vyzyvatelem „Babišovců“ je
Občanská demokratická strana, která
má na listině rovný tucet adeptů a adeptek z regionu. Nejvýše nasazenou kandidátkou z Prostějovska je náměstkyně
primátora statutárního města Prostějova
Milada Sokolová, která prahne po hlasech z 5. místa a vzhledem k preferencím
by měla po volbách proklouznout do zastupitelstva. Určité šance se dávají ještě
živnostníku Radku Wagnerovi z Kostelce na Hané, který kandiduje z 8. místa
a rovněž starostovi Držovic Jaroslavu
Studenému (15.). Ostatní to už budou
mít hodně složité, třeba Jan Zatloukal je
na 21. místě, Karel Marek 28. a Tomáš
Blumenstein 34.
Komunistická strana Čech a Moravy nasadila jako lídra Ludvíka Šuldu, který by
měl do nového zastupitelstva prorazit.
Po něm jdoucích devět želízek z Prostějovska už to nebude mít vzhledem k volebním preferencím komunistů tak jednoduché. Druhým nejvýše nasazeným
je Tomáš Kaláb na 11. místě, následuje
podnikatel Zdeněk Vysloužil na 18. místě. Ostatní kandidáti, a to včetně nestorů
komunální prostějovské politiky Václav
Šmíd a Jaroslav Šlambor míří do voleb
až z 23. až 59. místa kandidátní listiny,
tedy bez praktické šance na zasednutí
do lavic.
Lídrem Svobody a přímé demokracie
je dlouholetý poslanec Parlamentu ČR
Radim Fiala z Prostějova a snad vůbec
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Některé plodiny jsou samozřejmě již
dávno sklizeny, v průběhu podzimu ale
stejně můžete některé druhy pěstovat
prakticky až do mrazů. Dobrým příkladem je zelí, které někteří zahrádkáři sklízí opravdu až po prvním slabém mrazu.
S nízkými podzimními teplotami si také
poradí špenát, mangold, kapusta nebo
také keříčkové či tyčkové fazole. Přes
zimu můžete nechat na záhonech špenát či mangold, které lze sklízet i v tomto
období. Nečekejte ovšem velkou sklizeň, ale spíše jen několik listů na doplnění zeleninového salátu.

3RVOHGQÉVNOL]HÎ
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Jestliže vám zahradu zdobí keře a trvalky, i ty je potřeba před zimou ošetřit
a připravit na zimní spánek. Otrhejte odkvetlé květenství nebo poškozené části, jako jsou zlomené větve.
Prokypřete půdu kolem a přisypte
hnojivo. U keřů, které je nutné před

8zLWNRYÅVWURP\DNHÔH

Přípravu zahrady na podzim byste neměli podceňovat. Než přijde
zima, čeká vás třeba prořezání živého plotu a dřevin, hrabání spadaného listí a opatření výživy pro
trávník i záhony. Práce na ní je
mnoho, ostatně jako v každém ročním období, avšak zahrada vám to
poté vrátí.

Pokladem každé zahrady je její půda,
o kterou bychom se měli pečlivě
starat a dopřávat jí kromě živin také
organickou hmotu, na kterou se ale
někdy zapomíná. Vyplatí se v listopadu prorýt půdu a nenechávat to až
na jaro. Všechny organické zbytky se
v záhonu lépe rozloží, půda si odpočine a na jaře začne vydávat své plody.
Hrubá brázda, která vznikne, by měla
přes zimu dostatečně promrznout,
půda se zásobí kyslíkem, omezíme
výpar vody a ještě se důsledným zrytím zbavíme velké části nežádoucích
plevelů.

6½]HQÉ

mrazy ochránit, zasypte půdu kolem
jejich kmenu hlínou, chvojím či listím.
Ochráníte tak půdu před odpařováním
vody a před zákeřnými mrazy. Vrchní
části rostlin zakryjte netkanou textilií
(jako je například juta), ale až tehdy,
kdy udeří první mrazíky. Až sklidíte
plody ovocných stromů či keřů, také
je zazimujte. Nejdříve odstraňte staré
větve, poškozené větve a mladé větvičky, které rostou kolmo nahoru. Kmeny
stromů můžete před mrazem chránit
nátěrem z vápna, speciálními ochrannými fóliemi nebo lepovými pásy, které
jsou určeny proti zeleným housenkám.

3ÅÄHRSÕGX

Skalničky jsou obvykle odolnější proti
chladu, protože mnohé z nich pocháze-

=D]LPRY½QÉVNDON\

K podzimní práci na zahradě patří i sázení dalších květin, dřevin i zeleniny.
Září je ideálním měsícem pro výsadbu
cibulovin, jako jsou tulipány, krokusy,
narcis či hyacinty. Na podzim je ještě
poměrně teplo, ze zeleniny byste měli
sázet špenát, listovou petržel, kerblík,
ředkvičky, kopr, petržel a mrkev. Pro
výsadbu česneku je nejlepší konec října. Již od jeho poloviny však lze sázet
téměř všechny ovocné stromy a keře
– jabloně, hrušně, višně, borůvky, kiwi
i fíkovníky.

7U½YQÉN

jí z chladnějších horských oblastí. To je
důvod, proč většinou nevyžadují žádné
speciální postupy při zazimování. Nejdůkladněji bude třeba zakrýt skalku na
jižní straně, protože zde může část zimy
skalničky ohrozit silné slunce. Právě zde
se osvědčuje zakrytí rostlin chvojím.
Seřezejte všechny zbylé odkvetlé části
těsně nad zemí a podle potřeby ještě
přikryjte smrkovými větvičkami. Nepoužívejte kryt z textilie, protože nepropouští tolik světla, kolik skalničky
v zimním období potřebují. Díky přírodní přikrývce květinám na jaře tající
sníh nemůže ublížit.
Při podzimních pracích na zahradě
byste neměli zapomenout i na váš trávník. Pravidelně ho sekejte. Trávník vám
bude růst zhruba do konce listopadu,
poté ho naposledy posekejte na zhruba pěticentimetrovou výšku, bude tak
lépe chráněn před mrazy. Posekanou
trávu vždy odkliďte, aby pod ní trávník
nezačal hnít. Než začne zima, vyživte
trávník hnojivem s dostatečným množstvím draslíku, který ho ochrání v mrazech a sněhu. S mechem v trávníku si
poradí vápenec. Možná se to zdá jako
zbytečná práce, ale pravidelné shrabání
listí na zahradě vám ušetří mnoho další
práce. Pokud listí necháte ležet ladem,
napadne na něj sníh a vy na jaře můžete
na milovaném trávníku objevovat vyholená a plesnivějící místa. Využít můžete k hrabání listí obyčejné hrábě nebo
vysavače a fukary na listí. Shrabané listí
pak můžete použít do kompostu. Můžete ho použít i jako izolaci u kořenů
stromů a keřů.

-J?UDHIÁKMµ>@I<U<CM<?î
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ͣŶŽ͕ĂůĞǀƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢŶĞƓůŽŽǎĄĚŶĠ
ŬŽƵǌůŽ͕ĂůĞŽǀǉƐůĞĚĞŬƚǀƌĚĠƉƌĄĐĞƐƉŽƵƐͲ
ƚǇƓŝŬŽǀŶǉĐŚůŝĚş͘sƌŽĐĞϮϬϭϲƓůŽĚŽŽƉƌĂǀ
ƐŝůŶŝĐŶĢĐŽŬŽůĞŵϲϬϬŵŝůŝſŶƽŬŽƌƵŶ͘>ĞͲ
ƚŽƐ ƚŽ ďǇůĂ ƌĞŬŽƌĚŶş ēĄƐƚŬĂ ϭ͕ϰ ŵŝůŝĂƌĚǇ͘
ĞůŬĞŵũƐŵĞŽƉƌĂǀŝůŝǀKůŽŵŽƵĐŬĠŵŬƌĂũŝ
ϲϳϵ ŬŝůŽŵĞƚƌƽ ƐŝůŶŝĐ͊ dƎĞďĂ ĚŽ ƌŽǌǀŽũĞ
ǀĞŶŬŽǀĂ ŝŶǀĞƐƚƵũĞ ŚĞũƚŵĂŶƐƚǀş ŚŽĚŶĢ
ƉƎĞƐƉƽůŵŝůŝĂƌĚǇ͕ƚŽũĞƚƎŝŬƌĄƚǀşĐƉĞŶĢǌ͕
ŶĞǎƚŽŵƵďǇůŽƉƎŝŶĂƓĞŵŶĄƐƚƵƉƵĚŽǀĞͲ
ĚĞŶşŬƌĂũĞ͘WŽĚƉŽƌƵƐƉŽƌƚƵĂŬƵůƚƵƌǇũƐŵĞ
ŶĂǀǉƓŝůŝŽϭϳϬƉƌŽĐĞŶƚ͘EĂǀǇďĂǀĞŶşĂēŝŶͲ
ŶŽƐƚŚĂƐŝēƽĂǌĄĐŚƌĂŶĄƎƽĚĄǀĄŵĞƌĞŬŽƌĚͲ
ŶşĐŚϮϱϬŵŝůŝſŶƽ͘ǀĞĚůĂƐĞŬƌĂũƐŬĄƉŽĚͲ
ƉŽƌĂĐĞƐƚŽǀŶşŚŽƌƵĐŚƵĂŵĄƚŽǀǉƐůĞĚŬǇ͕
ŶĄǀƓƚĢǀŶŽƐƚ :ĞƐĞŶşŬƽ Ă ,ĂŶĠ ƐƚŽƵƉůĂ
ŽƚƎĞƚŝŶƵ͘͞
yy \şŬĄƐĞ͕ǎĞĚŽďƎĞƵǎďǇůŽ͘dĞěŶĄƐĂƐŝ
ēĞŬĂũşŚŽƌƓşēĂƐǇ͘͘͘
ͣWƌŽēŵǇƐůşƚĞ͍͞
yy WĂŶĚĞŵŝĞ ŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵ͕ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠ
ŬƌŝǌĞ͘͘͘ƚŽŚŽƐƚƌĂĐŚŶĞŵĄƚĞ͍
ͣ<ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐũƐŵĞǌǀůĄĚůŝƵǎŶĂũĂƎĞĂĚŽͲ
ŬĄǎĞŵĞ ƚŽ ǌŶŽǀƵ͘ ĢŚĞŵ ƉƌǀŶş ǀůŶǇ ĐŽͲ
ǀŝĚͲϭϵ ũƐĞŵ ǀŝĚĢů ƐƉŽƵƐƚƵ ŽĐŚŽƚŶǉĐŚ ůŝĚş͕
ŬƚĞƎşŶĞǌŝƓƚŶĢƉŽŵĄŚĂůŝŽƐƚĂƚŶşŵ͕ƓŝůŝƌŽƵƓͲ
ŬǇ͕ƌŽǌŶĄƓĞůŝůŝĚĞŵǀŬĂƌĂŶƚĠŶĢũşĚůŽ͕ƌŽǌǀĄͲ
ǎĞůŝĚĞǌŝŶĨĞŬĐŝĂƉĞēůŝǀĢĚŽĚƌǎŽǀĂůŝŶĂƎşǌĞŶş
ŚǇŐŝĞŶŝŬƽ͘dĂŬŚůĞƉŽĚůĞŵĢŶĞǀǇƉĂĚĄŬƌŝͲ
ǌĞ͕ĂůĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĂ͘͞

yy ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĄƌĞĐĞƐĞ͍
ͣEĂĞŬŽŶŽŵŝŬƵďƵĚĞŵşƚĐŽǀŝĚͲϭϵƵƌēŝƚĢǀĞůͲ
ŬǉĚŽƉĂĚ͘ũƐĞŵƐŝũŝƐƚǉ͕ǎĞƚŽŽƉĢƚǌǀůĄĚŶĞͲ
ŵĞ͘hƉƎşŵŶĢʹŵŽǎŶĄƐĞďƵĚĞŵĞŵƵƐĞƚŶĂ
ĐŚǀşůŝƵƐŬƌŽŵŶŝƚ͕ŵŽǎŶĄƐŝŶĂsĄŶŽĐĞŶĞŬŽƵͲ
ƉşŵĞŶŽǀŽƵƚĞůĞǀŝǌŝ͕ĂůĞƚŽƵƌēŝƚĢƉƎĞǎŝũĞŵĞ͘
EĂƐǀĢƚĢũƐŽƵƉƎĞĐŝŵŶŽŚĞŵĚƽůĞǎŝƚĢũƓşǀĢĐŝ͘͞
yy EĂĐŽƐĞǀƚĞůĞǀŝǌŝĚşǀĄƚĞ͍
ͣ:ƐĞŵ ƌĄĚ͕ ŬĚǇǎ ƐƚŝŚŶƵ ǀĞēĞƌŶş ǌƉƌĄǀǇ͘ EĂ
ĨŝůŵǇŶĞŵĄŵďŽŚƵǎĞůēĂƐ͘͞
yy ŚǇďşēĂƐ͘͘͘dŽũĞĨƌĄǌĞ͕ŬƚĞƌŽƵēĂƐƚŽƉŽͲ
ƵǎşǀĄŝŵƽũĚĢĚĞēĞŬ͕ƉƎŝƚŽŵũĞǀĚƽĐŚŽĚƵ͘
ͣůĞƚŽũĞĚŽďƎĞ͘dĢƓşŵĢ͕ŬĚǇǎƐĞŶŝŽƎŝƚƌĄǀş
ēĂƐĂŬƚŝǀŶĢ͘dƎĞďĂŶĂƓĞŚĞũƚŵĂŶƐƚǀşƉƌŽŶĢ
ƉŽƎĄĚĄƐƉŽƵƐƚƵĂŬĐşʹƐƉŽƌƚŽǀŶşŚƌǇ͕ƐĞŶŝͲ
ŽƌƐŬĠ ĐĞƐƚŽǀĄŶş͕ ƚĄďŽƌǇ ǀ ƉƎşƌŽĚĢ͘ ^ĞŶŝŽƎŝ
ĐĞůǉǎŝǀŽƚƚǀƌĚĢƉƌĂĐŽǀĂůŝ͕ĂďǇĐŚŽŵƐĞŵǇ
ŵŽŚůŝŵşƚůĠƉĞ͘KĚŬůĄĚĂůŝƐǀĠǌĄũŵǇĂŬŽŶşēͲ
ŬǇŶĂƐƚĄƎş͘ŶĞƓŶşĚƽĐŚŽĚĐŝƐƚĂǀĢůŝĨĂďƌŝŬǇ͕
ĞůĞŬƚƌĄƌŶǇ͕ƓŬŽůǇĂƓŬŽůŬǇ͕ŽďĐŚŽĚǇ͕ƐŝůŶŝĐĞ͘
,ŽĚŶĢƐĞŶĂƚŽǌĂƉŽŵşŶĄ͘EĂǀǉĚŽďǇƚĐşĐŚ
ŵŝŶƵůĠŐĞŶĞƌĂĐĞǀǇƌŽƐƚůĂƚĂƐŽƵēĂƐŶĄ͘͞
yy WƌĂĐŽǀŝƚŽƐƚ ƐĞ ƚĞĚǇ ƐĞŶŝŽƌƽŵ ƵƉƎşƚ
ŶĞĚĄ͘
ͣ:ŝƐƚĢ͘ sĢĚĢů ũƐƚĞ ƚƎĞďĂ͕ ǎĞ ƉƌĄǀĢ ƐĞŶŝŽƎŝ
ƉĂƚƎŝůŝ ŵĞǌŝ ŶĞũƉŝůŶĢũƓş ǀǉƌŽďĐĞ ƌŽƵƓĞŬ͍
^ŬƵƚĞēŶĢ ǀǇƌŽďŝůŝ ĚĞƐĞƚŝƚŝƐşĐĞ ŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ
ƉŽŵƽĐĞŬ͕ŬƚĞƌĠǌĚĂƌŵĂĚŝƐƚƌŝďƵŽǀĂůŝĚĂůƓşŵ
ůŝĚĞŵ͘ŚƚĢůďǇĐŚũŝŵǌĂƚŽũĞƓƚĢũĞĚŶŽƵŵŽĐ
ƉŽĚĢŬŽǀĂƚ͘͞

yy şŵƐŝƚĂŬŽǀĠŶĂƐĂǌĞŶşƐĞŶŝŽƌƽǀǇƐǀĢƚͲ
ůƵũĞƚĞ͍
ͣhƌēŝƚĢũĞƚŽƚşŵ͕ǎĞďǇůŝŽĚŵůĄĚşǌǀǇŬůşƉƌĂͲ
ĐŽǀĂƚ Ă ǎĞ ĚƎşǀ ƵŵĢůĂ ŬĂǎĚĄ ŚŽƐƉŽĚǇŸŬĂ
ŽǀůĄĚĂƚƓŝĐşƐƚƌŽũŶĞďŽĂůĞƐƉŽŸũĞŚůƵƐŶŝƚş͘
>ŝĚĠƐŝĚŽŵĂďĢǎŶĢƓŝůŝŽďůĞēĞŶşŶĞďŽƉŽͲ
ǀůĞēĞŶş͘ ŶĞƓŶş ŵůĄĚĞǎ Ƶǎ ďŽŚƵǎĞů ŶĞŵĄ
ŽƚůĂŬǇ ŽĚ ŶĄƉƌƐƚŬƽ͕ ĂůĞ ũĞŶ ǌ ŬůĄǀĞƐŶŝĐĞ͘͞
;ƐŵşĐŚͿ
yy WƎĞƐƚŽǀƓĞĐŚŶŽ͘EĞƌŽƐƚŽƵĚƽĐŚŽĚǇĂǎ
ƉƎşůŝƓƌǇĐŚůĞ͍dĞěŶĂǀşĐŬŽŶƚƌŽǀĞƌǌŶşͣƌŽƵƓͲ
ŬŽǀŶĠ͘͞
ͣsƓŝŵůũƐƚĞƐŝ͕ũĂŬƌǇĐŚůĞůĞƚŽƐǌĚƌĂǎŝůĂƚƎĞďĂ
ǌĞůĞŶŝŶĂĂůĠŬǇ͍ǀĢĚĢůũƐƚĞ͕ǎĞĚƎşǀŶĞƌŽƐƚůǇ
ĚƽĐŚŽĚǇǀƽďĞĐŶĞďŽũĞŶŽƐŵĢƓŶĠēĄƐƚŬǇ͍
<ĚǇďǇƚŽƚĂŬŶĞďǇůŽ͕ŶĞŵƵƐĞůŝďǇĐŚŽŵƚŽ
ƚĞě ĚŽŚĄŶĢƚ͘ ĞůĄ ŶĂƓĞ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ ƐƉůĄĐş
ĚůƵŚǇ͕ƐĞŶŝŽƌƽŵǀĚĢēşŵĞŶĞũǀşĐ͘͞
yy <ĚǇǎǀĄŵǀŽůŝēŝĚĂũşĚƽǀĢƌƵĂďƵĚĞƚĞ
ǌŶŽǀƵŚĞũƚŵĂŶĞŵ͕ĐŽďƵĚĞǀĂƓşƉƌŝŽƌŝƚŽƵ͍
ͣ>ŝĚĠ͘<ŽŶŬƌĠƚŶĢƚŽ͕ĂďǇƐĞŵŽŚůŝĚŽƉƌĄͲ
ĐĞĚŽƐƚĂƚƉŽƐůƵƓŶĠƐŝůŶŝĐŝŶĞďŽŵŽĚĞƌͲ
ŶşŵǀůĂŬĞŵ͕ĂďǇƌŽĚŝēĞŵŽŚůŝƉŽƐşůĂƚ
ĚĢƚŝ ďĞǌƉĞēŶĢ ĚŽ ƓŬŽů͕ ĂďǇ ƐĞŶŝŽƎŝ
ŵŽŚůŝ ƐƚƌĄǀŝƚ ƉŽĚǌŝŵ ǎŝǀŽƚĂ ĚŽŵĂ
ĂǀǇƵǎşǀĂƚĚŽŵĄĐşƉĠēĞĂĂďǇƐŝƌŽͲ
ĚŝŶǇŵŽŚůǇǀǇũĞƚŶĂǀǉůĞƚƉŽƌĞŐŝͲ
ŽŶƵ͕ŬĚĞũĞƚŽďƵĚĞďĂǀŝƚ͘͞
yy dŽũĞĂůĞĚůŽƵŚǉƉƎĞĚǀŽͲ
ůĞďŶşƐůŽŐĂŶ͘
ͣdĂŬĠ ŶĞũĚĞ Ž ƐůŽŐĂŶ͕ ĂůĞ
ŽŵƽũǌĄǀĂǌĞŬ͘ƉŽŬƵĚĚŽͲ
ƐƚĂŶƵƓĂŶĐŝ͕ƵĚĢůĄŵǀƓĞƉƌŽ
ƚŽ͕ĂďǇĐŚŚŽƐƉůŶŝů͘͞ ;ƉƌͿ
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>ĂĚŝƐůĂǀ KŬůĞƓƚĢŬ͕ ŚĞũƚŵĂŶ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ
ŬƌĂũĞ͕ŵĄũĂƐŶŽ͘sş͕ŬĂŵďǇŵĢůƌĞŐŝŽŶƐŵĢͲ
ƎŽǀĂƚŝŬŽŵƵǀĚĢēşƐƉŽůĞēŶŽƐƚǌĂƐǀƽũƌŽǌǀŽũ͘
:ĂŬŽƵ ĐĞƐƚŽƵ ƉƌŽƓůŽ ŚĞũƚŵĂŶƐƚǀş ǀ ƵƉůǇͲ
ŶƵůǉĐŚēƚǇƎĞĐŚůĞƚĞĐŚ͕ďǇůĂũĞĚŶŽĚƵĐŚĄ͕ēŝ
ƚƌŶŝƚĄ͍ĞŬĄŶĄƐŬƌŝǌĞ͍ŽƎşŬĄŚĞũƚŵĂŶŶĂ
ŬƌŝƚŝŬƵƌǇĐŚůĠŚŽƌƽƐƚƵƐƚĂƌŽďŶşĐŚĚƽĐŚŽĚƽ͍
yy ůşǎşƐĞŬŽŶĞĐǀŽůĞďŶşŚŽŽďĚŽďş͘:ĂŬŚŽ
ŚŽĚŶŽƚşƚĞ͍
ͣ:ĂŬŽŽďƌŽǀƐŬŽƵƓŬŽůƵǎŝǀŽƚĂĂǀǉǌǀƵ͕ŬƚĞƌŽƵ
ƐĞŶĄŵƐƉŽůĞēŶĢƉŽĚĂƎŝůŽǌǀůĄĚŶŽƵƚ͘sƉƌǀŶş
ƎĂĚĢũƐĞŵŽƉƵƐƚŝůƵǌĂǀƎĞŶŽƵŬĂŶĐĞůĄƎĂĐĞůĠ
ēƚǇƎŝƌŽŬǇũƐĞŵũĞǌĚŝůŵĞǌŝůŝĚŝ͕ĂďǇĐŚŽĚŶŝĐŚ
ƐůǇƓĞů͕ĐŽƉŽƚƎĞďƵũş͕ĐŽũĞƚƌĄƉş͕ƐēşŵŵƽǎĞ
ŚĞũƚŵĂŶƐƚǀşƉŽŵŽĐŝ͘͞
yy ǇůǇ ǀĂƓĞ ǌĂēĄƚŬǇ ǀĞ ĨƵŶŬĐŝ ŚĞũƚŵĂŶĂ
ƚĢǎŬĠ͍
ͣ<ƌĂũũƐŵĞƉƎĞǀǌĂůŝǀĞƓƉĂƚŶĠŵƐƚĂǀƵĂŶŝŬĚŽ
ŶĞǀĢƎŝů͕ǎĞŶĂƚŽŵŶĢĐŽǌůĞƉƓşŵĞ͘ŶĄŵƐĞ
ƉŽǀĞĚůǇƵĚĢůĂƚƚĂŬŽǀĠǌŵĢŶǇ͕ŽŬƚĞƌǉĐŚŶĂƓŝ
ƉƎĞĚĐŚƽĚĐŝĂŶŝŶĞƉƎĞŵǉƓůĞůŝ͕ŶĂƚŽǎĂďǇũĞƌĞͲ
ĂůŝǌŽǀĂůŝ͘͞
yy DƽǎĞƚĞďǉƚŬŽŶŬƌĠƚŶĢũƓş͍
ͣEĂƉƎşŬůĂĚ ũƐŵĞ ƉŽĚƐƚĂƚŶĢ ƐŶşǎŝůŝ ŬƌĂũƐŬǉ
ĚůƵŚ͕ŬƚĞƌǉũƐŵĞǌşƐŬĂůŝŽĚŶĂƓŝĐŚƉƎĞĚĐŚƽĚͲ
Đƽ͘ƚŽ͕ǎĞũƐŵĞƉƎŝƚŽŵũĞƓƚĢǌĂēĂůŝŵĂƐŝǀŶĢ
ŝŶǀĞƐƚŽǀĂƚĚŽŽƉƌĂǀƐŝůŶŝĐ͕ŬƵůƚƵƌǇ͕ƐƉŽƌƚƵ͕
ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀşŝƐŽĐŝĄůŶşƉĠēĞ͕ƐĞĚĄƉŽǀĂǎŽͲ
ǀĂƚǌĂŵĂůǉǌĄǌƌĂŬ͘͞
yy sĢƎşƚĞŶĂǌĄǌƌĂŬǇ͍

Zadavatel: ANO 2011, zpracovatel: ANO 2011
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13
$7&'/'<067ä<#&0ª

www.vecernikpv.cz

20090411389
20091811459
20091811460

volby

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. září 2020

20091811457

10

Z auta nebo do zvláštní přenosné schránky
Hlasovat ve volbách můžete i navzdory
karanténě či izolaci kvůli covid-19

20091811458

Voliči, kteří budou v době konání
krajských a senátních voleb kvůli
koronaviru v karanténě nebo izolaci, mohou hlasovat přímo z auta na
určeném volebním stanovišti. V každém regionu Olomouckého kraje

bude zřízeno jedno takové volební
místo pro voliče s trvalým pobytem,
celkem tedy vznikne 5 stanovišť.
„Z vozidla budou moci voliči hlasovat
ve středu 30. září v době od 7:00 do
15:00 hodin. V případě druhého kola

senátních voleb pak ve středu 7. října ve
stejné době,“ prozradil Peter Garláthy
z krajského úřadu, oddělení správních
činností.
Umožněno bude rovněž hlasování do
zvláštní přenosné volební schránky.

Využít ji mohou pouze voliči, kteří jsou
v karanténě nebo izolaci a nemohou
z vážných důvodů hlasovat z auta.
Veškeré informace o krajských a senátních volbách jsou uvedeny na www.
olkraj.cz - sekce Volby.

81.'$0ª56#018+i6ö824156ö,18ö
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zprávy z regionu

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

-/,)*60(*&,+63-)2*),3í363/ %,)&)6
Obyvatelé Ohrozimské ulice dali
najevo svou nervozitu vandalstvím

PLUMLOV Tady očividně někomu vytekly nervy. A docela
to přehnal! Obrovský rudý kosočtverec a k tomu náležící nápis TIR PL „zdobí“ od uplynulého týdne nepřehlédnutelným
způsobem silnici v Ohrozimské ulici v Plumlově. Vše je zřejmě určeno polským kamioňákům, kteří společně s ostatními
řidiči projíždí po jindy nepříliš frekventované silnici. Za vším
stojí hned dvojnásobná uzavírka.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Problémy v Ohrozimské ulici v Plumlově začaly už loni o prázdninách
a souvisely s uzavírkou mostu v Mostkovicích pro nákladní dopravu. Jak už
Večerník informoval, kamiony jedoucí z Prostějova ve směru na Blansko
od té doby míří po panelové silnici
ve směru na Ohrozim. To by bylo
celkem v pořádku, horší je, že před
návratem na svou tradiční trasu projíždí právě přes Ohrozimskou. Jenže
ta je pro průjezd náklaďáků naprosto
nevhodná.
Letos na začátku prázdnin obyvatele
ulice zaskočily značky zakazující parkování u této silnice, kde po rekonstrukci stávaly zástupy aut. To vše
souviselo s úplnou uzavírkou mostu
v Mostkovicích a jeho následnou

demolicí. Stále hustější doprava pak
vyvolávala mezi místními velké napětí. A v uplynulých týdnech se vše ještě
zhoršilo. Důvodem byla uzavírka silnice mezi Oklukami a Malým Hradiskem, k níž Správa silnic přistoupila
kvůli kácení stromů.
„Situace se tím ještě více zkomplikovala, neboť tahle uzavírka do Ohrozimské ulice přivedla i kamiony, které
by normálně mířily ve směru na Vícov, Protivanov a Boskovice. Naštěstí
tato uzavírka by v neděli dvacátého
září měla skončit. Co se týče uzavírky
v Mostkovicích, ta by měla trvat nejdéle do 27. listopadu, kdy by měl být
most dokončen. Ale snad to bude dříve,“ vysvětlila nám na konci uplynulého týdne starostka Plumlova Gabriela Jančíková, které jsme se zeptali,
zda v této souvislosti zaznamenala
nějakou dopravní nehodu. „To ne, ačkoliv to osobně považuji za skutečný
zázrak,“ zareagovala.
Místní lidé už zvýšené dopravy
měli očividně až po krk. Na konci
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předminulého týdne se dokonce na
silnici v Ohrozimské ulici objevil
obrovský nápis TIR PL a všeříkající symbol kosočtverce vyvedený
rudou barvou, který vzbudil velký
ohlas. „Sice naštvané lidi chápu, ale
tohle určitě nepovažuji za správný
způsob, jak dát najevo svoji nespokojenost. Nápis nyní bude muset být
zřejmě odstraněn. Za peníze z městské kasy to ovšem nebude, silnice je
totiž krajská. Věcí se dle mých informací na základě oznámení již zabývá
Policie ČR, která vše vyšetřuje pro
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spáchání přestupku proti majetku,“
prozradila plumlovská starostka
Gabriela Jančíková.
A měla pravdu, ještě o víkendu dorazila do redakce policejní zpráva.
„V dosud přesně nezjištěné době přes
noc z 12. na 13. září vyjádřil neznámý
pachatel veřejně psanou formou svůj
názor na řidiče kamionů z jednoho
ze sousedních států. Text doplnil
geometrickými obrazci obecně užívanými ve velice vulgárním významu, celý nápis vyhotovil ve velikosti
třináct krát dva metry. Správě silnic

OPILÝ STOPAŘ

Foto: Martin Zaoral

Olomouckého kraje tím způsobil
škodu, jejíž výše dosud nebyla přesně vyčíslena,“ shrnul počínání výtržníka František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje s tím, že vyjádření názoru o zahraničních řidičích
kamionů může být trestným činem.
„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
poškození cizí věci. Za ten pachateli
v případě vypátrání a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok,“
potvrdil Kořínek.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Vesnice bude na tøi dny
uzavøena
Hrubčice (mls) - Od dnešního
dne, tj. od pondělí 21. září do
středy 23. září, dojde k uzavření
hlavní silnice v Hrubčicích. Důvodem je oprava kabelu nízkého
napětí.

Opraví høbitovní zeï
Ptení (mls) - Hřbitov ve Ptení
nacházející se za obcí ve směru
na Zdětín se ještě letos dočká obnovy. Konkrétně půjde o rekonstrukci hřbitovní zdi, kterou by
prostějovská firma PK Stav měla
opravit za zhruba jeden milion
korun.

3ÔHGVWDYÉYÙVDGEX
za tøi miliony
Němčice nad Hanou (mls) Novou výsadbou za více jak tři
miliony korun se mohou pochlubit v Němčicích nad Hanou.
Došlo zde k obnově stávajícího
biokoridoru se záhadným názvem
LBK29. Podařilo se nahradit část
topolů domácími dlouhověkými
druhy stromů a zajistit stávající
topoly tak, by mohly vzrůst do
nové výsadby. Stav biokoridoru
byl také příznivě ovlivněn protierozním zatravněním doplněným
květnatým krajinným trávníkem
a výsadbami ovocných dřevin.
Celkové náklady činily 3 miliony, zhruba 2,5 milionu korun šlo
z dotace EU. Dokončení projektu
bude spojeno se srazem U Kamenné boudy, kde bude tento
čtvrtek 25. září od 16:00 hodin
připraven interaktivní program
pro děti a občerstvení.

Co se děje v Olomouckém kraji?

rozmlátil ženě auto ƵĚŽƵĐŶŽƐƚǌŝŵĄŬƵƎĞƓş
KůŽŵŽƵĐŝŬƌĂũƐƉŽůĞēŶĢ
ƵĚŽƵĐŶŽƐƚ ǌŝŵŶşŚŽ
ƐƚĂĚŝſŶƵ ǀ KůŽŵŽƵĐŝ
ƉƌŽďşƌĂůŝ ƉƎşŵŽ ǀ ƚĞƌĠͲ
ŶƵ ŶĂ ĚĂůƓşŵ ƉƌĂǀŝĚĞůͲ
ŶĠŵ ƐĞƚŬĄŶş ŚĞũƚŵĂŶ
KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ
>ĂĚŝƐůĂǀKŬůĞƓƚĢŬĂƉƌŝͲ
ŵĄƚŽƌKůŽŵŽƵĐĞDŝƌŽͲ
ƐůĂǀďĄŶĞŬ͘^ƉŽƌƚŽǀŶş
ƐǀĂƚŽƐƚĄŶĞŬ ƉŽƚƎĞďƵũĞ
ŶĄƌŽēŶŽƵƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ͘
ͣ^ŝƚƵĂĐĞ ƐĞ ǀǇǀşũş Ă ŵǇ
ũƐŵĞ Ɛŝ ƐĚĢůŝůŝ ĂŬƚƵĂůŝƚǇ
Ŭ ĐŚǇƐƚĂŶĠ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ ƐƚĂĚŝſŶƵ͘ :Ğ ƚŽƚŝǎ ŶĂƓşŵ
ƐƉŽůĞēŶǉŵǌĄũŵĞŵ͕ĂďǇƐĞǀKůŽŵŽƵĐŝŵŽŚůĚĄů
ŚƌĄƚǀƌĐŚŽůŽǀǉŚŽŬĞũĂŶĞũĞŶƚĞŶʹŬůƵǌŝƓƚĢǀǇƵǎşǀĂͲ
ũşŝĚĢƚŝ͕͞ǌĚƽƌĂǌŶŝůŚĞũƚŵĂŶKŬůĞƓƚĢŬ͘

^ŶĂĚŶŽĂƌǇĐŚůĞŶĂƉƎşēƐŽĐŝĄůŶşŵŝƐůƵǎďĂŵŝǀŬƌĂũŝ͘


WŽŵƽǎĞŶŽǀǉƌŽǌĐĞƐƚŶşŬ

ZŽǌĐĞƐƚŶşŬƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞďƉƎşƐƉĢǀŬŽǀǉĐŚŽƌŐĂͲ
ŶŝǌĂĐşŬƌĂũĞƐƉƵƐƚŝůŽǀƉŽŶĚĢůşϭϰ͘ǌĄƎşŽůŽŵŽƵĐŬĠ
ŚĞũƚŵĂŶƐƚǀş͘ EŽǀĄ ǁĞďŽǀĄ ƐůƵǎďĂ ƉƌŽƉŽũƵũĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠ ƐƚƌĄŶŬǇ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůƽ͕ ĨŝůƚƌƵũĞ ũĞ
ƉŽĚůĞ ǌĂŵĢƎĞŶş͕ ĚƌƵŚƵ ŝ ŵşƐƚĂ ƉƽƐŽďĞŶş͘ ŬƌĄƚͲ
ŬĂĚĢůĄǀƓĞĐŚŶŽƉƌŽƚŽ͕ĂďǇƐĞŶĄǀƓƚĢǀŶşĐŝƌǇĐŚůĞ
ǌŽƌŝĞŶƚŽǀĂůŝǀƓŝƌŽŬĠŵƐƉĞŬƚƌƵƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞď͕
ŬƚĞƌĠ ŬƌĂũ ŶĂďşǌş͘ /ŶĨŽƌŵĂĐĞ ũƐŽƵ ĚŽƐƚƵƉŶĠ ŶĂ
KDKszK<͘͘

ͣZŽǌĐĞƐƚŶşŬũĞƵƌēĞŶƉƌŽƓŝƌŽŬŽƵǀĞƎĞũŶŽƐƚͲǌĄũĞŵͲ
ĐĞŽƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďƵĂũĞũŝĐŚƌŽĚŝŶǇ͕ƚĞƌĠŶŶşƉƌĂĐŽǀͲ
ŶşŬǇŶĞďŽƉƎşƉĂĚŶĢŝƉƌŽƵĐŚĂǌĞēĞŽǌĂŵĢƐƚŶĄŶş
ǀƐŽĐŝĄůŶşŽďůĂƐƚŝ͘:ĚĞŽƉƌĂŬƚŝĐŬŽƵŝŶƚƵŝƚŝǀŶşƉůĂƚͲ
ĨŽƌŵƵ͕ ŬĚĞ ƐĞ ďĞǌ ƉƌŽďůĠŵƵ ǀǇǌŶĄ ŝ ƉŽēşƚĂēŽǀǉ
ůĂŝŬ͕͞ƵǀĞĚůŚĞũƚŵĂŶ>ĂĚŝƐůĂǀKŬůĞƓƚĢŬ͘
Mezi další kroky modernizace webové prezentace
ŬƌĂũƐŬǉĐŚƉƎşƐƉĢǀŬŽǀǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐşƉĂƚƎşƚĂŬĠƐũĞĚŶŽͲ
ĐĞŶş ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚ ƐƚƌĄŶĞŬ͕ ŬƚĞƌĠ ŵĂũş ŶǇŶş ƉŽĚŽďͲ
nou strukturu a navíc disponují virtuální prohlídkou
ǌĂƎşǌĞŶş͘ şŬǇ ƚŽŵƵ ƐĞ ŬĂǎĚǉ ŶĂ ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ ƐŶĂĚŶŽ
ǌŽƌŝĞŶƚƵũĞ Ă ŵƽǎĞ ƐĞ ĚŽ ǌĂƎşǌĞŶş ƉŽĚşǀĂƚ ǌ ƉŽŚŽĚůş
ĚŽŵŽǀĂ͕ĐŽǎũĞŽďǌǀůĄƓƚĢǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢǀǉŚŽĚĂ͘
ͣZŽǌĐĞƐƚŶşŬƐƉůŸƵũĞƉŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƉƎşƐƚƵƉŶŽƐƚƚĂŬ͕
ĂďǇƐŝũĞũŵŽŚůǌŽďƌĂǌŝƚŽƉƌĂǀĚƵŬĂǎĚǉͲŶĞǌĄǀŝƐůĞ
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ǌĚƌĂǀŽƚŶşŵ ŚĂŶĚŝĐĂƉƵ͕͞ doplnil Pavel Podivínský
ǌŬƌĂũƐŬĠŚŽŽĚďŽƌƵƐŽĐŝĄůŶşĐŚǀĢĐş͘

Stopy podvodu YHGRXDzGR.RUHMH
PROSTĚJOV Z přečinu podvodu
podezírají plumlovští policisté
dosud nezjištěného pachatele,
který prostřednictvím internetu
podvodně přesvědčil třiatřicetiletého muže z Prostějovska k zadání
údajů k platební kartě a následnému potvrzení přijatou SMS zprávou od banky.
„Poškozenému muži nejprve přišla
SMS zpráva s odkazem na internetové stránky, které „se tvářily“ jako

web České pošty. Na těch byl muž
vyzván k uhrazení částky 79 korun
za doručení zásilky. Následně byl
přesměrován na platební bránu, kde
pomocí své platební karty provedl
platbu. Poté stejný postup opakoval
ještě dvakrát. Poškozený tak učinil
přesto, že pokyny na internetových
stránkách českého státního podniku byly psány nápadně špatnou
češtinou! Následujícího dne muž
od své banky obdržel oznámení

o provedení tří plateb v měně jihokorejský won v celkové výši po přepočtu bezmála čtyřicet tisíc korun,
které proběhly v hlavním městě Jihokorejské republiky,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
V případě dopadení a prokázání viny
pachateli uvedeného jednání hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO K tomuto incidentu došlo už skoro před měsícem,
policie však zveřejnila informace až
nyní. Z oslavy ve Výšovicích se po
silnici v notně opilecké náladě vydal
na cestu pěšky do Prostějoíkovi
va dvacetiletý mladík.
ièka mlad 
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la a tak se snažil „stopnout“ přijíždějící auto.
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Jeho mladá řidička vzápětí prožila
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krušné chvíle!
V neděli 23. srpna po čtvrté hodině ce. Žena však z obavy přidala a z místa policisté mladíka ale podle popisu
ranní šel dvacetiletý muž ze soukromé se snažila odjet,“ sdělil František Koří- brzy u Dobromilic vypátrali a eskortooslavy ve Výšovicích pěšky do Pros- nek, tiskový mluvčí Krajského ředitel- vali na obvodní oddělení. Tam se jim
tějova. Notně zmožen alkoholem se ství policie Olomouckého kraje.
dotyčný k činu přiznal. V současnosti
pokusil zastavit projíždějící osobní Chlapík zřejmě opravdu nečekal, že se tak čelí trestnímu stíhání pro podezřeautomobil Mitsubishi. „Čtyřiadvaceti- brzdící řidička znovu rozjede a bude ní z přečinu poškození cizí věci,“ popsal
letá řidička zcela pochopitelně neměla se snažit co nejrychleji zmizet. „To rychlý zásah Kořínek s doplněním, že
zájem si takového pasažéra do vozidla mladíka mělo rozčílit tak, že ze země za uvedený čin muži hrozí trest odnětí
pustit, ale aby nedošlo k dopravní ne- popadl kámen a po vozidle ho vší silou svobody až na jeden rok. „A pochohodě, raději při průjezdu kolem něj vý- mrštil. Trefil okno pátých dveří, které pitelně také povinnost způsobenou
razně zpomalila. Mladík si podle svých se tím rozbilo a vysypalo. Když viděl, škodu vyčíslenou na patnáct tisíc koslov zpomalení vyložil jako zastavování co způsobil, z místa utekl směrem run uhradit,“ uzavřel policejní mluvčí.
a pokusil se otevřít dveře u spolujezd- k Dobromilicím. Na místo přivolaní
(mik)
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HVOZD Údajně oslnění sluncem stálo
za nešťastnou událostí z úterního odpoledne na křižovatce ve Hvozdu. Každopádně řidič škodovky si při vyjíždění na
hlavní komunikaci nevšiml motocyklisty přijíždějícího po hlavní silnici. Neodvratitelná srážka měla za následek těžké
zranění motorkáře, pro kterého přiletěl
vrtulník letecké záchranné služby.
„V úterý 15. září po půl šesté odpoledne jsme
vyjížděli k dopravní nehodě motocyklisty
s osobním vozidlem v obci Hvozd. Čtyřicetiletý řidič vozidla Škoda Fabia jel od centra
směrem na Březsko. V opačném směru od
Ludmírova jel sedmadvacetiletý řidič motocyklu Simson. Řidič osobního vozidla chtěl

lo? „Šlo o to, že poškozený muž doplatil na
svou ochotu pomoci bližnímu. Rodině ze
Studence totiž pro neplacení účtů za vodu
dodavatel přerušil dodávky. Situaci rodina
vyřešila tak, že s kanystry ženy obešly sousedy v bližším i vzdálenějším okolí a o vodu
prosily. Se svým požadavkem uspěly právě
u uvedeného muže v Čelechovicích na
Hané a opakovaně si k němu pro vodu
chodily. Když si uvedeného 22. srpna pro
vodu ten den přišly již potřetí, dárci už
došla trpělivost a další vodu jim dát odmítl. Následně s kanystry a požadavkem na
vodu přišli dva muži. Když byli také odmítnuti, začali na poškozeného křičet vulgární
nadávky a hrozby. Pak svůj hněv obrátili
proti automobilu Renault Thalia, který
měl poškozený zaparkovaný před domem.
Údery pěstí jeden z mužů u automobilu
rozbil skleněnou výplň dveří řidiče, čelní
sklo, poškodil karoserii a urazil zrcátko,“ po-

BRODEK U PROSTĚJOVA Tady to zřejmě někdo nedobrzdil... K hromadné nehodě kamionu a hned pěti osobních vozů
došlo uplynulý pátek 18. září odpoledne
na dálnici D46 v úseku mezi Brodkem
u Prostějova a Vranovicemi-Kelčicemi.
Auta bourala ve směru od Vyškova na Prostějov. „Nehoda by se měla obejít bez zranění,“
poskytl Večerníku první uklidňující informa-
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ce Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Před místem nehody se začaly tvořit dlouhé kolony, dálnice dokonce musela být na necelé dvě
hodiny zcela uzavřena. Zprůjezdnit se ji opět
podařilo krátce po sedmnácté hodině (mls)

a pět osobáků!
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totiž, že vláda kvůli šíření koronaviru opět
vystaví stopku. My jsme rádi, že se jak
účinkující, tak i diváci nezalekli a dorazili
ve skutečně hojném počtu. Atmosféra
byla naprosto fantastická. Všem bych za
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vše stovkám přítomných diváků přineslo
letošní Dobývání Plumlova. „Tentokrát to
byl nejlepší ročník ze všech!“ měl jasno Jaroslav Dvořák z pořádajícího KVH Dukla.
Na atraktivnosti akci jistě přidával fakt,
že se pravděpodobně jednalo o poslední setkání podobného rozsahu na
hodně dlouhou dobu. „Předpokládám
3x foto: Martin Zaoral

to rád poděkoval,“ shrnul Dvořák.
Organizátoři se před zahájením museli
potýkat s poměrně značnými problémy.
„Mělo nás na tohle všechno být třináct,
ale sešlo se nás skoro o polovinu méně.
Někdo je nemocný, jiný musel kvůli trasování do karantény, nebylo to vůbec
jednoduché. Naštěstí zaskočili členové
ostatních klubů vojenské historie,“ prozradil Jaroslav Dvořák.
Přestože pořadatelé v průběhu dne museli občas improvizovat, diváka se to nijak
výrazněji nedotklo. I tentokrát vše probíhalo skutečně s vojenskou přesností a disciplínou. „Moc se mi tady líbí. Snad jediný
problém bych viděl v tom, že ukázky jdou
tak rychle za sebou, že jsem měl problém,
abych si vůbec odskočil na záchod a nic
důležitého nepropásl,“ svěřil se jeden ze
zaujatých diváků.
Přestože vše jelo v zajetých kolejích, připravena byla i celá řada novinek. „Z nich
bych vybral například ukázku repliky německého lehkého přepadového vozidla

Horch 108, které bylo vytvořeno na podvozku Tatry, či originální kus obojživelného vozidla Volkswagen Schwimmwagen,
jež vytvořil tvůrce Porsche 911,“ vypíchl
Dvořák dvě z celé řady zajímavostí.
Členové KVH Dukla měli na nadcházející podzim naplánovanou účast na celé
řadě akcí. Z těch však zřejmě sejde. „Měli
jsme jet do Maďarska, kam nemůžeme
kvůli koronaviru, a také do Běloruska,
kde nám to neumožní politická situace
v zemi. Předpokládáme, že i tuzemské
akce budou brzy zrušené, takže se dá říci,
že jsme Plumlovem letošní sezónu uzavřeli. Na tu příští bychom opět mimo jiné
rádi připravili tradiční kolonu vítězství
a samozřejmě se rádi sešli tady v Plumlově. Jak to vše bude, to ovšem zatím nikdo
neví...,“ povzdechl si Jaroslav Dvořák.
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z hlavní komunikace odbočit vlevo na vedlejší komunikaci na obec Březsko. Při tomto
neměl dát přednost řidiči motocyklu, který
v daném okamžiku křižovatkou projížděl,
a došlo ke střetu. Podle vyjádření řidiče vozidla jej mělo oslnit slunce,“ popsal nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Do Hvozdu přiletěl pro těžce zraněného
motorkáře vrtulník. „Při nehodě došlo ke
zranění motocyklisty, který byl leteckou
záchrannou službou transportován do
Fakultní nemocnice Olomouc. Policisté
u řidiče vozidla Škoda provedli orientační
dechovou zkoušku na alkohol s negativním
výsledkem. U motocyklisty vzhledem ke
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zranění nebylo možné dechovou zkoušku že místo nehody bylo téměř dvě hodiny neprovést a byl nařízen odběr krve. Škoda na průjezdné. „Vše nadále zůstává v šetření povozidlech byla předběžně odhadnuta na 25 licistů služby dopravních nehod Prostějov.“
(mik)
000 korun,“ doplnil František Kořínek s tím,

torkáři na silnicích Prostějovska neměli
věru o víkendu na růžích ustláno. Uplynulou sobotu totiž bourali hned na dvou
místech.
K první nehodě vyjížděli policisté před čtrnáctou hodinou. Čtyřiačtyřicetiletý řidič
motocyklu Honda VTX 1300S jel směrem z obce Otinoves na obec Rozstání. „Po
předjetí osobního vozidla stále pokračoval v
levém jízdním pruhu a z dosud nezjištěných
příčin najel na levou krajnici, načež s motocyklem havaroval do pole,“ popsal Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Motocyklista vezl spolujezdkyni a oba byli při nehodě
zraněni. „Řidič byl letecky transportován do
Fakultní nemocnice Olomouc a spolujezd-

ze strany členů nepřizpůsobivé rodiny
dočká spravedlivé odměny. „Na místo
přivolaní policisté agresora vypátrali
a ten se jim k činu přiznal. Celková výše
způsobené hmotné škody byla vyčíslena
na více než deset tisíc korun. V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelému muži hrozí trest odnětí až na jeden
rok,“ poznamenal Kořínek.
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rovněž chtěli zeptat na aktuální situaci
okolo chování romských rodin ze Studence. Ta však jakýkoliv rozhovor na
toto téma rezolutně odmítla. „Nemám
k tomu absolutně co říci, nashledanou,“
zareagovala úsečně Jarmila Stawaritschová a telefon hned vzápětí zavěsila.
Snad se alespoň tento konkrétní případ
napadení, vyhrožování a zničení auta

Nezbývalo mi tedy než dům obejít. Ocitl jsem se na dvoře se zakrytou žumpou,
kde se katastrofální stav objektu odhalil
naplno. Vše vypadá totálně zchátrale
a opuštěně. Překvapilo mě však, že okolí
ruiny včetně dvora bylo celkem uklizené, na zemi se kupodivu nepovalovaly
kupy odpadků, jaké může člověk leckdy
běžně vidět. Netrvalo dlouho a z domu
vyšel menší a zavalitý cikán, s nímž jsem
se dal do řeči. Jelikož se mu nelíbilo, že
jsem se dostal až na dvůr domu, vrátili
jsme se zpátky před něj. Ptám se ho, jak
dlouho už jsou bez tekoucí vody. „Asi
dva týdny, ale už ji máme zaplacenou,
měli by nám ji co nevidět zapojit. Kdy
přesně to bude, zatím nevím,“ tvrdí muž,

Dle místních voda cikánům neteče již
mnoho měsíců. „Napřed k nám pro vodu
chodili pouze v zimě, protože jim pravidelně zamrzaly trubky. Letos jim vodu kvůli
neplacení odpojili úplně, trvá to už několik měsíců. Dřív jsem jim vodu opakovaně nalévala, vždy mi tvrdili, že vše bude
už brzy vyřešené. Ale věřit se jim nikdy
nedalo. Navíc si myslím, že pomoct by si
měli hlavně oni sami, proto jsem jim vodu
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kterého se ptám i na nedávný konflikt
v Čelechovicích, kdy měl zřejmě jeden
z jeho spolubydlících napadnout muže,
který vodu odmítl poskytnout. „To tě
nemusí zajímat, jsem tu jen na návštěvě, ale máš štěstí, že tu nejsou majitelé
domu. Ti by tě hnali,“ reaguje muž poněkud podrážděně a vrací se kvapně zpět
na dvůr. Než mi opět zmizí z dohledu,
tak se obrátí a pohrozí. „A jestli okamžitě
nepůjdeš, tak na tebe vytáhnu dobrmana!“ Z toho jsem odvodil, že je naše nedlouhá komunikace u konce…

přestala dávat,“ prozradila Večerníku jedna z místních, která se do Studence před
mnoha lety nastěhovala právě z Prostějova. „Zažila jsem ještě ghetto v krasických
koupelkách, tam to bylo určitě horší než
tady. Když jsme kolem něj chodily jako
děti do školy, tak nás vždy někdo zmlátil,
bránit jsme se nemohli, protože hned kolem nás byla celá skupina. Tady je to přece
jen lepší, maximálně nějaké pokřikování,
k přímému fyzickému napadání zde nějak často nedochází,“ srovnala sympatická
žena, která je na soužití s nepřizpůsobivými očividně zvyklá. „Pravdou je, že dřív
tu děti po lidech běžně házely kamení,
ale o tom jsem už nějaký čas neslyšela. Jinak se samozřejmě neustále řeší problém
s hlukem a odpadky. Manželovi se třeba
stalo, že když projížděl kolem, tak mu přistála na střeše auta použitá dětská plínka.
Ale jinak se to celkem dá, horší je to možná v Čelechovicích a okolních vesnicích,
kde si víc troufnou. O tom rozmláceném
autě jsem slyšela, ani mě moc nepřekvapuje, že k tomu došlo,“ uzavřela dáma, kterou očividně jen tak něco nerozhází.
Ještě před odjezdem se Večerník pokusil
kontaktovat i přímo napadeného muže,
nikdo z oslovených místních však nevěděl,
o koho přesně se jednalo.
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Cikáni žebrají vodu dlouhé měsíce, přitom tvrdí, že vše zaplatili

Po nárazu upadl na komunikaci a narazil do
EXKLUZIVNÍ
přívěsného vozíku, který byl tažen protijereportáž
doucím vozidlem VW Passat,“ poznamenal
k druhé nehodě policejní mluvčí. Mladík pro Večerník
rovněž skončil ve Fakultní nemocnici OloMartin
mouc a zatím není jasné, zda před jízdou
požil alkohol. Při nehodě vznikla škoda 35 ZAORAL
000 korun. „Okolnosti obou havárií nadále Zastihnout někoho z obávaného cikánšetří policisté,“ dodal Hejtman.
(sob) ského domu ze Studence nebylo v pátek
dopoledne nic jednoduchého. Z průčelí
má sice nemovitost jedny vstupní dveře, ty jsou však zabarikádované ulámanými dveřmi od skříní. Zvonek u nich
chybí úplně. Ani zaklepat na okno není
snadné, většina z nich totiž má vymlácené sklo a jsou překryta buď dekami,
,GFPCXRQNKLGFPCXRTQVKLGFQWEÊOCWV÷ĄKFKéKOQVQTGMPGO÷NKUXčLFGP ZHQVQ2QNKEKGè4 plachtami, či dřevotřískovými deskami.

jově,“ prozradil Hejtman. Při nehodě vznikla
škoda čtyřicet tisíc korun. Policisté nezjistili,
že by při karambolu hrál roli alkohol.
Další srážka jezdce na dvou kolech se stala
v sobotu 19. září po šestnácté hodině. Mladistvý řidič motocyklu Aprilia RS125 mířil
od Jesence na Konici. Do cíle však nedojel.
„Na rovném úseku zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a přední

psal neuvěřitelný incident policejní mluvčí
s tím, že při útoku agresor utrpěl zranění,
ošetření však odmítl. Ke zranění dalších
osob nedošlo.
Co se týká uvedené „nepřizpůsobivé“
rodiny, trápení s ní prožívají i ostatní
obyvatelé Studence. „Jde o neuvěřitelná čuňata! Všude po obci dělají bordel,
neplatí za vodu ani elektřinu a svým
chováním vzbuzují jen strach a hrůzu.
Když členové této rodiny jdou proti nám,
vždycky se jim na ulici raději obloukem
vyhneme. Situace s místními Romy se po
letech zase vyostřuje, po setmění už běžní občané raději ani nevycházejí ven ze
svých domů,“ svěřil se Večerníku muž ze
Studence, který si však za žádných okolností nepřál zveřejnit své jméno.
Redakce Večerníku požádala o vyjádření k popsanému incidentu čelechovickou starostku, které jsme se

9HêHUQËNY\UD]LOQDREKOËGNXURPVNÇKRVËGODGR6WXGHQFH

Ale pojďme popořádku. Co se vlastně
v onen srpnový den v Čelechovicích sta-

Michal KADLEC

ČELECHOVICE NA HANÉ Tak
dlouho chodili s kanystry pro vodu, až
trpělivost dárce došla. Tak mu rozbili
auto... „Z přečinu poškození cizí věci
podezírají policisté obvodního oddělení Prostějov 2 sedmatřicetiletého muže
ze Studence. Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit 22. srpna v odpoledních hodinách tím, že stejně starému
muži v Čelechovicích na Hané úmyslně
poškodil automobil Renault Thalia,“
komentoval v úvodu celý případ František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.

STUDENEC V tomhle přece nemůže nikdo bydlet! To je to první,
co mě napadlo, když jsem po letech opět přicházel k domu ve
Studenci. Ten již od roku 2002 obývají cikáni pocházející původně
z ghetta v prostějovských „koupelkách“. V minulosti se zde řešilo
například šíření žloutenky, kamení házené romskými dětmi po
místních, rozházené odpadky, nesnesitelný zápach šířící se mimo
#MEK OQFGTQXCN ,CTQUNCX &XQą¾M RąGFUGFC RQą¾FCLÊEÊJQ 5QX÷VK UK U UGDQW RąKXG\NK K MCOGTCOCPC MVGTÚ VGPVQMT¾V 8wG \CMQPéKNQ wGUV FQUNQXC F÷NQXÚEJ TCP \ JKUVQTKEMÆ
jiné z pálených plastů a mnoho dalších podobně otravných věcí.
-8*&WMNC
\CEJ[VKNRTQJTWTWFQCTO÷LEč
\DTCP÷
Letos k tomu přibyl problém s tím, že zdejší cikáni po okolí žebrají
vodu, jelikož jim byla kvůli dlouhodobému neplacení odstavena.
Když obyvatel nedalekých Čelechovic odmítl poskytnout další
dávku do kanystru, jeden z Romů mu rozbil auto. Zajímalo nás, jak
PROSTĚJOVSKO To je ale pech! Mo- kyně byla převezena do nemocnice v Prostě- částí motocyklu narazil do Škody Felicie. tento incident zainteresovaní vnímají.

saa

Slunečné počasí, vojensky důkladná organizace, neuvěřitelné množství zbraní
a techniky z I. a zejména II. světové války,
bezmála dvě stovky účinkujících v historických uniformách a celá řada bojových
ukázek, při nichž se lidé mimo jiné dozvěděli řadu zajímavostí z průběhu největších
válečných konfliktů v dějinách lidstva. To

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

PLUMLOV Hlas lidu, hlas Boží, řekli si organizátoři z řad Klubu vojenské historie Dukla během letošního Dobývání Plumlova, které se
konalo uplynulou sobotu 19. září na nádvoří plumlovského zámku.
V tu chvíli právě probíhala poslední bojová ukázka celého dne, která
zachycovala události z května 1945 na Hané. Při nich se střetli vojáci
sovětské, maďarské a německé armády. Do akce se zapojilo všech
zhruba 180 členů klubů vojenské historie z celé ČR a střelba se rozléhala všude kolem. To vše ovšem moderátor zastavil a nechal diváky
hlasovat o tom, která z armád by nakonec měla zvítězit. Výsledek byl
stejně těsný jako překvapivý, z triumfu se nečekaně radovali vojáci
Wehrmachtu. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
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PŘEPIŠTE
DĚJINY!
V
PLUMLOVĚ
NA
KONCI
II.
SVĚTOVÉ
VÁLKY
Do tradiční akce na nádvoří zámku se zapojilo
NAPADLI DÁRCE
180 aktérů v historických uniformách
ZVÍTĚZILI NĚMCI CIKÁNI
➢ z titulní strany

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

region

Ve Hvozdu SąLVW¾OYUWXOQÊN Motorkáři bourali v Rozstání i u Konice

=ÉŐÌ
2020

3ŐÌä7ÌÿÌ6/2
9<&+É=Ì
='Ţ92'8
67É71Ì+269É7.8
$æ9Ô7(5ë

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky je podezřelý sedmačtyřicetiletý muž z Třebíče, který
v sobotu 19. září ráno řídil vozidlo
Fiat v Bedihošti na ulici Prostějovská. Policisté jej při kontrole
podrobili orientačním dechovým
zkouškám na alkohol, které byly
pozitivní se shodnými hodnotami
0,68 promile alkoholu v dechu.
Řidič uvedl, že večer před jízdou
vypil tři 12°piva. Policisté mu další jízdu zakázali a zadrželi řidičský
průkaz. Řidiči hrozí za jízdu pod
vlivem alkoholu trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Jel se „zbytkáčem“

Přes noc ze čtvrtku 17. na pátek
18. září se dosud nezjištěný pachatel násilím vloupal do kabiny
a palivové nádrže pásového rypadla Caterpillar, který byl zaparkovaný na komunikaci v katastru obce Smržice. Z kabiny
stroje pachatel odcizil vysílačku
a z nádrže asi 80 litrů motorové
nafty. Majiteli stroje tím způsobil
škodu odcizením ve výši 6 600
korun a újmu poškozením ve výši
22 000 korun. Policisté věc šetří
pro podezření z přečinu poškození cizí věci a přečinu krádež. Za
ty pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Z pásového rypadla
odcizil vysílačku

.521,.$
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rozhovor večerníku
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Pro chirurga MUDr. Jana Hornu
je Cena města Prostějova poctou
PROSTĚJOV Mezi osmičkou vyvolených, kteří obdrželi prestižní
Cenu města Prostějova za rok
2019, je také dlouholetý a uznávaný lékař Jan Horna (na snímku).
Na chirurgickém oddělení prostějovské nemocnice působil neuvěřitelných pětačtyřicet let a provedl tisíce náročných operací, a to
včetně onkologických. Ve svých
šestasedmdesáti letech i nadále
působí v soukromém zdravotnickém zařízení. „Zachraňovat lidské životy je nejen posláním, ale
i životní radostí,“ říká.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

20091811452

yy S jakou jste přijal zprávu
o tom, že obdržíte Cenu města
Prostějova?
„V první řadě jsem byl velice překvapen, protože nikdy by mě nenapadlo, že by se mi něco takového
mohlo přihodit! A vůbec jsem nejdřív netušil, kdo mě vůbec na toto
krásné ocenění navrhl. Pak jsem si
ale zhodnotil celý svůj život, který jsem žil a pořád ještě žiji velice
rád, a také jsem pyšný Prostějovan.
Takže jsem nakonec Cenu města
Prostějova přijal s úctou.“
yy A podařilo se vám nakonec
zjistit, kdo vás navrhl?
„Ano, vypátral jsem to, dotyčný
se k tomu i přiznal. Jde o letitého
kamaráda ještě ze základní Masarykovy školy na Skálově náměstí,
kterou jsem začal navštěvovat už
v roce 1950.“
yy Co vás vůbec v mládí přivedlo k medicíně?
„Byl to můj táta, na kterého si určitě ještě dneska mnozí Prostějované
vzpomenou. Bydleli jsme tehdy na
dnešním náměstí T. G. Masaryka,
kde měl otec už od roku 1940 svoji
ordinaci. Jak dítě jsem se zájmem
pozoroval jeho práci. No a pak na
gymnáziu mě více bavila biologie
a anatomie než matematika. Tatínek
na mě samozřejmě také trošku tlačil,
abych pokračoval v jeho šlépějích.
Nemusel mě moc přemlouvat, souhlasil jsem a šel jsem do toho.“
yy Když už jste studoval medicínu, říkal jste si, že jste udělal
dobře?

„Právě že na vysoké škole mě to
bavilo čím dál víc a ani v mládí, ani
už jako zkušený lékař jsem nezapochyboval to tom, že bych si svoji
profesi vybral špatně. Dařilo se mi
i u zkoušek, takže i celé studium na
Univerzitě Palackého v Olomouci
jsem po šesti letech v roce 1968
ukončil s vyznamenáním. Občas
se tím rád chlubím...“
yy Jaké byly vaše začátky v nemocnici?
„Už během mého studia v Olomouci jsem chodil na prázdninové lékařské praxe do prostějovské
nemocnice v Brněnské ulici. Velmi
se mi tam líbilo stejně jako přístup
všech vedoucích oddělení a primářů. Po promoci jsem nastoupil
v roce 1968 na chirurgické oddělení za primáře Wdówky. Je ale
pravda, že chvíli jsem váhal, jaký
lékařský obor si zvolit. Zvítězila
nakonec chirurgie a jsem za to
dnes velice rád. Ty začátky v prostějovské nemocnici byly nádherné,
a přestože nikdy nehodnotím sám
sebe, myslím si, že už jako mladý
začínající chirurg jsem skvěle zapadl do kolektivu. I díky vynikajícím
kolegům.“
yy Kolik jste během své kariéry
provedl operací? Dá se to vůbec
spočítat?
„To si vůbec netroufnu říct... Za
mého pětačtyřicetiletého působení na chirurgii jich ale byly tisíce.“
yy Které operace byly pro vás
nejnáročnější?
„Po mé druhé atestaci jsem se
v rámci chirurgického oddělení věnoval také onkologii, takže
z tohoto oboru plynuly ty nejtěžší
operace nádorových onemocnění. To byly skutečně náročné
a takzvaně radikální operace, kdy
bylo potřeba vyjmout z těla buď
jen nádor, nebo nádor i s orgány
a spádové uzliny. Prováděl jsem
i operace konečníku, tlustého
střeva či slinivky, u některých
zákroků jsem také asistoval primářům Hornému, Tomečkovi
či Hrubanovi. To byly náročné
a mnohahodinové operace.“
yy Zažil jste při své práci někdy
i veselé a vtipné okamžiky?
„Ale jo, užili jsme si i veselé chvilky, které tu a tam na chviličku
přinesly do napětí v práci úlevu. Samozřejmě jsme si nemohli
u operací dovolit nějak se veselit,
ale proběhly mnohdy vtipné po-

známky či komentáře. Vytahovaly
se i vzpomínky, o krátké uvolnění
se staraly hlavně sestřičky nebo
anesteziolog. Bylo to vždy potřebné a patřičné.“
yy Když se ohlédnete za svojí
praxí, uspokojila vás v životě
tato práce?
„S odstupem času na to myslím
čím dál tím více. A jednoznačně
musím říct, že tato práce byla pro
mě vším a nadmíru mě uspokojovala. A to vlastně dodnes, i když už
neoperuji. Pořád jsem ale ve styku
s pacienty a vyšetřuji je v rámci
ambulance v soukromém zdravotnickém zařízení. Ostatně dodnes
odebírám odbornou literaturu,
takže se neustále vzdělávám i ve
svém pokročilém důchodovém
věku.“
yy Zachránil jste spoustu lidských životů. Jste na to pyšný?
„Neřekl bych, že jsem byl na to
pyšný, ale takový pocit uspokojení a radost z toho, že jsme někomu
mohli pomoci, to tam určitě bylo.
Je na co vzpomínat, a radost jsem
měl vždycky z toho, že výsledek
operace byl dobrý pro nositele
nemoci. Ostatně pomáhat a plnit
Hippokratovu přísahu bylo mojí
povinností a velkým posláním.
A měl jsem z toho dobré pocity.“
yy Působil jste v nemocnici za
minulého režimu i po listopadu
1989. V čem se tyto dvě epochy
ve zdravotnictví lišily?
„Těžká otázka. Jmenoval bych ale jen
jeden, ovšem velmi podstatný rozdíl. Po roce 1989 se ve zdravotnictví
postupně začalo přidávat administrativy a během devadesátých let až
do dneška toho papírování přibylo
neskutečně moc. Administrativa
se v lékařství stala čím dál tím víc
zatěžující. Při mých začátcích jsme
samozřejmě měli také perfektní
zdravotní dokumentaci ke každému
pacientovi, ale byla mnohem jednodušší. Navíc po roce 1989 začalo
přibývat zaměstnanců nemocnice
v jejím vedení, hlavně právě těch administrativních. Abych ale nemluvil
jen negativně, tak nová doba naopak
přinesla daleko modernější přístroje, nástroje, zařízení a samozřejmě
i možnosti k vyšetření pacientů.“
yy Co byste jako zkušený lékař
přál těm mladým, kteří nastupují do své praxe?
„Hlavně lepší finanční ohodnocení! Nechci pořád vzpomínat
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Kdo mě navrhnul na Cenu města Prostějova
jsem vypátral, dotyčný se k tomu i přiznal.
Jde o letitého kamaráda ještě ze základní školy,
kterou jsem navštěvoval už v roce 1950...

nový
seriál

s laureáty

zařízení. Bojím se, že to tehdy
bylo spíše šíření strachu a paniky.
A obávám se, že něco podobného
nás čeká v příštích dnech a týdnech. Podle mého by bylo mnohem prospěšnější, kdybychom my
občané a každý jedinec byli raději
pouze řádně poučeni o nebezpečí
nákazy a o protiepidemických zásadách. A nechat pak na každém
z nás, abychom disciplinovaně se
všemi těmito informacemi naložili
a s pokorou se chovali jak k vlastnímu zdraví, tak zdraví druhých.
A ne hned všechno rušit a zavírat!“

Cen města
Prostějov
za rok

2019

Foto: Michal Kadlec

na své mládí, ale když já jsem nastupoval na chirurgické oddělení
v roce 1968, můj nástupní plat činil 1 200 korun hrubého, což bylo
980 korun čistého... Samozřejmě
postupem let se to zlepšovalo, ale
v současném zdravotnictví jsou
hlavním problémem právě mzdy
lékařů i zdravotnického personálu. Pak se nedivme, že mladí lékaři
po studiu si už domlouvají práci
například v Německu, kde činí
nástupní plat v přepočtu 115 tisíc korun. Něco takového je u nás
zatím nepředstavitelné. Sice není
všechno o penězích, ale je to takový základ v každém oboru.“
yy Co jako lékař říkáte na současnou a stále se zvyšující hrozbu nákazy COVID-19?
„Je mi už šestasedmdesát let a na
jaře, když vešla v platnost celoplošná opatření, hodně jsem trpěl.
Jako senior jsem pomalu nesměl
vycházet ven nebo si jít do obchodu nakoupit. Rušily se akce,
zavíraly se školy, divadla, kina, restaurace a další zařízení. Mnohé
firmy to ohrozilo a také my jsme
přestali vykonávat ambulantní
péči v soukromém zdravotnickém

vizitka
JAN HORNA
✓ narodil se 18. srpna 1944 v Prostějově
✓ je rozvedený, má dva syny Jana a Petra
✓ chodil na Základní školu Masarykovu
na Skálově náměstí v Prostějově
✓ v roce 1962 maturoval na současném
Gymnáziu Jiřího Wolkera
✓ o šest let později úspěšně promoval na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci
✓ v srpnu roku 1968 nastoupil na chirurgické oddělení prostějovské
nemocnice, tehdy ještě v Brněnské ulici
✓ roční vojenskou službu absolvoval ve Vojenské nemocnici
v Hradci Králové, posléze vykonával funkci náčelníka zdravotní služby
vojsk civilní ochrany Ministerstva vnitra v Praze
✓ první chirurgickou atestaci složil v roce 1972 a hned poté dvanáct
měsíců vykonával práci závodního lékaře v Oděvním podniku Prostějov
✓ po návratu zpět na chirurgii složil druhou atestaci a stal se vedoucím
proktologické ambulance prostějovské nemocnice a v roce 1980
se stal klinikářem onkologické chirurgie
✓ na chirurgickém oddělení v Nemocnici Prostějov pracoval do roku 2012,
od té doby působí ještě na částečný úvazek v soukromém zdravotnickém
zařízení ProMedica v Prostějově
✓ je spoluzakladatelem Klubu stomiků, který vznikl v roce 1991
v Prostějově a sdružuje nositele střevních a močových vývodů
✓ mezi jeho koníčky patří rodina, cestování, příroda a hlavně pohyb,
baví ho sport, především tenis a volejbal či jízda na kole
zajímavost: v neděli 25. srpna 1968 sledoval z okna bytu na náměstí
T. G. Masaryka střelbu sovětských vojáků a jedna z kulek proletěla
kolem jeho hlavy do pokoje, má ji dodnes schovanou

www.vecernikpv.cz
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ŽĚƉĢƐƚŝƚĞůĞ͘

Na podzim se se zahradou a květinami na
ní loučit nemusíte. Toto roční období má
své kouzlo hrající krásnými barvami nejen
v podobě pestře zbarvených listů listnatých
dřevin, ale také okrasných trav a pozdně
kvetoucích trvalek. Představíme vám výběr druhů, které by v podzimní výsadbě
neměly chybět.
A krásné nejsou v tuto dobu rostliny jen květy,
ale i listy a již suché části některých rostlin. Platí
přitom, že právě trvalky dodávají zahradě po
celý rok dynamiku, proměnlivost, záhony díky
nim kvetou od jara až do podzimu. Výborně na
podzim navíc vypadají vytrvalé okrasné trávy
stejně jako trvalky zdobné svými listy. Ty kvetoucí pak celek podtrhnou. Při výběru rostlin
zvolte různé druhy, kontrast barev studených
a pestrých je na podzim opravdu famózní.

Této rostlině se též říká listopadka nebo dušička. Jde o rod rostlin z čeledi hvězdnicovitých, kdy některé kultivary jsou jednoleté
a jiné vytrvalé. Je proto třeba vybírat obezřetně. Jinak snad nemá smysl o chryzantémách
mnoho psát, protože zdobí na podzim v hojném zástupu české hřbitovy, ale i zahrady
a byty. Zná je každý a záplava barev květů
chryzantém je neskutečná. Vyšlechtěno přitom bylo dosud na 7000 různých druhů.
Chryzantémy pochází z Číny a Japonska,
v Japonsku jsou dokonce symbolem císařského rodu a najdeme je na japonské královské
pečeti. Chryzantémy kvetou na konci podzimu nebo začátkem zimy.

a jsou sytě zelené, až do zimy, kdy jen trčí ze
země jako přízraky minulého života, ovšem
pod zemí stále žijí a na jaře opět propuknou
růstem. Pouze od předjaří trvá asi až 2 měsíce, než seříznuté trsy opět obživnou a začnou dominovat. Nádherné jsou metlice
trsnaté, ozdobnice čínské, bezkolenec modrý, dochan psárkovitý, lalang válcovitý, kavyl
péřovitý a různé druhy ostřic, které jsou nejnáchylnější na mrazy obzvláště v jílovitých
půdách. Okrasné traviny se na podzim zbarvují především do okrových odstínů. Báječné jsou pak pokyvující se v podzimních
větrech. V zimě je pro změnu zdobí sníh, ale
dejte pozor, aby se nepolámaly, musíme je
svazovat.

Pestrobarevné listnáèe

Tøapatkovka
nachová – Echinacea

Tento druh řadíme mezi prérijní trvalky vyžadující slunné stanoviště s dobře propustnou
půdou. Kvete od července do září a je dostupná v mnoha zajímavých kultivarech, které se ale
mohou chovat spíše jako krátkověká trvalka.
Květy jsou atraktivní pro hmyz, takže se třapatkovka často vysazuje do ekologicky laděných
zahrad. Nachází ale uplatnění také v zahradách
léčivých, její kořen má protirakovinné účinky
a používá se také jako přírodní přípravek na
podporu imunity.

20091811447

20073111188

Chryzantéma



ǀǌŽƌĞŬ͗ϮϴϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ƐƚĂƌƓşĐŚϭϱ ůĞƚ
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ

Neotřelý půvab na podzim určitě vykouzlí
tyto rostliny. Zvláště pak některé druhy vřesů
kvetoucí poměrně dlouho. Skvělých výsledků ve výsadbě navíc dosáhneme i kombinací
druhů se zajímavě zbarvenými listy. Vyzkoušejte je v barvách bronzových, svěže zelených,
sivých nebo zlatých. Podzimní období je jako
stvořené pro dozrávání plodů ovocných rostlin. Právě teď dozrávají červené plody brusnice brusinky, která bývá sice zralá již v průběhu léta, ale na podzim se v plodech ukládá
větší množství cukru, takže plody nebývají
tolik trpké.

Největší parádu udělají na zahradě různé
druhy dřevin s atraktivně se zabarvujícími
listy. Naše domácí dřeviny se až na výjimky většinou přebarvují do odstínů žluté
barvy, mnohé ovšem nabízí větší variabilitu. Vyzkoušejte různé druhy vilínu. Tento
léčivý keř nebo také keřovitě rostoucí
stromek se v závislosti na druhu barví do
odstínů žluté, oranžové, karmínové a růžové barvy. Podobně tomu je u asijských
javorů. Zajímavé zbarvení lze očekávat
také u aronie neboli temnoplodce černoplodého, strom nebo keř se právě kvůli
podzimnímu zbarvení pěstuje mnohdy
Okrasné trávy
spíše jako okrasná dřevina, ačkoli se jedná
o ovocnou rostlinu. Podzimní krása se nemusí vždy projevit pouze na listech stromů a keřů. Zajímavé možnosti použití
Vypadají báječně v jakékoli okrasné zahra- v zahradní kompozici totiž nabízejí i dředě. Nádherně vypadají od jara, kdy vyráží viny s pestrými výhony.

20090821393

Podzim je tady a s ním pomalu končí sezóna všem zahrádkářům a fajnšmekrům zeleně. Kromě toho, že v tomto období vrcholí
sklizeň zeleniny a pozdního ovoce, na každé zahradě je ještě stále co dělat, než přijde
zima. Než udeří první mrazy, máte mnoho
času na to, dostatečně připravit každou
část vaší plochy k pěstování či okrase. Když
každý její kout na podzim správně ošetříte a zabezpečíte, na jaře se vám odvděčí.
Přinášíme pár rad a tipů, jak se během září
až listopadu o svou zahradu starat, aby se
jí co nejlépe dařilo. Nejen o tom je dnešní
tematická dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Texty připravila: Eva Reiterová
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téma večerníku
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 25. září 2020
uplyne 5 let od úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky
paní Miluše SEKANINOVÉ
z Mostkovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Miloslava
a syn František s rodinami.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 22. září 2020
by se dožil 68 roků
pan Miroslav GRIČ
z Otaslavic.
Vzpomíná manželka
Jarmila s rodinou.

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

Dne 23. září 2020
uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Zdenka GREPLOVÁ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jiří.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

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

Dne 22. září 2020
vzpomeneme 3. výročí,
kdy nás opustila
paní Ludmila ŠEVČÍKOVÁ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Stanislav
a dcera Vladimíra
s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 27. září 2020
by se dožila 90 let
paní Ludmila RŮŽIČKOVÁ,
rodačka ze Ptení.
A dne 18. listopadu 2020
si připomeneme 6. výročí úmrtí.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcera Ludmila
a syn Rostislav s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 23. září 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav MÁRA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Márova
a Nadymáčkova.

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

Tam, někde mezi hvězdami,
máme někoho, na koho
nikdy nezapomeneme...

Dne 20. září 2020
uplynulo 14 let od smrti
našeho milovaného syna
Františka SEKANINY.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.

Dne 23. září 2020
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Stanislavy LIŠKOVÉ
z Nových Sadů.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří ji znali a měli rádi,
děkují manžel, děti
a sestra s rodinami.

Ruku už Ti
nepodáme, abychom Ti
mohli přát, jen kytičku na hrob
dáme a budeme vzpomínat.

Dne 17. září 2020
by se dožil 60 roků
pan Petr JANEČEK
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Janečkova
a Železňákova.

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

Dne 26. září 2020
vzpomeneme
6. smutné výročí od úmrtí
pana Jindřicha SLAVÍKA
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

Smutná je
vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho,
kdo už s námi není.

Dne 25. září 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří KONEČNÝ
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Dne 27. září 2020
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
Olgy VLČKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou
vzpomínku děkuje
manžel s rodinou.

Dne 25. září 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
moje milovaná maminka
paní Jiřina LENCSESOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Zdena
s manželem Stanislavem.

Těžké je zapomenout,
když slzy v očích stojí.
Těžké je vzpomínat,
když srdce bolí.
Odešel jsi všem, kdo tě měli rádi,
aniž by tvé rty sbohem zašeptaly.
Dny, týdny a měsíce plynou,
ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.

Ruce Tvé už nikdy nepohladíme,
Tvé srdce v nouzi nám
už neporadí, lásku Tvou
už nikdo nenahradí.
Dík za to, čím jsi pro nás
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.
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Odešla, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žije dál.

Dne 16. září 2020
uplynulo deset let,
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Antonín KEPRT
KEPRT..
S láskou vzpomíná
dcera Dagmar
s rodinou

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes.
V uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešla a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 22. září 2020
by se dožil 85 let
pan Václav PÁN.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkujeme, manželka
a dcery s rodinami.

Dne 24. září 2020
vzpomeneme 5. výročí ,
kdy nás navždy opustila
paní Dagmar MAKOVCOVÁ
S láskou vzpomíná rodina.

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

Dne 26. září 2020
by se dožil 80 let
pan Antonín VLACH
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka Anna, dcery Hana
a Renata s rodinami.

Dne 22. září 2020
si připomeneme 30. výročí
úmrtí milované
Romanky SÁDLOVÉ
z Duban.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 23. září 2020
by oslavil 80. narozeniny
pan Jiří PRÁŠIL
z Ivaně.
S láskou vzpomínají
bratři, celá rodina
a kamarádi z vinárny.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 25. září 2020
by se dožil 86 roků
pan Václav ANTL.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera a syn s rodinami.
Ruku už ti nepodáme,
abychom Ti mohli k narozeninám
přát. Jen kytičku na hrob dáme
a na Tebe vzpomínáme.

Dne 26. září 2020
vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Eva HORECKÁ,
roz. Dedková.
V našich srdcích s námi
ale žije i nadále. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte si na ni
v tento den i vy.
Za celou rodinu
děkuje dcera, syn,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 22. září 2020
by oslavil 65. narozeniny
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Vzpomínají
manželka Marie, syn Jan
a dcera Monika s rodinou.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dnes, tj. 21. září 2020
si připomínáme 17. smutné výročí
od úmrtí našeho tatínka
pana Karla ZÁVODSKÉHO

a dne 26. září 2020
vzpomeneme 20 let,
kdy nás opustila naše maminka
paní Božena ZÁVODSKÁ,
oba z Kraliček.
Vzpomínají děti
Božena, Marta, Hana
a Vojtěch s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 23. září 2020
by se dožila 43 let naše dcera
Petra VYCHODILOVÁ,
rozená Prášilová
z Tištína.
Vzpomíná dcera Tereza,
rodiče a celá rodina.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Uzávěrka
INZERCE
je v PÁTEK
25. září
v 10.00 hodin

vzpomínky

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. září 2020

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Milada Hlaváčová 1931
Brodek u Prostějova
Věra Kučerová 1963
Olšany u Prostějova
Marie Indráková 1925 Klopotovice
Běloslava Přikrylová 1933
Ptení

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
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Anežka Nečasová 1940 Nové Sady-Březina 10.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Věra Zatloukalová 1942 Prostějov 11.45 hod. Obřadní síň Prostějov
Úterý 22. září 2020
Rostislav Král 1929 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Středa 23. září 2020
Helena Soldánová 1944 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Josef Oravec 1947 Klopotovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Čtvrtek 24. září 2020
Josef Potácel 1930 Čehovice 11.00 hod. Obřadní síň Brněnská 104, Prostějov
Pátek 25. září 2020
Jan Grydil 1948 Vranovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dne 23. září 2020
vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí
pana Radka ZACPALA.
Tvůj odchod nás nepřestal bolet.
Chybíš nám. S láskou vzpomíná
manželka Simona a děti
Veronika a Michal.

Dnes, tj. 21. září 2020
vzpomínáme 5. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Hynek PÁCL.
S láskou v srdci vzpomínají
syn Jaroslav s rodinou,
vnuk Jaroslav, zeť Leopold.

Zdeněk Dvořák 1936
Žešov
Vlasta Mrtvá 1938 Klenovice na Hané

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
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Marie Králíčková 1945 Kralice na Hané Obřadní síň Mlýnská, Pv (úzký rodinný kruh)

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Tesař 1935

Prostějov Petr Drozda 1965

Prostějov

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / nabídka pracovních míst
PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví Přijmu společníka do zavedenéEXPRESSCASH Peníze ještě dnes. krácené. Cena 600 kč/prms. Doprava ho nákladního a osobního servisu
a pneuservisu v Prostějově. Telefon:
Tel.: 603 218 330
zajištěna. Tel. 605 405 953. Akce platí 777 797 260
pouze do vyprodání zásob.
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
Bezpečnostní a úklidová agentuTEL.: 776 087 428
Prodám brambory na uskladnění
ra přijme do pracovního poměru
11Kč/kg, krmné brambory 2Kč/kg.
invalidní důchodce na pracovní
607 237 203
SLUŽBY
pozici vrátný k ostraze objektů
v Prostějově. Informace na tel. čísle:
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
602 786 692.
KOUPÍM
777 135 540.“ Jsme zde pro Vás 31 let.
„Tato služba je našim koníčkem.“
Koupím a v hotovosti ihned zaplatím
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
téměř každý nábytek a bytové doplňOtevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů, ky do roku 1980 jako lustry, lampy,
hodiny, obrazy, staré hudební nástrokarmy PO-35 (Mora).
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František je, staré hračky, porcelán, sklo, rádia,
fotoaparáty, věci ze stříbra,
mail: 99fab@seznam.cz
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznaStavební práce Ščuka & Bureš,
menání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
veterány zejména JAWA a věci na ně.
mail: jos.bures@seznam.cz,
Rychlé a seriózní jednání.
www.zednickepraceprostejov.cz
Tel.: 605138473
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru komunikativního invalidního důchodce k ostraze
vnitřních prostor budovy v Prostějově.
Zkrácený pracovní úvazek, jen denní
směna, bez sobot a nedělí. Informace na
tel. č.:602 786 692.

Koupím rod. dům v PV a blízkém okolí:
732 116 877
Spěchá. Koupím byt 1+1. Peníze
z prodeje domu. Tel.: 737 827 329
Hledám chatu ke koupi(do 30 km od
PV), nebo zahradu. Tel.: 605 011 594
Pronajmubyt1+1vProstějově.Nájemné
5000 Kč + inkaso. Ne RK. Telefon:
732 548 756.
Prodám stavební pozemek p.č. 1280
o výměře 4893 m2 v Určicích. Jedno či
více stavebních míst.
Kontakt 777308168.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Volejte: 739 322 895
3+1 Finská DV po rek.
.þ
'ROQtOV po. rek.
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'2 0<
Volejte: 723 335 940
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

1292 67$9%<1$. /Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH 
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FINANCE

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. Ivo Kroupa,
tel.: 605 86 41 40
www.seceni-kaceni.cz
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
přebroušení přímo na místě.
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
Tel.: 721 817 009
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborOdvoz fekálií-čištění kanalizace.
níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Svoboda 774 368 343.
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv.
Tel.: 606 166 853.
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

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 40m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
3+1 Plumlovská 120m2
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiXFHQWUD YH GYRĜH
.þ
Volejte: 739 322 895
9RGQt
.þLQN
66XFKDUG\SR UHN þiVW ]DĜ .þHQ
'YRĜiNRYDcihla po rek. .þYþLQN
3+1 Outraty po rek.
.þLQN

Přijmeme skladnika na HPP. Ranní
směny po-pa. Požadujeme fyzickou
zdatnost, základní znalost prace na PC.
Tel.: 777 099 406.

1$-'(7(1É6
NA WWW.
VECERNIKPV.CZ

HLEDÁTE PRÁCI?

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchaři
20 000-25 000 Kč
jednosměnný
základní+praktická Ema B&B, penzion Stela, Pv
Elektrikáři
20 000-27 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
MANUS Prostějov
Konstruktéři
17 800-30 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
ODT Management, Pv
Švadleny
16 100 Kč
jednosměnný
střední odborné
CLEMENTE, Prostějov
Vrátní
7 633 Kč
jednosměnný
základní+praktické SIDA, 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.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
2007102112

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
SR]HPNX
.þ
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX

STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu od 9-27 a 28-45l. Telefon: 605 427 271
www.studio365.eu

Pondělí 21. září 2020

20091511436

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

www.vecernikpv.cz

20090821398
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VOLEJTE: 739 322 895
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www.realitypolzer.cz

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

OZNÁMENÍ
Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov zve
opět po delší době způsobené opatřeními Covid-19 a následně po plánovaných
rekonstrukcích v sokolovně na Skálově
náměstí do cvičení a tréninků. Zveme
všechny bez rozdílu věku a nadání. Pojďte se hýbat a sportovat. Začínáme již od
14. 9. 2020 Petra Kohoutová, jednatelka
TJ. Tel.: 603 269 265

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
25. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

20091511443

6

Dne 23. září 2020
se dožívá 80 let
pan Antonín PRÁŠIL
z Ivaně.
Rok, po roce, léta běží,
zastavíš je ale stěží.
Dej Ti Pán Bůh štěstí,
zdraví a také hodně sil,
abys tu s námi dlouho byl.
To Ti přeje manželka Lida,
bratr František,
dcera Hana s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.

20091811453

GRATULACE

soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. září 2020
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VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

URT¾XP÷

I osmatřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 24. září 2020, 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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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

ulice Přemyslovka
Zdena Ručilová, Dubany
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Hana Zagorová
Bohumil Vémola, Kelčice
Výherce získává: DVĚ RODINNÉ VSTUPENKY na výstavu v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
TO ROZJEDEM
Ludmila ŠVECOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává:JEDNU VSTUPENKU v celkové hodnotě 390 Kč na koncert.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 8, 1, 5
Petr Šobr, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Nemáš-li nic na programu, navštiv muzeum veteránů.
Božena Staňková,Ptení
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

Výherce získá POUKAZ

YKRGQRWČ.þQDSURKOtGNXDRFKXWQiYND

SUDOKU
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OSMISMĚRKA

POMLKA, TRIK, URAN, ATTEMPT, CHLÉB, OBLÁ, TERMÍN, BAČA,
KMEN, ARCHA, NORMA, MELASA, AMOKY, CHLUP, KMITNA,
NÝMAND, KLAM, TOMA, LODR, MRNĚ, ATAK, TÁLY, LODĚ,
TRATOLY, NEUK, CHAMR, KADMIUM, NULA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU a graficky lehce poupravili vítězku letošní Pardubické juniorky,
nadějnou hráčku TK Agrofert Prostějov...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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...TOUR V ROCE 2021

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.

QLµKGNMACQRµAF
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zveme vás...

TIP

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. září 2020
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VEČER S POKÁČEM
KDY: PÁTEK 25. ZÁØÍ, 18:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA (YHGOHEXGRY\PX]HD), PROSTÌJOV

Po takřka měsíční pauze pokračuje
Prostějovské „babí“ léto a s ním předposlední zastávka letošního hudebního programu. Nadcházející pátek
v podvečer vystoupí nově na pódiu
na prostoru vedle prostějovského
muzea známý písničkář Pokáč. Před
jeho koncertem se můžete ještě těšit
na zpěvačku Ashenu.
„Stejně jako v loňských letech, jsme se
snažili nabídnout divákům průřez hudební scénou, aby si tam každý našel to své.
Pro mladé posluchače je Pokáč skvělým
hudebníkem. Myslím si tedy, že by se večer mohl líbit,“ těší se na další díl odložené
letní série Milada Sokolová, náměstkyně
prostějovského primátora a předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějov.

Český písničkář a textař hrající na kytaru
i ukulele, vlastním jménem Jan Pokorný,
bude vystupovat na pódiu před muzeem
od dvacáté hodiny. V písních interpreta,
který propaguje svoji hudební tvorbu
hlavně na YouTube, se často objevuje
ironie, sarkasmus a nadsázka. Ve svých
textech často zpracovává témata běžného
života. Můžete si tak přijít s ním zazpívat
jeho hity jako jsou Matfyzák, Mám doma
kočku, V lese, Nešahej na mě, Vymlaceny
entry a mnoho dalších.
Nově se akce uskuteční před budovou
muzea. „Pokáč vystupuje sám, takže by
se na velkém pódiu zcela ztrácel. Myslíme si, že bude rozumnější, když bude
zpívat z malého pódia v prostoru vedle
muzea. Pro něj to bude mít větší smysl,

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR



GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 21. září
14:00 PSÍ VELIČENSTVO
animovaný film Belgie
17:30 RYTMUS:TEMPOS
slovenský dokument
20:00 LEVIATAN
drama Rusko
úterý 22. září
17:30 NORSKO:OSLAVA PŘÍRODY
digitální diashow Jiřího Kolbaby
20:00 KINO NASLEPO
Při příchodu do kina nevíte, co se bude promítat
a když se vám film bude líbit platíte po skončení
filmu. Pokud se vám film líbit nebude, můžete
prvních 15 minut odejít a neplatíte nic.
středa 23. září
15:00 ŽENSKÁ POMSTA
komedie ČR
17:30 ŠARLATÁN
české životopisné drama
20:00 PROVINČNÍ MĚSTEČKO E
dokument ČR
čtvrtek 24. září
15:00 FRIDA – VIVA LA VIDA
dokument Itálie
pátek 25. září
20:00 KRÁLOVÉ VIDEA
český dokument
sobota 26. září
15:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
pohádka pro děti ČR
17:30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
romantický film
USA/Slovensko/Velká Británie
20:00 BÁBOVKY
český romantický film
neděle 27. září
10:30 PRINZEZNA ZAKLETÁ V ČASE
14:00 MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
animovaný film Velká Británie, Slovensko
15:30 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
animovaný film USA/Slovensko/V. Británie
17:30 RYTMUS:TEMPOS
20:00 BÁBOVKY
pondělí 28. září
17:30 ŽENSKÁ POMSTA
20:00 HELMUT NEWTON:
NESTOUDNÁ KRÁSA
dokumentární film Německo/USA

$9»
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Školní 4, Prostějov
do 30. září
POEZIE KOLEM NÁS
výstava fotografií Ivana Vikára
MOJÍ KRAJINOU
výstava fotografií Milana Samochina

Zámek Prostìjov
do 29. září
TĚLA A TVÁŘE
výstava fotografií Ivo Snídala

Zámek Èechy p.K.
sobota 26. září
18.00 ASHENA A KOHN
folkpopový koncert: Pavla Aschenbrennerová - kytara, zpěv; Jakub Kohn - viola, vokál
(velký sál)
do 11. října
17:00 OLOMOUČTÍ
vernisáž netradiční výstavy výtvarné
skupiny v rámci prohlídky zámku

Zámek Plumlov
sobota 26. a neděle 27. září
SOKOLNICKÉ SLAVNOSTI
šermířská akce

aneb, co se
kde děje…

DIVADLO POINT

ŠPALÍÈEK

Husovo nám. 91, Prostějov
úterý 22.září
19:00 KDYŽ SE ZHASNE
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní a Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí
sobota 26. září
19:00 BASKERVILLSKÁ BESTIE
Hrají: Jan Šprynar, Jakub Hyndrich, Denisa
Kopecká, Aleš Procházka a další

Uprkova 18, Prostějov
do 27. září
BAROKNÍ SYNAGOGY
V ČESKÝCH ZEMÍCH
výstava expozic

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 24. září
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé
místo! Budou se vyrábět drobnosti ze světa
Harryho Pottera.
středa 23. září
17:00 SETKÁNÍ
SE SPISOVATELKOU
setkání s jednou z nejoblíbenějších současných
autorek Petrou Dvořákovou - přijďte si poslechnout čtení z jejich knih Dědina, Chirurg
nebo Vrány
(podkrovní sál)
čtvrtek 24. září
15:00 DESKOHRANÍ
přijďte si vyzkoušet a zahrát nové deskové hry
(knihovna pro děti a mládež)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 24. září
17:00 KRAJINA I PŘÍBĚHY
vernisáž výstavy děl z pozůstalosti Jaroslava
France u příležitosti výročí 30 let od úmrtí velmi
osobitého malíře
do 27. září
MIROSLAV ŠMÍD 70
výstava obrazů
do 31. října
EXPOZICE P. BEZRUČE
V KOSTELCI NA HANÉ
prohlídka Červeného domku P. Bezruče
(Červený domek v Kostelci na Hané)

Kulturní klub

DUHA

něž na tom velkém pódiu,“ osvětlila náměstkyně.
Nejprve se ale ještě náměstím rozezní
zpěv místní amatérské hudebnice Asheny. Zpěvačka, která v srpnu vydala svoje
druhé CD, bude předskokanem hlavní
hvězdy večera.
Stejně jako minulé koncerty, ani ten páteční se neobejde bez opatření. „Samozřejmě bude připraven koridor pro tisíc
lidí s občerstvením a s toaletou. Každý,
kdo půjde do koridoru jako takového,
dostane barevný pásek,“ doplnila Sokolová s tím, že organizátoři jsou také
připraveni reagovat na aktuální epidemiologická opatření.
Neváhejte a přijďte si zdarma užít pohodový páteční hudební večer.

sobota 26. září
14.00 SLADOVNA CASTELLO,
OD BRUNO WINTERA
DO SOUČASNOSTI
komentovaná prohlídka

Zámek Konice
středa 23. září
19:00 HISTORIA DEL TANGO
koncert Tango Quarteto re Campo
do 28. září
SKAUTING V KONICI
výstava ke 100 letům založení
skautingu v Konici
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky Miroslavy Vykydalové

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 28. října
3V1 – KRÁSA, SÍLA, NĚŽNOST
výstava obrazů a květin
25.září
19:00 HUDEBNÍ VEČER
M. Ploc, V. Procházka a hosté

akce v regionu...
Sokolnické lovy na zámku v Plumlově
Zámek Plumlov pořádá od soboty 26. září až do pondělí 28. září Sokolnické lovy. Program bude probíhat od 9:30 do 17:30 hodin a účinkovat
bude významná šermířská i divadelní společnost Fuente Ovejuna, kejklíř a fakír Zdeněk Vlček,
skupina historického šermu Nuntius Regis, sokolníci s ukázkou výcviku a příletu dravých ptáků.
Kovářské řemeslo představí mistr Jakub, práci na hrnčířském kruhu – Skřítkova řemeslná dílna.
Připraveny budou pohádky pro nejmenší s Petrem Šenkyříkem, speciální kostýmované prohlídky vysokým zámkem a netradiční prohlídky hradních sklepů.

Galerie umìní

Hvězdicová cyklojízda tří primátorů

Svatováclavské hody v Nezamyslicích

nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 30. září
EVŽEN MUCHA
- MALÍŘSKÁ TVORBA
autor je prostějovský rodák, pedagog, bratr
známé malířky Jaroslavy Zárecké Muchové

Ze tří měst olomouckého kraje se v sobotu 26.
září sjedou do Dubu nad Moravou účastníci
Hvězdicové cyklojízdy primátorů Olomouce,
Přerova a Prostějova. Start před prostějovskou
radnicí je naplánovaný v 9:00 hodin, pojede
se přes Kralice, Biskupice a Klopotovice. Trasa bude dlouhá 19 km. V Dubu nad Moravou
bude pro účastníky připraven program pro
dospělé i pro děti a občerstvení. Akci zakončí
koncert kapely Stracené ráj.

Tři dny budou trvat hodové oslavy v Nezamyslicích. V sobotu 26. září budou od 9:00 hodin
připraveny závody v požárním útoku O pohár starosty Nezamyslic. V neděli 27. září proběhne od
14:00 hodin v kostele sv. Václava hodový koncert
ZUŠ Němčice nad Hanou a pěveckého sboru
Canticum. Na 15:15 je naplánovaný fotbalový
srandamač Mažoreti vs. Staří páni. Od 17:00 hodin se bude v kulturním sále SRC konat koncert
cimbálové skupiny Ocún. V pondělí 28. září od
10:30 hodin je naplánovaná hodová mše svatá za
účasti krojovaných a od 19:00 hodin se v sále SRC
uskuteční divadelní představení Morkovských
ochotníků s názvem DS Šumavan. V programu
nebude chybět hodový lunapark a další atrakce.

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
úterý 22. září
17:00 a 20:00 JAVORY BEAT
A HRADIŠŤAN
koncert populárních seskupení
čtvrtek 24. září
19:00 MIROSLAV DONUTIL
-NA KUS ŘEČI
populární herec a bavič vypráví zážitky z cest
a odpovídá na dotazy diváků.
pátek 25.září
14:00 1. REPREZENTAČNÍ PLES
krajské rady seniorů Olomouckého kraje

The 27 Music Bar
Školní 27, Prostějov
sobota 28. září
20:00 MAJESTICO MUZIKUS
koncert prostějovské skupiny

Koncert na zámku pod Kosířem
Zámek Čechy pod Kosířem pořádá koncert
hudebníků Asheny a Kohna, který se bude konat ve velkém sále zámku v Mánesově pamětní
síni v sobotu 26. září od 18:00 hodin. Vstupné
dobrovolné.

Konická drakiáda

Nacházející pondělí 28. září od 14:00 hodin
se na Březském vrchu bude konat 13. ročník
Konické drakiády. Teplý čaj bude zajištěn,
špekáčky na opékání s sebou. Na velké i malé
krotitele draků se těší Sbor dobrovolných
hasičů Konice, MěKS Konice a Mateřské centrum Srdíčko.

Pochod okolo Přemyslovic
Sokol Přemyslovice pořádá 35. ročník Pochodu okolo Přemyslovic. Akce se bude
konat v sobotu 26. září, když start ve zdejší sokolovně je naplánovaný od 8.00 do
10.00 hodin. Připraveny budou tři pěší
trasy o vzdálenosti 8, 14 a 20 km a jedna
cyklotrasa o vzdálenosti 35 km. Posezení
a občerstvení zajištěno.
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CO, KDY, KDE aneb informace DXG½ORVWL]YDvHKRRNROÉd
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 22. září se od 17.00 a 19.00 hodin
uskuteční dva kurzy o výchově dětí RODIČEM VE 21. STOLETÍ, přičemž na programu
je 1. lekce: Jak ustát první období vzdoru – přednáší PhDr. P. Bláhová
* ve středu 23. září od 8.30 do 11.30 hodin
proběhne ŠKOLIČKA V MOZAICE – zahájení kurzu, který pokračuje až do 18. 11. 2020.
V kurzu se bude simulovat režim v mateřské
škole (výtvarné, hudební, pohybové a další
aktivity) včetně pobytu na zahradě.
* ve čtvrtek 24. září se od 17:00 hodin uskuteční tvořivá dílna s E. Svobodovou „RUČNÍ
VÝROBA MÝDLA“

KDE SE CO DÌJE?
691~0×7<32=9~1.<
1$$.&(1~03,Ĝ7(
INFO@VECERNIKPV.CZ

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 21. září od 16:00 hodin se koná
tvořivá dílna KERAMIKA
* ve středu 23. září se koná vycházka z Bukové do Brodku u Konice „PRAMENY ŘÍČKY
HLOUČELY“. Odjezd autobusem z Prostějova v 7:55 (st. č. 10), návrat autobusem z Brodku u Konice do 13:55 hodin.
* v pátek 25. září se od 16:00 hodin uskuteční
tvořivá dílna ŽIVÁ ZAHRADA:VÝROBA
PTAČÍCH BUDEK, budky budou následně
vyvěšeny v biokoridoru Hloučela
* v neděli 27. září se od 9:00 hodin koná DEN
PRO PŘÍRODU V SADU NA KOSÍŘI
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 008 095, 724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.

Pěvecký sbor Proměny zve na POPROCKOVÝ KONCERT, který se bude konat
v úterý 29. září od 19:30 hodin na nádvoří
zámku města Prostějova.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá:
- ve čtvrtek 24. září ZÁJEZD na zámek
v Kuníně a do muzea klobouků v Novém Jičíně.
Info na tel. 588 008 095
- v úterý 6. října ve 14:00 hodin v Národním
domě ČLENSKOU SCHŮZI.

Charita Prostějov zve na
DEN CHARITY, který se koná
v pátek 25. září od 9:15 do 17:00 hodin
v prostorách zahrady Domova Daliborka
a ředitelství Charity Prostějov.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov, 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).

Prostějovská odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní
poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále
nabízí možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování
záležitostí v rámci výhod a dávek sociální
péče. Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.00-16.30,
čtvrtek 9.00-12.00 hodin.

www.vecernikpv.cz

9. kolo
nohejbalové ligy

sobota 26. záøí
KRGLQ
Sokol I
Prostìjov

vs. TJ Sokol
Holice

Kurt u Sokolovny
Skálovo námìstí

LEDNÍ HOKEJ
pátek 25. září
17.45 SK Prostějov 1913 – Brumov Bylnice
(6. kolo ligy dorostenců, Zimní stadion Prostějov)
sobota 26. září
SK Prostějov 1913 – Opava
(4. kolo ligy juniorů, Zimní stadion Prostějov)
neděle 27. září
SK Prostějov 1913 – Valašské Meziříčí
(7. kolo ligy dorostenců, Zimní stadion Prostějov)
pondělí 28. září
SK Prostějov 1913 – Šternberk (2. kolo ligy
5. tříd, Zimní stadion Prostějov)

BASKETBAL
sobota 26. září
16.00 BCM Orli Prostějov – Snakes Ostrava
(4. kolo žákovské ligy U15, Sportcentrum
DDM Prostějov)
K2 Prostějov – KP Brno (4. kolo ligy starších
žákyň U15, Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 27. září
10.00 BCM Orli Prostějov – NH Ostrava
(5. kolo žákovské ligy U15, Sportcentrum
DDM Prostějov)
K2 Prostějov – Žabiny Brno (5. kolo ligy
starších žákyň U15, Sportcentrum DDM
Prostějov)

HÁZENÁ
pondělí 28. září
14.00 Centrum Haná – SK Kuřim
(2. kolo 2. ligy mladšího dorostu v házené,
Sportovní hala Kostelec na Hané)

FLORBAL
sobota 26. září
10.30 Playmakers Prostějov – Kostelec na Hané
„B“ (1. kolo Olomouckého přeboru mužů,
Sportovní hala Kostelec n.H.)
13.20 Playmakers Prostějov – Troubelice
(1. kolo Olomouckého přeboru mužů,
Sportovní hala Kostelec na Hané)
14.30 Kostelec na Hané „B“ – Uničov „B“
(1. kolo Olomouckého přeboru mužů,
Sportovní hala Kostelec na Hané)

HASIÈSKÝ SPORT
neděle 27. září
14.00 Pohárová soutěž v požárním útoku
(klání pro dospělé, hřiště Olšany u Prostějova)

20091811454
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už brzy objevíte naše nové
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ŘÁDIL JAKO
ZA MLADA

ƔƔ Byla to jízda! Pláž plumlovské přehrady U Vrbiček rozvířila legendární skupina
Olympic a její lídr Petr Janda! strana28
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SERVIS PRO ŽENY

ƔƔ Další díl tematické strany nejen
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pro něžnější pohlaví přináší mimo
jiného exkluzivní rozhovor s numerostrana 39
logičkou

PRAHA, PROSTĚJOV Další divokou kartu parádně využil osmnáctiletý Jiří Lehečka. Po semifinále
na MONETA Czech Open zazářil prostějovský tenistka na turnaji ITF World Tennis Tour v Praze, kde
získal první titul v mužské kategorii.„Chci hrát a hrát a posouvat se žebříčkem. Poslední výsledky
mě utvrdily v tom, že to může jít. Prvním cílem je elitní stovka, do které se chci dostat co nejdříve,“
naznačil své ambice talent TK Agrofert.

Ladislav VALNÝ

20091511435

porazil 3:6, 6:3, 6:4 po dokonalém obratu. Od druhého setu byl lepším hráčem.
Ve finále musel ukázat i velkou bojov- „Chvíli trvalo, než jsem se dostal do temnost a otáčet průběh utkání. Podařilo pa,“ uznal tenista. Klíčovým pro druhý
se mu to a Argentince Sebastiana Baeze set se ukázal být osmý gem, v němž Le-

&! *+12é0+1
ƔƔ Hokejový útočník David Cienciala,
který dříve nastupoval za prostějovské
Jestřáby, vypomáhá z Mladé Boleslavi
formou střídavých startů Slovanu Ústí
nad Labem.

hečka prorazil soupeřovo podání a následně si vynutil rozhodující sadu. V té
sice neudržel vedení 3:1, ale v deváté hře
znovu dokázal Baeze brejknout a v koncovce si svou výhodu již pohlídal.

ƔƔ Uplynulou sobotu se na Zlaté farmě
ve Štetovicích konal Rodinný den. Děti
potěšily dva skákací hrady, dospělé zase
jarmark s regionálními a hand made produkty, prohlídka Štětovického skanzenu
i vystoupení hanáckého folklorního souboru písní a tanců KLAS.

2Ąªi6ªèª5.18;%*<ª
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ƔƔ Prostějovské volejbalistky měly
nadosah překvapení, když favorizovaným Šelmám podlehly o pouhé dva
dvoustrana 44-45
míče…
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ƔƔ Minulý pátek 18. září uplynulo 130
let od narození prostějovského rodáka,
skladatele, dirigenta a pedagoga Vladimíra Ambrose. Dodnes je po něm pojmenovaná zdejší „lidovka“ neboli ZUŠ.
ƔƔ Prostějovsko slaví netradiční sportovní úspěch, František Karásek se stal
potřetí mistrem v kuličkách, neprohrál
jediný ligový zápas.

HOŘKOSLADKÝ
START
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PROSTĚJOV S úsměvem jde všechno „líp“. I takový úklid. Své o tom vědí účastníci sobotní akce v okolí Hloučely. Tradiční činnost byla součástí akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Za město
Prostějov zúčastnil primátor František Jura nebo náměstkyně Milada Sokolová, která je současně
předsedkyní spolupořádajícího Okrašlovacího spolu města Prostějov. „Našli jsme lednici, televizi,
poklici do auta i řadicí páku, půl torza ženské figuríny i ručně psanou knihu o erotických fantaziích,“
prozradila„Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli přírodě ulevit!“
(pk)
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boje na zelených trávnících aneb
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PROSTĚJOV Naposledy v Ligovém poháru družstev mužů ČR 2020
na vlastním kurtu u sokolovny na Skálově náměstí nastoupí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov v sobotu 26. září od 14.00 hodin. V předposledním 9. kole letošní mimořádné soutěže přivítají TJ Sokol Holice.
Dle očekávání jde o dva nejslabší celky elitní Divize I. Normálně prvoligoví Hanáci ještě nezískali proti favoritům ani bod a v tabulce
jsou poslední pátí, Východočeši coby loňský vítěz 1. ligy a tedy extraligový nováček zatím urvali čtyři bodíky a drží čtvrté místo průběžného pořadí.
Úvodní vzájemný zápas koncem června venku zvládal prostějovský
tým dlouho výborně, ovšem za nerozhodného stavu 2:2 se mu zranil kapitán Jan Valenta a posléze padl 2:6. Přesto jsou však Holičtí ze
všech čtyř soupeřů papírově nejpřijatelnější, doma s nimi „dvojka“
chce svést vyrovnanou bitvu.
„Strašně rádi bychom aspoň remizovali a pro nás velmi náročnou
soutěž neuzavírali s nulou na bodovém kontě. Porveme se o to ze
všech sil, i když se hosté opírají o vynikající opory Pavla Kopa a Jakuba Mrákavu, dohromady mají silný mančaft. Přesto zkusíme udělat
radost sobě i fanouškům,“ slíbil trenér Sokola I Richard Beneš. (son)

TBALEM

I.A TØÍDA O KFS, SK. „B“ – 8. KOLO

I.B TØÍDA O KFS, SK. „A“ – 8. KOLO

II.B TØÍDA O KFS, SK. „A“ – 8. KOLO

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 27. 9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL ÚJEZDEC
SOBOTA 26. 9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL KOVALOVICE
SK ZVOLE
NEDĚLE 27. 9. 15:30 HODIN
NEDĚLE 27. 9. 10:15 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích Fot. areál SCM Za Místním nádražím

I.B TØÍDA O KFS, SK. „B“ – 8. KOLO

PØEBOR OFS PV – 8. KOLO

06',9,=(l(1s.2/2

FC PTENÍ
FK NĚMČICE N.H.
NEDĚLE 27. 9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Ptení

SOKOL PROTIVANOV
SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 27. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově
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%.2ORPRXFNR%DVNHWEDOO1\PEXUN

9.3URVWčMRY²ãHOP\%UQR

%7URMN\13:7.7+'RVNRN\32:32.
$VLVWHQFH17:17.)DXO\
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VHW
VHW
VHW

Ä6RXSHĜY\KUiO]DVORXåHQČ
SURWRåHYHGOQČMDNêFKVHGPDWĜLFHWPLQXW³


6HVWDYD3URVWčMRYD

3

)ULþRYi.YDSLORYi.RSiþRYi
 :HLGHQWKDOHURYi  -XUþtNRYi
 'YRĜiþNRYi OLEHUR 6WDYLQR
hová. 6WĝtGDO\ Baláková, Šípová
3OXKDĜRYi
5R]KRGÿt ,ãWYDQHFK D .DYDOD þDV  KRGLQ\
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã
'LYiFL

D-DNXE.UþPDĜ

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D/XNiã9iĖD)UDQWLãHNâDQWHOM/HRQ%H]EUDGLFD
1HPDQMD  3HNiUHN 'DYLG  .OHSDþ (ULN  6\FKUD /XNiã 
âWČSiQ'RPLQLN.OHSDþ$GDP.RXĜLO5DGRYDQ)HãWU/XNiã
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

5R]KRGÿt0DWČMHN
.DSDĖD'RPEURYVNê
'LYiFL

Pondělí 21. září 2020





VHW
VHW




Ä&HOêWêPPXVtPSRFKYiOLW
MDNVHSRUYDOVQHSĜt]QLYêP
SUĤEČKHP³

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

6HVWDYDãHOHP

1RYiNRYi-DQHþNRYi%HQ
HGLNWRYi  0LN\VNRYi  .R
]XEtNRYi  âLUĤþNRYi  OLEHUR
6NOHQiĜRYi 6WĝtGDO\ 3RGKUi]Ni
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD âORXIRYi+RUNi
7UHQpĝL2QGĜHM%RXOD
VWUDQD

D3HWUD3RVStãLORYi




&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

'REUëYëVOHGHNVWRMt]DSUDFt
NWHURXMVPHRGYHGOL

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²6.+RUiFNi6ODYLD7ĝHEtÿ

-LĜtâ(-%$NRXþ-HVWĜiEĤ

VWUDQD

%UDQN\  1RYiN äiOþtN 'UWLO   äiOþtN +UQtþNR &KOiQ   0Ui]HN 0DW\iã
%DUWRã 9DFKXWND .DXW-DQGXV &KOiQ +UQtþNR'UWLO 1RYiN 0DW\iã'UWLO 
±âĢRYtþHN 1HGYtGHN 6]DWKPiU\ )HUGD &KDOXSD .UOLã 5R]KRGÿtýHFK
âXGRPD±9DãtþHN.UiO9\ORXÿHQt 2:4. 9\XæLWt 2:0. 2VODEHQt 0:0. 'LYiFL 1200.
6HVWDYD3URVWčMRYD

%OiKD±0DW\iã6RYD'UWLO6WDQČN3LHJO+UGLQND+HIND±0Ui]HN%DUWRã-DQ
GXV±0RWORFK.DXW9DFKXWND±+UQtþNR&KOiQäiOþtN±1RYiN2XĜDGD:RMQDU
7UHQpĝL-LĜtâHMED-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD7ĝHEtÿH

-HNHO±)XUFK6]DWKPiU\&KDOXSD1HGEDO=XNDO9RGLþND9DOtN±9RGQê1HG
YtGHNâĢRYtþHN±.UOLã%LWWQHU3VRWD±0LFKiOHN.XQF)HUGD±.ĜHKOtNýtåHN
Vedral.
7UHQpĝL5RPDQ0HM]OtND-DURVODY%DUYtĜ

6


3
Foto: Marek Sonnevend

/,*29ê32+É5'58å67(908åĤþ5',9,=(².2/2

HOKEJ
&+$1&(/,*$
NROR

3URVWĨMRY7íHEtġ 6:3


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD %HQiWN\Q-²-LKODYD
 %UDQN\-LUXã ýHGHUOH3.UHMþt 
3UĤåHN $'ORXKê3DĜtN .ROPDQQ 'âSD
þHN+UDEtN +UDEtN±0=DGUDåLO ýDFKRWVNê 
'LYiFL .ROtQ²)UëGHN0tVWHNRGORåHQR ÓVWt
Q/²3RUXEDVQ  %UDQN\
36YRERGD 76 3ãHQLþND .OLNRUND&LHQFLDOD 
7ĤPD +RXãND9DOD ±-.iĖD 7-iFK\P 
 .RUNLDNRVNL .R]iN   (QGiO äRYLQHF  UR]K
QiM.RUNLDNRVNL'LYiFL .DGDė²6ODYLD3UDKD
RGORåHQR 6RNRORY²/LWRPčĝLFH  
%UDQN\.YHUND '7ĤPD.DGHĜiYHN *XW
âLN .YHUND 9UDFRYVNê75RKDQ .URSi
þHN âLN'0LN\VND 75RKDQ .URSiþHN '
7ĤPD .YHUND3U\PXOD .YHUND '7ĤPD9UD
FRYVNê 2VPtN 3U\PXOD.ORGQHU .URSiþHN
.ORGQHU 2VPtN   9UDFRYVNê ' 0LN\VND  
7XUHþHN .YHUND'7ĤPD 75RKDQ .YHUND
.DGHĜiYHN ±7RPDQ 3RL]O -tFKD 0DUFHO
9iOHN 3URFKi]ND -+ROê0DUFHO +DãHN
ýHUPiN   3URFKi]ND .RIIHU 0LãNiĜ  'LYiFL
 ãXPSHUN²+DYtĝRYSS  
%UDQN\.DEHOND 7DGHiã.UiO8KOtN 7DGH
iã.UiO ěH]iþ3.UDWRFKYtO ±56]WXUF $GDP
VNê/\WY\QRY /%HGQiĜ 56]WXUF/\WY\QRY 
56]WXUF 0UNYD 'LYiFL 9UFKODEt²9VHWtQ
RGORåHQR .ODGQR²3ĝHURYRGORåHQR
3ĝHGHKUiYDQpNROR
.ODGQR²6ODYLD3UDKD  %UDQN\
â%OiKD 3LWXOH+DMQê 0HOND .XEtN.HKDU 
±.XĢiN .UXåtN-DURVODY%HGQiĜ 9OþHN 9DP
SROD   9DPSROD *DVSDU   -DURVODY %HGQiĜ
.UXåtN 'LYiFL
3ĝHGHKUiYDQpNROR
.ROtQ²9VHWtQ  %UDQN\11.
âDIUiQHN -DQNRYVNê +XVD âDIUiQHN 
=XPU /.UHMþtN 'LYiFL

NROR

)UĄGHN0tVWHN3URVWĨMRY

RGORÿHQR

VëVOHGN\NROD3ĝHURY².ROtQS 
 %UDQN\0DWČM6YRERGD )'YRĜiN5\ãDYê 
0DWČM6YRERGD 5\ãDYê'ĜtPDO 3ãXUQê 'R
VWiOHN7'ROHåDO 3ãXUQê ).UiO7'ROHåDO ±
âDIUiQHN -DQNRYVNê+XVD /.UHMþtN 3HWUåLOND
0XãND +XVD /.UHMþtN=.UiO %ODKD 0Xã
ND=.UiO 3HWUåLOND +XVD/.UHMþtN 'LYiFL
  9VHWtQ ² .ODGQR S      
%UDQN\3HFKDQHF *RUþtN 59ODFK 3ĤþHN
âWDFK %ĜH]LQD âWDFK3HFKDQHF +U\FLRZ
%DEND5HKXã ±.HKDU 0HOND+ODYD 3OH
NDQHF .XEtN 3OHNDQHF .HKDU+ODYD 'LYiFL
 +DYtĝRY²9UFKODEtRGORåHQR /LWRPčĝLFH
²ãXPSHUN  %UDQN\ýHUPiN
-tFKD-iQVNê 9êWLVN +DãHN 7RPDQ 3RL]O
31RYiN 9iOHN 0%HUDQ3URFKi]ND -iQ
VNê -tFKD0DUFHO ±%DOiå *HZLHVH-DURã 
*HZLHVH 3.UDWRFKYtO -DURã 0LOIDLW*HZLHVH 
'LYiFL 6ODYLD3UDKD²6RNRORYS 
 %UDQN\-'ROHåDO âWHLQHU9UGORYHF 
*DVSDU -1RYiN9OþHN 9DPSROD -1RYiN 
±2VPtN *XW+RXGHN .YHUND âLN.DGHĜi
vek). 'LYiFL 3RUXED².DGDė 
 %UDQN\%URGHN 3DVWRU7RPDQ 6WORXNDO
.RUNLDNRVNL.R]iN +RWČN 5XGO0+OLQND 
7HSHU 7-iFK\P 3DVWRU7HSHU 7-iFK\P 
%URGHN 7RPDQ 7HSHU âSDþHN7-iFK\P 
7RPDQ +RWČN%URGHN äRYLQHF 7-iFK\P
âSDþHN 6WORXNDO .RUNLDNRVNL79RUiþHN ±
+HOW'LYiFL  -LKODYD²ÓVWtQDG/DEHP
    %UDQN\  -LUiQHN 3ROHWtQ  
)URQN ,OOpã )URQN ýDFKRWVNê '.UHQåHORN
0=DGUDåLO ,OOpã )URQN ±+RXãND 3ãHQLþ
ND-'UWLQD 'LYiFL 7ĝHEtÿ²%HQiWN\Q-
RGORåHQR

EHQt0:0. 'LYiFL
6HVWDYD+DYtĝRYD6WH]ND±5XWDU.DFK\ĖD/\WY\QRY
5DãQHU âHYČþHN &KURERþHN ± 3URFKi]ND 6HPDQ
.RWDOD ± 0UYD %HGQiĜ $GDPVNê ± 6NOHQiĜ &LKOiĜ
'RNWRU±3HWULVND0DUXQD)ULGULFK
7UHQpĝL-LĜt5HåQDUD3DYHO=GUiKDO
6HVWDYD 3URVWčMRYD %OiKD ± 6RYD +HIND 6WDQČN
'UWLO+UGLQND3LHJO±0RWORFK%DUWRã0Ui]HN±9DFKXW
ND.DXW-DQGXV±+UQtþNR&KOiQäiOþtN±2XĜDGD
1RYiN:RMQDU
7UHQpĝL-LĜtâHMEDD,YR3HãWXND

+UiÿLQDOHGčRGHY]GDOLWR
FRMVPHVLĝHNOLYNDELQč


-LĜtâ(-%$NRXþ-HVWĜiEĤ
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:,77(.DUORY\9DU\²7-6RNRO,3URVWčMRY

6

1

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt J. Putík, D. Putík (Vanke) – Roba,
Deutsch 2:0 (4, 7), J. Medek, Tolar – Lad. Pírek, Luk. Pírek 2:1 (-6, 6,
 -3XWtN00HGHN%tEU±5RED'HXWVFK3RĜt]HN  +URQ
-0HGHN7RODU '3XWtN9DQNH ±/DG3tUHN/XN3tUHN5ĤåLþND
  +URQ%tEU±5ĤåLþND3RĜt]HN  7RODU±5RED
 -3XWtN00HGHN%tEU±/DG3tUHN/XN3tUHN5ĤåLþND
  
7UHQpU.DUORYëFK9DUĥ Jan Vanke.
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
5R]KRGÿt Rypka a Sochor. 'LYiNĥ 100.

NOHEJBAL
/,*$08å,

SUĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3RUXED
 6RNRORY
 -LKODYD
 9VHWtQ
 +DYtĜRY
 6ODYLD3UDKD
 .ROtQ
 /LWRPČĜLFH
 .ODGQR
10. Ústí n/L
%HQiWN\Q-
3URVWčMRY
3ĜHURY
7ĜHEtþ
âXPSHUN
16. Vrchlabí
)UêGHN0tVWHN
.DGDĖ










3





0



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0
 
 
 
 
 
0 0
 
 










1





0












1





0












7:10





0:0



NROR
1.$XVWLQ9VHWtQ±6./LDSRU:LWWH.DUORY\
9DU\7-6RNRO+ROLFH±01.PRELOSURYiV
0RGĜLFH
NROR
6./LDSRU:,77(.DUORY\9DU\±7-6RNRO,
3URVWČMRY7-6RNRO+ROLFH±1.$XVWLQ
Vsetín 4:6.
3UĥEčæQiWDEXOND
0RGĜLFH   
 
.9DU\   
 
9VHWtQ   
 
+ROLFH   
 
3URVWČMRY  
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aktuální
zpravodajství
ze sportu
na
Prostìjovsku
na www.
vecernikpv.cz

.$03ĜÌã7Č

NRORSRQGčOt]iĝtKRGLQ
%HQiWN\Q-±)UêGHN0tVWHN  .ROtQ²3UR
VWčMRYÒVWtQ/±7ĜHEtþ.DGDĖ±-LKODYD6RNRORY
±3RUXEDâXPSHUN±6ODYLD3UDKD9UFKODEt±/LWR
PČĜLFH.ODGQR±+DYtĜRY3ĜHURY±9VHWtQ
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
9VHWtQ±.ROtQ+DYtĜRY±3ĜHURY/LWRPČĜLFH±.ODGQR
6ODYLD3UDKD±9UFKODEt3RUXED±âXPSHUN)UêGHN
0tVWHN±ÒVWtQDG/DEHP-LKODYD±6RNRORY  
7ĜHEtþ±.DGDĖ  3URVWčMRY²%HQiWN\QNRORSRQGčOt]iĝtKRGLQ
ÓVWtQ/²3URVWčMRY  .ROtQ±%HQiWN\Q-
.DGDĖ±)UêGHN0tVWHN6RNRORY±7ĜHEtþâXPSHUN±
-LKODYD3ĜHURY±/LWRPČĜLFH9VHWtQ±+DYtĜRY9UFKOD
bí – Poruba (18:00).

HÁZENÁ

VOLEJBAL

þ(6.ê32+É5.2/2

81,4$(;75$/,*$

.RVWHOHFQ+0DORPĨíLFH



5R]KRGÿt .URERWKRYi D .XPPHURYi
9\ORXÿHQt 4:3. 6HGPLÿN\ 0:4/2. 'LYiFL
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
1DYUiWLO0D\HU±'RVWiO3DOLþND+DODPD
 ýtKDO  .Lã / 9DUKDOtN  3RGKUi]VNê 
âYHF3RSHOND%tOHN0*UHSO.QiSHN
7UHQpU/HRã+DYOtN
1HMYtFEUDQHN0DORPčĝLF%
0DUWLQiWD+DYHOND3OHVO

Å9ëERUQčNOXFLGREUp
DGĥOHæLWpGYDERG\´


/HR+$9/Ë.]DVWXSXMtFtWUHQpU.RVWHOFH

675$1$

3URVWĨMRY9HONp0H]Lítġt

RGORÿHQR

'DOät YëVOHGN\  NROD ,YDQþLFH  ÒMH]G X
%UQD2ORPRXF+ROHãRY
7HOQLFH  %RKXQLFH  .XĜLP  -XOLiQRY
QHKOiãHQR

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 ,YDQþLFH
    
 .RVWHOHFQ+    
 +ROHãRY
    
 %RKXQLFH
    
 6..XĜLP
    
 9HONp0H]LĜtþt     
 -XOLiQRY$     
 3URVWčMRY     
 2ORPRXF    
 7HOQLFH
    
 0DORPČĜLFH%     
 ÒMH]GX%UQD     
.$03ĜÌã7Č

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Pátý ročník beachvolejbalového turnaje Dudy
Cup 2020 znovu proběhl ve znamení nadšeného amatérského
sportu a charitativní pomoci. Jak
už z názvu akce vyplývá, ženy a dívky (dokonce výjimečně i dva muži)
3ĝHGHKUiYDQpNROR
sportovali pro dobrou věc, neboť
+DYtíRY3URVWĨMRY celý výtěžek byl věnován na boj
4:1 s rakovinou prsu.
(1:1, 2:0, 1:0) „Letos se nám podařilo díky startovnému zúčastněných děvčat a dobro%UDQN\  &LKOiĜ 'RNWRU   .RWDOD ] WUHVWQpKR
VWĜtOHQt  'RNWRU &LKOiĜ   5DãQHU &KURERþHN  volným příspěvkům diváků i přátel
±&KOiQ 6RYDäiOþtN 5R]KRGÿt&DEiN3LOQê± vybrat 16 131 korun, důležitá samo%DUWHN%RKXQČN9\ORXÿHQt 6:4. 9\XæLWt 0:0. 9RVOD zřejmě byla také podpora partnerů

a sponzorů. Všem moc děkuji, kompletní částku opět věnujeme Alianci
žen s rakovinou prsu o.p.s., konkrétně
jejímu projektu Bellis. Ten se zaměřuje na mladé pacientky do čtyřiceti
pěti let věku, jež procházejí nebo
prošly léčbou spojenou s nádorovým
onemocněním prsu,“ sdělila hlavní
organizátorka Dudy Cupu Nikola
Dudová.
Tentokrát v areálu Beach Sport Prostějov bojovalo dvanáct tříčlenných
týmů. „Loni jsme měly rekordních
dvacet trojic, což bylo po pravdě už
trochu moc, končily jsme finálovým
zápasem skoro za tmy. Proto šla početnost startovního pole o něco dolů,
aby celý den probíhal ve větší pohodě
bez časového stresu. Holky si to, myslím, parádně užily a všechny máme
radost, že se i tak vybralo tolik peněz,“
těšilo Dudovou.
Tucet trojek byl rozdělen do dvou
základních skupin, kde vždy šest cel-

ků hrálo každý s každým. První čtyři
družstva v pořadí obou grup postoupila do čtvrtfinále play-off, zbylé čtyři kolektivy zápolily o 9. až 12. místo. Celý
den panovalo krásné letní, vpravdě
dokonale plážové (byť velice horké)
počasí. Celkový triumf nakonec oslavily Pijavice, stříbro získaly Princezny
a třetí skončilo Prosecco.
Na pohled poutavým specifikem
Dudy Cupu přitom je, že sličné beachvolejbalistky nastupují v růžovém
oblečení, což platilo i pro aktuální
pátý ročník. „Je to taková naše tradice, kterou děvčata dodržují,“ potvrdila Dudová. Obvyklou součástí
maximálně vydařeného klání se navíc
opět stala polední přednáška pracovnic projektu Bellis na téma prevence
rakoviny prsu. „V osvětě mezi ženami
vedoucí ke včasné diagnostice této
nemoci spatřujeme velký přínos naší
akce,“ zdůraznila Nikola Dudová.
fotogalerie na www.vecernikpv.cz














NRORVRERWD]iĝt
9HONp0H]LĜtþt7HOQLFH,YDQþLFH.XĜLP
+ROHäRY  3URVWčMRY   , JuOLiQRY0DORPČĜLFH%  ÒMH]G
X%UQD2ORPRXF  %R
KXQLFH.RVWHOHFQ+  

BEACHVOLEJBALOVÁ CHARITA V RŮŽOVÉM: DUDY CUP 2020
VYBRAL NA BOJ S RAKOVINOU PRSU PŘES ŠESTNÁCT TISÍC KORUN

NROR

31:24 (11:10) 3URVWĨMRYðHOP\%UQR
2:3
%UDQNRYëVOHG


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD 2ORPRXF2O\PS3UDKD
  1HMYtFHERGĥ6WPSHOR
Yi6FKOHJHORYiD%MHUUHJlUGRYiSR%RXãNR
Yi.RFPDQRYi+DYOtþNRYi+RGDQRYi 
3ĝHURY/LEHUHF  1HMYtFHERGĥ
'LDWNRYi3ROiãNRYi7UQNRYi.YDSLORYi
6YRERGRYi 3ĝHURY/LEHUHFRGORåHQR 
2VWUDYD)UëGHN0tVWHNRGORåHQR ãWHUQEHUN
.3%UQRRGORåHQR
.RURQDYLUVHæHQiP]DWtPY\KëEDOERKXæHODæ
GR]DÿiWNX81,4$YROHMEDORYpH[WUDOLJ\æHQWR
QHY\GUæHOR 7čVQč SĝHG VRERWQtP ]DÿiWNHP
81,4$ YROHMEDORYp H[WUDOLJ\ æHQ PXVHO 6RNRO
ãWHUQEHUN ]UXäLW VYĥM ]iSDV V .3 %UQR VWHMQč
MDNR)UëGHN0tVWHNV2VWUDYRXDSĝHVXQRXWKR
QDQiKUDGQtWHUPtQ
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 9.%UQR

 2ORPRXF

 3URVWčMRY 
 /LEHUHF

 2VWUDYD

 2O\PS3UDKD 
 .3%UQR

 âWHUQEHUN 
 )UêGHN0tVWHN
3ĜHURY
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NRORÿWYUWHN]iĝtKRGLQ
/LEHUHF)UêGHN0tVWHN  2O\PS2VW
UDYD9.%UQR2ORPRXF  âWHUQEHUN3URV
WČMRY RGORåHQR 3ĜHURY.U3ROH 
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
.U3ROH/LEHUHF  3URVWčMRY3ĝHURY  ,
âWHUQEHUN2ORPRXF RGORåHQR 2VWUDYD9.%UQR
)UêGHN0tVWHN2O\PS

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042

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

NROR

Brno - Olomoucko

RGORÿHQR

'DOät YëVOHGN\ NROD 3DUGXELFH  ÓVWt
Q/      1HMYtFH
ERGĥ âYUGOtN  9\RUDO  3RWRþHN 
 6YHMFDU  )DLW  'DYLG   2VWUDYD
 86. 3UDKD     
1HMYtFH ERGĥ 1iEČOHN  +HLQ]O  3
%RKDþtN0DUHã6HKQDO6DPRXUD
 2SDYD6YLWDY\ 
  1HMYtFH ERGĥ âLĜLQD  =EUi
QHN-XUHþND3UROHWD:HOVFKD
'UDJRXQSR +UDGHF.UiORYp'čÿtQ
  1HMYtFHERGĥ
/RãRQVNê+DODGD6WDPHQNRYLþ
âLãND  -HåHN  äLNOD   1\PEXUN 
.ROtQRGORåHQR

Olomoucko - Nymburk


95:98

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD
86.3UDKD+UDGHF.UiORYp 
 1HMYtFHERGĥ Macura 27, O.
6HKQDO6DPRXUD3HWHUND6HGPiN
 âRXOD D /RãRQVNê SR   2ORPRXFNR
1\PEXUN  1HM
YtFH ERGĥ 3DO\]D  9iĖD  âDQWHOM 

%H]EUDGLFD  3HNiUHN   +UXEDQ  .Ĝtå
+DUGLQJ7ĤPD 6YLWDY\3DUGXELFH
     1HMYtFH ERGĥ
6OH]iN3UROHWD0DUNR0DWČM6YR
ERGD  :HOVFK   âYUGOtN  9\RUDO 
'XQDQV6ODQLQD ÓVWtQDG/DEHP
2VWUDYD  1HMYtFH
ERGĥ)DLW6YHMFDU$XWUH\+DQHV
  3 %RKDþtN D :DWHUPDQ SR  âPtG D
$OOH\QSR
SUĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Opava
 1\PEXUN
3. Brno
 ÒVWtQ/
 2ORPRXFNR
 'ČþtQ
 3DUGXELFH
 +U.UiORYp
 86.3UDKD
1+2VWUDYD
6YLWDY\
.ROtQ

2

1










2

1










0

0










203:166

78:61










100.0

100.0










.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGD]iĝtKRGLQ
+U.UiORYp%UQR RGORåHQR 1\PEXUN'ČþtQ
RGORåHQR  2SDYD  2ORPRXFNR 3DUGXELFH 
.ROtQ RGORåHQR 1+2VWUDYD6YLWDY\  
86.3UDKDÒVWtQ/  
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
ÒVWtQ/+U.UiORYp  86.3UDKD
6YLWDY\  .ROtQ1+2VWUDYD RGORåH
no), 2ORPRXFNR3DUGXELFH'ČþtQ2SDYD
RGORåHQR 1\PEXUN%UQR RGORåHQR 

výsledkový servis

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. září 2020

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$´

4. kolo:

NROR

9ODñLP3URVWĨMRY

RGORÿHQR
1:1 (1:0)

.RQLFH3DVHND 3:0 (2:0) 1ĨPġLFHQ+9tFRY

Branky:  2 âHYþtN YOD  ±  6]RWNRZVNL
5R]KRGÿt1HGYČG±1RYiNâLPiþHNå.
+RUiN±2âHYþtNDiváci:

'XNOD3UDKD7íLQHF
3:1 (2:1)

BrankyD.DPHQê-DãtþHN5R]KRGÿt
âWČSiQ±6WUDND0LOHNåOXWpNDUW\3ČUXãND
±9RMWiãHNDiváci:
6HVWDYD.RQLFH+XĖND±)%tOê 8OOPDQQ 
3URFKi]ND 5XV / %tOê  +ROXE  ± 'UHãU
âLUĤþHN 3ČUXãND  3ĜtNRSD  - .UiVD 
)UDQF ±.DPHQê-DãtþHN .QROO 
7UHQpU3HWU8OOPDQQ

Branky:.R]PD6HXQJ%LQ'RXP
ELD ±  &LHQFLDOD 5R]KRGÿt 'XEUDYVNê ±
0DWRXãHN9ROIå..R]PD.RYDĐ±
)ROW\QDiváci:

Å8WNiQtQHE\ORWDNMHGQRGXFKp
MDN E\ VH SRGOH VNyUH PRKOR
]GiW´ 3HWU8//0$11WUHQpU.RQLFH

-LKODYD/tñHç

&KUXGLP9\ñHKUDGRGORÿHQR
9DUQVGRUI%ODQVNR 1:1 (0:1)
Branky:  2QGUiþHN SHQ  ±  .DQLD
5R]KRGÿt0DFKDþ±.XEU0HOLFKDUå.
'DQLHO 1RYiN ±  - âDãLQND  .OXViN
.RSLþiU5%XFKWDDiváci:

7iERUVNRÔVWtQ/ 0:2 (0:0)
Branky:  %D]DO  3URãHN 5R]KRGÿt
+RXGHN±+XU\FK9iĖDå.3URYD]QtN
%UDEHF±.XãHMDiváci:

þLÿNRY.UiORYp

0:2 (0:0)

Branky:  =iYLãND  3UHNRS 5R]KRGÿt
+RãHN±0RMåtã%XUHãBez karet. Diváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 +UDGHF.UiORYp
 äLåNRY
 /tãHĖ
 'XNOD3UDKD
 ÒVWtQ/
 9DUQVGRUI
 %ODQVNR
 9ODãLP
 &KUXGLP
3URVWčMRY
-LKODYD
7ĜLQHF
7iERUVNR
9\ãHKUDG



























































































.$03ĜÌã7Č

'RKUiYNDNROD~WHUë]iĝtKRGLQ

&KUXGLP-LKODYD
'RKUiYNDNRODVWĝHGD]iĝtKRGLQ
7ĜLQHF9ODãLP
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
+UDGHF.UiORYp9\ãHKUDG  /tãHĖ
9ODãLP3URVWčMRY7iERUVNR7ĜLQHF-LKOD
YDÒVWtQ/&KUXGLP%ODQVNRäLåNRY 
 9DUQVGRUI'XNOD3UDKD  
02/&83

NROR5RVLFH±%UQRNÒVWtQ2±=OtQ

+RVWRXĖ±0ODGi%ROHVODY$ULWPD3UDKD±'XNOD
3UDKDN9OWDYtQ±).3ĜtEUDPN9\ãNRY±
6ORYiFNR N 3HWĜNRYLFH ± 6LJPD 2ORPRXF 
'RPDåOLFH ± ÒVWt Q/  +OXELQD ± .DUYLQi 
9\VRNp 0êWR ± 3ĜHSHĜH  3RYOWDYVNi IRWEDORYi
DNDGHPLH ± 7iERUVNR N )UHQãWiW S5 ± %DQtN
2VWUDYD  .DUORY\ 9DU\ ± 9\ãHKUDG RGORåHQR
=QRMPR±/tãHĖN+OXþtQ±7ĜLQHFN9HOYDU\
±%RKHPLDQV3UDKD0RWRUOHW3UDKD±&KUXGLP
N9HONp0H]LĜtþt±6.3URVWČMRYN6UELFH±
9ODãLPNýHVNê%URG±&KOXPHFQ&N
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

/LSRYiðWHUQEHUN1:3 (0:1)
Branky: 0LODU±D.U\O5R]KRGÿt
âWČWND±3RODQVNê0DWXOtNåOXWpNDUW\+UD
EiOHNDiváci:
6HVWDYD/LSRYp+ROiVHN±äLOND 3HNDĜ 0L
ODU.UiO0XVLO .YDSLO ±+UDEiOHN+RUiN 
3ĜLNU\O  +UXãiN 3DOOD  )LDOND  -DPULFK 
6WU\N ±2EUXþD
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å%RKXæHOQiPQHSĝiORäWčVWt´


3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp



VWUDQD

.UDOLFHQ+%RKXçRYLFH
1:3 (0:3)
Branky: &LEXOND±$UQROG0.UiO
 - .UiO 5R]KRGÿt 6HGOiþHN ± âWČWND
0DWXOtNåOXWpNDUW\9DORXFK±$UQROG
Diváci:
6HVWDYD .UDOLF 0LOHU ± 5XV 3URNRS +ODþtN
1ČPþtN ± âXS  =DSOHWDO  9DORXFK 
'UDþND  9LQFRXUHN %DUDQ ± *iERU &LEXOND
+UDMtFtWUHQpU3HWU*RWWZDOG


VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD 0RKHOQLFH ² %URGHN X
3ĝHURYD    5\ED 'DQLHO ± 2PHOND -DQ
.XGOLþND-DQ2WiKDO7RPiã/LWRYHO²5DSRWtQ
 [1DYUiWLO/LERU)LãDUD-DQ±âHYþtN-LĜtÓVWt
²=iEĝHK  [1HK\ED-DQ+RORXEHN3HWU
6HQFRYLFL3DWULN'RODQ\²0HGORY  /LãND
0DUWLQ0DFKiþHN7RPiã)RXNDO$OHã±9\EtUDO,YDQ
9HONp/RVLQ\²-HVHQtN  [âLQRJO0DWČM
/XWtQ²åHODWRYLFH  3.9\PD]DO-LĜt±
*ROGHPXQG/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 ÒVWt
      
 /LSRYi
      
 /XWtQ
      
 5DSRWtQ
      
 9HONp/RVLQ\       
 'RODQ\
      
 äHODWRYLFH
      
 %RKXĖRYLFH       
-HVHQtN
      
0RKHOQLFH
      
/LWRYHO
      
%URGHNX3Ĝ       
0HGORY
      
=iEĜHK
      
.UDOLFHQ+       

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR


VWUDQD
'DOät YëVOHGN\  NROD 1iPčäģ Q+ ²
&KYiONRYLFH  ['RVWiO0DUWLQ±[.RWHN
/XFDV.D]iU7RPiã+OXERÿN\²7URXEHOLFH
  [ 3XGLO %URQLVODY 5HåQê 7RPiã ± 3DYOtN
2OGĜLFK2OHäQLFH²%čONRYLFH/HäģDQ\  
[3XFKU5RPDQ0D\HU)UDQWLãHN.RYiþ0DUWLQ
=DSOHWDO 3DWULN ± 6NOHQiĜ 0LFKDO %RKGtNRY ²
&KRPRXWRY  [+DWRĖ-DURVODY+ODYDWê
-DNXE ± 5RFKQRYVNê -DQ ĜHWč]iUQD ² 0DOHWtQ
  %DM]D.DUHO±[-HGHOVNê/XNiã%HUDQ
'DQLHO0LFKDOþiN0LODQ+DėRYLFH²/HVQLFH
  [ .ĜHQHN /XNiã %DOYtQ -DNXE 5RXEDOtN
âWČSiQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 .RQLFH
      
 &KYiONRYLFH       
 0DOHWtQ
      
 ěHWČ]iUQD
      
 /HVQLFH
      
 +OXERþN\
      
 3DVHND
      
 %RKGtNRY
      
 %ČONRYLFH/DãĢDQ\       
1iPČãĢQ+       
7URXEHOLFH
      
&KRPRXWRY       
+DĖRYLFH
      

60226,$7ĜÌ'$6.%
NROR 'XE Q0 ² 2SDWRYLFH    .XUIUVW
0DUWLQ 3OXPORY ² %čORWtQ    )DMVWO .DUHO
± /KRWVNê 0DUHN 1RYRVDG $QWRQtQ 0XFKD 3HWU
0XULQ2QGĜHM%HėRY²/LSQtNQ%  .\WOLFD
7RPiã ± +XUWD 'DYLG .RYDĜtN /XNiã )LOLSHF )LOLS
þHFKRYLFH².RVWHOHFQ+  +DORX]ND)LOLS
±6NDOQtN-DQ*UXOLFK/XNiã6ODYRQtQ²8UÿLFH
 *DVKL3DMWLP±+DORX]ND3HWU)UHKDU-DURVODY
0HQãtN7RPiã âHYþtN 0LFKDO YO  +). 2ORPRXF
Å%´².RMHWtQ  [5HSþHN0DUWLQ[1ČPHF
(ULN6YUþLQD7RPiã'HUFR-LĜt0DUHþHN0LODQ YO 
3URWLYDQRY ² 1RYp 6DG\ Å%´    6HGOiN
'DOLERU 1HMHGOê 'DQLHO ± 1RYRWQê 0LODQ 5LFKWHU
'RPLQLN5HSþtN0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSQtNQ%       
 %ČORWtQ
      
 1RYp6DG\       
 8UÿLFH
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
 %HĖRY
      
 þHFKRYLFH       
 .RVWHOHFQ+       
 6ODYRQtQ
      
'XEQ0
      
3URWLYDQRY       
2SDWRYLFH
      
.RMHWtQ
      
3OXPORY
      
%7ĜÌ'$6.83,1$Å$´
NROR.OHQRYLFH².RYDORYLFH  =DSOHWDO
/XNiã %RURYVNê 0DUHN ± =DYDGLO -RVHI 5\ERYLþ
)LOLSäLGOtN'XãDQ=H]XOD=GHQČNÓMH]GHF²3LYtQ
   3.  =HOHQê -LĜt %RXFKDOtN 7RPiã
)DELiQ 0DUHN ± 7UDMHU 'DYLG .RQXSND /XNiã
=HOHQê-LĜt YO +RUQt0RäWčQLFH²2WDVODYLFH
3.ÓVWt²åHODWRYLFHÅ%´  )U\GU\FK
/XNiã±[7RPHN.U\ãWRI[.OLPHN5RPDQ.UiO
9LNWRU6WDYČO5DGHN7URXEN\²-H]HUQLFH  
3.6WRNOiVHN/XPtU6NRSDO-LĜt%Ui]GD'DQLHO
±[6LPRQ-DNXE0RVWNRYLFH²5DGVODYLFH
 .D]GD7RPiã9UFKRVODYLFH²7RYDÿRY
 +RUiN3DYHO0DFKiOHN-DQ±0UiþHN2QGĜHM
3DV]'DQLHO5XPSOtN3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RYDORYLFH       
 5DGVODYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 ÒMH]GHF
      
 7RYDþRY
      
 7URXEN\
      
 2WDVODYLFH       
 9UFKRVODYLFH       
 3LYtQ
      
.OHQRYLFH
      
-H]HUQLFH
      
+RUQt0RãWČQLFH      
0RVWNRYLFH       
ÒVWtÄ%³
      
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
 NROR =YROH ² 0RUDYVNë %HURXQ  
3.[+DYOtþHN5RPDQ5ROOHU0LFKDO±[
/DFPDQ 'DYLG 6PUæLFH ² 9HONi %\VWĝLFH 
  9DĜHND 0LFKDHO ± /RãĢiN 'DYLG .RXSLO
0LFKDO þHUQRYtU ² +DQi 39    1RYiN
-DNXE/RäWLFH²6ODWLQLFH  [0RUiYHN
5RPDQ )DOWêQHN 5RVWLVODY ± 3OXKiþHN -LĜt
.RæXäDQ\²ãWHUQEHUNÅ%´  3.[
6RXãHN 0DUWLQ /DNRPê /XNiã ± 0XGUiN7RPiã
=iKRUD-DQ2GVWUþLO5RPDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /RãWLFH
      
 +DQi39
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 .RåXãDQ\
      
 6ODWLQLFH
      
 -HVHQHF
      
 +QČYRWtQ
      
 =YROH
      
 9HONê7êQHF       
'RORSOD]\
      
0RUDYVNê%HURXQ      
ýHUQRYtU
      
6PUæLFH
      
âWHUQEHUNÄ%³       

SN

5R]KRGÿt.UiWNê±+RUiN+UEiþHNåOXWpNDUW\
07RPHN6SLOOHU RED1 'LYiNĥ
VHVWDYD1čPÿLF&KPHODĜ±ěH]iþ01DYUiWLO
6SLOOHU &KDOiQHN ± .RUþiN äXSND 6WXGHQê
-RUGiQ±.ROHþNiĜ07RPHN6WĜtGDOL27RPHN
+UDEDO)UêGD%XULiQHN3ČQþtN
7UHQpU3DYHO9RUiþ
VHVWDYD9tFRYD'RNRXSLO±0OþRFK+XPSROtþHN
'0UĖND&K\WLO±âREU9iYUD7HVDĜtN-HåHN±
'RVWiO 3 3OLVND 6WĜtGDOL 5R]VtYDO 0 3OLVND
7UQHþND30UĖND 7UHQpU0LURVODY.UXWRYVNê

Å&HOë ]iSDV WDKDOL ]D NUDWät
NRQHFERGMVPH]tVNDOL´



3DYHO9RUiþWUHQpU1ČPþLFQ+

VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD8UÿLFHÅ%´²9UDKRYLFH
 $QWRQtþHN -DNXE ± [ 'YRĜiN -DQ %XNRYHF
6YDWRSOXN +DQiN )UDQWLãHN 'ROHåHO -LĜt 'UæRYLFH
² %URGHN X .RQLFH    [ 'RNRXSLO -DNXE
[ .RXWQê 0LFKDHO %URVV 3HWU 9DOHQWD 6DPXHO
± +DQiN 0DUWLQ 7LäWtQ ² 3WHQt    'RVSLYD
2OGĜLFK3OXPORYÅ%´²%URGHNX39  .RWOiU
9ODGLPtU .RODĜtN 0LFKDO %iUWD 9ODGLPtU ± -DQXUD
*LRYDQQL )U\V 2QGĜHM 9ëäRYLFH ² 'REURPLOLFH
  +êåćDO5RPDQ±1RVHN=GHQČN1HGČOD
7RPiã5LFKWHU3DWULN9iFODYtN-DQâSDþHN-DNXE
.UDOLFH Q+ Å%´ ² 1H]DP\VOLFH    [
3HWUåHOD =GHQČN [ =DSOHWDO /HRã *iERU 3DWULN
3HWUåHOD2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQ+Ä%³       
 'REURPLOLFH
      
 3WHQt
      
 'UåRYLFH
      
 1H]DP\VOLFH
      
 9UDKRYLFH
      
 9tFRY
      
 8UþLFHÄ%³
      
 %URGHNX39
      
3OXPORYÄ%³
      
9êãRYLFH
      
%URGHNX.
      
1ČPþLFHQ+       
7LãWtQ
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$
4.kolo %URGHN X 39 Å%´ ² 2WDVODYLFH Å%´ 
 3.[0DWRXãHN-DURPtU6WHMVNDO7RPiã
6HOXFNê /XNiã ± [ 5XãLO 3DYHO âDWQê -DURVODY
1RYiN1LNRODVþHFKRYLFHÅ%´²2OäDQ\  
.OYiþHN-RVHI±[3RVStãLO$QWRQtQ6DPHN0DWČM
5RN\WD /XNiã %LVNXSLFH ² %HGLKRäģ   
6PêNDO 0DUWLQ 7UiYQtþHN 0DUWLQ ± [ +iMHN -DQ
+UXEê=GHQČN.KêU$OH[DQGU3DYORYLFH².RVWHOHF
Q+Å%´3.
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OãDQ\
      
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 2WDVODYLFHÄ%³       
 äHOHþ
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 %HGLKRãĢ
      
 %URGHNX39Ä%³       
 3DYORYLFH
      
 %LVNXSLFH
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
4. kolR =GčWtQ ² .ODGN\  3.  /XNi ²
3URWLYDQRYÅ%´  [3OXKiþHN-DNXE[
9\GUåHO3HWU[-HGOLþND'DYLG-RUGD2QGĜHM0RWO
/XNiãâWDID3DYHO%XUHã3DYHO9LOpPRY²þHFK\
S.  3.9RVWUHMå-DQâNĤUHN3DYHO±
6PpNDO-LĜt6DXOLFK$GDP3ĝHP\VORYLFH²%URGHN
X . Å%´    3. 7\O /XNiã7\O 0DUWLQ
+RUQtþHN 0LURVODY ± [ +DUWO )UDQWLãHN =HPiQHN
5RPDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /XNi
      
 ýHFK\S.
      
 .ODGN\
      
 =GČWtQ
      
 9LOpPRY
      
 +YR]G
      
 %URGHNX.Ä%³       
 3URWLYDQRYÄ%³       
 3ĜHP\VORYLFH       
06'/VWDUätGRURVW
 NROR 7ĝLQHF ² )UëGHN0tVWHN   
%XUJR 0DWWHR %RUD /XNiã ± %DUWHN -DQ +OXÿtQ
² =EURMRYND %UQR Å%´    %XFKYDOGHN
7RPiã.RYDOD7RPiã2SDYDÅ%´²3URVWčMRY
  %DþRYVNê 0DUHN .RVHN 7DGHiã 6HGOiþHN
âWČSiQ/täHė²=OtQÅ%´-LKODYD²%ODQVNR
   )LOD /XNiã 3DYOtN -DQ )UDQČN 7RPiã
6DYL$GDP =QRMPR ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´ 
 .RKRXWHN6WDQLVODY7XPXUEDDWDU7HPXXOHQ
9RFtOND7RPiã±[.DãSiUHN'DYLG6HHKRI0D[LP
6DĖiN-DURVODY8ULþD)LOLS6ODWLQVNê-DNXE%DQtN
2VWUDYDÅ%´².URPčĝtæ  [/iWDO'HQLV
+RODĖ'RPLQLN6WXFKOtN$OHã±3RVStãLO.DUHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPDÄ%³
     
 %UQRÄ%³
     
 .URPČĜtå
     
 3URVWčMRY
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 -LKODYD
     
 /tãHĖ
     
 7ĜLQHF
     
=OtQÄ%³
     
9tWNRYLFH
     
+OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN      
2SDYDÄ%³
     
=QRMPR
     
%ODQVNR
     
06'/PODGätGRURVW
NROR7ĝLQHF²)UëGHN0tVWHN  [5RþHN
âLPRQ3HWUiN(ULN%HFLN/XERã±9ODþXKD'XãDQ
+OXÿtQ²=EURMRYND%UQRÅ%´  =iYDGVNê
$GDP2SDYDÅ%´²3URVWčMRY  [%ODWQê
-RVHI 1RYiþHN 7RPiã %ODåHM 0DUWLQ &LOHþHN
$GDP ± 5ĤåLþND âLPRQ /täHė ² =OtQ Å%´ 
 0LFKDOtN0LODQ-LKODYD²%ODQVNR  
[6PHMNDO7DGHiã%ODåHN5RPDQ.UHMþR'DOLERU

&K\WUê-DQ+RUiN2QGĜHM±5RãWLQVNê/XNiã)DUQtN
2QGĜHM=QRMPR²6LJPD2ORPRXFÅ%´  
âSDQJU$GDP7iERUVNê0DUHN8ULþD$GDP%DQtN
2VWUDYD Å%´ ² .URPčĝtæ    [ .RYiUQtN
5LFKDUG [ .RXWQê -LĜt .UXSLþND 'DYLG 6LURWHN
7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPDÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 +OXþtQ
     
 7ĜLQHF
     
 -LKODYD
     
 =OtQÄ%³
     
 %UQRÄ%³
     
 2SDYDÄ%³
     
 =QRMPR
     
/tãHĖ
     
)UêGHN0tVWHN      
3URVWčMRY
     
6ORYiFNRÄ%³
     
%ODQVNR
     
9tWNRYLFH
     
.URPČĜtå
     
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
4.kolo-HVHQtN².RQLFH%URGHNX.  
[.Up]HN'DQLHO±2ãOHMãHN$GDPýDSND-RVHI
=DWORXNDO -DQ =iEĝHK ² åHODWRYLFH   
[0RUiYHN-DNXE[+UXEê0DWČM.XWDO'DYLG
+DPSO6DPXHO±ġDSĢXFK7RPiã-XĜtþHN9ODVWLPLO
.R]ORYLFH ² 6ODYRQtQ    .XEDQ 7RPiã
0DFNRYtN-DURVODY0RKHOQLFH²&KRPRXWRY
 [%UXOtN2QGĜHM[.XEtþHN7RPiã1RYp
6DG\²ãWHUQEHUN  .RãĤWHN'DYLG)RMWtN
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MALÁ KOPANÁ

O MISTROVSKÝ TITUL SE PEROU

DOBROCHOV A CHALOUPKA,

V ZÁKRYTU ČÍHÁ LAŠKOV
PROSTĚJOV Druhé kolo podzimní dohrávky okresních soutěží
v malé kopané ČUS Prostějovska
2019/20 se v 1. lize mužů obešlo
bez překvapení. A boj o regionální
zlato i další medailové posty zvolna vrcholí.
Ve Vrbátkách dominovaly oba vedoucí týmy tabulky SK Tomek 99
Dobrochov i SK Chaloupka Prostějov, které shodně porazily jak domácí FK, tak nováčka z Bohuslavic.

A drží společné postavení v čele se
shodným počtem bodů, přičemž
dobrochovský obhájce titulu je první díky lepšímu celkovému skóre.
Na třetí místo se posunul 1.FC Laškov díky tomu, že v Kobeřicích deklasoval tamní Kobru 7:0 i dosud
bronzový FC Daniels Prostějov 9:1.
Na duo největších favoritů ztrácí jen
tři body, Daniels je o další tři punkty čtvrtý. Ostatní čtyři mančafty už
mají větší manko.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
1. kolo- hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – SK Chaloupka Prostějov 1:2, Vrbátky
– SK Tomek 99 Dobrochov 2:5, Chaloupka PV – FK Bohuslavice 2:0, Bohuslavice – Dobrochov 2:7.
Hřiště Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – TJ Orli Otinoves 1:3, Kobeřice – 1.FC
Laškov 0:7, Otinoves – FC Daniels Prostějov 3:3, Daniels PV – Laškov 1:9.
'REURFKRY
&KDORXSND39
/DãNRY
'DQLHOV39
2WLQRYHV
9UEiWN\
.REHĜLFH
%RKXVODYLFH
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„Cíl? Dostat se
do Brazílie,“ hlásí

IRWEDOLVWD=ERőLO
PROSTĚJOV Zajímavou zkušenostmázasebouTomášZbořil,fotbalista Klenovic. Osmadvacetiletý
hráč totiž nedávno nakoukl do
reprezentace neslyšících. A nešlo
jen o trénink, zúčastnil se totiž
rovněž „přáteláku“ proti Polsku.
Spokojenost mohl mít přitom
hned dvojitou, jeho tým vyhrál,
sám si navíc užil maximální možný pobyt na hřišti. Hráč Klenovic,
který pravidelně nastupuje v I.B
tříděOlomouckéhoKFStakmáza
sebou zajímavý zážitek a cennou
zkušenost, která se mu může hodit i v soutěžních zápasech.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
ƔƔŠlo o vaši první zkušenost?
„Nehrál jsem poprvé, za reprezentaci
hraji už od 17 let. Mezitím jsem měl
pauzu. Po nástupu nového trenéra jsem
se rozhodl pro návrat, od loňska pod
jeho vedením hraji.“
ƔƔ Co pro vás znamenalo reprezentovat Českou republiku?
„Je pro mě čest reprezentovat. A chci to
dotáhnout co nejvýše.“

6QO¾w <DQąKN O¾ \C UGDQW X[FCąGPÆ
MN¾PÊU2QNUMGO0GEJEGCNG\čUVCVLGP
WRą¾VGNUMÚEJ\¾RCUč Foto: Facebook

ƔƔ Proti Polsku jste odehrál celý
zápas. Čekal jste takovou porci minut?
„Ano, počítal jsem s tím, nebylo to pro
mě překvapení.“
ƔƔ Jak hodnotila vaši účast v reprezentaci rodina a spoluhráči v Klenovicích?
„Všichni mě v tom moc podporují.
A měli velkou radost z naší výhry nad
Polskem.“
ƔƔ Máte další cíle v reprezentační
kariéře?
„Naším cílem je připravit se na kvalifikační zápasy proti Francii a Turecku,
které se odehrají na jaře. Měli jsme hrát
letos, ale kvůli covid-19 se to odložilo.
Cílem pak pro tým i pro mě je postup
na Deaflympiádu, která se bude konat
příští prosinec v Brazílii.“

Finále se odehraje ve Vícově
PROSTĚJOV Neutrální půda čeká
dva poslední soky, kteří zůstali ve
hře po předchozích kláních v rámci
fotbalového poháru OFS Prostějov.
Do finále se nakonec probojovaly
Kladky coby zástupce III.B třídy a
Brodek u Prostějova, který hraje II.
třídu, tedy okresní přebor. Mírným
favoritem je tedy Brodek. Výhodu
domácího týmy ale ani jeden ze
soupeřů nepozná, mač se totiž odehraje ve Vícově.

„K rozhodnutí došlo minulý týden.
Padlo proto, že je to zhruba na půl cesty, a tudíž maximálně pohodlné pro
oba týmy. A zároveň se jedná o nově
upravené hřiště s pěkným prostředím,“
poznamenal sekretář prostějovského
OFS Petr Antoníček. Utkání se podle
aktuálního plánu odehraje 30. září
od 16 hodin. Pokud to tedy umožní
epidemická situace a s tím související
politická rozhodnutí.
(sob)

kultura

jjací
ací bbyli
yli ol
olympici
lympicci u vody…
vodyy…

daøilo
komu se ne
a komu

Hudbou proti chladu

Na pláži pod hvězdami zazněly hity svižné (třeba Vlak, co nikde nestaví, Želva, Dynamit), romantické (Okno mé
lásky), méně známé (např. Kanagom)
a hlavně nesmrtelné osobní výpovědi
(Dávno, Jako za mlada, Já nejsem zlej
či Jednou, v jehož závěru si Petr Janda
střihl perfektní kytarové sólo). Vše coby
druhý přídavek zakončila píseň známá
jako Slzy tvý mámy. Pak už se nad pláží

3x foto: Martin Zaoral

rozezněl reprodukovaný Wonderfull
World Luise Armstronga.
Mnohé z přítomných zejména na začátku koncertu zaskočilo ochlazení, které
přišlo po teplém podzimním dni. „Dříve nás mnohawattová světla na pódiu
pěkně opékala, ale tahle doba už je pryč.
Takže nám teď nezbývá než zahřát sebe
i vás muzikou,“ prohlásil mezi písničkami Petr Janda, který v tomto ohledu
fungoval jako kotelna na sídlišti. A to
i přesto, že on sám bojoval s rýmou.

aneb videa.
názorDokument se vrací do
Králové
období společného
sledování filmů
à
v přítmí obýváků nebo improvizovaných kinosálů, kde zážitek ze sledování
doprovází simultánní dabing,“ přidala
Tylová.
Jak už v kině Metro bývá dobrým zvykem, film se neobejde bez některých
protagonistů. V tomto případě do Prostějova zavítají tvůrci dokumentu režisér i scénárista Lukáš Bulava a herec i
scénárista Petr Svoboda.
Králové videa to v Prostějově rozjedou tento pátek 25. září ve 20.00
hodin. Po filmu bude následovat
afterparty. Tedy pokud nepřijdou razantnější vládní opatření v souvislosti
s koronavirovou pandemií.
(sob)

Olomoucká amatérská skupina má
celkem 26 členů, na zámku vystavuje
15 z nich. Každý z autorů je zastoupen obvykle jedním dílem. „Obrazy
si vybral sám kastelán. Přihlížel při-

Martin ZAORAL

ČECHY POD KOSÍŘEM Celkem 17 nových obrazů se objevilo
v historických prostorách zámku
v Čechách pod Kosířem. Jejich
autory jsou členové výtvarné
skupiny Olomoučtí. Výstava byla
v úterý 15. září zahájena slavnostní vernisáží.

tom také k tomu, aby se hodily k zařízení i účelu jednotlivých zámeckých
pokojů. Tak se například v loveckém
saloně ocitlo plátno s motivem lesní
cesty či ve velkém sále obraz zachycující houslový koncert,“ přiblížila
Večerníku Eva Kolajová, vedoucí
výtvarné skupiny Olomoučtí.
Uvedená výtvarná díla by na zámku měla být k vidění až do neděle
11. října. Expozice bude přístupná v září denně mimo pondělí od
9:00 do 17:00 hodin a v říjnu ve
1NQOQWEMÆXÚVXCTPKEGXGURQNGéPQUVKMCUVGN¾PC\¾OMWXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO/CTVK stejnou dobu ovšem pouze o víPC8¾PK
(QVQCTEJKXXÚVXCTPÆUMWRKP[1NQOQWéVÊ kendech.

Na zámku vystavuje výtvarná skupina Olomoučtí

Z VERNISÁŽE

Samy pořadatele zaskočila nižší účast,
než s jakou počítali. Příčiny byly různé. Z důvodů souvisejících s šířením
nemoci covid-19 nebyl přítomný na-

Ą¾FKNEQXKFKNCMQVC

Skuteční milovníci hudby odcházeli
s pocitem, že pro něco podobného stojí za to žít. „Vystoupení Olympicu bych
si nikdy nemohl nechat ujít. Za poslední roky jsem byl na všech pěti, které se
tady u nás konaly. Kromě toho jsem si
zajel i do Prahy na tříhodinový koncert
u příležitosti 55 let existence kapely.
A řeknu jediné. To, co zvládne Petr Janda coby zpěvák a sólový kytarista, to by
drtivá většina dnešních mladých muzikantů nikdy nevydržela. Vždyť někteří
mají problém, aby vydrželi na pódiu
hodinu!“ srovnal Oli Vidmuch, který
je sám aktivním hudebníkem. „Jsem
tady s kamarády muzikanty, až přijdeme dneska v noci domů, tak si určitě
nějaké písničky Olympicu zahrajeme.
Já osobně mám nejraději Dávno a Ulice, ty určitě nebudou chybět,“ dodal
Vidmuch.

příklad ani náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil, který nad akcí
převzal záštitu. „Olympici předvedli
naprosto excelentní výkon. Bohužel
na pláži bylo nečekaně málo lidí. Ale
vzhledem ke vzrůstající panice související s koronavirem a opatřením vlády se možná ani není co divit. Tolik
telefonátů jako dnes dopoledne jsem
už hodně dlouho neměl. Všichni se
ptali, zda koncert bude. Myslím, že
spousta lidí pro jistotu vůbec nepřišla,“ povzdechl si Petr Zlámal z pořádající agentury HIT TRADE.
O to trapněji působili lidé užívající si
koncert za plotem. Mnozí si s sebou
vzali i skládací rybářské židličky, na
nichž usedli uprostřed cesty lemující nádrž. „Našli se i tací, kteří si ještě
pochvalovali, že se zadarmo nechali
přivézt z Prostějova autobusem.
Přitom vstupenky u nás byly nejlevnější v celé republice,“ kroutil hlavou
pořadatel.
Koncert Olympicu stylově zakončil
letošní seriál akcí na pláži U Vrbiček.
„Tento rok to celkově bylo hodně slabé
jak kvůli koronaviru, tak i počasí. Nezbývá než doufat, že se opět sejdeme
v lepších časech,“ uzavřel Petr Zlámal.

2GVT,CPFCLGPGLGPLGFPQW\PGLX÷VwÊEJNGIGPF
JKUVQTKG éGUMÆ JWFD[ CNG VCMÆ RąÊTQFPÊ ×MC\
UXÆJQFTWJW
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Také se těšíte na společný koncert Jiřího Pavlici s kapelou Hradišťan společně s Hanou
a Petrem Ulrychovými a jejich skupinou Javory Beat? Pokud ano, nemusíte se bát, že o tento výjimečný
zážitek přijdete. Koncert spřízněných muzikantů, kteří nám desítky
let odhalují krásu moravských písní, se bude konat v úterý 22. září ve
Společenském domě v Prostějově.
Původně se akce měla konat začátkem dubna, kvůli opatřením proti
koronaviru byla přesunuta na září.
Zájem o ni byl tak velký, že se pořadatelé rozhodli místo jednoho uspořádat hned koncerty dva. Ten odpolední bude zahájen v úterý 22. září

od 17:00 hodin, večerní pak ve stejný
den od 20:00 hodin. „Návštěvníky
prosíme, aby si s sebou vzali roušky,“
upozornil za organizátory Martin Tichopádek z agentury Music Medea.
Spojení Hradišťanu se sourozenci
Ulrychovými rozhodně není náhodné. Ostatně Jiří Pavlica, který stojí
v čele Hradišťanu, byl dokonce po
nějakou dobu členem skupiny Javory.
Spojuje je také charakter a obsah písní, jejich melodika a inspirační zdroje,
v neposlední řadě také vlídný a upřím-

ný přístup k posluchačům. „Možná
právě proto se obě kapely rozhodly
zrealizovat několik společných koncertů se speciálním programem, ve
kterém se představí nejen samostatně,
ale také ve společné části, kde zazní
nové písně i nová hudební aranžmá,“
naznačil Tichopádek s tím, že většina
těchto koncertů byla vyprodána.
Cena vstupenek v případě obou prostějovských koncertů se pohybuje od
370 do 720 Kč a zbývá jich už opravdu
jen velice málo.
(mls)

PROSTĚJOV Přestože ministr
kultury Lubomír Zaorálek ještě
uplynulou sobotu tvrdil, že se
žádné kulturní akce s ohledem
na nárůst nových případů koronaviru rušit nebudou, některé se
kvůli covidu- 19 neuskutečnily
už v průběhu uplynulého týdne.
A další pravděpodobně budou
přibývat.

Zpěvák a herec Václav Neckář, který
si mimo jiné zahrál hlavní roli v oscarovém filmu Ostře sledované vlaky,
měl v prostějovském Společenském
domě vystoupit už v polovině letošního března. Vzhledem k tehdejším
opatřením byla akce přesunuta na
pátek 18. září. Ani v tomto termínu
se však koncert neuskutečnil. „Důvodem je aktuální situace s onemoc-

bude už ZÍTRA! Neuskuteční
se ani sobotní
sraz patchworkářek

něním covid-19 a související riziko
ohrožení účastníků. Peníze ze vstupného se budou vracet,“ vyjádřil se za
pořádající agenturu Drama production Rostislav Meier.
Koncert známého umělce není
jedinou zrušenou akcí. Ze stejného důvodu se nebude konat také
4. sraz patchworkářek, který byl
naplánovaný na sobotu 26. září
rovněž do Společenského domu
v Prostějově. Jeho součástí měla
být i módní přehlídka SŠDAM,
předváděcí akce či workshopy.
(mls)

nepøijel ani napodruhé

Úvod extraligy: covid-19 zrušil dvě z pěti utkání,
Společný koncert Hradišťanu
Neckáø kvùli
koronaviru
ve
šlágru
Olomoučanky
o
fous
přemohly Olymp
a sourozenců Ulrychových

PROSTĚJOV
Jako při cestě zpět
-DNWRYLGÉ
časem si budou připadat návštěvníci prostějovského kina Metro
70. Čeká je totiž rychlodabing.
„Je to nepřehlédnutelný fenomén
osmdesátých let minulého století,
vždyť kdo aspoň jednou neviděl
starou videokazetu s amatérským
voiceoverem? Je to retro, je to nostalgie, je to 80s vibe, jaký kino nezažilo,“ říká Tereza Tylová z kina
Metro 70.
Právě prostějovské kino uvede film,
ve kterém se na plátně potká Zdeněk
Troška s Ondřejem Hejmou, Schwarzenegger střídá Stallona, a kde
přisprostle tancuje Patrick Swayze.
„Filmem je myšlen nový dokument

.U¿ORYÇYLGHDGRUD]ËLGR0HWUD

Pondělí 21. září 2020
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Určitě není pravdou, že Petr Janda nestárne. Stárne, je mu osmasedmdesát
roků. Akorát minimálně na pódiu působí dojmem, že má přesně tolik let,
kolik jeho stávající manželka... I na pláži

Martin
ZAORAL

pro Večerník

U Vrbiček frontman kapely Olympic
řádil, jako kdyby spolu se ženou teprve
vyhlížel čtyřicáté narozeniny. Ovšem
i ostatní členové kapely v čele s fantastickým baskytaristou Milanem Broumem za ním nijak nezaostávali. Lidé si
tak během bezmála dvouhodinového
koncertu užili energický rock and roll
i nádherné balady, nápadité hudební
aranže i kvalitní texty, radost i melancholii. Zkrátka vše, co může dobrá muzika nabídnout.

MOSTKOVICE Určitě se vám to taky stalo! Někdy si člověk z vlastní blbosti, strachu, ale i hloupé
shody okolností nechá uniknout příležitost prožít ty nejkrásnější životní zážitky. Až s odstupem
času zjistí, že se podobná šance už asi nikdy nebude opakovat. Přesně to se zřejmě přihodilo
všem, kteří přišli o koncert skupiny Olympic, který se v sobotu 19. září konal na pláži UVrbiček na
břehu plumlovské přehrady. Z nejrůznějších důvodů dorazily pouze tři stovky platících posluchačů, kteří jedinečnou příležitost dokázali pořádně chytit za pačesy.Večerník u toho nechyběl!

EXKLUZIVNÍ
reportáž

www.vecernikpv.cz
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V přerovském kádru nezůstal od loňska téměř kámen na kameni, z předchozího složení zůstaly
vlastně jen nahrávačka Lucie Zatloukalová
(prostějovská odchovankyně) a libero Barbora Šádková. Jinak vybudoval trenér Radim
Vlček úplně odlišný kolektiv, do jehož základní sestavy patřily napoprvé – kromě obou výše
zmíněných plejerek – ještě univerzálka Tereza
Diatková, blokařky Silvie Pavlová a Veronika
Boudová plus smečařky Lucie Polášková (obě též
působily ve vékáčku) s Šárkou Semerádovou.
V minulé sezóně skončil výběr Zubřic po dlouhodobé části ligy na poslední desáté příčce a jen
předčasné utnutí všeho sportu kvůli koronaviru ho
uchránilo od nutnosti absolvovat baráž o záchranu.
„My však momentálně nejsme v takové pozici, abychom si mohli dovolit kohokoliv jen trošku podcenit. Ve vyrovnané soutěži si musíme dát pozor na

vačské dvojky. Tady v Prostějově
jsme s Klárkou hodně vyrovnané
a ona jako mladá asi bude dostávat víc příležitostí, protože
se potřebuje vyhrát. Teď má
menší zdravotní komplikace,
ale jinak jí to krásně lítá, je
odvážná. Beru nás jako rovnocennou dvojici a věřím, že se budeme
dobře doplňovat.“
ƔƔ Vám osobně sobotní mač hodně vyšel, že?
„Pár míčů mi ulétlo, ale jinak docela dobré. Každopádně mám ještě rezervy, kam
se dál zlepšovat. Hlavně mám radost, že
jsem se po dlouhodobém zranění do
toho vrátila a můžu zase hrát.“
ƔƔ Především třetí a čtvrtý set jste
předváděly skvělý týmový volejbal.
Ukázaly jste, na co máte?
„Určitě. Potřebujeme však nadále pracovat, zlepšit mezihru a dávat si pozor na
zbytečné boty, kdy nám tam občas spadne
balón zadarmo, což by se stávat nemělo.

(QVQè85

2:3

Hanačky nezačaly dobře, vlastními
chybami okamžitě nabraly ztrátu 0:3.
O chvíli později však dobře zapodávala
Weidenthalerová a stejně rychle bylo
otočeno z 2:5 na 6:5. Načež ve zbytku
zahajovací sady měly znatelně navrch
Jihomoravanky (6:8, 9:9 – 10:14,
14:16 – 15:21). Kvalitním servisem

Marek SONNEVEND

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

jak se utkání vyvíjelo...

PROSTĚJOV Nejdřív to vypadalo
na pohodový triumf silných Šelem
Brno, pak byl pro změnu na spadnutí
totální zvrat pro VK Prostějov. První
zápas celé volejbalové UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 se každopádně
protáhl přes dvě hodiny trvání, než
strhující bitvu urvaly nejtěsnějším
poměrem úřadující premiantky minulého ročníku soutěže. Spokojenost
ale mohla po posledním balónu panovat na obou stranách.

VK PRO
ŠE BRN

dělaly problémy prostějovské přihrávce, právě příjem měly mnohem jistější
a následně jim tak fungovala o poznání
úspěšněji útočná činnost. Vékáčko se
navíc těžko prosazovalo přes vysoké
bloky Šelem, jež celkově preciznější
hrou s méně chybami hladce ovládly
vstupní dějství – 18:25 a 0:1.
Domácímu týmu skvěle vyšel start
druhé části - 4:1. A byť o náskok záhy
přišel, nadějné vedení dál udržoval
(z 4:4 na 6:4, 8:6). Chytila se střídající nahrávačka Šípová, díky výborné
obraně v poli zejména Stavinohové se
dařilo vychytávat zakončení Janečkové a spol. Nahoru šla navíc přihrávka,
bodově kolektiv táhla Kopáčová, zlepšeným výkonem se přidaly i všechny
ostatní parťačky. A když sérii účinných
podání vystřihla Kvapilová, utekly
dámy v růžových dresech až na 13:8.
Jenže v dalším průběhu se nevyvarovaly zbytečných zaváhání a zkoncentrované soupeřky zabraly, s pomocí
několika vítězných bloků razantně
obrátily ze 17:13 na 17:18. Aby vzápětí dominovaly do zdánlivě rozhodnutého stavu 19:24. Tři setboly se ještě
povedlo zažehnat (i zásluhou dvou es
Kopáčové), čtvrtý už ne – 22:25 a 0:2.
Nicméně Petrášovy svěřenkyně se
nenechaly trochu zbytečnou ztrátou
slibně rozjeté sady nijak zdeptat, naopak. Šly zkraje třetího dílu do pronikavého náporu, kterému zaskočené
favoritky absolutně nedokázaly čelit.
Rozpumpovaným Prostějovankám
vycházelo úplně vše, svůj volejbal vyšponovaly na nejvyšší level. Ostatně
průběžné skóre 17:3 (!) proti žhavým

Statistiky z utkání a výsledkový servis
UNIQA extraligy najdete na straně 26

adeptkám na mistrovský titul hovořilo samo za sebe. O osudu tohoto setu
prostě nevznikly žádné pochybnosti
a Boulovy ovečky dokonce utrpěly
jednociferný debakl – 25:9 a 1:2!
Do šlapajícího kolektivu VK výtečně
zapadla i druhá střídající Pluhařová,
veškerá děvčata okolo kapitánky Jurčíkové se nadále překonávala. Zatímco
v krizi se zmítající Brňanky nevěděly
co s tím, proto rovněž čtvrté pokračování zpočátku mělo překvapivý průběh plně v režii hanácké party - 9:2.
Pak se hostující skvadra vzpamatovala
a vypadalo to, že se přece jen vrátí do
zápasu (10:5, 12:8). Ale v konfrontaci
s narostlou domácí pohodou evidentně strádala natolik, že euforicky makající „růžovky“ zůstávaly přesvědčivě
nahoře (15:8, 18:9, 22:12). Překonaly
i momentální výpadek s dotažením
rivalek na 22:16, za okamžik bylo vymalováno – 25:17 a 2:2.
Rozhodující tiebreak otevřel zase lépe
Prostějov (3:0), Šelmy bleskově srovnaly (3:3). Což se hned ještě jednou
zopakovalo - 5:3 a 5:5. Poté na palubovce hořel rovnocenný boj o každý
míč, který nerozetnul ani minibrejk
z 8:8 na 10:8 bryskně oplacený vyrovnáním na 10:10. Teprve předlouhá
a nádherná výměna s několika zázračnými zákroky na obou stranách za
stavu 11:10 převážila misky vah směrem k papírově silnějšímu družstvu
(11:14), jež nejzazší finiš ustálo pouze
s vypětím sil – 13:15 a 2:3.

Právo pohybovat se v hale Sportcentra DDM během volejbalového
duelu Prostějova a Šelem Brno s volným obličejem měly pouze hráčky
obou družstev, stejně jako členové realizačních týmů. Podle přísných
norem to však platilo jen při samotném utkání, nikoliv před zahájením
rozcvičování či po pozápasovém odchodu ze šatny. Například jedna
nejmenovaná plejerka si musela mezi sety odskočit na WC, roušku si
nevzala a pak se omlouvala se slovy:„Já zapomněla!“ Nikdo jí ale nic nevyčítal, už tak je současná koronasituace dost na palici...

Aspoň hráčky a realizák bez roušek

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -
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„Tenhle zápas byl trošku trenérova noční můra. První dva sety jsme herně drželi pohromadě, domácí odtlačovali od sítě a dobře útočili i blokovali. Po otočené koncovce druhé
sady jsme však prospali začátek třetí, tam jsme to asi podcenili s tím, že se utkání samo dohraje. Soupeř se ale místo toho po prostřídání hodně zlepšil a trápil nás především mnoha
perfektně zvednutými balóny v poli, před prostějovskými hráčkami klobouk dolů. Nám
se naopak nechtělo dřít, podle toho vypadal hlavně třetí set i většina čtvrtého. Až v tiebreaku jsme se zvedli, našli vhodnou sestavu a chytili zpátky rytmus, i díky bojovnosti vydřeli
dva body. Za které jsem určitě rád.“

/XERPÉU3(75h – VK Prostìjov
„Hráli jsme proti soupeři, který je papírově nad námi, ale zatím bych řekl, že ne úplně ve formě. Škoda druhého setu, už ten jsme měli dobře rozjetý a nedotáhli ho. Šelmy nás do stavu
0:2 tlačily podáním, výborně blokovaly. Zatímco my jsme se trápili na přihrávce i v útoku.
Pak se ale karta otočila, když jsme od třetí sady začali víc chodit do servisu a pod tlak naopak
dostali hosty. Holky skvěle bránily hlavně v poli, přidaly také odvážné zakončení. Tiebreak
byl vyrovnaný, bohužel nám v závěru uteklo jedno postavení. Přesto je i bod získaný z utkání
s favoritem super. Celý tým musím pochválit, jak se porval s nepříznivým průběhem.“
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se do toho obuly hlavně servisem, což
bylo důležité. Holky v útoku na sebe vzaly
riziko, že chodily do konsolidované obrany hodně ostře. Povedlo se nám vyrovnat
sety z 0:2 na 2:2 a v tiebreaku jsme vedly
až do stavu 11:10, kde nám to uteklo. Škoda, na soupeřky jsme dnes měly.“
ƔƔ Berete získaný bod pozitivně,
nebo spíš převažuje zklamání z těsné
prohry?
„To je těžké takhle říct. Samozřejmě
bych byla radši, kdybychom urvaly dva
body, protože jsme na ně měly. Ale zároveň jsem strašně ráda i za ten jeden bod,
Šelmy totiž patří mezi největší favoritky
extraligy. My jsme dokázaly využít toho,
že začaly přípravu později a nejsou ještě
tolik sehrané.“
ƔƔ Mladší parťačku Kláru Dvořáčkovou jste vystřídala koncem úvodního
setu. Jaké je vstoupit z lavičky do tak
náročného zápasu?
„Já jsem na to docela zvyklá, většinou
jsem v týmech působila na pozici nahrá-

Máme mladý tým, tím víc musíme spolu
mluvit v šatně i na hřišti. A pořádně makat
na trénincích.“
ƔƔ Co očekáváte od zdejšího angažmá?
„Prostějov má za sebou velké úspěchy
a pro mě je velký splněný sen, že tady
můžu působit. Že se dostanu v utkáních
na hřiště, je druhý splněný sen. A kam
až to s holkama společně dotáhneme, to
snad bude třetí splněný sen.“ (úsměv)

vs.

každého, tedy i na Přerov. Rozhodne pouze výkon
obou týmů přímo na hřišti. A protože hrajeme
doma, chceme samozřejmě zvítězit,“ pronesl směrem k sobotnímu krajskému střetu kouč VK Lubomír Petráš.

Iva Šípová:Å=DERGMVHPVWUDåQěUiGD
Šípová:
DOHPěO\MVPHLQDGYD´

Zatímco vékáčko vstoupilo do nového ročníku
naprosto vyrovnanou bitvou s favorizovanými Šelmami Brno odměněnou jedním získaným bodem
za těsnou porážku 2:3, Zubřice neurvaly také doma
proti Liberci ani set. A rovnocennou partii sváděly
proti rovněž velice silné Dukle pouze ve druhé sadě,
o čemž svědčí konečné skóre 17:25, 24:26, 11:25.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pokud se nenaplní hrozby hygieniků a spol. o možném vyhlášení nouzového
stavu v ČR číslo dva, dočkají se volejbalistky
VK Prostějov prvního z řady hanáckých derby během snad dlouhé sezóny. V sobotu 26.
září opět už od 15.00 hodin totiž hostí Volejbal
Přerov, střetnutí 3. kola UNIQA extraligy žen
ČR 2020/21 tradičně přivítá hala Sportcentra
DDM.

V sobotu na derby s přerovskými Zubřicemi
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Projevilo se, že Brňanky nedaly letní přípravě zdaleka tolik a že jim citelně chyběly
dvě opory Markéta Chlumská a Ivona
Marková (vdaná Svobodníková). Přesto se
PROSTĚJOV Do bitvy s brněnžhavé aspirantky ligového zlata v tiebreaku
vzchopily, aby především svými mnohem skými Šelmami naskočila v zábohatšími zkušenostmi rozhodly vypjatý věru zahajovací sady – a z pazávěr klíčovým obratem z 11:10 na 11:14. lubovky už pak neslezla. Brzy
Načež proměnily třetí mečbol. Nejen finál- osmadvacetiletá nahrávačka
ní skóre 13:15 však svědčí o tom, nakolik se VK Iva Šípová (na snímku) se
totiž chytila, odvedla velmi
na dvoubodové vítězství nadřely.
„Pokud utkání shrnu, nehráli jsme špatně kvalitní výkon a prostějovani v prvních dvou setech, ale tam nám ským volejbalistkám pomohla
scházel jistější příjem i skládání balónů téměř otočit těžký duel původzakončením. Jakmile jsme tyto činnosti ně směřující k hladké porážce.
zlepšili a přidali agresivnější servis, dosta- S ohledem na konečnou blízly se holky do euforie, výtečně bránily, kost triumfu se v ní po výsledčapaly v poli. A otočení celého zápasu ku 2:3 poněkud mísily pocity.
bylo skutečně blízko. I tak máme hodně dobrý bod, mohly být dva,“ výstižně
hodnotil Petráš. Jelikož se jeho družstvo EXKLUZIVNÍ
dost přiblížilo překvapivému triumfu nad
favoritem, výsledná porážka současně ROZHOVOR
též mrzela. „Většinu tiebreaku jsme vedli, pro Večerník
pak nám to bohužel uteklo v jednom postavení. Ale není potřeba být zklamaný, Marek
naopak si z tohoto utkání můžeme vzít SONNEVEND
mnoho kladného. Fanouškům jsme ukázali a sami sobě potvrdili, že dokážeme
hrát kvalitní volejbal, zároveň je pořád na ƔƔ Jak byste okomentovala více než
čem pracovat. Takže makáme dál,“ burcu- dvouhodinové střetnutí?
„Začaly jsme trochu vlažněji, ale pak jsme
je lodivod prostějovského VK.

www.vecernikpv.cz

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

Prostějov (son) - Jako úplně první mládežnická soutěž dívek pod vysokou
sítí v ČR odstartoval krajský přebor juniorek Olomouckého kraje 2020/21.
A výběr TJ OP Prostějov U19 do něj
vstoupil po výsledkové stránce velice
špatně. Na vlastní palubovce Letní
haly u velodromu přivítal SK Kojetín,
kterému v obou vzájemných duelech
podlehl shodně 1:3. Nejprve 13:25,
25:19, 21:25 a 24:26, poté 25:21,
23:25, 16:25 a 19:25. Z rezultátů je
patrné, že úvodní zápas rozhodla až
dramatická koncovka čtvrtého setu,
zatímco odvetu zlomil ve prospěch
hostí vyrovnaný závěr druhé sady
poté, co domácí holky získaly první
a mohly jít do vedení 2:0. Místo toho
Kojetín vyrovnal, načež věkově dost
mladé Hanačky s většinou děvčat
pozdějších ročníků narození ve svém
kádru odpadly.
Krajský přebor juniorek 2020/21 –
pořadí po 2. kole: 1. UP Olomouc B
6, 2. Kojetín 6, 3. Přerov B 5, 4. Šumperk 1, 5. Šternberk B 0, 6. OP Prostějov 0, 7. Bohuňovice 0.

Juniorky OP Prostìjov
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Prostějov (son) - Jak už jsme informovali, Český pohár žen 2020/21 má
za sebou úvodní kolo hrané formou
dvou základních skupin výhradně
s družstvy z nižších soutěží. A volejbalistky VK Prostějov znají po této
zahajovací fázi svého protivníka pro
2. dějství ČP. Bude jím KP Brno B, na
jehož hřišti vzájemný duel proběhne
ve čtvrtek 8. října od 17.00 hodin. Hanačky věděly, že narazí na druhý celek
v pořadí tříčlenné grupy B. Ta se hrála
v Brně, a neboť domácí béčko Králova
Pole zdolalo Nový Jičín 3:1 a podlehlo
Českým Budějovicím 2:3, vyzve v další pohárové fázi právě prostějovské
extraligistky. „Dopadlo to podle očekávání, brněnská rezerva asi byla naším
nejpravděpodobnějším soupeřem.
Každopádně je jasným cílem postup
do čtvrtfinále přes účastníka první ligy,
ten rozdíl soutěží by se měl projevit.
V jednorázovém utkání však nesmíme
nic podcenit,“ upozornil již předem
kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Vítěz střetnutí KP Brno B – VK Prostějov narazí ve čtvrtfinálovém dvojzápasu na lepšího z dvojice Frýdek-Místek vs. Šternberk.
1. kolo ČP žen 2020/21 – skupina A,
výsledky: KP Brno B – Nový Jičín 3:1
(13, 25, -20, 16), Nový Jičín – České
Budějovice 1:3 (-16, 22, -24, -21), KP
Brno B – České Budějovice 2:3 (-17,
21, -12, 15, -9). Pořadí: 1. České Budějovice 5, 2. KP Brno B 4, 3. Nový Jičín 0.
2. kolo ČP žen 2020/21 – program
(čtvrtek 8. října, 17.00 hodin): UP
Olomouc volný los, Volejbal Přerov
– TJ Ostrava, Sokol Frýdek-Místek –
Sokol Šternberk (1. 10., 17.00), KP
Brno B – VK Prostějov, Volejbal Plzeň – Dukla Liberec (7. 10., 19.00), Sokol Nusle – Šelmy Brno (7. 10., 18.00),
Madeta České Budějovice – KP Brno
A, Olymp Praha volný los.
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Pondělí 21. září 2020

volejbal

O dvanáct víc výměn vyhrály během utkání s Jihomoravankami
volejbalistky VK Prostějov, neboť
v součtu všech míčů skončila bitva
skórem 103:91. Přesto Hanačky
na sety podlehly 2:3 a musely se
spokojit se získaným bodem. I takový je někdy volejbal...

6,/1

PROSTÌJOV
- BRNO

aneb názor
à
Michaely Jurcíkové

jinou, líbivější realitu. Proti Šelmám
Brno, tedy jednomu z ústředních favoritů na zlato, získaly bod za těsnou porážku 2:3. Přitom mohly v tiebreaku
klidně i zvítězit, ve třetím setu uštědřily papírově silnějším soupeřkám jednociferný debakl 25:9 a dvě z pěti sad
zvládly na opravdu skvělé úrovni.
Pochopitelně je třeba zohlednit, že
Jihomoravanky pozdě zahájily přípravu, přes léto méně trénovaly a také jim
chyběly dvě opory ze základu. Přesto
bylo jejich složení stále dostatečně
kvalitní na to, aby nenechaly vékáčko
zvednout, nebo se jím nechat takhle
drtit. Současný prostějovský mančaft
zkrátka ukázal svůj trochu skrytý potenciál, který může dál rozvíjet.
Rovněž aktuální volejbalová sezóna
tak může být pro místní fanoušky
nadmíru zajímavá. Pokud ji stát pod
nátlakem momentálně (téměř) všemocných hygieniků nestopne či přímo nezruší kvůli „čínské chřipce“.

HOLKY UKÁZALY SKRYTÝ POTENCIÁL

Loňské ženstvo VK Prostějov mělo
navzdory oslabení předchozího kádru
pořád zjevnou herní sílu, kterou prokazovalo jak v přípravě, tak v samotných soutěžích, zejména během úvodní třetiny dlouhodobé části UNIQA
extraligy ČR. A byť top výkonnost
neudrželo, konečné čtvrté místo před
zrušeným play-off se stalo zaslouženou odměnou.
Před letošní sezónou však z týmu odešlo pět sedmin základní sestavy včetně několika stěžejních opor, zatímco
hráčské příchody nebyly ve většině
případů zdaleka tak zvučné. V přátelácích obměněné družstvo ani nezklamalo, ani nezářilo, před vstupem do
nového ročníku nejvyšší tuzemské
soutěže působilo řekněme průměrným dojmem. A zdálo se, že i případná pátá pozice by pro něj byla hezkým
úspěchem, na který se pořádně nadře.
Teď ale česká liga začala – a Hanačky hned napoprvé ukázaly poněkud

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Věděly jsme, že Šelmy dorazí bez dvou opor a tím pádem budou víc hratelné.
Řekly jsme si, že do toho půjdeme naplno a uvidíme. Nakonec jsme dokázaly
vyrovnat ztrátu dvou setů, tiebreak nám pak o kousek utekl. Přesto bod určitě
bereme, každý je dobrý a tenhle má velkou cenu. Byť jsme mohly klidně i vyhrát, škoda těsně ztraceného závěru. V tiebreaku jsme točily strany za stavu
8:7, pak to až do 11:10 bylo bod po bodu. Teprve potom nám uteklo jedno
postavení na 11:14, ale i díky esu Anet Weidenthalerové jsme bojovaly do poslední chvíle, měly šanci na vítězství. I tak máme do dalších zápasů rozhodně
na čem stavět, hlavně ve třetí a čtvrté sadě jsme hrály výborný volejbal. Zlepšily jsme podání, přihrávku, útok i obranu, prostě všechno. A každý mohl vidět,
jakého výkonu jsme schopné, když se nám týmově daří. Na tuhle povedenou
část utkání zkusíme navázat v dalších kolech.“
Michaela JURČÍKOVÁ,
blokařka VK Prostějov

-DNWRYLGÉ
KAPITÁNKA

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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V této nové rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem ženám VK Prostějov hodnocení za jejich
předvedené výkony. Nejlepší známka
je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1
(tragický výkon), průměr 5.

HODNOTÍME komu se duanøielo
a kom
HRÁÈKY

12

Ü½NGJ

Už v přípravných duelech prokazovala prostějovská
univerzálka slibnou výkonnost – a při soutěžní premiéře svou dobrou formu potvrdila. Proti Šelmám Brno
zahrála „Kopy“ výborně, když díky hodně solidní
úspěšnosti 46 procent v útoku i třem esům dosáhla 29
bodů, což bylo suverénně nejvíc ze všech aktérek střetnutí. A celková užitečnost +22? To je na první mistrák
v koronavirově nejisté době super! Gábina stejně jako
loni odstartovala skvěle.

Gabriela KOPÁÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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ně ztratily 22:25 ze slibného vedení 15:10
i 17:13. „Nešla nám tolik přihrávka a tím
pádem ani útok, těžko jsme se prosazovali
přes vysoké bloky Šelem. Ty byly dva sety
lepší, vypadalo to na jasnou záležitost,“
ohlížel se kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Od třetího dějství se však děly do té doby
nepředstavitelné věci. Po průměrných výsledcích z přípravy trochu podceňovaný
prostějovský kolektiv totiž začal předvádět

Děvčata ročníku narození 2009 a mladší.
Celé září, konkrétně
každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin,
každé úterý v 16.00 až 17.30 hodin
a každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.
V hale Národního sportovního
centra Prostějov (Za Velodromem 7).
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PROSTĚJOV Zápasový program čerstvě načaté extraligové sezóny
2020/21 posílal volejbalistky Prostějova ke druhému kolu na palubovku TJ Sokol Šternberk, kde měly nastoupit ve čtvrtek 24. září od 17.00
hodin. V tomto termínu se však duel neuskuteční. Proč? Tušíte správně
– na vině je COVID-19.
Ještě před startem soutěže šel celý šternberský tým do desetidenní karantény
poté, co se u jedné z hráček prokázalo onemocnění koronavirem. Následně
byla odložena úvodní tři střetnutí Sokola: 19. září na KP Brno, 24. září s VK
a 26. září proti Olomouci.
„Za současných podmínek bylo v podstatě jasné, že k takovým případům
bude docházet, na odkládání zápasů si prostě musíme zvykat. Jen ať hygienici,
potažmo vláda hlavně nezastaví všechny sportovní soutěže a nechají nás hrát,“
řekl kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Okamžitě po zjištění, že jeho kolektivu odpadá původně plánované utkání,
začal přemýšlet nad náhradní variantou. „V karanténě je ještě Frýdek-Místek, tak mě napadlo odehrát přátelák proti celku, se kterým měl ve čtvrtek
nastoupit. Jenže to je Liberec, což je z hlediska cestování nejhorší možnost.
Spíš si tak dáme cvičné sety šest na šest mezi sebou,“ odtušil Petráš.
Co se týká mače ve městě Ecce Homo, ten musí být uskutečněn nejpozději
do třiceti dnů od skončení domácí izolace onemocnělého družstva. Tedy v tomhle konkrétním případě do 28. října. „Na náhradním termínu se budeme
domlouvat. Na což jsem zvědavý, protože Šternberk musí během čtyř týdnů
absolvovat tři utkání navíc.“
(son)

vékáčko
nepojede! vs.

Ve čtvrtek do Šternberka

skutečně vynikající výkon, překvapené
protivnice dostal pod ohromný tlak a zastihl je takříkajíc v nedbalkách. Drcené
Jihomoravanky dokonce inkasovaly jednociferný výprask 25:9, ani ve čtvrté části
nezvládaly konkurovat domácí parádě
25:17.
„Holky zaslouží velkou pochvalu za to, jak
se zvedly z nepříznivého vývoje. Po druhém setu jsme si řekli, že je potřeba do toho
jít ještě víc a s vyšším rizikem, nebát se. Což
nám vycházelo na podání i v útoku, navíc
celý mančaft skvěle bránil, v poli tam byla
spousta obětavých zákroků. A když se soupeřky dostaly pod tenhle nápor, najednou
hodně chybovaly,“ glosoval Petráš vyrovnání na 2:2.

něco mezi dvěma až třemi stovkami. A s trochou
nadsázky naráželi na pořadateli nachystanou dezinfekci skoro na každém kroku. Navíc museli mít
ústa i nos zakryté rouškami, což drtivá většina návštěvníků haly prostějovského Sportcentra DDM
skutečně dodržovala.
Co hráčky společně s členy realizačních týmů, rozhodčími a dalšími lidmi pohybujícími se přímo po
palubovce? Museli se vyvarovat jakéhokoliv bližšího kontaktu, myšleno samozřejmě soupeřících
družstev mezi sebou. Takže žádné podávání rukou
jako obvykle, pozdrav pouze na dálku, bez závěrečné děkovačky příznivcům s tradičním plácáním
dlaněmi.
„Na všechny tyto věci si musíme v současné nelehké době zvykat. Ale podstatné je, aby se hlavně
hrálo, tudíž je pro nás prioritou veškerá opatření
i nařízení dodržovat. Těší mě, že hned napoprvé
všechno dobře klapalo, stejně důsledně budeme
postupovat také v dalších domácích zápasech,“
ujistil sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
(son)

PROSTĚJOV Hned úvodní kolo
nejvyšší české soutěže volejbalistek 2020/21 přineslo hromadu zajímavého dění. A mohl za to nejen
plný zvratů duel mezi VK Prostějov
a Šelmami Brno.
Ještě před samotným startem UNIQA
extraligy žen zastínila veškeré vrcholící přípravy informace, že hned dva
týmy jsou v karanténě kvůli koronaviru. Týká se to (zatím) Sokola Šternberk a Sokola Frýdek-Místek, jejichž
tři úvodní zápasy musely být odloženy. Podle stanovených pravidel se teď
budou hledat náhradní termíny do

28., respektive 26. října.
V sobotu 19. září byly tudíž na programu
tři mače, z nichž největší pozornost poutal
vedle toho prostějovského souboj dvou
velkých favoritů na mistrovský primát.
Tedy střetnutí UP Olomouc – Olymp
Praha. Rovněž v hanácké metropoli se
vše protáhlo na maximálních pět sad, než
domácí soubor uspěl 3:2 (22, -23, 19, -22,
13).
„Dnešní utkání bylo skvělou reklamou na
ženský volejbal. K tomu šlo o první zápas
sezóny, který bývá obvykle velmi nervózní, protože soupeři nevědí, co od sebe
mají čekat. Dnes se toho obě družstva
zhostila na výbornou a nebála se jít do
výměn naplno. Pro nás bylo trochu paradoxní, že když jsme v koncovce vedli, tak
jsme set vždy ztratili. Konečný výsledek
mohl být jakýkoliv: mohli jsme zvítězit
3:0, ale také nakonec prohrát. Soupeř byl
výborný, určitě je to jeden z aspirantů na
titul. Nám utkání ukázalo, jak a na čem
pracovat dál,“ shrnul trenér úpéčka Petr
Zapletal.
„Na první ligové kolo to byl báječný
volejbal. I s ohledem na to, že příprava
byla hodně omezená a kluby měly málo
šancí odehrát přípravné zápasy. My jsme
mohli jet po třetím setu domů, ale také
vyhrát za dva body. Pro nás byl velmi
důležitý závěr druhé sady, kdy jsme dokázali otočit stav 18:23. Byla to hra dvou
vyrovnaných týmů, divákům se určitě
musela líbit a podle statistik tentokrát
obrana převažovala nad útokem,“ hodnotil kouč Olympu Stanislav Mitáč.
V Přerově tamní Zubřice nestačily jiné-

mu hodně silnému celku a Dukle Liberec podlehly hladce 0:3 (-17, -24, -11).
„Škoda dvou pasáží, jedné v prvním setu
za stavu 11:14, kdy po time-outu soupeře zkazíme servis a pak se vezeme. Dobrý byl z naší strany celý druhý set, kdy
jsme dvakrát vedli o tři body. A potom
ještě podle mě byly na setbol teče, rozhodčí je však neviděli. Pozitivum je, že
se to ve třetí sadě zvedlo, i když už jsme
prohrávali větším rozdílem. Ale je třeba
říct, že na hřišti jsme dnes měli i holky
ve věku šestnácti až osmnácti let, pro
některé to byl úplně první extraligový
zápas. Proto za mě dobré, jsem spokojený. Vždyť jsme nastoupili proti Liberci,
který měl v sestavě pět reprezentantek,“
upozornil Radim Vlček, lodivod nejbližšího soupeře vékáčka.
(son)

Úvod extraligy: covid-19 zrušil dvě z pěti utkání,
ve šlágru Olomoučanky o fous přemohly Olymp

PROSTĚJOV Den před startem nového extraligového ročníku vydal Český volejbalový svaz
další várku podrobných metodických pokynů
vycházejících od hlavní hygieničky ČR, jak za
současné koronavirové situace postupovat při
zdravotním zabezpečení každého střetnutí. Už
dopředu tak bylo jasné, na co se aktérky i aktéři duelu a rovněž diváci musejí během souboje
VK Prostějov – Šelmy Brno připravit.
Fanoušků na atraktivní mač v sobotním odpoledni nakonec dorazilo podle reálného odhadu jen

Roušky a dezinfekce všude, kam se podíváš…

Tenisky, tričko a kraťasy vzít s sebou,
začínáme hned!
KONTAKT? Šéftrenér mládeže VK Prostějov
Aleš Novák (mobil 777 110 864).

JAK?

KDE?

KDO?
KDY?

Holky, pozor! Jestli chcete hrát volejbal za kvalitní
klub patřící mezi nejužší špičku České republiky
a jste z Prostějovska či okolí, máte příležitost. Oddíl
VK Prostějov totiž během celého měsíce září pořádá
nábor nových adeptek do své přípravky.
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Začátek sobotního střetnutí přitom ničemu tak pozitivnímu nenasvědčoval. Úvodní sadu měly soupeřky pod kontrolou
18:25, druhou Hanačky poněkud zbyteč-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Většinu léta dřely, aby do UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 vstoupily co nejlépe. A volejbalistkám VK Prostějov se
to vyplatilo. Proti vysoce favorizovaným Šelmám Brno předvedly celkově kvalitní výkon, ve dvou setech dokonce famózní.
Chyběla jen vítězná tečka, ovšem i získaný bod za těsnou porážku 2:3 má velkou hodnotu.

ale pak hrály jako z partesu a téměř je porazily
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S favoritkami z jihu Moravy sice ztrácely 0:2,

www.vecernikpv.cz
PŮVODNÍ zpravodajství a exkluzivní rozhovory
pro Večerník
Michal KADLEC

společnost
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PROSTĚJOV Společně s organizátory z Kulturního klubu Duha byla
duší letošních Hanáckých slavností
v Prostějově. Náměstkyně primátora Milada Sokolová (na snímku) byla
po většinu konání programu prostějovských hodů na náměstí a účastnila
se všech připravených akcí, koncertů
i folklórních představení.
yy Jak byste zhodnotila letošní úroveň Hanáckých slavností?
„Trochu jsem se samozřejmě bála, že lidé
z obavy před koronavirem nepřijdou,
a jak také budou reagovat na některá bezpečnostní opatření, která až těsně před
termínem hodů přineslo zpřísnění celostátních opatření. Nakonec si ale myslím,
že vše proběhlo dobře, a já byla nadšena
usměvavými tvářemi a tím, kolik lidí si
přímo na místě letošní hody v krásném
počasí užilo.“

yy Do jaké negativní míry ovlivnila
hody hrozba nákazou koronavirem?
„Veškerá hygienická opatření jsme
představili na bezpečnostní radě, která s navrženými opatřeními vyjádřila
souhlas, takže hody mohly nakonec
proběhnout. Myslím, že koronavirus
naštěstí náladu na hodech nezkazil
a lidé všechna omezení respektovali, za
což jim chci poděkovat.“
yy Co vás na programu Hanáckých
slavností zaujalo nejvíce?
„Kromě tradičních součástí hodů to byl
určitě koncert kapely Děda Mládek Illegal
Band. Ten jsem si opravdu užila. A jsem
ráda, že jsme si s řadou Prostějovanů před
pódiemnahityIvanaMládkaizatancovali.“
yy Jste spokojena s úrovní a výběrem stánkařů?
„Snažili jsme se upřednostnit nejen
klasické hodové zboží, ale dát i velký
prostor tradičním výrobcům a prodejcům z našeho regionu. Mrzí mě, že jsme
nemohli ponechat stánky v Kostelní ulici a v blízkosti atrakcí, ale v dané situaci
to opravdu jinak nešlo.“
yy Sledovala jste hodový program
osobně, pochytila jste nějaké
ohlasy návštěvníků?
„Samozřejmě jsem během soboty i neděle byla na městě hned několikrát, a to
jak zkontrolovat, zda vše běží, jak má, tak
i sledovat kulturní program. Jsem ráda,
že lidé pozitivně reagovali na rozmístění
stánků na více plochách a pozitivně hodnotili, že tentokrát díky tomu nedošlo na
obvyklou tlačenici mezi stánky.“
yy Stalo se během slavností něco, co
vás rozzlobilo?
„Naštěstí ne a věřím, že stejně to vnímali i všichni návštěvníci hodů z
Prostějova i okolí.“
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ných postrojů na koňská spřežení, ten
nejkrásnější je od biskupa Skrbenského z Hřiště, který jsme získali z jednoho domu z Pardubic. Tyto postroje
už pět let restaurujeme, postup prací
nyní lidem ukazujeme.“
yy Měl jste i hodně pomocníků
a šikovných řemeslníků. Co dělali?
„Proběhla ukázka velice těžké práce,
což je hamrování listových per. S tímto mám už své dlouholeté zkušenosti
z Hanáckých péroven Prostějov, kdy
jsem se s něčím podobným mořil už
za komunistů. Byla to raubírna, ale
nadchla mě. Dodnes se tím zabývám,
i když samozřejmě v historickém stylu.
Byl tam také můj syn, který leští slavná
kola na kočár Mylord, i další šikovní restaurátoři z rodiny Bartošíků, kteří jsou
s námi spřaženi několik dlouhých let.
Tonda vyráběl historické chocholy na
ohlávky koní.“
yy Omezila vůbec nějak hrozba
koronaviru vaše účinkování na
prostějovských hodech?
„Vůbec ne! Bylo krásné počasí
a spousta lidí. Když před dvěma
lety lilo jako z konve, tak jsme
tady byli taky. Takže ani žádný koronavirus nás nijak neomezil. Ale
to víte, na světě přicházejí různé
věci, a my se jim musíme přizpůsobit. Pandemie a všechno co je
okolo ní, ukazuje jen na schopnost lidí být disciplinovaní a mít
úctu ke zdraví. A pokud samozřejmě tu disciplínu nemají, pak to
nebude rozhodně dobré.“

OBRAZEM

PROSTĚJOV Díky jeho nezměrnému úsilí a skvělým organizačním schopnostem se zachovala
tradiční atrakce Hanáckých slavností v Prostějově. A projížďky
v historickém kočáře po náměstí
získávají rok od roku nové a nové
zájemce. Majitel Muzea Kočárů
v Čechách pod Kosířem Václav
Obr (na snímku) navíc návštěvníkům hodů předvedl ještě spoustu
jiných zajímavostí.
yy Co všechno jste připravili pro návštěvníky Hanáckých slavností?
„Především šlo o tradiční
a oblíbenou projížďku v historickém kočáře, a můžu sdělit, že až do sedmnácté hodiny
jsme měli všechny místenky
beznadějně
rozebrány!
Kočím byl pan Loučka
z holešovického zámku se
svým malým synem Vašíkem, který je trubačem.“
yy Vidím tady před
zámkem ale daleko
více atrakcí...
„Letos toho máme
opravdu více než v předešlých letech. Jelikož
po patnácti letech připravujeme slavnostní
otevření nového Muzea kočárů, tak jsme
si dovolili předvést
několik ukázek. Měli
Foto: Michal Kadlec
jsme hodně nádher-
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Prostějov (mik) – Nádherné počasí,
které letošní hody provázelo, přišlo
k duhu nejenom organizátorům, ale
i stánkařům a především kolotočářům. Ti se na parkovišti mezi Komenského a Wolkerovou ulicí nezastavili
od rána do pozdního večera. „Tržby
jsou velice slušné, ani jsme takový zájem nečekali. Báli jsme se toho, co s návštěvností udělá hrozba koronaviru.
Ale lidé, zejména mládež a děti, chodí, baví se a samozřejmě utrácejí,“
pochvaloval si jeden z provozovatelů
kolotoče.
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Prostějov (mik) – Večerníku se sice
v neděli nepodařilo získat oficiální
zprávu od policie, ale podle všeho letošní Hanácké slavnosti proběhly bez
jakéhokoliv protiprávního incidentu.
„Nevím o ničem zásadním. Usměrňovali jsme pouze pár návštěvníků
hodů, kteří zřejmě vypili více vína,
než je zdrávo. Nešlo ale o nic závažného. Několikrát jsme pak také občany
upozorňovali na opatření ohledně
dodržování dvoumetrových odstupů, například ve frontách u stánků,“
sdělil Večerníku jeden ze strážníků
městské policie.
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Prostějov (mik) – Dojemná chvilka plná dětského pláče byla k vidění
v sobotu odpoledne před stánkem
s perníkovými srdci blízko prostějovské radnice. Malý klučina, kterému
nebylo více než osm let, u stánku
usedavě plakal a nebyl k utišení.
„Chtěl jsem mamince koupit srdíčko
s věnováním, ale chybí mi pět korun,“
svěřil se lidem, kteří ho začali hned
zpovídat. Jeho tvářička se rozjasnila
ve chvíli, kdy mu jedna z návštěvnic
hodů onu vytouženou pětikorunu
dala. Klučina zakoupil krásné malované srdce a pyšně ho nesl domů
mamince...

Plakal kvùli srdíèku

Prostějov (mik) – Na nezájem během Hanáckých slavností si rozhodně
nemohli stěžovat prodejci burčáku.
U některých stánků se během soboty
i neděle stály dlouhé fronty. „V sobotu
jsem vyprodal celou zásobu, která čítala zhruba tři sta litrů. Vůbec jsem to
nečekal, takže ještě v noci jsem musel
poslat syna s dodávkou na Břeclavsko,
aby přivezl novou várku burčáku,“
mnul si ruce jeden z prodejců na prostějovském náměstí.

Burèák tekl proudem
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Dalším opatřením během Hanáckých
slavností bylo rozmístění stánkařů
hned na tři náměstí. To si ale návštěvníci kupodivu pochvalovali. „Aspoň
se nevytvářejí takové fronty lidí a nabízený sortiment prodejců je mnohem
přehlednější,“ svěřila se Večerníku
Marta. A nebyla sama.
Menším zádrhelem byla snad pouze výrazně nižší návštěvnost koncertů s výjimkou vystoupení Kataríny Knechtové. Dalo se to ale čekat, v lidech přece
jen strach z COVID-19 existuje.
Nicméně celkově Hanácké slavnosti
v Prostějově byly i letos parádní a sluší
se vyseknout organizátorům poklonu.
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přemýšleli nad osudem Hanáckých
slavností. Nakonec zvítězil selský
rozum a možnost zrušit je celé jsme
okamžitě odmítli. Dvě akce, u kterých
jsme věděli, že dojde ke shromáždění
více lidí najednou a nebude při nich
možné dodržet stanovený odstup
dvou metrů, ale proběhnout nemohly,“ okomentoval změny na posledních
chvíli primátor města František Jura.
„Hanácké slavnosti se naprosto vydařily i přesto, že byly o něco málo zeštíhlené. Hody v Prostějově nabídly maximum možného v této těžké době,“
doplnila jej náměstkyně pro kulturní
záležitosti Milada Sokolová.

Iva Šípová:

Určitě se sluší připomenout, že se
hody vydařily po všech stránkách.
Návštěvnost sice nebyla tak vysoká
jako v loňském roce, přesto nádherné
počasí během předminulé soboty i neděle přilákalo na náměstí T. G. Masaryka, Žižkovo a Pernštýnské náměstí
a ostatně také ke kolotočům ke Společenskému domu stovky lidí, a to nejen
z Prostějova. Vedení magistrátu dva
dny před slavnostmi zrušilo dva body
programu, neuskutečnilo se slavnostní
přijetí hodovníků na radnici a ani tradiční pochod Hanáků městem.
„Hrozba koronaviru opět udeřila a my
jsme skutečně pár dní před zahájením

PROSTĚJOV Hanácké slavnosti prostě patří k Prostějovu a jsou jednou z absolutně největších kulturních
i společenských akcí v celém regionu. Ty letošní do značné míry ovlivnila všudypřítomná hrozba koronaviru, přesto pořadatelé a hlavně radní nechtěli ani slyšet o tom, že by došlo na jejich zrušení. Program
hodů byl nakonec zeštíhlen o dvě hromadné akce, což však nic neubralo na jejich atraktivitě. Za letošními
v pořadí již osmatřicátými Hanáckými slavnostmi se Večerník tradičně ohlíží i v tomto vydání.
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s přerovskými Zubřicemi

Ohlédnutí za 38. Prostějovskými Hanáckými slavnostmi

Pondělí 21. září 2020
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HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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Sýr je mléčný výrobek, který obsahuje bílkovinu, tuky a ostatní složky
mléka. Patří k oblíbeným sortimentům pro snídaně, svačiny i večeře,
v několika podobách se zpracovává také k obědu. Proto je tedy veskrze
důležité znát jeho aktuální hodnotu. Přírodní hermelín a také sýr Cottage jihočeský Madeta nabízí nejlevněji Lidl, třicetiprocentní plátkový
sýr Tesco, ten pětačtyřicetiprocentní pak Billa a Penny market. Kdo má
rád Romadur měkký zrající sýr, měl by navštívit Billu a Tesco, kdo holduje sýru Niva s modrou plísní, tak pro změnu Billu či Lidl.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 16. září
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Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin - Bojovný král Mars chce vládnout celému
světu. zajistit mu to má jeho armáda. co se však stane, když vojsko odmítne válčit? A co malý bubeníček, bude
na vše stačit sám nebo mu někdo pomůže? V pohádce vše dobře dopadne. Bojovný král Mars bude potrestán.
Proměněný v planetu obíhá okolo slunce.
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Internetové
stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění.
úterý 22. září
Krasická (Drozdovice-Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J.Kaštila, Dr. Plajnera
čtvrtek 24. září
Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ), Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská 83 - 85), Krasická
(nová zástavba 43-61), Krasická (Moravská 1-12), Krasická (Moravská - Západní), Drozdovice (Určická – Krasická)
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V rodinném kruhu neprožíváte
zrovna slastné období. Nudíte se,
a dokonce nabydete přesvědčení, že
současný vztah s partnerem je potřeba rapidně změnit. Máte recht, měli
jste to udělat už dávno.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Čeká vás šokující zpráva z minulosti
vaší rodiny. Přijdete na to, že máte
bohatého strýčka, po kterém budete
brzy dědit. Radost vám nezkalí ani
fakt, že dědiců bude podstatně více.
Rádi se podělíte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Vyhýbejte se v tomto období alkoholu. Jednak vám nedělá dobře a jednak
jste po jeho požití agresivní. Zabavit
se dá hodně dobře i bez pití. Vezměte
svého partnera do kina nebo například divadla.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Drobný hazard neuškodí, zvláště
když využijete šťastná čísla podle
data svého narození. Určitě vyhrajete, přestože jste nikdy žádné štěstí
neměli. Jakmile se tak stane, nezapomeňte vyrovnat dluhy.

... tentokrát ze sortimentu: SÝRY...

nákupní
servis
pro vás

ZAUJALO NÁS

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Zklamáním pro vás bude chování partnera, který se vás nezastane
v důležité chvíli. Najednou se vám
rozsvítí v hlavě a uvědomíte si, že
s takovým člověkem se žít nedá. Je
na čase, abyste ho vyměnili.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Za volant během těchto
dní raději
PRŮBĚŽNÉ
nesedejte, budete roztržití
a mohli
POŘADÍ
byste lehce způsobit dopravní nehodu. Ostatně při vaší nadváze je
chůze nebo jízda na kole tím nejvhodnějším pohybem.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Vůbec nemyslete na práci, vaším
údělem pro tento týden je lenošení,
mazlení se s partnerem i čtyřnohými
členy rodiny. Pokud přece jen musíte
do zaměstnání, rychle vše udělejte
a spěchejte domů.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Vaše zdraví není zrovna v nejlepším
pořádku, přesto se snažíte na sobě
nedat nic znát. To je ale velká chyba,
která se vám určitě vymstí. Už na
konci tohoto týdne poznáte, že pomoc druhé osoby bude vítaná.
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BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Po dlouhé době budete mít chuť
navštívit některou ze společenských
akcí. Většinou jste rádi sami, ale tentokrát uděláte výjimku. A budete
spokojeni. Seznámíte se totiž s člověkem, do kterého se zamilujete.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Je zbytečné šetřit na nepravém místě.
Klidně si kupte, co nutně potřebujete
nebo z čeho vyplyne nějaký užitek.
Utahovat opasky rozhodně nemusíte,
čeká vás výplata plná prémií a zvláštních odměn.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nastal pravý čas k tomu, abyste se
odvážili konečně jednomu člověku
říct, jak vás štve. Doteď jste pořád stáli
v koutě a přehlíželi jeho prohřešky.
Pokud si s ním vážně nepromluvíte,
nepřestane s tím.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Dlouhodobé vztahy zažijí restart,
takže pokud vše uděláte správně,
začnete doslova nový život. Poslední dobou jste si moc lásky neužili,
to vše se ale nyní změní. Nesmíte se
ovšem hádat kvůli prkotinám.

Tyto dny budou přát novým seznámením, takže kdo je z Prostějovanů sám, má
jedinečnou možnost poznat vhodného partnera. Období nabízí spoustu kulturních
a společenských akcí, na které rozhodně běžte a bavte se. Budete v sedmém nebi.

Konstelace hvězd Prostějova
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tivním jak pro pracovníky, tak hlavně pro firmy, které
budou zejména vysoko kvalifikované experty namísto
kurzarbeitu rovnou propouštět a lidé budou končit na
pobočkách Úřadu práce ČR,“ dodává Dlouhý.
Komora zároveň doporučila vládě, aby doplnila stávající návrh kurzarbeitu o možnost jeho aktivace na úrovni
jednotlivých firem. Konkrétní rámcové podmínky aktivace by byly stanoveny zákonem.
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Stražisko
Dne: 5. 10. 2020 od 7:30 do 10:30 hodin.
Dne: 7. 10. 2020 od 7:30 do 13:00 hodin.
Vypnutá oblast: celý areál nákupního centra Kaufland Vypnutá oblast: Stražisko chaty nad nádražím od č. 47,
na ul. Okružní vč. přilehlých obchodů.
46, 74, 19 po konec oblasti s chatou č. 47, 41 a 50.
Obec: Smržice
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 5. 10. 2020 od 7:30 do 10:30 hodin.
Dne: 8. 10. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Smržice - celá lokalita ulice Vypnutá oblast: sídl. Moravská s č. 1-8, č. 23-28, ul.
Trávníky vč. části zm. Zákostelí, celé ul. Družstevní, Za Krasická s č. 43, 45.
Farskou, J. Kotka č. 2 - 16, ul. Podhájí č. 2 - 10, 625.
Obec: Přemyslovice
Obec: Tvorovice
Dne: 9. 10. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin.
Dne: 6. 10. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin.
Vypnutá oblast: Přemyslovice: Základní škola
Vypnutá oblast: Tvorovice: č. p. 73, 74, 76, 83, 121, 123. a MŠ Přemyslovice.
Obec: Prostějov, Kralice na Hané
Obec: Nezamyslice
Dne: 7. 10. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin.
Dne: 13. 10. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: ul. Dolní č. 115, Kojetínská č. 1, 1a, 3, Vypnutá oblast: Nezamyslice nad Hanou: jednostranně
celý bývalý areál OSP, GasNet, s.r.o., areál INSTA CZ ulice 1. Máje od č. 35 (potraviny) po č. 187 (mimo areálů
s.r.o., č. 13 (ČS MOL ČR, s.r.o.), areál firem č. 13a, 15,
ZŠ a MŠ), dále č. p. 211 a parcely č. K/959/66 a 964/1.
ul. Kralická - od kruhového objezdu č. 1, 3, 5, 7, autoser- Obec: Kralice na Hané, Čechůvky
vis Králíček, ZAPA beton, a.s., MG FORS, a.s., celá ul. Dne: 14. 10. 2020 od 7:30 do 12:30 hodin.
U Spalovny s č. 9 (Haná Metal spol. s r.o.), č. 12, MEGA- Vypnutá oblast: Kralice na Hané: celé ulice: OloWASTE-EKOTERM, s.r.o, celý Kralický Háj od areálu moucká, Sportovní, Zátiší, Tichá (od č. 278 po č. 91 vč.
FVE sm. Kralice na Hané včetně fa. Duno, spol. s r.o., CZ MŠ), Hlavní Třída od č. 13 a 24 po č. 109 a 41, MasaryJYDERUP, s.r.o. /mimo areál VaK/, fotovoltaické elek- kovo náměstí, Čechůvská, Tyršova, Nerudova, Prostětrárny Kralice na Hané - ZT beta solar s.r.o., Energotrend jovská, U mlýna (vč. 78, 79, 375, 147), Zákostelí (vč. ZŠ
Alfa s.r.o. a odběratelská trafostanice Biskupice Vodárna. a kostela), Bedihošťská, Komárov, U Lázní, celá lokalita
Obec: Přemyslovice
Na výsluní. Čechůvky: oboustranně od č. 57 a 25 po koDne: 9. 10. 2020 od 8:00 do 15:00 hodin.
nec obce směr Kralice s čísly 42, 62, 58, 64. OdběratelVypnutá oblast: Přemyslovice: č. p. 135, 145, 434, 462 - 472. ské trafostanice: Kralice Lina (č. 300706). Areál fy. LIObec: Prostějov
NAPLAST Kralice, Kralice statek (č. 300707), Kralice
Dne: 12. 10. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
ŠS (č. 300708), Kralice ZD (č. 300709).
Vypnutá oblast: Vápenice č. 31 - dvorní trakt.
E.ON Distribuce a.s.

elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky

Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FLORA“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní
číslo 608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 25. září do 12:00 hodin. Výherci budou zveřejněni v následujícím
vydání Večerníku společně s další soutěží o vstupenky. Vstupenky jsou pro výherce připraveny v redakci na Vápenici 19.

JAKÝ ROČNÍK LETOS PODZIMNÍ FLORA OLOMOUC - HORTIKOMPLEX OSLAVÍ?
a) 15. ročník
b) 25. ročník
c) 30. ročník
Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách Flory Olomouc 2020...
Výherci volné vstupenky z čísla 37: Oldřich Lošťák z Prostějova, Ivana Cásková z Určic, Božena Grulichová z Kostelce na Hané, Pavel Hořava z Prostějova, Marta Kiršbaumová z Prostějova, Kristýna Slezáková z Prostějova, Karel Hubený z Konice.

6287¨l1©27=.$=1©

Podzimní Flora Olomouc je již pomalu za dveřmi a PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám přináší další sérii soutěží o vstupenky. Tradiční
podzimní přehlídka ovoce a zeleniny letos opět láká na ukázku těch
nejlepších českých výpěstků. Hlavní expozice ZDRAVÁ ROSTLINA se zaměří nejen na krásu rostlin a plodů na pohled, ale zejména
na vnitřní složení a zdraví prospěšné látky uvnitř. Zapojte se do naší soutěže ještě dnes a navštivte veletrh v termínu
od 1. do 4. října 2020 v Olomouci. Vstupenku na Floru Olomouc získá hned sedm vylosovaných šťastlivců.
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Hospodářská komora rozumí rozpočtovým omezením
a podporuje myšlenku, že výše podpory stanovená
konkrétním procentem z průměrného čistého výdělku
zaměstnance je závislá na fiskálních možnostech státu.
Ta ale nemůže být podmiňována speciálním zvýšením
odvodů zaměstnavatelů.
„Taková pomoc nedává smysl. Není možné, aby zaměstnavatel za každých sto korun, které stát dá zaměstnanci,
odvedl třicet a více korun zpět státu, a to vedle dalších
výdajů, daní a odvodů, které zaměstnavatel již dnes musí
platit. Navíc při hospodářských potížích firem, které by
měl kurzarbeit pomáhat překonat,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Podle Hospodářské komory také není možné, aby byl
absolutní strop výše měsíční podpory snížen pod 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. „V takovém případě se v kombinaci s odvody za vyplacenou
podporu pro zaměstnavatele stane kurzarbeit neefek-

Odvody zaměstnavatelů v případě zavedení kurzarbeitu by měly být standardně počítány ze skutečně
vyplacených mezd. Navrhovaný růst nákladů by byl
pro tuzemské firmy v současné krizi velkou finanční i administrativní zátěží. V dopise adresovaném
premiérovi Andreji Babišovi před jednáním vlády
to sdělil prezident Hospodářské komory Vladimír
Dlouhý. Zároveň mj. apeloval na to, aby kabinet
jasně deklaroval pokračování programu Antivirus
A. Ten má cílit na překážky v práci v případech, kdy
nepůjde uplatnit nově uzákoněný kurzarbeit.

POZVÁNKY na semináøe OHK:
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narodil 25. června 1999, měří 185 centimetrů, váží 84 kilogramů a má levé držení
hole. „Kuba přišel na hostování ze Sparty
Praha, jejímž je kmenovým hráčem,“ potvrdil sportovní manažer elhákáčka Jiří
Vykoukal. Wojnar strávil sezónu 2018/19
v juniorce finské SaiPy Lapeenranta, po
loňském návratu nastupoval během předchozího ročníku za prvoligové Kadaň (45
střetnutí, 7 gólů + 17 asistencí) a Ústí nad
Labem (5, 0 + 1).
Do obrany naskočil již dříve avizovaný Slovák Vlastimil Hefka, k dalšímu vyztužení
pouze sedmičlenných zadních řad dosud
nedošlo.

Nejprve Jestřábi pojedou do Kolína, kde nastoupí ve středu 23. září
od 18.00 hodin ke 4. kolu soutěže.
Výběr SC je jedním z nováčků, a to
zatím až nečekaně úspěšným. Napoprvé sice vyfasoval v Kladně debakl

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jestliže odhlédneme od množících se hrozeb hygienických „kapacit“ ČR, že opět zavedou nouzový „covid stav“, čekají
hokejisty LHK Prostějov během
tohoto týdne dva prvoligové zápasy. Tady je krátká pozvánka.
1:7, ale poté setnul Vsetín 3:0 a naposledy zvítězil i v Přerově 5:4 po
prodloužení! Čímž Kozlové drží sedmé místo tabulky, postupová euforie
jako vyšitá.
V sobotu 26. září od 18.00 hodin
Hanáci přivítají Benátky nad Jizerou
v rámci 5. dějství Chance ligy mužů
ČR 2020/21. Ani Severočeši si dosud nevedou vůbec špatně, když
vstupní porážku 1:3 v Porubě vynahradili domácím povalením Jihlavy
4:1. O víkendu na ledě Třebíče nehráli pro podezření na koronavirus
u protivníka, v průběžném pořadí

jsou jedenáctí o skóre před dravými
ptáky z Hané.
„Věřím, že pokud v Kolíně zopakujeme dobré výkony z Jihlavy i Havířova
a přidáme lepší produktivitu, tak do
třetice venku konečně zabodujeme.
Ideálně vítězstvím. Vyhrát pochopitelně chceme také nad Benátkami,
byť žádného soupeře nelze ani trochu podcenit,“ uvedl hlavní trenér
elhákáčka Jiří Šejba.
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Vzájemné zápasy
v minulé sezónì:

8GUVąGFWFQ-QNÊPCXUQDQVW
FQOCU$GP¾VMCOK

1DNRKRG¿OQDUD]ËSURVWøMRYxWË-HVWĆ¿EL"

vbv|;m| |u;m࣐u- ruov|࣒Ŋ
fovh1_ _oh;fbv|ৄ o
;|h-ro|ং;0o-Ѵhu࢙|1;
ro vhoѴ;mझ ou࢙1h࣐ "Ѵ-b;
hং࢙1horu_

„To byly nervy, musím
si na uklidnění dát jednu
kouřovou...“

Výrok:

2

43

Středeční duel Jestřábů s Třebíčí
byl ve znamení dvojek. Domácí
tým dvakrát využil přesilovku, jeho
hráči byli pouze dvakrát vyloučeni
a především muži LHK dospěli na
druhý pokus v novém prvoligovém
ročníku ke svému premiérovému
vítězství.

Pondělí 21. září 2020

EXKLUZIVNÍ

yy Jaký byl první domácí duel nového ročníku soutěže?
„Určitě jsme se na něj všichni moc
těšili, protože jsme poslední tři přáteláky hráli venku. Doma je to vždycky
lepší, fanoušci povzbuzují a ženou nás
dopředu. Myslím, že utkání to bylo
z naší strany kromě jednoho kratšího
výpadku velice dobré.“
yy Nelekl jste se po brzy inkasované
brance na 0:1, co bude dál?
„Samozřejmě je nepříjemné dostat
rychle první gól, ale nás to v tomhle
případě asi probudilo. Okamžitě jsme
začali ještě víc hrabat, abychom co nejdřív vyrovnali a pak výsledek otočili.“
yy Což se vám podařilo ještě do
úvodní přestávky. Bylo to rozhodující pro osud střetnutí?
„Rozhodně ano. Dali jsme do hry
maximum energie, třemi góly průběh

Marek
SONNEVEND

rozhovor
pro Večerník

rychle obrátili. A hned na začátku druhé třetiny navíc přidali čtvrtou branku, hosty to dostalo dolů. Viděli, že
ani vedoucí trefa jim k ničemu nebyla. My jsme skoro celý zápas odehráli
s velkou chutí, první vítězství v sezóně
a ještě doma je moc důležité.“
yy Nakolik bylo mužstvo Horácké
Slavie nepříjemným protivníkem?
„Nepříjemní byli dost, dobře napadali
i bruslili. Nám však trenéři už předem
řekli, co na ně budeme hrát, a dařilo se
to plnit. Proto jsme nakonec vcelku jasně vyhráli.“
yy Ten zmíněný výpadek jste viděl
ve kterém zápasovém úseku?
„Ve druhé třetině, když soupeř snížil na
4:2. Tam se mohl chytit a dotáhnout
ještě víc, utkání zdramatizovat. Naštěstí
jsme zase zvýšili a průběh měli bez větších problémů pod kontrolou.“
yy Vnímáte značný rozdíl v rychlosti hokeje, jaký předváděl loňský
celek Jestřábů a jaký momentálně
hraje současný mančaft?
„Prostě to tak je, že teď hrajeme mnohem rychleji. V minulé sezóně tady
byla spousta jiných hráčů, než kteří tu

jsou teď, a snažíme se o odlišné herní
pojetí. S rychlým pohybem, aktivním
napadáním, důrazným dojížděním
soubojů. Zatím se nám to daří, tak
hlavně ať pokračujeme dál ještě líp.“
yy Nakolik vám vyhovují parťáci
z útočné formace?
„Tento zápas jsem začínal s Ouřim a Wojnym (Kryštofem Ouřadou a Jakubem Wojnarem – pozn.red.), potom mě trenéři dali k Bartymu
s Mrázem (Davidu Bartošovi
a Petru Mrázkovi – pozn.
red.). Mně se však hraje
dobře s každým, protože
jsme tady výborná parta
kluků, kteří si rozumí. Což
je podstatné, abychom
dobře fungovali jako tým.
Pak je docela jedno, s kým
zrovna jdete na led.“
yy Co výsledkové ambice
v letošní Chance lize?
„Tohle bych nerad říkal takhle dopředu. My určitě máme vysoké cíle,
ale musíme jít postupně a uvidíme.
Čím výš se v soutěži dostaneme,
tím budeme spokojenější.“

Foto: Josef Popelka

ROZHOVOR
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PROSTĚJOV Nijak zásadně zatím
nepokročila kauza chybějícího lékaře na utkání Chance ligy mezi
Duklou Jihlava a Prostějovem, za
což generální manažer Jestřábů
Jaroslav Luňák požadoval zkontumování výsledku 3:2 ve prospěch
ptačích dravců.
„Celý případ budou řešit Sportovně-technická i Disciplinární komise Českého hokeje. Jejich rozhodnutí nechci
v žádném případě nijak předjímat, ale
na tak krajní řešení jako kontumaci
podle mého názoru nedojde,“ řekl generální sekretář ČSLH Martin Urban.
Hanácká letka si tudíž dodatečným
ziskem bodů od zeleného stolu zřejmě nepomůže.
(son)

4:1
HAVÍŘOV, PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi
měli mít v sobotu 19. září zápasové volno, neboť
jejich soupeř pro 3. kolo Chance ligy Frýdek-Místek pobýval tou dobou v koronavirové karanténě. Stejně na tom byli muži Havířova
„kvůli“ Vrchlabí, a tak se oba covidem nyní nezasažené týmy operativně dohodly, že v daném
termínu předehrají vzájemný duel 14. dějství
soutěže. Výsledkově patřil domácím, ovšem
kvalitní byl oboustranně. Bohužel pro LHK
i napodruhé venku bez bodového zisku.
Hned ve 2. minutě šel AZ do oslabení a v něm ho
při střele Nováka podržel brankář Stezka. Jestřábi přesilovku nevyužili, a tak šli do vedení Severomoravané. Na konci 5. Cihlář šikovně tečoval
Doktorovo nahození od modré čáry mezi Bláhovy
betony – 1:0. Hosté mohli srovnat v 7., ale Bartoše bravurně vychytal Stezka. Na opačné straně se
Petriska prosmýkl mezi obránci a zkusil překonat
Bláhu bekhendem mezi betony, ale gólman scvakl
své chrániče včas. Druhá trefa tak byla k vidění
v čase 11.12 a radovali se Hanáci. Žálčíkovu ránu
Stezka jen vyrazil a pro Chlána už nebyl problém

AZ HAV
LHK PV

v brankovišti dorazit puk do odkryté klece – 1:1.
Zanedlouho Heimstaden zasypal protivníka sprškou střel, Kotala dokonce trefil tyč, vše ale bez efektu. Hosté pak přežili i další oslabení a následně se
hra zklidnila. Až v samém závěru první třetiny ujel

(QVQ#<*CXÊąQX

v oslabení Adamský, ale pokusem mezi nohy Bláhu
nepřekonal.
Druhá část začala dohrávanou přesilovkou Jestřábů. Ta zůstala nevyužita, nicméně hosté si v následujících minutách podrželi mírnou převahu.

V šanci se před Stezkou objevil Žálčík, leč neuspěl.
Skóre se znovu měnilo až před polovinou střetnutí.
Kotala byl při samostatném úniku faulován Hrníčkem a nařízené trestné střílení sám prudkou střelou
pod vyrážečku proměnil – 2:1. Za tři minuty Azet
zvýšil, když Doktor dostal kousek za modrou čárou
nabito od Cihláře a zavěsil volejem těsně nad ledem
– 3:1. Snížit mohl ve 35. Novák, který se šikovně
z pravé strany prosmýkl před Stezku, ale nepřekonal ho. Závěr prostřední periody byl hodně divoký.
Nejprve Stezka nadvakrát zmařil přesilovkovou
tutovku Kauta, v té samé početní výhodě Prostějova pak po Kotalově akci a Lytvynovově zakončení
proskákal puk poloprázdným brankovištěm.
I třetí dějství nabídlo zajímavou podívanou. Nejprve v další přesilové hře elhákáčka hasil Stezka
příležitosti Mrázka i Nováka. Po jejím uplynutí
se Kotala dostal za záda obránců, ovšem v těžké
pozici svou žabku poslal těsně nad. V 53. minutě
se hrálo čtyři na čtyři, hostující Piegl pálil tvrdě
na Stezku a ten odolal. O chvíli později Adamský krásně našel najetého Kotalu, ale tomu puk
odskočil od hole mimo tyče, jinak by zakončoval
do odkryté svatyně. Od 56. zkoušeli ptačí dravci
power play šesti proti čtyřem, jenže ani tak se neprosadili. Naopak, už po skončení oslabení trefil
opuštěnou bránu přes celé kluziště Rašner – 4:1.
(son)

„Zápas měl vysoké tempo, hrálo se nahoru
a dolů. Nikdo se nezasunul víc do obrany.
V první třetině byli lepší domácí, ve druhé
zase my, ale neproměnili jsme spoustu
šancí. A o tom byl celý výsledek. Hráči
Havířova ukázali svou kvalitu. My jsme
bojovali až do konce, bohužel v závěrečné
přesilovce šest na čtyři jsme neudělali to,
co máme natrénováno. Jinak kluci na ledě
odevzdali, co jsme si řekli v kabině.“

-LÔÉh(-%$
– LHK Jestøábi Prostìjov

„Hra se přelévala z jedné strany na druhou
stejně jako v domácím utkání se Sokolovem. Tam jsme jen neměli štěstíčko a ty
góly nedali. Mančafty s mladými kluky
sice nemají takové zkušenosti, ale nahrazují je snahou, bojovností i bruslením. Dnešní zápas byl celkově dobrý, hrálo se nahoru
a dolů a my jsme byli šťastnější v tom, že
jsme dali druhý gól, tím Prostějovu odskočili. V závěru se nám podařilo udržet oslabení a přidat čtvrtou branku.“

-LÔÉ5(l1$5
– AZ Heimstaden Havíøov
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Konkrétně to znamenalo, že zimní stadion
byl rozdělen na čtyři samostatné a oddělené sektory A, B, C, D, přičemž každý
fanoušek si musel předem vybrat pouze
jeden z těchto sektorů. Mezi nimi se totiž
během střetnutí nesmělo přesouvat.
Do každého ze čtyř vchodů mohlo
projít maximálně pět stovek příznivců, což dohromady dávalo hraniční
kapacitu dvou tisíc diváků. Naplněna
byla odhadem z více než poloviny,
přesný oficiální údaj o návštěvnosti
středečního duelu totiž chyběl.
„Přípravy nám daly dost práce, ale myslím, že jsme vše zvládli dobře,“ těšilo
nového marketingového manažera
LHK Jestřábi Václava Meidla. Leč na
hromadných akcích teď nově platí úplně jiná pravidla, čímž si nejen oddíly
ledního hokeje budou muset znovu
lámat hlavu, co s tím? Od dnešního
dne má být vše zase jinak...
(son)

PROSTĚ
ĚJOV Středeční mač proti Třebíči skvěle vyšel celé řadě
prostějovských hokejistů. Jedním z nich byl i mladý, teprve jednadvacetiletý útočník Matěj Novák (na snímku), který nejprve vyrovnal na 1:1 a později přidal ještě druhý vstřelený gól pečetící výsledek 6:3. Osobní bilance 2+0 z něho udělala hlavní hvězdu souboje.

Å+UDMHPHPQRKHPU\FKOHMLQHçORQL´ Kontumace
pro Jihlavu?
]HĀW\őVHNWRUţ
őtNi0DWěM1RYiN ASI NE

protivníka. „Výkon jsme v Havířově
podali myslím dobrý, šlo o velice
kvalitní a vyrovnané utkání. Bohužel jsme tentokrát doplatili na velké množství neproměněných šancí, kluci udělali
hvězdu z brankáře Stezky. Škoda, ze dvou
solidně odehraných zápasů venku jsme
rozhodně měli na to přivézt nějaké body,“
zalitoval kouč LHK Jiří Šejba.
Jeho svěřenci mají tedy na kontě tři punkty
za domácí skolení Horácké Slavie a jsou
v neúplné tabulce průběžně dvanáctí. Například covidem zasažené Frýdek-Místek
i Vrchlabí ale dosud nenastoupily, Přerov
a Kadaň stihly jediný mač. „My jsme si
operativně domluvili utkání na AZ místo
odloženého Frýdku, abychom v sobotu
zbytečně nestáli. Což bylo výborné řešení,“
kvitoval Šejba víkendovou předehrávku.
Poslední dva duely už za Hanáky absolvovala nová posila – útočník Jakub Wojnar
(na snímku). Jednadvacetiletý mladík se

 <#6ª/
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PRŮBĚŽNÉ
POŘADÍ

ZAUJALO NÁS
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HAVÍŘOV – PROSTĚJOV 4:1

2Q\P¾OMC TGFCMEG < MCåFÆJQ FWGNW ,GUVą¾Dč
X[DGTGOGPGLNGRwÊVąKRNGLGT[.*-CLKORąKF÷NGPÆ
DQF[ XK\XÚwG DWFGOGUéÊVCVFQRTčD÷åPÆVCDWN
M[RTQUV÷LQXUMÚEJVQRQRQT
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IÐN[6QRMCPQPÚT.*-ä¾NéÊMVCMÆJÚąKNCMVKXKVQW
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UVCT6QO¾w&TVKN DQF 

PROSTĚJOV – TŘEBÍČ 6:3

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

lední hokej

Mezi hokejovými mantinely

!&҃ ࡡ

 (ݽ

přípravy nechali pomalé pojetí z loňska
daleko za sebou, místo toho fanoušky těšili herní rychlostí i důrazem. Což v plné
palbě předvedli také během prvoligové
premiéry na vlastním ledě 2020/21. Ve
středu sejmuli Třebíč 6:3 a pro příznivce to
byla hodně příjemná podívaná. „Klíčový
byl obrat nepříznivého vývoje, kdy soupeř
hned první dobrou střelou šel do vedení
a my jsme přesto výsledek otočili třemi
góly ještě do úvodní přestávky. Hráli jsme
doma, fanoušci nás povzbuzovali, kluci se
na maximum snažili odvádět tvrdou práci.

Což je v domácím prostředí potřeba. Lidi
musí vidět, že jejich mančaft do toho dává
všechno,“ oceňoval kouč elhákáčka Jiří Šejba poctivou dřinu svých svěřenců.
Právem jim vytknul dvě hrubky při střídání
draze zaplacené inkasovanými brankami,
ovšem jinak byl spokojen. „Náš dnešní
výkon v útočné fázi už se dost blížil mým
představám, i když samozřejmě může být
vždy ještě lepší. Například ve druhé třetině
jsme místo tlaku do brány střelami často
přihrávali od zadního mantinelu zpátky,
v takovém případě každý neadresný puk
znamená hrozbu soupeřova kontru. Čehož se do dalších zápasů musíme vyvarovat, stejně jako těch zaváhání vinou špatného střídání,“ zmínil Šejba.
Pozitiv však přinesl středeční večer mnohem víc. Vedle divácky atraktivního hokeje
a příznivého výsledku rovněž dvě využité
přesilovky, pouhá dvě vyloučení a poměrně bezpečnou vládu nad celým vydařeným duelem. „Jsem rád, že si kluci vzali
k srdci naše slova o nutnosti méně faulovat,
což nás sráželo v přípravě. V přesilových
hrách tam bylo dost střelby i dorážek, přesně tak to má vypadat. A celkově jsme první
zápas doma zvládli velice dobře, z čehož
máme radost. Podobně ale musíme pokračovat dál, nepolevit,“ zdůraznil Šejba.
Odměnou celému prostějovskému týmu
se stala tradiční děkovačka fandům, byť
z koronavirových důvodů bez obvyklého
plácání dlaněmi u mantinelů. I tak si nadšení příznivci triumf svých energeticky
povstalých barev krásně užili.
V náhradním duelu Chance ligy za koronavirem zrušeném duelu ve Frýdku-Místku se stala předehrávka v Havířově.
A tam už tom „Šejbovcům“ tolik nevyšlo.
Na severu Moravy si Jestřábi nepočínali po
herní stránce vůbec špatně, ambiciózního
soupeře dokonce přestříleli ranami na bránu 32:25. Podobně jako při premiéře v Jihlavě to však k ničemu kloudnému nevedlo
a zrodila se už druhá porážka na kluzišti

www.vecernikpv.cz
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Pro mnohé byla překvapením podobně jako gotická křížová klenba
v navazující budově, tedy poslední
pozůstatek chodeb okolo rajské zahrady. Šokující byl naopak pohled
na svorník klenby, který byl osazen
znaky rodu Pernštejnů, také ale nevzhlednými lampami. Lidé se pak

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Zajímavý zážitek,
několik překvapení a taky místy
atmosféra tajemna. To byla prohlídka kostela Povýšení svatého
Kříže v Prostějově. Akci zorganizovala prostějovská střední škola
SOŠPO a studentky v rolích průvodkyň se opět činily. Přítomné
při prohlídce zavedly často do
míst, kde nikdy předtím nebyli.
„Kaple pochází ze čtrnáctého
století a původně sloužila jako
kapitulní síň zdejšího kláštera,“
prozradila Večerníku Tereza
Kaštylová ke kapli sousedící s
kostelem.

dostali prakticky na půdu klášterní
budovy v těsném sousedství kostela. Najít tam mohli třeba úzké původní schodiště ještě začouzené od
požáru v roce 1697.
Pro všechny byla tato místa novinkou. „Nikdy jsem zde nebyla.
A to žiju v Prostějově padesát let.
Prohlídka je hezká, líbí se mi,“ poznamenala Dana Kaštylová. Záhy

potvrdila, že na prohlídky kromě
nadšenců do památek chodí často
příbuzní a známí studentek. To ale
nijak nesnížilo jejich práci, spíše
naopak.
Sekundoval jim pak ředitel školy
SOŠPO Marek Moudrý, který tu a
tam vytáhl také z rukávu nějakou
tu zajímavost. „Provázíme zde druhým rokem a pokaždé je tu ale něco

0CFwGPÊ\PG\P¾OC6CMQX¾D[NCPGLéCUV÷LwÊTGCMEG×éCUVPÊMčRTQJNÊFGMXPGL
X÷VwÊORTQUV÷LQXUMÆOMQUVGNG
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

jiného. Poprvé to bylo loni, tehdy
jsme ukázali poprvé schodiště. Ale
měníme to,“ prozradil po obhlídce
středověkého schodiště. A v prohlídce pokračoval s úsměvem – jakby taky ne. „Akcí je teď o víkendu
hodně, ale zájem je. Za to jsem rád,“
vyjádřil se Moudrý předtím, než
trio zavedlo návštěvníky do rajské
zahrady u kostela.

klikni na
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PROSTĚJOV Každým rokem pořádá Zdravé město Prostějov výjimečnou akci pro seniory. Letos ale z oblíbeného setkání dříve narozených
Prostějovanů v sále Společenského
domu nebude zhola nic. Proti je totiž
hrozba koronaviru...
Zpráva vydaná vedením města uprostřed minulého týdne určitě pravidelné
návštěvníky každoroční akce nepotěší.
„Svátek seniorů, který se měl uskutečnit
v úterý 29. září ve Společenském domě,
jsme byli nuceni zrušit. Důvodem je
zhoršená epidemická situace v České republice. Velice nás to mrzí, ale vzhledem
ke zvýšené hrozbě nákazy koronavirem

věřím, že to naši senioři pochopí,“ uvedla
Alena Rašková, náměstkyně primátora
pro sociální oblast v Prostějově. „Tato
akce byla velice hojně navštěvovaná,
účastnilo se jí každým rokem pět set až
sedm set seniorů. Skutečně mě to velice
mrzí, okolnosti nás donutily tuto skvělou
akci zrušit. Sice vládní nařízení povoluje
pořádat akce s účastí do pěti set osob, ale
to platí dnes. Bůhví, jak se toto opatření
změní do 29. září, kdy se Svátek seniorů
měl konat. Navíc bychom pro pětistovku
návštěvníků asi nebyli schopni v sále Společenského domu zajistit potřebné dvoumetrové rozestupy,“ vysvětlila Večerníku
Alena Rašková.
(mik)

'ĆËYHQDUR]HQËVHOHWRVQHVHMGRX
Lidé objevovali kostel dosud nepoznaný Akce
Svátek seniorů se ruší!

Pondělí 21. září 2020

WUGF¾\CPK

2N¾PGMRTQUV÷LQXUMÆ8ÊEG×éGNQXÆJCN[\KOPÊJQUVCFKQPWTQ\F÷NGPÆJQPCéV[ąKFKX¾EMÆ
UGMVQT[UXNCUVPÊOKXEJQF[EQåRNCVKNQRTQWVM¾PÊ,GUVą¾DčRTQVK6ąGDÊéK
Foto: www.lhkjestrabi.cz

bíčí k takovým technickým opatřením, jež odpovídala požadavkům
ČSLH v návaznosti na hygienické
normy české vlády při boji s koronavirem.

LHK PV
HS TŘE

6:3

Okamžitě přišla další neproměněná
příležitost Nováka z bleskového průniku pravým křídlem, na opačné straně
zlobili též nositelé Bílé hvězdy. Kontr
čtyř proti dvěma poslal Szathmáry
z pravého kruhu do boční síťky, Čížek
dotíral na Bláhu zpoza svatyně a vzápětí musel brankář odolávat značnému
náporu během početní výhody SK
(Nedvídek, Szathmáry). Také Jestřábi
sehráli přesilovku dobře, leč Chlánova
dorážka zblízka odrazem brusle jen
cinkla o pravou tyčku a několik ran
Mrázka zneškodnil Jekel. V 18. však
Horáci fatálně chybovali v rozehrávce,
Žálčík bleskově posunul na volného
Hrníčka a jeho vyražené zakončení
sám doklepl nad povalujícím se Jekelem – 2:1. Navíc za sedmdesát vteřin
Mrázek nahodil od modré a kotouč
zapadl podél clonících hráčů přesně
k levé tyči – 3:1.
Aby toho nebylo málo, hned v nástupu
do prostřední třetiny podnikli domácí
rychlý protiútok tří na jednoho, Kaut
nabil za sebe Vachutkovi a ten z vrcholu
kruhů vymetl levou šibenici – 4:1. Protivník vypadal na ručník, ovšem ve 24.
Michálek klečící v brankovišti rozhodil
Bláhu, který nemohl pořádně zasáhnout
proti ráně Szathmáryho z mezikruží
pod víko – 4:2. Naštěstí tento zásah Prostějovany nijak nerozhodil, další průběh
měli pod kontrolou. Zahrozili pouze
Vedral ve 29. výpadem od zadního
mantinelu a Nedbal s Bittnerem nepříjemnými jedovkami krátce před druhou
přestávkou. Jinak dominovala rychlost
Chlán či Hrníčko, jenže své možnosti
neproměnili. V 54. tak platilo známé
nedáš – dostaneš, neboť hrubky při
střídání využil Chalupa tváří v tvář Bláhovi neomylným vymetením pravého
vinklu – 5:3. Vzápětí musela hanácká
parta přečkat oslabení, v jehož průběhu
to nejvíc „smrdělo“ kontaktní trefou
z holí Vodného (teč kousek vedle levé
tyčky) či Bittnera (dorážka z metru
těsně přeplachtila břevno). Definitivně pak rozhodl necelé tři minuty před
koncem Novák, když brejk do otevřené obrany finalizoval pohodlným dovezením touše do prázdné brány kolem
bezmocně ležícího Jekela – 6:3!
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Chance ligy najdete na straně 26.

„Docela slušně jsme začali a šli do vedení. Ale potom jsme nepochopitelně až naivně začali
propadat a dali soupeři šanci k tomu, aby do konce první třetiny stav otočil. Byl tam od
nás nesmyslný faul, který domácí potrestali. Udělali jsme v utkání mnoho individuálních
chyb, toho by využil i méně zkušený mančaft. Ve druhé části přišlo zlepšení a ze začátku třetí periody jsme se mohli dostat na kontakt, když Ladislav Bittner neproměnil sólo. Bohužel
potom nás další naivní faul stál boj o body. Domácím gratulujeme, ale my jsme jim k tomu
vítězství hodně pomohli. Máme za sebou dva duely a problém s disciplínou ohledně faulů,
tohle budeme muset řešit.“

Roman MEJZLÍK – SK Horácká Slavia Tøebíè

„Šlo o první domácí zápas v soutěži, takže byla na hráčích vidět nervozita. Brzy jsme byli
dole o jeden gól, ale dokázali to pak krásně otočit. Přesto dvě inkasované branky padly po
našem špatném střídání, toho se kluci musí vyvarovat. Jinak platilo, že co jsme si před utkáním řekli, to jsme i hráli. Podařilo se nám snížit počet vyloučení a dobře jsme zvládli obě
oslabení. Navíc se v domácím prostředí chytili i fanoušci, o tom to je. Na ledě musíme tvrdě
pracovat a dohrávat souboje, což mančaftu na rozdíl od minulé sezóny jde. Díky soubojům
pak ztrácí soupeř sílu a dělá chyby, což bylo dnes vidět. Získávali jsme kotouče a hosté už
nemohli pokračovat ve svojí hře. Výsledek stojí za prací, kterou jsme odvedli.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
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a aktivita LHK, za něž postupně zakončovali z různých pozic Chlán, Hrníčko,
Wojnar, Matyáš, Žálčík, Novák, Kaut,
Ouřada, Hrdinka i další. Většinu zlikvidoval Jekel, něco šlo mimo.
Nesmírně důležitý zákrok vysekl zkraje třetí periody Bláha, když zmařil sólo
Bittnera a nenechal výběr HS dotáhnout na jednogólový rozdíl. V atraktivním střetnutí se dál valily útoky na
obě strany, leč opeření dravci byli herně
lepší. A ve 48. minutě zaslouženě zvýšili náskok. Přesilovkový ostřelovač Drtil
vybombil od modré, načež Jekelem
vyraženou dělovku Hrníčko přiťukl
Chlánovi, který ze tří kroků nezadržitelně skóroval – 5:2. Další razítka na
výsledek mohli přidat Kaut, dvakrát

Hanáci zválcovali7ŐHEtÿLQWHQ]LYQtPKRNHMHP

dím,“ vysvětlil první lodivod Šejba.
Peštuka se prý vůbec nemusí cítit
nějak odstrčený. „Během tréninků
dostává hodně prostoru. A co se týče
utkání, bez problémů jsme se shodli,
že nevyužít znalostí Jirky Vykoukala
by byla velká škoda. V dnešním hokeji
je důležitý aspoň trochu širší realizační tým s dělbou práce i větším uplatněním asistentů, takhle se to v rámci
možností snažíme dělat,“ doplnil k tématu Jiří Šejba.
(son)

PROSTĚJOV V zájmu co nejvyšší divácké návštěvnosti přistoupilo vedení prostějovského hokejového klubu
před úvodním zápasem Chance ligy
2020/21 na domácím kluzišti s Tře-

=ÉŐÌ

Do Prostějova se sjeli vítězové okresních kol z celé Moravy. Jejich úkolem
bylo vytvořit vypichovanou misku
na slavnostně prostřený stůl a kulatou kytici. Všichni k tomu museli vy3ŐÌä7ÌÿÌ6/2
užít předepsané květiny, jež mohly
9<&+É=Ì='Ţ92'8
libovolně kombinovat a doplňovat.
„Pocházím ze Smržic, kde chodím
67É71Ì+269É7.8
pomáhat místním zahrádkářům. A ti
mě přemluvili, abych na jaře zkusil
$æ9Ô7(5ë
okresní kolo floristické soutěže. To
jsem ke svému překvapení vyhrál.
Přitom předtím jsem dělal jen pár

Martin
ZAORAL
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REPORTÁŽ

Kroměříž
Uherské Hradiště
Frýdek-Místek

Prostějov
Kroměříž
Karviná

Prostějov
Karviná
Frýdek-Místek

finále, které se tradičně konalo na
výstavě Květy v Lysé nad Labem. Ta
však již tento rok proběhla. Co teď?
„Finále by se letos mělo konat začátkem října na podzimní Floře v Olomouci. Zda se ovšem akce vůbec
uskuteční, to si v tuto chvíli netroufám odhadnout,“ uzavřela Vlasta
Ambrožová.

SENIOŘI

JUNIOŘI

ŽÁCI

dajícího Českého zahrádkářského
svazu Vlasta Ambrožová.
Akce se původně měla konat na jaře,
spolu s termínem se nakonec měnily
i předepsané květiny. „Vybírali jsme
takové, které běžně kvetou na podzim,“ upřesnila Ambrožová.
Nejlepší ze zemského kola každoročně postupovali do celostátního

1. Dvorníková Renata
2. Kadlčková Hana
3. Karásková Vladimíra

1. Spurná Tereza
2. Úlehlová Tereza
3. Kostelníková Viktorie

1. Tesárek Matěj
2. Kostelníková Valentýna
3. Kozlová Johana

Výsledky 9. ročníku floristické
soutěže Prostějov

Jelikož se jarní akce Ukliďme Česko
musela zrušit, přišel rekordní počet
dobrovolníků. Žáci s učiteli i rodiči ze
Základní školy E. Valenty, Skautské
středisko Járy Kaštila, zástupci magistrátu, Okrašlovacího spolku, ČSOP Iris
i dobrovolnictvo z řad obyvatel města.
Sraz byl U Abrahámka. Lidé dostali

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Je někdy neuvěřitelné,
co lidé do volné přírody vyhodí. A se
stejnou nevěřícností a někdy znechucením se potýkali také dobrovolníci,
kteří se uplynulou sobotu zúčastnili
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
V Prostějově a také v Konici se uklízelo hned na několika místech. Mezi
tradiční místa patří i Hloučela. Lesopark totiž někteří místní obyvatelé
nevyužívají jen jako místo klidu a procházek, ale také jako ilegální skládku.
Právě pozůstatky po nepořádnících
se tak rozhodly uklidit celé rodiny.
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pytle, pracovní rukavice a instrukce.
Eva Zatloukalová z Ekocentra Iris, které
akci společně s Okrašlovacím spolem
města Prostějov spolupořádalo, varovala
děti před sbíráním skla a všechny před
sběrem injekčních stříkaček. A přidala
i jednu dobrou zprávu – po úklidu dojde k vypuštění uzdravených poštolek.
Předtím ale na přítomné čekala spousta
práce podobně jako v minulých letech.
„Byl tu koberec, pak pneumatiky, to byly
vždycky. Dokonce jsme tu jednou našli
gramofonové desky,“ ukázala Zatloukalová. „Čekali jsme tak do padesáti lidí. Je
ale pěkně, navíc je úklid rozhozený do tří
akcí. Spokojená tedy jsem,“ vyjádřila se.
Tou dobou už se ale dobrovolníci rozdělili na skupiny, část vyšla směr Tichá, další
se odebrali na druhou stranu. A sbírali, co
jim síly stačily. „Tady to nevypadá jen na
bezdomovce, ti Capri sonne nejspíš nepijou,“ poznamenala jedna z dobrovolnic
při čištění obzvlášť zaneřáděného koutu
lesoparku. Jinde to tak zlé nebylo. „Je to
strašné. Všude jsou kolem popelnice, tak
nechápu, proč to lidi nehází přímo tam.

Za mě jsou to prasata,“
rozčilovala se Nikol
Greplová, která na akci
vyrazila se dvěma malými dětmi. „Není to ale
úplně nejhorší, všude
člověk naštěstí smetí
nevidí,“ dodala už smířlivěji.
Podobně jako dvoji- &QDTQXQNPÊEKWMNÊ\GNKUGéLKOUÊN[UVCéKN[0GRQą¾FPÊMčUGVQVKå
Foto: Michal Sobecký
ce Helena Burešová PCLFGUV¾NGJQFP÷
a Dáša Navrátilová o kus dál, směrem akce, jakou čištění přírody rozhodně
k centru Prostějova. „Já našla pneumati- je. I tentokrát bylo úspěšné a zároveň
ku, flašky, baterky. A taky podělané kapes- zarážející, co a kam lidé vyhodili. „Našli
níčky, spousta jich byla těsně za zácho- jsme i velkou matraci, výfuk, dále nědem,“ poznamenala jedna z nich. Ženy kolik pneumatik a hodně skla. Zaplnili
na tuto akci chodí pravidelně. A nejen jsme více než půlku kontejneru, celkem
sem. „Chodíme na jaře, když se to po- to bylo kolem dvaceti pytlů,“ prozradila
řádá. Chodívali jsme uklízet za Krasice Eva Zatloukalová. „Objevena byla také
u krasického hřbitova. Tam se dá sbírat lednice, televize, poklice do auta i řadicí
každých čtrnáct dní,“ povzdechla si první páka, půl torza ženské figuríny i ručně
jmenovaná. S ostatními měla pořádně co psanou knihu o erotických fantaziích,“
na práci.
přidala s úsměvem Milada Sokolová
Po vyčištění okolí Hloučely však násle- předsedkyně Okrašlovacího spolku
dovala odměna v podobě opékání špe- města Prostějov. „Děkujeme všem, kteří
káčků a sdělování zážitků z chvályhodné přišli a pomohli přírodě ulevit!“

čištění Hloučely narazili na „poklady“

8NOÈ]ÈPHSRMLQØFK Dobrovolníci při

kytic pro rodinu, známé a kohokoliv,
kdo projevil zájem,“ prozradil student prvního ročníku Cyrilometodějského gymnázia Matěj Tesárek,
který jako jediný muž vynikal mezi
ostatními soutěžícími dívkami a ženami. „Mám rád všechny květiny,
ale nejvíc jsem si oblíbil asi myrtu,“
odpověděl na náš dotaz mladík,
jemuž se nakonec k jeho údivu podařilo zvítězit také v zemském kole.
Stejného úspěchu pak v kategorii
juniorů dosáhla také Tereza Spurná
z Prostějova.
Organizátoři byli nadšeni už jen
z prostého faktu, že se soutěž vůbec
podařilo uskutečnit. „Potěšilo nás, 5VWFGPV RTXPÊJQ TQéPÊMW %/) /CV÷L 6GU¾TGM \G 5OTåKE \XÊV÷\KN X å¾MQXUMÆ
Foto: Martin Zaoral
že navzdory současné situaci přijeli MCVGIQTKK
zástupci všech okresů. Máme radost nejistotě museli investovat vlastní Takhle nám s financováním pomůže
o to více, že příprava zabrala dost peníze. Kdyby se soutěž neuskuteč- město Prostějov i Olomoucký kraj,“
času a do nákupu květin jsme kvůli nila, tak by to celé bylo k ničemu. přiblížila místopředsedkyně pořá-

PROSTĚJOV Budete potřebovat květiny, notnou dávku fantazie a jedny zručné ruce. Když vše spojíte, vznikne vám krása, jíž
ohromíte každou ženu. Tak by mohl znít recept na přípravu kytic, které se ve čtvrtek vázaly v prostějovském Společenském
domě. Přesně 33 soutěžících rozdělených do tří věkových kategorií se utkalo v devátém ročníku Zemského kola Floristiky,
které jsme navštívili.

Vykoukal je se Šejbou 'LYiFLVLPXVHOLY\EUDWMHGHQ
3(w ,!&+/0,µ&Â+61% !)-/36
PCUVąÊFCéEGPeštuka
Regionální zástupci zvítězili ve dvou ze tří kategorií

Minulá zpackaná sezóna se pro hokejisty
LHK Jestřábi Prostějov stala varujícím
mementem s jasným vzkazem: už nikdy
více! A zdá se, že obrození Jestřábi skutečně letí správným směrem. Již během

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Úvodní tři dějství má za sebou Chance liga mužů ČR
2020/21. A zatím to byla trochu divočina, neboť kvůli koronavirovým karanténám bylo odloženo už celkem deset střetnutí (3 +
4 + 3), naopak čtyři jiné duely se v uvolněných termínech některých týmů předehrály. Prostějovští hokejisté absolvovali během
minulého týdne dva zápasy: nejprve doma proti Třebíči (6:3) řádný
podle plánu, následně venku v Havířově (1:4) právě předehrávaný
mač 14. kola jako náhradu za vynuceně zrušený souboj 3. pokračování na ledě onemocnělého Frýdku-Místku.

Jediným novým přírůstkem do jejich hráčského kádru
se za uplynulý týden stal útočník Jakub Wojnar

,'56Ą$+,517216Ą'%*-1.'%*

Hned při prvním střídání vstupního zápasu Chance ligy 2020/2021 se zranil
útočník Michal Gago, člen elitní formace elhákáčka. A pesimistické prognózy o delší době jeho vynucené absence se bohužel potvrdily. „Míša musel
s pochroumaným ramenem na operaci a chybět bude mnoho týdnů, pravděpodobně až někdy do prosince,“ povzdechl si kouč ptačí letky Jiří Šejba. PROSTĚJOV Hlavním koučem
Sehraná exznojemská lajna Mrázek, Bartoš, Gago se tudíž nevrátí do kom- Jestřábů je Jiří Šejba, jeho trenérským asistentem Ivo Peštuka. Typletní podoby minimálně polovinu aktuálního ročníku.
hle dva muže společně na střídačce
NEJ události
však během zápasů nyní neuvidíte.
Místo Peštuky totiž do vyhrazeChance ligy
ného území LHK míří v aktuální
1. Poèáteèní
sezóně Jiří Vykoukal, klubový sporvyrovnanost
tovní manažer. Zatímco ostřílený
Maximum
5QWV÷åLGX×XQFW\CVÊOEJCTCMVG
asistent sedává hned za střídačkou
TKUVKEM¾ XÚUNGFMQXQW PGX[\R[VC
s poznámkovým blokem v ruce.
energie
VGNPQUVÊ0CRąÊMNCF-NCFPQUOGVNQ
„Rozdělili jsme si to tak, že Ivo počítá
Jestřábi
se
sice
proti
Třebíči
nevyva-QNÊPPCéGåRQFNGJNQ5NC
úspěšnost buly i další statistické údaje,
rovali
zbytečných
chyb,
ale
přesto
XKK2TCJCMVGT¾RąGFVÊORTQJT¾NC
zatímco Jirka coby někdejší špičkový
U·UVÊO0GDQ8UGVÊPFGMNCUQ o jejich výsledkovém triumfu bě- obránce má při zápasech na starost
XCNiWORGTMCD[X\¾R÷VÊRCFN hem střetnutí málokdo pochybo- právě beky, kterým má hodně co říct.
val.
Do
hry
totiž
dali
takové
množXG\OÊP÷PÆO-QNÊP÷1DFQD
ství energie, že navzdory dílčím Já dohlížím na útočníky a všechno říP÷FQRCFNQKXÊMGPFQXÆF÷PÊ
komplikacím měli průběh pevně
2. Husa tøíštil mantinel
pod kontrolou.
'ZRTQUV÷LQXUMÚ QDT¾PEG ,CMWD
*WUCOQOGPV¾NP÷PCUVWRWLÊEÊ\C
Špatná
-QNÊP FCN XUGVÊPUMÆOW #FCOW
*QąCPUMÆOWPCVQNKMVXTFÚJKVåG
støídání
P¾TC\TQ\DKNRNGZKUMNQOCPVKPGNW
3. Sokolov rozprášil
Hned dvakrát Hanáci ve středu večer zaváhali při prostřídávání jedLitomìøice
notlivých pětek. Nebezpeční Tře8G XÚVGéPÆ HC\ÐP÷ QFUVCTVQXCN bíčští toho pohotově využili nejprve
RQUÊNGPÚ$CPÊMMF[åRQXUVWRPÊO k vedoucí trefě na 0:1 a poté ještě ke
×UR÷EJWX*CXÊąQX÷RąGFXGFN snížení stavu na 5:3. V obměněném PROSTĚJOV Tak tohle byla domácí
RčUQDKXQWMCPQP¾FWRTQVK.K složení kádru je znát, že střídání po- premiéra jako z partesu! Na středeční utkání 2. dějství Chance ligy mezi
VQO÷ąKEÊO6QJNGUGéCUVQPGXKFÊ
třebují Šejbovy ovečky vypilovat.
prostějovskými a třebíčskými hokejisty dorazila navzdory všemožným
protikoronavirovým
opatřením
více než tisícovka natěšených fanoušků, kteří si pošmákli na lahod$CN\¾OPCDQNCXQWFWwK
né jestřábí parádě. Borci LHK stře-FQ UG RQéÊV¾ FQ TQFKP[ X÷T /CTMC
deční duel odmakali na maximum
PÚEJ HCPQWwMč RTQUV÷LQXUMÆ
po všech stránkách a soupeře povaliJQJQMGLGVGPUKVQJQD÷JGO 5100'8'0&#
li rychlým, důrazným, prostě celkoWRN[PWNÆ JTWD÷ PGRQXGFGPÆ
vě intenzivním pojetím.
CRąGJPCP÷INQTKHKMQXCVXÚMQ
UG\ÐP[ X[VTR÷N QRTCXFW OPQ
JQ 1F RQé¾VGéPÊJQ V¾R¾PÊ P[ UQWéCUPÆJQ XÚD÷TW 2TQU
Marek
SONNEVEND
RąGU OCTPÆ éGM¾PÊ PC UNKDQ V÷LQXCVGPTQ\FÊNFQUNQXCDKLG
Samotnému mači předcházela minuXCPÚ RTQITGU R¾F FQ URQFPÊ FQ QéÊ ,CMQ PGDG C FWF[
PCFUVCXDQXÆUMWRKP[CURQWU QFRNQWåKXÆRQOCNQUVKKMąGéG
ta ticha za zesnulého fandu ptačí letky
VWPGRąKVCåNKXÚEJ\¾RCUčXF÷UK M RQWVCXÆOW NÆV¾PÊ NGFQXQW
Petra Machače. Úvod byl poté trochu
XÆCPVKCVOQUHÆąGCåRQJQąMÚ RNQEJQW X LCUP÷ FCPÆO U[U
opatrnější a první větší šanci měl v 5.
VÆOW
PGRQUVWRFQRNC[QHH
minutě Kaut, jenž sám před bránou
2TQVQ PGD[NQ FKXW åG OCLKVGN <FCNGMC RąKVQO PGLFG LGP
neprocedil Jekela bekhendem směřoMNWDW,CTQUNCX.Wÿ¾MUGTQ\JQ Q RąÊMNQP M OQFGTPÊOW JQMG
vaným teploměrově pod paži. To hosté
LK
MVGTÚ
LG
RT¾X÷
PC
UXKåPÆO
FN PG×UR÷wPÚ OCPéCHV \ X÷VwÊ
hned ze své třetí střely otevřeli skóre.
é¾UVK TQ\RT¾wKV C RTQUVąGFPKE DTWUNGPÊ\CNQåGP*NCXPÊLGMQW
V 7. Nedvídek získal puk ve středním
VXÊOURQTVQXPÊJQOCPCåGTC,K MCVGNPQUVCCVTCMVKXKVCRTQRąÊ
pásmu, přihrál volnému Šťovíčkovi
ąÊJQ8[MQWMCNCCVTGPÆTčUGUVC \PKXEGUPQWDGP¾URTQPKMCX÷
a ten zpoza kruhů trefil od levé tyče
XKVXÚTC\P÷QDO÷P÷PÚM¾FT6Q \XÚwGPQWwCPEÊPCXÚUNGFMQXÚ
×UR÷EJ
d0C
,GUVą¾D[
LUGO
XwGXGLOÆPWVQV¾NPÊJQRąGDW
do sítě – 0:1. O chvíli později byl Sova
FQX¾PÊ JGTPÊJQ UV[NW UO÷TGO NQPKRąGUVCNEJQFKVPGFCNQUG
krvavě zraněn na čele, aby z následné
PCP÷FÊXCV#NGVGòLUGOUN[
MT[EJNQUVKCMVKXKV÷KFčTC\W
přesilovky Šejbovi svěřenci rychle vy# \CVÊO VQ X[RCF¾ åG wNQ wGN åG JTCLÊ UWRTQX÷ C DQLWLÊ
rovnali. Velký tlak vyústil v nádhernou
QMTQMXGUMT\GX[FCąGPÚ#PKå VCM\CUGRčLFWqąÊMCNOKLGFGP
kombinaci zleva do středu kluziště
MCOCT¾FDÚXCNÚJQMGLKUVC
D[EJ EJV÷N ×RNP÷ UJC\QXCV
a před Jekela, kde Novák dával podél leUPCåGPÊNQÿUMÆJQOWåUVXC.*- #XQVQOVQLG
žícího gólmana do odkryté klece – 1:1.

Gago bude po operaci mimo nadlouho
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rozhovor se zajímavou osobností...

1XPHURORJLFN¿SĆHGSRYøóRG$QQ\+DQ¿NRYÇ
Milé čtenářky a milí čtenáři,
doufám, že jste během letních prázdnin a dovolenek odpočívali, ať už
jakýmkoliv způsobem, a nabrali dostatek sil, než budeme mít opět další
volno. Je dobře, že nás slunce ještě
neopustilo a tak nadále můžeme čerpat jeho blahodárnou energii. Stačí ji
jen chtít vnímat. A co jsem pro vás se
začátkem školního roku připravila?
Dnes si můžete přečíst o tom, co nás
čeká podle numerologie na poslední
čtvrtletí tohoto roku, dále se seznámíte s již šestapadesátou vítězkou
seriálu PROMĚNA IMAGE. A dispozici jsou i tolik potřebné cviky, ale
také možnost upéci si něco dobrého.
Dny plné zdraví,
klidu a radosti
přeje Aneta Křížová

Motto
na tento týden:
„Každá myšlenka, kterou myslíme,
a každé slovo, které vyslovíme, vytváří naši
budoucnost. Změníte-li své myšlení, změníte
svůj život. Občas si řekněte: „Na co myslím?
Chtěl bych, aby tato myšlenka vytvářela
můj život?“ Vaše myšlenky vytvářejí váš
život, a pokud si toto uvědomíte, mohou
nastat nesmírné změny.“ Louise L. Hay

Å3RVOHGQtĀWYUWOHWtURNXQiVEXGH

Po delší době
se opět podíváme na numerologii. Co nás čeká
v posledním čtvrtletí
tohoto roku, jaká témata
budeme prožívat a na co
se zaměřit? To se dozvíte
z následujícího exkluzivního interview
s Annou Hanákovou ze studia Cesta změny – Salon
Charme v ulici
Melantrichova,
která je mistr Reiki.
Tato dáma se věnuje numerologii, kterou propojuje i s dalšími naukami jako s výkladem
karet, prací s čakrami a jejich harmonizací či prací s energiemi. Navíc
se věnuje poradenství a vzdělávání
v oblasti životního stylu, rozvoji
osobnosti, vztahům a mnohému
dalšímu.
yy Naposledy jsme spolu mluvily
na jaře, kdy jsme se dostalï do pro
všechny nového a náročného období. Vypadá to, že to nyní může být po-

dobné. Prozraďte nám, co nás podle
numerologie v nejbližší době?
„Poslední čtvrtletí roku nás bude mít
snahu prověřit, a to zejména v následujících oblastech: Říjen je ve znamení
JÁ, listopad se ponese v MY a prosinec
ONI. Rok 2020 je velmi náročný zejména ve vztazích, což se více či méně
dotýká každého z nás, někteří tuto sílu
jistě pocítili. Součtová 4 pak bude mít
požadavek na stabilitu, a tedy vše, co
nemá určitou pevnost, bude mít tendenci se rozpadat.“
yy Jak to tedy bude konkrétně vypadat v říjnu?
„Říjen nese energii čísla 10/1 (jedna
plus nula se rovná jedna) a s energií
roku 2020/4 (dva plus dva se rovná
čtyři) je zde výsledná 5. Mohou se nám
tedy vynořit témata a osobní výzvy podobné energiím letošního ledna. Měli
bychom být ale již poučeni, moudřejší,
zralejší, a proto můžeme naše osobní
témata prožívat na vyšší úrovni a činit
tak adekvátní změny sami v sobě. Nebojte se jich.“
yy Co nás čeká v listopadu?
„Ten nese mistrovskou energii 11/2
a s energií rok 2020/4 je zde výsledná

PtWVQDKX
PtW
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15/6. Mistrovství 11 spočívá ve zvládnutí sama sebe a ve spolupráci s ostatními, jedním z témat bude spolupráce
a rovnováha i nastavení hranic – jakým
způsobem prožíváme sami sebe ve
vztazích. Je vhodné se na tohle zaměřit
a pracovat s tím.“
yy A předpověď na prosinec?
„Ponese energii 12/3 a s energií roku
2020/4 je zde výsledná 16/7. Prosinec tedy bude osvětlovat emoce
a pocity, které nebyly vyřešeny. Úskalím předvánočního období a závěru
roku může být to, že se zaměříme na
výkon, místo na prožitek. Můžeme
se snažit vše stihnout, být přehnaně
aktivní a výkonní. Pod povrchem je
ale strach ze selhání. Pomůže nám
zklidnění a prožívání přítomného
okamžiku.“
yy Máte závěrem nějaké poselství
na následující měsíce?

(QVQCTEJÊX#PP[*CP¾MQXÆ
„Jak praví slova z pohádky Anděl
Páně: ‚Je obtížné prožít lidský život
s čistým štítem.‘ Život může být náročný, všechny vztahy a zejména vztah
sám k sobě nás občas pěkně prozkouší. Známe to asi všichni. Buďme proto
shovívaví a laskaví, dívejme se s láskou
na vše kolem sebe, neb nikdo z nás
není ‚dokonalý‘. Přeji klidné, harmonické a zdravé následující měsíce.“
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Vítězkou je Lenka Večeřová z Konice
Po vydařeném prázdninovém dílu
seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE tady
máme další kolo. Tentokrát nás
čeká klání s podtextem krásného
podzimu, na které si vítězka počkala téměř třičtvrtě roku. A i když se
s opatřeními vzhledem k všeobecně
známé a nechvalné situaci kolem
pandemie koronaviru opět doslova
roztrhl pytel, PROMĚNA IMAGE
od nejčtenějšího regionálního periodika má zatím ještě stále zelenou. Takže se pojďme podívat na
to, kdo tentokrát získal prvotřídní
péči a servis, poradenství, relaxaci,
novou image, zkrátka báječný den...
Lenka Večeřová z Konice se přihlásila
již v lednu, a i když od té doby uběhla
spousta času, my na přihlášky čtenářů

nezapomínáme, všechny vedeme v patrnosti. „Jak ráda říkám a v co skutečně
věřím, všechno má svůj čas. A takto
to bylo i s paní Lenkou, na kterou se
usmálo štěstí nyní v září. Tato dáma
mezitím oslavila padesáté narozeniny
a dle jejích slov nadále doufala, že se jí
jednoho krásného dne ozveme. A tak
se i skutečně stalo. O to větší radost
měla, když zjistila, že byla vybrána,“
uvedla Aneta Křížová, patronka PROMĚNY IMAGE.
„Mám velkou radost, je to už taková
doba, co jsem se hlásila, přesto jste si
na mě vzpomněli. Mnohokrát děkuji,“
znělo radostně z telefonu paní Večeřové. Lenka má dvě děti, patnáctiletou
dceru a jednadvacetiletého syna. Pracuje v oděvní firmě Moděva a ve svém volném čase se nejraději věnuje zahrádce,

také ráda luští křížovky, zálibou je jí i četba. Do seriálu se přihlásila jednak z důvodu hlasu okolí, které jí říká, že potřebuje „zmodernizovat“, ale hlavně i sama
cítí, že by potřebovala změnu a poradit
jak na to. „Ráda bych se líčila, ale nevím
jak na to, chtěla bych nový účes, ale nevím, co mi pasuje. Ráda bych chodila
jinak oblečená a odvedla pozornost od
jistých partií, ale nevím přesně jak,“ zdůvodnila svoji přihlášku Lenka Večeřová.
Takže nám bude velkým potěšením,
když se této výzvy zhostíme. Jako první čeká zářijovou vítězku výběr nového oblečení a brýlí, dále přijde na řadu
kosmetické hýčkání a líčení a jako poslední změna účesu. To vše za přítomnosti fotografa a kameramana.
O své proměně řekla paní Lenka
pouze dceři, pro ostatní v jejím okolí

to bude překvapení. Ona sama se již
nemůže dočkat. „Velice se těším, to
si ani neumíte představit, navíc jsem
v srpnu oslavila padesáté narozeniny,
tak to vnímám jako velkou změnu
a dárek k tomuto jubileu,“ nechala se
slyšet Lenka Večeřová.
Po celý den bude tato dáma pod
naším drobnohledem, takže se
příští úterý 29. září, kdy kvůli
státnímu svátku netradičně PROSTĚJOVSKÝ Večerník vychází,
můžete těšit na tradiční reportáž
a obsáhlou fotogalerii. Nezapomeňte také sledovat internetové
stránky www.vecernikpv.cz a rubriku Servis pro ženy, kde najdete
videa i fotografie ze všech pětapadesáti předchozích dílů seriálu
PROMĚNA IMAGE!
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Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 9/2020 - Medovníky a perníky, který je právě v prodeji na stáncích tisku.

CVIČENÍ
PRO TĚLO I DUŠI
V tomto okénku se budeme
již po devětašedesáté
společně věnovat různým
harmonizačním,
relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře či například kyčlí dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Tentokrát se podruhé v řadě zaměříme
na posílení celého těla, koordinaci, zvýšení kondice a také úpravu
hmotnosti prostřednictvím švihadla. Pojďme tedy ještě jednou
na to!
1. Jako první se protáhněte, rozcvička by měla předcházet úplně každému cvičení. Následně si pusťte nějakou dynamickou hudbu, vezměte
švihadlo a postavte se rovně. (viz.
foto) Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme
pocit, že se
žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme,
ale postupuje
stále směrem
nahoru. Pak
pomalu vydechneme.
2. Následně začneme pomalu a klasicky skákat. Skáčeme vzpřímeně
a pohyb švihadla vychází ze zápěstí
a nohy střídáme během skákání od
sebe, k sobě a nohy přitom křížíme
před sebe a za sebe (viz foto). Tento
cvik je již poněkud náročnější na koordinaci a provedení, ale věřím, že to
bude výzva a po pár nácvicích se vám
podaří. Pokud
to zvládnete,
vydržte skákat
3 minuty. Poté
můžete postupně prodlužovat.
3. Než přejdeme k dalšímu cviku, tak
se vydýcháme. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále
směrem nahoru. (viz. foto)
Pak pomalu
vydechneme.
Pětkrát se takto
prodýcháme
a pokračujeme.
4. Poté začneme opět skákat.
Skáčeme vzpřímeně a pohyb švihadla vychází ze zápěstí, přičemž
skáčeme jakoby klasicky nohama
u sebe, ale pravé koleno zvedneme
do pravého úhlu a vydržíme takto
dva přeskoky, pak nohu vystřídáme. (viz. foto) Takže skáčeme vždy
dvakrát na pravé noze s kolenem
v pravém úhlu a dvakrát na levé
noze s kolenem v pravém úhlu.
Skáčeme jednou až dvakrát denně, pokud možno každý den. Vaše
tělo se nejenže posílí a nabere na
svalech nohou, zadku, břicha, zad
a rukou, také cvičíte velice důležitou koordinaci, zvyšujete kondici
a efektivně
shazujete
p ře b y te č ná kila. Po
skončení
skákání přes
švihadlo se
uvolníme
a provedeme protažení.

LXIX.
DÍL

Dnes jsme účinně posilovali
kompletně celé tělo a já už
se zase těším na příště!

sport

www.vecernikpv.cz
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Rebelky si z MÈR
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PROSTĚJOV V popularitě i ve kvalitě postupně roste závodění dračích lodí v České republice. A také na Prostějovsku má své příznivce
a posádky. Trvale nejúspěšnější jsou prostějovské Rebelky. Ženská
posádka objíždí prakticky všechny významnější moravské závody
a navíc jen málokdy jim to „nezacinká“. Medaile tak prakticky nemohla chybět ani na mistrovství České republiky dračích lodí, které
se konalo v Brně. Tam se rebelky představily v plné síle a se svou
loňskou posilou v podobě lodi Rebélie vybojovaly hned dva cenné
kovy – ten nejcennější za nejlepší jízdu na 200 metrů, bronz pak na
1 000 metrů dlouhé trati.

Foto: Facebook

Rebelky samozřejmě úspěch potěšil. „Jsem moc spokojená s výsledkem. A cením si každého úspěchu, tudíž i toho, že počasí vyšlo, celý den nádherně svítilo
slunce a výkony všech posádek byly skvělé. Bylo vidět, že se hodně posádek
posouvá dopředu a zlepšují se,“ uvedla za Rebelky Vendula Nečasová.
Dračí loď z Prostějova pak pomohla své osádce k úspěchu i na Olšovci v Jedovnici. „Vždy když jsou vidět dobré výsledky, tak to potěší. Je pak vidět, že ty tréninky a vše okolo má smysl,“ usmála se Nečasová. „Vždy jsou rozjížďky až do
posledních metrů vyrovnané. A to, jak jsme dopadly, se dozvíme až z vyhlášení
časů,“ uvedla.

O celkový triumf na MÈR v klasickém *<MODI(GÁàKüDQ@UGNM@KM@U@IO<>Á
parašutismu se podìlili Hynek Tábor
=JS@M@Fß/?QîUG<O<
s Liborem Jirouškem
UH@UDIµMJ?IÁCJOPMI<E@Q-JGNFP

1EGNMQXÆRTXGPUVXÊPC/è4XMNCUKEMÆORCTCwWVKUOWUGRQF÷NKNK*[PGM
6¾DQT HQVQITCHKGXNGXQ C.KDQT,KTQWwGM UPÊOGMXRTCXQ  2x foto: Facebook

STRAKONICE, PROSTĚJOV Všechny parašutistické
závody letošní sezóny včetně obou mistrovství světa
i celého Světového poháru byly kvůli koronaviru buď
zrušeny, nebo přesunuty na příští rok. Nakonec v kalendáři zůstala jediná soutěž – mistrovství republiky
2020 ve Strakonicích. A ta počátkem září skutečně proběhla, přičemž tradičně dominovali borci Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov.
Šlo o šampionát otevřený, tudíž dorazila i mezinárodní
konkurence z Německa, Polska a Slovenska. Zvláště Němci v čele se špičkovou dvojicí Stefan Wiesner a Elischa

Weber byli tvrdým oříškem, který však Hanáci rozlouskli.
V čistě národním pořadí ovládl individuální akrobacii dle
očekávání Libor Jiroušek před Oldřichem Šorfem a Jiřím
Gečnukem. Přesnosti přistání dominoval Hynek Tábor,
druhý skončil Miloslav Kříž a třetí byl Ondřej Žák.
Absolutně v celkovém pořadí se o zlaté prvenství podělili Hynek Tábor s Liborem Jirouškem, bronz získal Jiří
Gečnuk. Velice slibně si při své premiéře vedl benjamínek Oldřich Zbíral. A poděkování za kvalitně zvládnutou akci patří především strakonickým organizátorům
v čele s Petrem Chládkem starším.
(son)
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SOBECKÉHO

GLIWICE, PROSTĚJOV První
ostrou zápasovou prověrku podstoupila boxerská reprezentace
dívek České republiky, kterou od
letoška vede prostějovský trenér
Martin Klíč. Šlo o mezinárodní turnaj v polských Gliwicích, kde se na
nejvyšší stupínek dokázaly prosadit
dvě zástupkyně Olomouckého kraje včetně jedné Prostějovanky.
„Byla to áčková akce AIBA a současně premiérový test výkonnosti našich
děvčat věkových kategorií juniorek,
kadetek i školní mládeže na mezinárodní scéně. Výprava nároďáku ČR
čítala dohromady deset holek, z nichž
šest bojovalo v rámci samotného turnaje určeného juniorkám a kadetkám,
zatímco pro čtyři mladší jsme domluvili přípravné zápasy proti věkově starším soupeřkám vyřazeným v úvodním
kole,“ informoval Večerník reprezentační kouč Martin Klíč.
„Všechny naše dívky školní mládeže
své přáteláky vyhrály, taky ostatní holky si vedly skvěle. I když kadetku Natálii Dudovou z Kroměříže poškodili
rozhodčí, kteří pak byli za nesprávně
určené vítězství domácí Polky potrestáni zákazem činnosti. Mezi ju-

niorkami dokázaly Klaudie Tóthová
z Olomouce a Kristýna Václavíková
z SK Prostějov celkově vyhrát, což
byl v dané konkurenci velký úspěch.
Příznivý dojem zanechaly i Veronika
Gajdová z Prahy, Veronika Zajícová
z Krnova a Karolína Paterová z Opavy,
dohromady jsme se domů vraceli se
dvěma zlatými plus dvěma stříbrnými
medailemi,“ popsal Klíč.
Na rozdíl od jiných se český národní
výběr nelekl koronavirové hrozby.
„Místo původně přihlášených 170

účastnic dorazila do Gliwic kvůli nejistotě v souvislosti s covid-19 pouze
stovka, nepřijely například vyslankyně
USA nebo Ruska, které tam normálně
startují. My jsme s našimi výkony i výsledky spokojení a uvidíme, jestli budeme moct bez problémů absolvovat
další naplánované akce. To znamená
druhý turnaj v Polsku a především
Mistrovství Evropy juniorek v Černé
Hoře, kam směřují Tóthová, Václavíková, Gajdová i Paterová,“ doplnil Klíč.
(son)
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Foto: archiv
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Prostějovský hokejový tým má za sebou pořádně těžký rok. Nejprve na jaře nepostoupil ani do předkola,
následně ho zasáhl koronavirus. Následovalo malé
zemětřesení v kabině, příchod nového trenéra a taky
karanténa. Prostě divočina.
Podobně se dá pozastavit i nad přípravou. Přišla, respektive odešla, dvě překvapení – změnu celku totiž
ohlásil rodák Petr Krejčí i v tu dobu novopečená posila Tomáš Pšenička. Zápasy pak byly jak na houpačce,
dobré výkony střídaly špatné, celkové dvě výhry pak
příliš potěšit nemohly.
Své pak naznačily i první dvě utkání Jestřábů. V nich
si naši borci nevedli špatně, dokázali dávat branky, byli
schopní se soupeři držet krok. Je samozřejmě otázka,
jestli to do dalších utkání bude stačit. Nicméně pozitivně se ukázala řada hráčů, například Dominik Hrníčko,
Tomáš Jandus, někteří obránci. Ondřej Bláha pak je
brankářskou jistotou, která slibuje, že pokud ho spoluhráči nenechají na holičkách, umí tým nemálo podržet.
I při pohledu na soupisku se dá říct, že realizační tým
vybíral dobře, došlo i k vykrytí slabiny v defenzivě.
Co tedy na úvod Chance ligy říct k Jestřábům? Že mají
šanci překvapit, a to dost velkou. Nebudou už jedním ze
spolufavoritů ligy, do role černého koně však mají směle
našlápnuto.

Psali jsme to už párkrát, napíšeme to ale znovu. Lukostřelba Prostějov patří trvale k nejúspěšnějším sportovním klubům na Prostějovsku. Její členové bodují na
domácích mistrovstvích, další nakukují do reprezentace. Oddílu se navíc daří vychovávat spoustu mladých
střelců a střelkyň, kteří postupně též sbírají úspěchy.
Také téměř zcela uplynulý ročník je jimi ověnčený.
Velmi se dařilo Michalu Hlahůlkovi, který opět ovládl
v domácím MČR hlavní kategorii, podobně úspěšný
byl také Josef Křesala, který se nyní věkově dostává do
kategorie mužů. Mladší ročníky, třeba Michael Roba,
Eliška Koleňáková nebo Eliška Novotná postupně rostou a jejich výkony s nimi. Klub navíc postupně nabírá
více a více členů.
Zajímavou výměnu generací pak začátkem roku oficiálně prodělalo jeho vedení, místo Magdaleny Majarové
se předsednictví ujala její dcera Magda Robová. Ta by
měla dát klubu další impulsy, navíc umocněné zkušenostmi – na národní i klubové scéně se pohybuje řadu
let. Pozitivní zpráva pak přišla i z vedení města, jak se
ukázalo, magistrát nechá po létech odkladů lukostřelcům pozemek pro vybudování sociálního zázemí.
Lukostřelba Prostějov zkrátka pracuje na plné obrátky
a je jisté, že ani v krátké pauze nebudou její členové odpočívat. I proto je taky tento klub tak úspěšný.

Žádní vítězové, pouze poražení. Takový bude výsledek kauzy kolem žádosti Jestřábů o kontumaci utkání s Jihlavou v jejich prospěch. Kauza totiž nevrhá
dobré světlo ani na Jestřáby, ani na Jihlavu. A jakýkoli verdikt příslušných orgánů navíc bude část hokejové veřejnosti zcela určitě zpochybňovat.
O co jde? Hráč Prostějova Michal Gago si poranil
rameno v první třetině zápasu. Následně byl odvezen sanitkou. Podle stížnosti Jestřábů se tak měl
dočkat ošetření mnohem později, než je záhodno.
Tím se mu prodloužila rekonvalescence. Důvodem má být mimo jiné skutečnost, že nebyl při
zápasu přítomen lékař, což je s rozporu s pravidly
soutěže. Prostějov poté vyrukoval s žádostí o kontumaci utkání.
Ta samozřejmě neušla pozornosti médií a z bitvy
mezi mantinely se tak stala bitva slov a řádů. Kdo
je v právu? Ti, co říkají, že měl prostě na místě lékař
být, Jihlava prostě neměla pochybit a za případnou
kontumaci si může sama? Nebo ti, co tvrdí, že hráč
by stejně nemohl být ošetřen na místě a Prostějovu jde jen o zisk bodů? Je to dost těžké rozsoudit.
Kauza nicméně poškodí dobré jméno všech s jedinou výjimkou, a sice Michala Gaga, kterému přejeme brzké uzdravení.
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PROSTĚJOV A je to tady.
Poprvé se situace kolem koronaviru promítla i do ligového programu 1.SK Prostějov.
Zatímco úplně původně mělo
hrát eskáčko tento týden dva
zápasy, ve středu pohár a v neděli ligu, od úterního večera
je všechno jinak. Nejenže se
neodehrálo 2. kolo MOL Cupu
ve Velkém Meziříčí, kdy soupeř
účast v soutěži dobrovolně
vzdal a eskáčko zvítězilo kontumačně, ale kvůli hygieniky nařízené karanténě v týmu Vlašimi
nestihnou Středočeši odehrát
ani nedělní zápas 4. kola. A nešlo o jediný odložený zápas,
nehrálo se ani utkání Chrudimi
s Vyšehradem.

Pondělí 21. září 2020
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přesvědčen technický ředitel klubu Tomáš Čepa. Jenže do konce dne Ligová
fotbalová asociace rozhodla, že zápas
bude nutné odložit. „Nedělní zápas
mezi Vlašimí a Prostějovem musel být
z důvodu probíhajícího hygienického
šetření na straně domácího klubu odložen na neurčito. O náhradním termínu budeme informovat,“ informovala
LFA a další den na svých stránkách
rovněž samotný klub.
„Je to samozřejmě komplikace, hráči
budou mít volný víkend jako v případě reprezentační přestávky. Zápas
nahradíme tréninkovou jednotkou,
ale to samozřejmě není ono,“ pokrčil
rameny trenér eskáčka Pavel Šustr.
Snaha o náhradní program tu samoPŮVODNÍ
zřejmě byla. „Tipovali jsme potencizpravodajství
álního soupeře, který by na tom byl
pro Večerník
podobně jako my, jenže je to obtížné,
Tomáš KALÁB
týmy buď hrají, nebo právě kvůli poPřitom ještě v úterý dopoledne bylo kynům příslušné hygienické stanice
eskáčko optimistické. „Řekl bych, že hrát nemohou,“ doplnil na toto téma
na devadesát procent se bude hrát,“ byl prostějovský kormidelník.

+NWUVTCéPÊHQVQ

Ze situace pochopitelně nejsou
nadšení ani samotní hráči, i když
jim přibude nečekaný volný víkend. „I přes odložený zápas se
udržujeme v nějakém tréninkovém režimu. Máme také od trenéra
plán, co bychom měli sami odběhat. Je ale jasné, že každý by raději
hrál zápas, než jen běhal sám, přece

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

kvůli zápasům se celý týden trénuje,“ shrnul pocity kabiny kapitán
týmu Aleš Schuster.
Jenže doba je z epidemického hlediska opravdu zlá. Ve stejné situaci
se ocitla také Chrudim, které se týká
odložení dalšího zápasu pražského
Vyšehradu. Ani jeho hráči zatím nejsou zdravotně natolik v pořádku, aby
jim hygienici povolili hrát.
„Zápas má být vrchol týdne a celé týdenní přípravy. Jenže v této době sami
nevíme, co bude zítra,“ dodal Schuster. Nezbývá než doufat, že zápas 5.
kola na domácím hřišti proti nováčkovi z Táborska se v sobotu od 16:30
hodin bez problémů uskuteční.

Do Prostìjova pøijede nováèek z Táborska
PROSTĚJOV Půjde-li vše podle
plánu, tedy nezasáhne-li u některého z týmů „vyšší koronavirová
moc“, bude v sobotu 26. září na
stadionu SCM Za Místním nádražím hostit 1.SK Prostějov druhého
z letošních nováčků, tým FC MAS
Táborsko. Na obzoru je tedy zápas,
v němž už musí svěřenci trenéra
Pavla Šustra naplno bodovat, aby
se posunuli směrem ke kýženým
pozicím v tabulce. Jenže, ani teď
nečeká Hanáky jednoduchý zápas.
Na rozdíl od jiného nováčka Blanska, které si v Prostějově prožilo
premiérové chvíle ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži, je Táborsko
přece jen ostříleným harcovníkem.

vs.
FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGU
opustilo pouze na jedinou sezónu,
když v sezóně 2018/2019 obsadilo
jen díky lepšímu skóre předposlední
patnáctou příčku před rovněž sestupujícím Znojmem. Na rozdíl od Jihomoravanů se ovšem dokázalo dát
Táborsko dohromady a uspět v neúplné sezóně České fotbalové ligy.
Cíle klubu jsou vcelku pochopitelné,
stabilizovat kádr a udržet se v soutěži
i pro další sezónu. Klub chce pokra-

čovat v implementaci odchovanců
do kádru v konkurenčním prostředí,
jedná se o Zadražila, Schramhausera,
Ichu, Brabce, Vozihnoje, Kubovského, Větrovského a další. S omezeným
rozpočtem Táborsko angažovalo čtyři
hráče: záložníka Jiřího Boulu, brankáře Mateje Slávika, záložníka či obránce
Petra Plachého a ofenzivního univerzála Matěje Majku.
Úvod sezóny měl nováček velmi těžký, doma s Viktorií Žižkov jako jedním s favoritů nemohl pomýšlet na
výrazný úspěch. Úvodní branku sice
slavili v nové soutěži domácí, Viktoria
ale ještě do poločasu výsledek otočila.
V Chrudimi doplatilo Táborsko na
vlastní nedisciplinovanost, když po

dvou vyloučeních hrálo ve druhém
poločase pouze v devíti. Náporu domácích neodolalo a prohrálo těsně
0:1. Další zápas s Vyšehradem byl odložen a v neděli čelilo Táborsko doma
ústecké Armě.
Na trávník stadionu Za Místním nádražím by v sobotu mohla vyběhnout
například takováto sestava: Pecháček
– Dybala, Navrátil, Penc, Janošík –
Vozihnoj (Icha), M. Kučera, P. Plachý, Boula – Musiol (Čapek), Tolno.
Zadání pro eskáčko je jasné. Jak řekl
po utkání se Žižkovem trenér Šustr,
v dalších zápasech je třeba bodovat.
Za předváděnou hru si už fotbalisté
Prostějova první vítězství v nové sezóně zcela jistě zaslouží.
(tok)

„Už nám to tam musí začít padat,“
cítí příležitost útočník David Píchal
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

20091011407

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Od začátku sezóny pravidelně
nastupujete v základní sestavě, jak
se vy osobně cítíte?
„Cítím se velmi dobře, jelikož je to
snad poprvé, co jsem odehrál celou
přípravu bez zranění. Velice mi to
prospělo a cítím se teď hodně dobře.“
ƔƔ V útoku jste si musel zvykat na
nového parťáka, přičemž příležitostí se poznat bylo málo. Jak máte
rozdělené úkoly a jak funguje spolupráce na hrotu?
„Martina Zikla znám delší dobu už
z mládežnických kategorií, vím, jak

hraje, takže to nebylo z tohoto pohledu až tak obtížné. Trenér nám
rozdal úkoly, já jsem spíš náběhový
hráč a Martin silový typ. Martin obstarává vzdušné souboje, já se snažím pokrýt prostor okolo něj.“
ƔƔ Útok ještě není tak efektivní,
jak by měl být, byť soupeři byli
z těch těžších. Co tomu podle vás
ještě chybí, abyste se gólově prosadili?
„Myslím si, že v posledním zápase už
chyběla jen trocha toho štěstí, několik gólových příležitostí jsme měli.
Jakmile nám to tam začne padat, věřím, že pak už to půjde samo.“
ƔƔ Hodně se očekávalo už od
zápasu ve Vlašimi, který byl ze
známých důvodů odložen. Jak
těžké je udržovat nějaký týdenní
rytmus, když je naprosto nejasné,
jestli se vůbec bude hrát?

„Je to samozřejmě složité, trenér
nám posílá na každý den individuální plán, který, jak jsem přesvědčen, každý plní. Tím se aspoň
udržujeme v kondici, kdyby došlo k nějaké neočekávané změně.“
ƔƔ Jako všechny týmy podstupujete pravidelně testy na covid-19,
snažíte se i sami více předcházet případným rizikům nákazy?
„Řekl bych, že ano, konečně i trenéři nám doporučovali, abychom se
vyhýbali větším shlukům
lidí a rizikovým akcím.
Nechodíme v tomto období moc mezi lidi.“
ƔƔ Pokud půjde vše podle
plánu, čeká vás v sobotu
Táborsko, druhý z nováčků.
Na příkladu Blanska bylo vidět, že zápas nebude lehký, na
druhou stranu je potřeba se
chytit. Bude tohle dobrá příležitost?
„Táborsko jsem sledoval už
minulou sezónu, protože tam
mám kamaráda Šimona Pe-

cháčka v bráně. Jsem
s ním v kontaktu a říkal, že mají mladý
tým, jsou ambiciózní, ale jsem přesvědčen, že tohle utkání
už zvládneme.“

(QVQ,QUGH2QRGNMC
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PROSTĚJOV Se svým sklonem k nejrůznějším zraněním to
nemá úplně jednoduché, teď se ale útočníku Davidu Píchalovi
(na snímku) dařilo jak během přípravy, tak v domácích zápasech
v základní sestavě. Chybí tomu ještě brankové vyjádření, vždyť jediný gól ve třech zápasech vsítil obránce Machynek. Prostějovský
odchovanec je ale do příštích zápasů optimistický.

F

TBALOVÁ R

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Favorit zápasu se zdál jasný. Kovalovice
panovaly tabulce, navíc se chlubily i dobrou
bilancí z posledních zápasů, pouze jeden
obdržený gól a v předchozím kole navíc
nadělily soupeři bůra. Klenovice na Hané
se naopak pohybují uprostřed tabulky
a střídají lepší výsledky s horšími. Rovněž
však posledně ukázaly, že jsou schopné
střílet mnoho branek. Utkání tak slibovalo
ofenzivní podívanou.

9ÙYRM]½SDVX
Začátek utkání patřil jednoznačně Klenovicím. Ty se po úvodním oťukávání
vrhly do útočení a mnoho nechybělo,
aby brzy vedly 2:0 nebo i víc. V obrovských šancích se objevili Popelka, Dadák, opakovaně navíc Všianský. Ale ani
v jednom případě se neprosadili. Například u šancí Dadáka a Popelky přitom seděl přílepek „tutové“. Soupeře aktivitou
Klenovice dokonale zaskočily a až někdy
do 35. minuty si Kovalovice nevytvořily
vůbec nic. Poté ale přišlo dvojí nastřelení brankové konstrukce a následně dvě
branky, které utkání, jež se do té doby
vyvíjelo pro Klenovice dobře, postavily
na hlavu.
Druhý poločas začal tlakem Klenovic, ale
místo snížení inkasovaly potřetí. Pomalu
se poté domácím dařilo nastartovat kombinační hru, na kterou jsou u týmu diváci
zvyklí. Nakonec se přeci jen dočkali branek
Klenovických a v závěru to tak vypadalo
na pěkné drama. To se sice konalo, jenže
nakonec byli spokojenější hosté. V nastaveném čase uklidil soupeřův hráč zakončením při zemi míč do brány počtvrté a bylo
rozhodnuto.

Å/LGLQDVHEHQDñWĨVWtMHQñWĨNDOL´

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

]÷VWiYDOYNOLGX-RVHI3RSHOND

KLENOVICE NA HANÉ Místy pořádně vyhrocené bylo sobotní utkání mezi
Klenovicemi a Kovalovicemi. A přispěli k tomu nejen diváci, ale také fauly na
hřišti A reakce několika hráčů, především hostujícího kapitána Ryboviče.
I tak ale diváci měli šanci podívat se na
zajímavý zápas plný šancí, vedle nichž
padl i půltucet gólů. Hrdinou okamžiku se mohl stát například Josef Popelka
(na snímku). Měl však stejně jako spoluhráči smůlu v zakončení. V utkání se
prezentoval i několika kombinacemi
a zároveň hrou na jistotu.

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký
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Utkání začalo zprvu lehce. Až v 6.
minutě se dočkaly střídačky a tribuna zajímavého momentu, hosté
vyslali nebezpečný roh, následně
domácí z protiútoku zahrozili – ale
nevystřelili. V 15. minutě mohl zahrozit Krčmář, který zakončení otřel
o soupeře. A následný roh vyzněl do
ztracena. Dvě minuty nato už se ale
mohly radovat Klenovice, Všianský
se po standardce dostal k dorážce,
ale nemířil přesně. Hned nato tentýž hráč nezamířil přesně hlavou.
A ve 20. minutě nazdvihla domácí
desítka fanoušky ze sedadel potřetí,
tentokrát se obořili na rozhodčího,
že Všianskému pískl ofsajd. Klenovice ale byly dál více na míči a zdálo
se být otázkou času, kdy se dostanou
do vedení. Po centru Spálovského
se mezi střelce mohl u tyče zapsat
Popelka, ve 25. minutě poslal ze
standardky krásnou střelu Dadák,
ale mířil mimo. Krátce nato Zapletal
poslal po zemi míč křížem na druhou tyč, jenže míč Všianský nedává
do brány a ani dorážka se nepovedla.
Cetkovský krátce poté zamířil z dálky mimo. Na hřišti zkrátka bylo jen
jedno, a sice klenovické mužstvo.
Ovšem stoprocentní šance nedokázalo přetvořit v branku. Opět to
prokázal Dadák, který po standardce Spálovského nedal tutovou šanci
z vápna. Také ve 35. minutě mohly
Klenovice pohnout skóre, ale smolař
dne Všianský poslal po kombinaci
s Popelkou nad. Poté už ale přišly
momenty hostujícího celku. Nejprve Vojáček trefil z protiútoku tyč, následně Rybovič nastřelil zpoza vápna prudkou ránou břevno. A když
nepomohla varování, přišel tvrdý
direkt. Ve 42. minutě hostující kapitán Rybovič trefil z otočky přesně
k tyčce a rozjásal hlouček hostujících
fanoušků – 0:1. Minutu nato už šly

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DIVOKÝ
ZÁPAS
PLNÝ
STANDARDEK
Klenovice hrály pěkný fotbal, na body však nestačil
PROSTĚJOV Sobotní souboj 7. kola skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS 2020/2021 sliboval zajímavý a kvalitní zápas.
Do sebe se měly pustit průběžný lídr tabulky a domácí Klenovice,
které tradičně předvádí útočný, líbivý fotbal. Předpoklady se naplnily a nakonec se potvrdila i role favorita, Kovalovice se však na vítězství pořádně nadřely. Zápas nepostrádal ani dramatickou koncovku, kdy mohli domácí fotbalisté dorovnat tříbrankové manko.

Kovalovice do trháku, Dušan Židlík
se přízemní střelou prosadil do stejného místa – 0:2.
Druhá půle slibovala boj o snížení stavu, ale taky hru do otevřenější klenovické obrany. Potvrdilo se obojí. Ve 48.
minutě měli domácí namále. Přečíslení hostí vyřešil Ševeček střelou do rukou brankáře. Tamtéž skončil projektil
Dušana Židlíka. Na druhé straně dostal Zbořil skvělou nahrávku, vystřelil
však do brankáře. Klenovice se pak už
už chystaly soupeře zavřít, když přišla
studená sprcha. V 57. minutě jim totiž
do brány spadl gól na 0:3, tentokrát
ze standardky. Cetkovský mohl snížit,
ale míč srazil u tyče mimo. 67. minuta
a zahrozili hosté, brankář ale zasáhl rukama. Pak už byly Klenovice na koni.
V 74. minutě dokázal díky důrazu protlačit míč do brány Borovský a snížil
na 1:3. Poté se týmy střídaly v šancích,
největší měli Krčmář a Zapletal. Domácí to začali zkoušet z každé pozice,
ale například Spálovský posílal míče
mimo tyče. Až v 90. minutě se nakonec prosadil Zapletal - 2:3. Domácí
však měli už málo času na vyrovnání
a naděje definitivně zhasla po Zezulově akci, při níž si vytáhl gólmana z brány, obešel si ho a zavěsil – 2:4. Do jásotu hostujících diváků zazněla píšťalka
a bylo po zápase.
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Největší byla asi podpora hostujících
fanoušků. Ti byli nepočetní, o to ale
hlučnější. Někteří se neštítili pořvávat na
domácí příznivce. Živo tak nebylo jen na
hřišti, ale i v hledišti. To ostatně potvrdil
slovní konflikt mezi několika příznivci
Klenovic s kapitánem hostí Rybovičem.
Došlo k němu jak během zápasu, tak i po
zápase, střet hrozil přerůst ve fackovanou...

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Velmi divoká. Hostující fanoušci si
místy nebrali servítky a byli pořádně
hluční. Opakovaně se ta v hledišti strhávaly hádky. Čárového rozhodčího
pak nejednou diváci té či oné strany
napadli v domnění, že špatně odpískal ofsajd. Nejdrsnější byl samotný
konec zápasu, kdy to vypadalo, že
se někteří vrhnou na kapitána hostí.
Který ovšem, dlužno podotknout,
svými odpověďmi běsnícím divákům
zrovna situaci neuklidňoval, spíš naopak.

Michal SOBECKÝ

ƔƔ Oba poločasy byly hodně rozdílné. Jak jste viděl zápas?
„V prvním poločase jsme jim tak do
čtyřicáté minuty skoro nepůjčili balón,
vypracovali jsme si šance, které jsme
měli proměnit. A díky tomu bychom si
udělali náskok a zápas by se ovíjel jinak.
Pravděpodobně by ani nepadly branky,
které padly do konce poločasu. Bohužel
je dali. Do druhého poločasu jsme věděli,
že máme čas, nesnažili jsme se hned hnát.
Ale i ty síly a nápady trochu docházely. My
jsme se snažili hrát svou hru, něčím překvapit, což se nám tolik nedařilo. Jak zvýšili na 3:0, tak bylo skoro hotovo. Sice jsme
ještě dokázali snížit na rozdíl jediného
gólu, sahali jsme tak aspoň po bodu, ale
bohužel tím, že jsme otevřeli obranu, tak
se jim povedl protiútok a do prázdné dali
rozhodující trefu. V tom byl také největší
rozdíl, nevím, proč jsme nedávali šance,
asi jsme vypotřebovali štěstí...“
ƔƔMyslíte to tak, že soupeř byl na rozdíl
od Klenovic schopný využívat šance?
„Rozhodně v tom byl ten zásadní rozdíl,
určitě. My jsme šance měli, nebyly malé,

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

viz i ta moje. To se prostě mělo proměnit
a bylo by to úplně jiné.“
ƔƔ Sám jste měl velkou příležitost
v prvním poločase. Míč už jste asi na
tyči nečekal…
„Já jsem se díval na celý centr a už jsem
viděl u toho obránce. Říkal jsem si, že tam
nebude, že ho to asi přeskočí. V ten moment možná, jak jsem byl sám, ví člověk,
že není atakovaný, přemýšlí, jak to uklidí.
Pak nad tím možná moc přemýšlí a o to
hůř to dá, než kdyby na to neměl čas. Pak
bych možná zavřel oči. Ale měl to být gól,
to rozhodně.“
ƔƔ Utkání mělo dost divokou atmosféru, chvíli to i vypadalo, že dojde
k roztržce…
„Ona je tady vždycky bouřlivá, to prostě
k vesnickému fotbalu patří. Je to fajn, dokud
je to v nějaké rovině třeba pouze slovního
napadání, tak to ještě relativně jde. Jejich
kapitán byl docela dost rozbouřený, padala
tam nějaká slova a samozřejmě lidi si to nenechali líbit. Byla to však jen slovní roztržka
a k ničemu nakonec nedošlo. Lidi na sebe
naštěstí jen štěkali, skončilo to ještě v dobré
rovině.“ (pousměje se)
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Tomáš Dadák patří mezi hráče s výrazným herním projevem vždycky.
Bylo tomu tak i proti Kovalovicím.
Měl prakticky všechny standardky
domácího týmu, vytvořil si několik příležitostí. Soupeř mnohokrát
nemohl jinak než se na něj vytasit
s faulem. Dadák však musel odcházet
ze hřiště zklamaný, přestože byl hodně vidět, gól nevsítil. A nakonec byl
ve druhém poločase střídán.

s6RNRO.OHQRYLFH
„Mám pocit, že prvních čtyřicet minut jsme byli lepší na balónu. Pak
jsme udělali chybu, nepočítám to, že soupeř dal dvě tyčky, my jsme
předtím měli tři vyložené příležitosti. Vůbec pak nechápu, jak jsme
z rozehrávky vzápětí mohli dostat další gól. Nebyli jsme vůbec horší.
Druhý poločas jsme opět začali hrát, kombinujeme, zase jsme soupeře
zatlačili z přímého kopu, ale místo snížení jsme inkasovali na 0:3. Pak
jsme schopni dát během deseti minut na 2:3, avšak do otevřené obrany
jsme dostali čtvrtý gól. Mrzí mě, že neproměňujeme šance. Těch máme
poměrně dost a ve 20. minutě, kdyby to bylo 2:0 pro nás, je po zápase.
Nemyslím si, že jsme herně špatní.“

0DUHNh(9(¤(.

s6RNRO.RYDORYLFH
„V prvním poločase měli domácí více ze hry, určitě byli více v držení míče
než my. Měli tam i momenty, v nichž mohli skórovat. My víme, co chceme
hrát. Hrajeme více z bloků. A máme typy hráčů na to, abychom mohli hrát
útočný brejkový fotbal. Měli jsme tam dvě břevna, dali dva góly. A v podstatě jsme hráli, co jsme chtěli. Ve druhém poločase jsme měli dobrý začátek, dva tři momenty, a mohli jsme rozhodnout. Pak nás po gólu domácí
trochu přetlačili, měli jsme ale další čtyři brejkové situace, které jsme nevyužili. To byla chyba, soupeř dal nakonec na 2:3, pak už to bylo nervóznější. Máme mladý, přitom však zkušený mančaft, asi pět kluků z dorostu
a kolem toho postavené starší. A zatím se nám to daří kloubit dohromady.“

Sokol Kovalovice
2:4
7. kolo I.B třídy skupiny „A“ Olomouckého KFS

Sokol Klenovice

Ševeček
Cesar

Dan. Židlík

Popelka

Vladimír
HORÁK

D. Zavadil
Všianský

Rozehnal

Horák

J. Zavadil

O. Dostál
Krčmář

Švec
Vojáček
Ohlídal

Cetkovský
Dadák

Zbořil

Rybovič

Spálovský
Duš. Židlík

Zapletal

Branky: 74. Borovský, 90. Zapletal

KLENOVICE

Střely na branku:
Střely mimo branku:

Marek
ŠEVEČEK

8

Rohové kopy:

Žluté karty: 7. Všianský, 56. Dadák

12
4

2 : 4
( 0 :2)

Rozhodčí: Antoníček – Novák, Látal

Střídání: 62. Liška za Zbořila, 62. Borovský za Césara,
67. Dreksler za Dadáka, 72. Holub za Popelku

KOVALOVICE

Šafránek

Branky: 42. Rybovič, 43. Dušan Židlík,
58. D. Zavadil, 90+2. Zezula.
Střely na branku:

Diváků: 70 Střely mimo branku:

Žluté karty: 45. D. Zavadil, 48. Vojáček, 80. Rybovič
Střídání: 62. Zezula za Ševečka, 79. Křížek za Dušana Židlíka

2

Rohové kopy:

10
4

´
menicko

´
´
zapasove

8. kolo, sobota 26. září, 10.00 hodin: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (hřiště Řepčín)

SSPM U12 - jih:

8. kolo, sobota 26. září, 10.00 hodin: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (hřiště Řepčín)

SSPM U13 - jih:

6. kolo, sobota 26. září, 12.00 hodin: Zlín – 1.SK Prostějov (areál
Vršava)

06l/8

6. kolo, sobota 26. září, 10.00 hodin:
Zlín – 1.SK Prostějov (areál Vršava)

06l/8

8. kolo, sobota 26. září, 12.30 hodin: Uničov – 1.SK Prostějov „B“

MSDD sk. E st.:

8. kolo, sobota 26. září, 10.15 hodin: Uničov – 1.SK Prostějov „B“

MSDD sk. E st.:

8. kolo, neděle 27. září, 12.45 hodin: 1.SK Prostějov – Líšeň

MSDL ml.:

8. kolo, neděle 27. září, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Líšeň

MSDL st.:

4. kolo, neděle 27. září, 15.30 hodin: Holešov – Mostkovice (14.30),
Protivanov – Držovice

06'l6.83,1$c%p

8. kolo, neděle 27. září, 15.30
hodin: Brodek u Konice – Zdětín
(sobota 26. září, 15.30), Čechy pod
Kosířem – Přemyslovice, Kladky –
Hvozd, Luká – Vilémov, Protivanov
„B“ volný los

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV
SKUPINA „B“:

8. kolo, neděle 27. září, 15.30
hodin: Bedihošť – Brodek u
Prostějova „B“ (sobota 26. 9.,
15.30), Otaslavice „B“ – Pavlovice,
Želeč – Biskupice, Kostelec na
Hané „B“ – Čechovice „B“, Olšany
u Prostějova volný los

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV
SKUPINA „A“:

8. kolo, neděle 27. září, 15.30
hodin: Vrahovice – Plumlov „B“
(sobota 26. 9., 15.30), Nezamyslice
– Tištín (sobota 26. 9., 15.30),
Určice „B“ – Výšovice (sobota 26.
9., 15.30), Brodek u Prostějova
– Kralice na Hané „B“, Vícov –
Držovice, Ptení – Němčice nad
Hanou, Dobromilice – Brodek u
Konice

II. TØÍDA OFS PROSTÌJOV:

8. kolo, neděle 27. září, 15.30
hodin: Haná Prostějov – Zvole
(10.15), Jesenec-Dzbel – Kožušany,
Šternberk „B“ – Smržice

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

8. kolo, neděle 27. září, 15.30
hodin: Otaslavice – Újezdec
(sobota 26. 9., 15.30), Pivín –
Ústí „B“ (sobota 26. 9., 15.30),
Tovačov – Mostkovice, Želatovice
– Klenovice, Vrchoslavice –
Kovalovice

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:

8. kolo, neděle 27. září, 15.30 hodin: Kojetín-Kovalovice – Kostelec
na Hané (sobota 26. září, 15.30),
Lipník nad Bečvou – Protivanov
(sobota 26. září, 15.30), 1. HFK
Olomouc „B“ – Plumlov, Určice –
Čechovice

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:

8. kolo, sobota 26. září, 15.30 hodin: Bohdíkov – Konice

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:

8. kolo, neděle 27. září, 15.30 hodin: Medlov – Kralice na Hané, Zábřeh – Lipová

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:

5. kolo, sobota 26. září, 16.30 hodin: 1.SK Prostějov – FC MAS Táborsko

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:

36

3:0

povědně jsme se připravovali
celý týden a i účast na trénincích byla dobrá. Navíc je z týmu
cítit pohoda,“ poznamenal Petr
Ullmann. Pak už bylo jen na
hráčích, aby ji potvrdili na hřišti. A podařilo se. „Úvod nám
vyšel na jedničku, hned z první
šance jsme dali gól. Dařilo se
hodně spolupráci Kameného

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

SK LIP
FK ŠTE
(0:1)

1:3
alespoň částečně s předvedenou hrou.
Vzhledem ke kvalitám soupeře
si podle vyjádření po zápase
tolik z porážky nedělal. „Hráli jsme s nejlepším týmem. V
prvním poločase se nedařilo,
prohrávali jsme. Ve druhém
jsme se zvedli a vytvořili si
šance,“ poznamenal trenér
týmu Pavel Růžička.
Jenže jeho svěřenci ne a ne proměnit. Přitom podle jeho slov
nebyla Lipová horším týmem.
„Měli jsme tam šance, tyčky,
břevno, jednou i z penalty. Z
brejků jsme pak dostali na 3:0,“
řekl Pavel Růžička. Některé
týmy by takový stav položil,
u svých svěřenců ale Růžička
kvitoval, že se tak nestalo. „I tak
jsme se snažili s tím něco udě-

<<< www.vecernikpv.cz

lat. Ale bohužel nám nepřálo
štěstí. Měli jsme celkově hodně
šancí v tom utkání, ale nedotáhli jsme je do konce. Hráče
bych chtěl pochválit za druhý
poločas, kdy jsme byli schopní
soupeře přehrávat,“ poslal pak
zdvižený palec hráčům Lipové
jejich trenér. Příliš smutnit nemusí, i tak se Lipová nadále drží
těsně pod špičkou tabulky.
Zda se tam udrží, může napovědět nedělní utkání, které Lipová odehraje od 15.30 hodin
v Zábřehu.
(sob)
Statistiky z utkání a výsledkový servis krajského přeboru najdete na straně 27

KONICE, PROSTĚIOV Nahoře se v letošní sezóně drží Konice v I.A třídě, skupině„B“ Olomouckého
KFS. Není to žádná novinka, rok co rok se pohybují koničtí fotbalisté v nejvyšších patrech tabulky.
Letošek není výjimkou, přesto se ale svěřenci Petra Ullmanna překonávají. Tým totiž prakticky nedostává góly a na hřištích, včetně těch venkovních, doslova září. Nyní to Konice o víkendu potvrdila, když porazila Paseku 3:0. Už počtvrté v řadě tak tým ze severu Prostějovska nedostal ani gól!

LIPOVÁ,
PROSTĚJOV
Skvělou fazónu si z minulého
podzimu do toho aktuálního
odnesli fotbalisté Lipové. Ti
dosud zažívali sérii výher.
A i když ne nijak drtivých,
pořád to byly výhry, navíc
tříbodové. Stroj se ale o víkendu zasekl. Lipová se totiž
musela popasovat s prvním
Šternberkem. Z utkání si nakonec odváží porážku, i když
nebyla daleko k tomu, aby i
Statistiky z utkání a vý- proti favoritovi nějaký bod
sledkový servis krajské- urvala. Přesto byl ale trenér
ho přeboru najdete na Růžička vcelku spokojený.
straně 27
Když ne s výsledkem, tak

no. To by se ale svěřencům
trenéra Gottwalda muselo
podařit vstřelit kontaktní
gól a trochu znervóznit
soupeře. To se však nepodařilo. A branka obrozeného střelce Cibulky z 88.
minuty už stačit nemohla.
Po sobotě tak platí, že poslední tři zápasy Kralice na
Hané prohrály. A z posledních pěti mají pouhý bod.
Napravit tento nelichotivý fakt se pokusí v nedělním venkovním utkání,
kdy Kralice od 15.30 čeká
Medlov.

PROSTĚJOVSKO Sedmé kolo Clean4you krajského přeboru olomouckého KFS se dvěma zástupcům
Prostějovska nepodařilo, přinejmenším výsledkově vůbec ne. Kralice na Hané totiž znovu padly, tentokrát
poměrem 1:3. A výsledek je ukoval na poslední místo tabulky. Ovšem ani Lipové se tentokrát nedařilo. I když
nutno dodat, že proti sobě měla nejtěžšího možného soupeře – aktuálně vedoucí tým tabulky ze Šternberka.
Statistiky z obou zápasů a výsledkový servis krajského přeboru najdete na straně 27.

ve 30. minutě provedl nájezd
na naši bránu, pak břevno, měl
dvě dorážky z vápna. Hodně
nás tehdy podržel Patrik Huňka, který potvrzuje své velké
kvality,“ vysekl poklonu trenér
brankáři. Konice si ale vedení
ukrást nenechala. „I Jara Krása
do pauzy orazítkoval tyčku. Ve
druhém poločase jsme se sice

nikam moc nehnali, i tak jsme
ale měli šance. Jašíček, Krása,
břevno jsme dali. Chyběl ale
pořád třetí gól,“ vzpomínal po
zápase trenér. Nakonec se ale
Konice dočkala a utrhla výhru
3:0. Díky ní si tým upevnil druhou příčku za dosud suverénní
Olešnicí. Na tu se ale Ullmann
nedívá, spíše na další soupeře.

Tím je Bohdíkov. „Tam to bude
hodně těžké. Posledně jsme u
nich dvakrát prohráli 0:1, nedaří se nám tam. Snad to prolomíme,“ věří trenér konického
Sokola.
(sob)

PROSTĚJOVSKO Ne zcela spokojená je většina účastníků skupiny „A“ I.B třídy z Prostějovska. Z pěti
totiž dokázaly vyhrát pouze Mostkovice, čímž prolomily předlouhou sérii neúspěchů. O něco hůře se
vedlo Otaslavicím, které ale nakonec přece jen vyválčilo vítězství alespoň dva body. Určité polevení
během zápasu (a tradiční neproměňování šancí) pak stálo dva body Pivín. Nejméně spokojení jsou
ale v Klenovicích a ve Vrchoslavicích. Přestože ani jeden z týmů nezahrál špatně, tentokrát se ze všech
bodů radovali soupeři…

Sokol
Kovalovice

Sokol
Klenovice

-HVHQHF']EHONXWNiQtQHQDVWRXSLO

+DQiSURGORXæLODYtWĚ]QRXäŁŢUX
JyOHPYSRVOHGQtPLQXWĚ

PROSTĚJOVSKO Jen dva odehrané zápasy mají po víkendu na svém
kontě týmy z Prostějovska v I.B třídě, skupině B. Do akce šly Smržice,
které však tentokrát další body nepřidaly. A stále se potácí na chvostu
tabulky. Naopak Haná je na jejím čele, to si pojistila dalšími třemi body.
Jesenec-Dzbel se pak už tradičně nachází zhruba v půlce startovního
pole.Tentokrát ale kvůli preventivní karanténě vůbec nehrál.

Sokol
Vrchoslavice 1946
Sokol
7RYDćRY

„Měli jsme čtyři tyčky, hodně šancí.
Měli jsme tlak, ale nedali góly. Soupeř
upletl z hovna bič a bylo to 2:1. Pak
se mu povedlo dát dva rychlé góly a
otočit. Neproměňovali jsme a udělali
hloupé chyby při všech inkasovaných
gólech.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Vrchoslavic Miroslava Panáčka:

Branky: 59. Machálek, 58. P. Horák –
43. Rumplík, 89. Mráček, 90+1. Pasz.
Rozhodčí: Kundrát – Kryl, Stloukal.
Žluté karty: -. Diváci: 95.
Sestava Vrchoslavic: Klesnil – Jášek,
Holub, Kaňkovský (37. Trávníček),
Coufalík – P. Horák, Fialka, P. Horák,
T. Hradil – M. Hradil (65. Panáček),
Machálek.
Trenér: Miroslav Panáček.

2:3
(0:1)

PROSTĚJOVSKO Třetí kolo měla na programu Moravskoslezská divize žen. V ní
se odehrál první vzájemným souboj žen
z prostějovského regionu. V Mostkovicích
zatím potvrdily oba celky své remízové výsledky a i na třetí, respektive druhý pokus zápas skončil
dělbou bodů. To Držovice po týdnu volna znovu schytaly debakl, tentokrát v domácím prostředí
dostaly desítku od Bezměrova, pro mužstvo trenéra Jetela je ale nyní daleko důležitější, že stále
soutěž hrají. O víkendu se hraje další derby, kdy Protivanov v prestižním souboji přivítá Držovice,
odkud si vzal před sezónou hned několik hráček.

„Po roce jsme vyhráli a zase s Radslavicemi. Byl to hodně těžký zápas. Soupeř hrál velmi kvalitně. Má na středu
zkušené hráče a na krajích běhavé mladé kluky. Nedivím se tedy, že mají tolik
bodů. Poprvé se nám trochu přiklonilo štěstí. A taky jsme poprvé plnili celý
zápas to, co jsme si řekli. V první půlce
jsme byli mírně lepší. Zapletal nám
zachránil jeden čistý gól, ale na šance
jsme byli lepší my. Odolávali jsme, byl
to celkově fotbal nahoru, dolů, ale i se
šancemi. Pro diváky asi pěkná podívaná. Ze šancí jsme nakonec měli víc. I
když přiznávám, že by utkání slušena
i remíza. Na druhou stranu, pro nás je
to spravedlivé, že se k nám konečně
štěstí přiklonilo. Vypíchl bych výkon
brankáře Zapletala. Co dokázal zneškodnit, s tím by měl problém i leckterý ligový brankář. Pro nás je to důležité
vítězství po tolika zápasech, kdy jsme
vyrovnaným soupeřem, ale výhry nepřichází.“

Hodnocení trenéra
Mostkovic Ivo Kroupy:

MSDŽ skupina B

spíš my. Jenže opět nedůraz v koncovce.
Několik vytvořených šancí v prvním
poločase jsme nedotáhli do konce. A
tak poločas skončil bez branek. Ve druhé polovině nás začal soupeř lehce přehrávat. Spíš jsme se zatáhli, a tak jsme je
Sokol Horní
pouštěli do šancí, které se dařilo vždy
0RÆWđQLFH
0:0
zastavit. Spravedlivá remíza. Nám vyšel
(0:0)
Sokol
penaltový rozstřel. Což už je o štěstí.
PK 4:5
Otaslavice
Děkuji hráčům za odvedených výkon.
Branky: -. Rozhodčí: Milek – Votava, A musím vyzvednout i výkon všech
Hausnerová. Žluté karty: 6. Šedivý, 34. rozhodčích, až na malé drobnosti. PerPodhorný, 74. Šebák, 81. Karas – 66. fektně zvládnuté utkání.“
Maňak, 77. Smékal, 87. Šubrt. Diváci:
Sokol
65.
Mostkovice
Sestava Otaslavic: Nosek (90. Sika) –
1:0
Sokol
(1:0)
Šubrt, Smékal, Maňák, Ruszó – Hon,
Radslavice
Drmola, Chvojka, Gerneš – Zatloukal,
Branky: 37. Kazda. Rozhodčí: VaVlachynský (67. Koudela).
Trenér: Jiří Hon. chutka – Hrbáček, Duda. Žluté karty:
80. Kazda. Diváci: 120.
Hodnocení trenéra
Sestava Mostkovic: Zapletal – Kazda,
Otaslavic Jiřího Hona:
Milar, Šlambor, Drábek – Němeček,
„Museli jsme tentokrát improvizovat. Jančík (46. Bureš), M. Vojtíšek (59. O
Jelikož nám hrálo současně naše béč- Zapletal), Nečas (84. Chmelař), Karako. A přišlo víc než dost omluvenek. fiát – Foret (92. Š. Karafiát).
Nicméně zápasové tempo jsme řídili
Trenér: Ivo Kroupa.

vyrovnali. A penalty, to je loterie. Až na
prvních deset minut zápasu a prvních
patnáct ve druhém poločase jsem ale
spokojený. Dostáváme však dost branek, na to se budeme muset zaměřit.“

Lion sport 1.B. třída
skupina B

„Brzy dali díky standardce gól. Soupeř
pak patnáct minut hrál, potom jsme se
rozehráli my. Nakonec jsme šli do vedení. Něco jsme si v šatně řekli. A pak se
najednou čtvrt hodiny hráči soustředili na diváky, na soupeře, na rozhodčí.
Ale ne na hru. Soupeř z toho dal góly a
otočil. Naštěstí jsme se herně zlepšili a

Hodnocení trenéra
Pivína Jaroslava Svozila:

Branky: 11. Bouchalík, 54. Fabián, 60.
Zelený – 27. Zelený (vlastní), 35. Trajer,
82. Konupka. Rozhodčí: Borůvka –
Šerý, Ženožička. Žluté karty: 17. Zelený, 33. Mazur, 41. Plch, 53. Fabián – 49.
Trajer, 50. J. Svozil. Diváci: 100.
Sestava Pivína: Fürst – Sedlák, M. Svozil, Petržela – Večeřa (46. Konupka),
Valtr, Svozil, Pospíšil, Bartoník – Trajer
(90. Frýbort), Ježek.
Trenér: Jaroslav Svozil.

2:4
(0:2)

Pivín bral bod, „Metle“ dva a Mostkovice konečně zvítězily

I.B třída skupina A

www.vecernikpv.cz

FC Kostelec
na Hané

„V první řadě bych chtěl soupeři pogratulovat k vítězství. Podle mého názoru derby
nikdy nemá favorita, a to se dnes potvrdilo.
Myslel jsem si, že po předchozích úspěších
budeme pokračovat na vítězné vlně. Utkání nás ale sestřelilo zpátky dolů na zem, výsledkem i nasazením. Soupeř na nás vytáhl

Hodnocení trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka:

Branky: 45+1. F. Halouzka – 75. Skalník,
85. Grulich (pen.). Rozhodčí: Brázdil
– Šteier, Němec. Žluté karty: 48. Muzikant, 58. Kolečkář, 66. a 69. Hatle – 28.
Baláš, 73. Holoubek, 90+2. Grulich. Červená karta: 69. Hatle. Diváci: 170.
Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal (86.
Haluza), Lakomý, Jurníček, Hanák – O.
Halouzka (67. Valdez), Novák, Kolečkář,
Muzikant (73. Petržela) – F. Halouzka,
Jahl (8. Hatle). Trenér: Lukáš Koláček.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka – Holoubek (74. Kupka), Baláš (90. Keluc),
Pavlíček, Pazdera – Grulich, Abrahám
(82. Zatloukal), Chytil, Hruban, Skalník
– Preisler.
Trenér: Lubomír Keluc.

1:2
(1:0)

Sokol
ĆHFKRYLFH

1:4
(1:2)
TJ Sokol
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FK
Slavonín

lehce navrch. Tvořily se skrumáže před
brankami. Oba týmy měly tři čtyři nedohrané šance, z nichž mohl padnout
gól. Pak jsme dostali branku do šatny ze
standardky. Řekli jsme si v šatně, co udělat na zdramatizování a vyrovnání zápasu.
Čechovice nám to ulehčily červenou kartou. Nejprve propadly po centru. Potom
udělal jejich gólman chybu, trefil Preislera
a byla z toho penalta. Soupeř pak pomalu nevystřelil, my měli ještě jednu velkou
šanci Preislera. Vítězství hodnotím jako
vydřené, ale také jako zasloužené. Jsem
rád, že jsme odčinili předchozí domácí
porážku.“

Hodnocení trenéra Určic
Davida Kobylíka:

SK
Protivanov
FK Nové
Sady

Branky: 45. Sedlák, 76. D. Nejedlý – 24.
Novotný, 64. Richter, 88. Repčík. Rozhodčí: Kaňok – Antoníček, Smékal. Žluté karty: 32. Sekanina, 46. Ondroušek, 49.
Dvořák – 44. Steklý, 69. Šuba, 75. Nguyen.
Diváci: 70.
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil,
D. Nejedlý, Dvořák, Kropáč – V. Nejedlý
(46. R. Sedlák), Ondroušek, Sekanina, D.
Sedlák – Grmela, F. Pospíšil (70. Menšík).
Trenér: Pavel Musil.

PK 2:3

3:3
(2:2)

„Začali jsme dobře. Soupeř udělal chybu
a z první šance jsme dali gól. Utkání bylo
pod naší kontrolou, navíc jsme přidali další. Sami jsme si to ale zkomplikovali, když
jsme inkasovali na 1:2. Celý zápas jsme
měli navrch. Nedařily se nám akorát standardky. Pak vystřídal Krajíček, který je umí
kopat, a díky tomu jsme dali další branky.
Pro nás to byl poklidný zápas, soupeř nekladl velký odpor. Zasloužené vítězství.“

.

Sokol
Plumlov
Sokol
%đORWtQ

Branky: 15. Fajstl – 22. Mucha, 45. Novosad, 46. Lhotský, 84. Murin. Rozhodčí:
Chládek – Bašný, Dokoupil. Žluté karty:
43. Simandl, 45. Sobota, 48. Fajstl, 65. Kolařík. Diváci: 100.
Sestava Plumlova: Simandl – P. Kiška,
Klváček, Kutný, Vysloužil – Aujezdský,
Ševcůj, Zabloudil, Sobota (81. Bureš) –
Kotlán, Fajstl (56. Kolařík).
Hrající trenér: Petr Matoušek.

1:4
(1:2)

nejlepším soupeřem. Byl na tom dobře
fotbalově i fyzicky, fakt se mi líbili. Naši
hráči hráli nadprůměrně, snažili se soupeři vyrovnat. Dostali jsme ale strašně
jednoduché, laciné góly. Dvakrát jsme
ale dokázali vyrovnat a věřili v remízu.
Nakonec jsme ale těsně před koncem
inkasovali potřetí. Hráčům není co vytknout, snad kromě těch laciných branek, dostali jsme góly z jednoduchých
situací. Pro diváka to byl ale pěkný
zápas. Bohužel pro nás se smutným
koncem.“

Branky: 44. Gashi – 3. Ševčík, 27. Halouzka, 69. Frehar, 72. Menšík. Rozhodčí:
Čampišová – Šrejma, Brázdil. Žluté karty:
37. Štěpánek, 45. Halouzka, 62. Krajíček.
Červená karta: 30. Holly. Diváci: 145.
Sestava Určic: Sohlich – Mašek, Zelina,
Frehar, Slezák – Handl (54. Krajíček),
Hodnocení trenéra Petra Matouška se
Hodnocení trenéra Kostelce
Hodnocení trenéra
Menšík, Halouzka, Rotschedl (73. Sosík)
nepodařilo získat, trenér opakovaně
na Hané Lubomíra Keluce:
Protivanova Pavla Musila:
– Štěpánek, Žáček.
nezvedal obilní telefon.
„V prvním poločase jsme měli herně
Trenér: David Kobylík „Určitě jsme tentokrát hráli se zatím

vysokou nátlakovou hru a s ní jsme se jen
těžko popasovali. Nedařilo se nám dostávat míče přes mezihru Nováka s Kolečkářem. Paradoxně jsme šli do vedení, prosadili jsme se po centru z boku. Myslel jsem,
že branka nás probudí z letargie, navíc jsme
si k dosavadnímu průběhu o pauze v šatně
něco důrazně řekli. 2. poločas už byl lepší,
výsledek ale ovlivnila červená karta, Do té
doby jsme měli šance, hráli jsme aktivně a
měli mírně navrch. Pak přišla červená a šli
jsme do deseti. Od toho momentu hosté
ožili a hráli ještě přímočařeji než do té doby.
Výsledkem bylo srovnání soupeře po
závaru před bránou. Jurníčkovi se odsud
nepodařilo odkopnout míč, hosté byli v
následné situaci mnohem důraznější. Poté
byli lepší, přehrávali nás. Reagovali jsme
střídáním, chtěli jsme jejich tlak rozbít. To
se téměř dařilo až do penalty, nutno říct, že
jasné. V závěru jsme dali vše do útoku, měli
jsme šance, ale už nebyly síly a prostor. Zranil se nám taky Jahl, což mi dost zamávalo
s plány. Přejeme si nyní hlavně, aby se brzy
dal dohromady. Zranění už si ‚užil‘ dost.“
Trenér: Lubomír Keluc.

Plumlov opět nebodoval, ztratil i Protivanov

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

PROSTĚJOVSKO Několik očekávaných, ale také pár překvapivých výsledků nabídla víkendová podívaná v podobě
zápasů supiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS. Nepřekvapil Plumlov, který znovu prohrál a opět výrazným rozdílem. O
něco vyrovnanější mač předvedl Protivanov, který nakonec favorita o body neobral. To se naopak podařilo Kostelci na
Hané, v atraktivním derby totiž uštědřil Čechovicím porážku. A to v době, kdy se Čechovice herně i výsledkově zvedaly.
Určice pak nedaly soupeři šanci. A bodovaly znovu naplno.

Statistiky z utkání
a výsledkový servis soutěže
najdete na straně 27

Slovan
ĆHUQRYtU
Haná
3URVWđMRY

ve kterém jsme měli zvláště ve druhém poločase více gólových šancí než
domácí. V kombinované sestavě jsme
na hřišti nechali všechno a byli za to
odměněni gólem v poslední minutě
Branky: 90. Jakub Novák. Rozhodčí: zápasu. Všem klukům za výkon a příHausnerová – Perutka, Šerý. Žluté kar- stup moc děkuji.“
ty: 4. Zdráhal, 85. Frank. Diváci: 85.
TJ
Sestava Černovíru: Blažek – Ježo,
6PUņLFH
Géc, Vyroubal, Frank – Kesler, Zdrá1:2
FK Velká
(0:1)
hal, Drábek, Spáčil – Havelka, Sedlář.
%\VWİLFH
Trenér: Ondřej Kalina.
Sestava Prostějova: Marák – Jančiar, Branky: 51. Vařeka – 43. Lošťák, 60.
Pavel Trnavský, Čermák, Kumstát – Koupil. Rozhodčí: Winkler – Majer,
Hladký (55. Michal Trnavský), Kru- Domisch. Žluté karty: 34. Kratopička, Vašut (32. Daniel Kolář), Jakub chvil, 62. Kalandřík, 66. Kotlár – 38.
Novotný, 49. Andrýsek. Diváci: 105.
Novák – Cibulec, Typner.
Hrající trenér: Daniel Kolář. Sestava Smržic: Martinek – Studený,
Tomiga, Gottwald, Augustin – KraV nedělním odpoledni se Hanáci tochvil (84. Strupek), Klus, Vařeka,
utkali v 7.kole 1.B.tř. sk.B olomouc- Kotlár, Pleva, Kalandřík – Pleva.
Trenér: Ivo Zbožínek.
kého KFS na hřišti Slovanu Černovír,
který ještě loni hrál župní přebor. Domácí hrozili celý zápas centrovanými
Hodnocení trenéra
balóny do vápna, ale vzadu měli okna,
Smržic Ivo Zbožínka:
která se Hané dlouho nepodařilo potrestat. Ve 2. poločase měl sám hos- „Jen těžce jsme se dávali dohromady.
tující Cibulec čtyři gólové šance. Do- Někdo je v karanténě. Nakonec nás
mácí drželi více míč a měli optickou jelo jedenáct. To ale neomlouvá náš
převahu. O vítězství Hanáků rozhodla tragický výkon v prvním poločase.
šťastná devadesátá minuta. Po centru Neplnili jsme vůbec pokyny a neběCibulce hlavičkoval Jakub Novák nej- hali jsme. Bystřice je soupeř na poradříve do tyče, ale odražený míč vstřelil žení, ale my jsme hráli dost špatně. Po
změně stran se to trochu zvedlo, kvaliza záda gólmana Blažka – 0:1!
ta tam ale nebyla. Po vyrovnání jsme
Hodnocení hrajícího trenéra
dostali gól ze signalizovaného ofsajdu.
Hané PV Daniela Koláře:
Zápas jsme si prohráli ale sami.“
„Oboustranně útočně vedený zápas,
(sob)
(0:0)

0:1

Protivanov

„Začátek zápasu a celý první poločas
jsme byli lepší. Zaslouženě jsme tak po
poločase vedli o jednu branku. Mohli
jsme přidat i druhou, ale brankářka Protivanova vytáhla parádní zákrok. Ještě
do šedesáté minuty jsme otěže zápasu

Hodnocení trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:

Branky: 22. Smičková – 66. Průchová.
Rozhodčí: Mrázek – Milar, Procházka.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 100.
Sestava Mostkovic: Nováčková –
Štefková, Smičková, Vaverková, Hejtmanová – Karafiátová, Kraváková, Mikulová, Holubová – Barešová, Harenčáková.
Střídaly: Jančíková, Matoušková,
Ptáčníková, Vlková.
Trenér: Ondřej Milar.
Sestava Protivanova: Bartošková –
Koledová, Jarošová, Frömmlová, Kostíková – Soares, Smyčková, Průchová, Kejíková – Brožovičová, Benešová. Střídaly:
Abrahámová, Vybralová, Tempírová,
Šimeková, Langerová.
Trenér: Bronislav Ptáčník.

(1:0)

1:1

Mostkovice

(2:5)

2:10
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Branky: 9. a 44. (p) Mekysková – 7.,
11., 40., 48. a 61. Vilhanová, 22., 65. a
70. Ondrašíková, 18. Vaculíková, 78.
Chudárková. Rozhodčí: Pochylý –
Weiser, Dömisch. Žluté karty: bez karet.
Diváků: 30.
Sestava Držovic: Jetelová – Heinzová,
Hodnocení trenéra Protivanova
Valouchová, Klimešová, Malinková, MeBronislava Ptáčníka:
kysková, Neherová, Ondrová, Budajová,
„Dnes mě nejvíce ze všeho zklamal výkon Krausová, Zbořilová. Střídaly: Augustihlavního rozhodčího, který byl upřímně nová, Obíralová, Šogorová.
katastrofální. Tendenčně pískal celý záTrenér: Tomáš Jetel.
pas pro domácí družstvo. Dokonce mě
Hodnocení trenéra Držovic
i vykázal ze střídačky, když jsem se s ním
Tomáše Jetela:
snažil mluvit o zákrocích, které se mi
nelíbily. Musím ale přiznat, že po první „Chtěl bych k tomu říct jen pár slov.
půli vedly Mostkovice zaslouženě, byly o Tohle mužstvo bojuje. Není zatím
něco lepší jak my. Do druhé půle jsme si moc fotbalové. Nechci to nijak dále rok našemu výkonu něco řekli a zvedli jsme zebírat, jsme hlavně rádi, že hrajeme,
se. Celý poločas jsme byli pro změnu lepší holky to nevzdávají a na výsledek se
my. Kromě vyrovnání jsme mohli zápas i nedívají. Za to jim patří ohromný dík.
otočit. Navíc nám sudí upřel penaltu, Chtějí hrát i nadále a naším největším
kterou potvrzovali fanoušci. Musíme se vítězstvím je nyní to, že tuto soutěž
tedy zase spokojit s bodem, hlavně ať se i můžeme hrát.“
(jaf)
nadále hraje.“

měli ve svých rukou, pak se ale zvedal i
soupeř, který začal hrát mnohem lépe,
pomalu nás začal přehrávat. Podařilo se
jim i vyrovnat a hráčka Průchová měla
i další šance. Ta byla asi jednoznačně
nejlepší hráčkou na hřišti. Jak soupeře
zachránila v první půli brankářka, tak nás
zase podržela naše brankářka ve druhé.
Konec zápasu byl hektický a mohli jsme
vyhrát i prohrát. Z celkového hlediska je
remíza zasloužená.“

Regionální souboj
6PUæLFH]QRYXEH]ERGX skončil smírem,
VÍTĚZNÉ URČICE A KOSTELEC PŘEKVAPIL V DERBY S ČECHOVICEMI
Držovice znovu s desítkou

Čísla ale nejsou vše. Jak prozradil Petr Ullmann, za výsledkem
stála velká dřina. „Utkání nebylo tak jednoduché, jak by se podle skóre mohlo zdát. Ale zod-

(2:0)

a Jašíčka, kdy si u další branky
vyměnili roli nahrávače a střelce. Oba zahráli nadstandardně,“
poznamenal Petr Ullmann. V
15. minutě už tak Konice vedla
2:0. Ukázalo se však, co je už
dlouho známé. A sice že vést
příliš mnoho příliš brzo nemusí
být ideální. „Polevili jsme, soupeř začal vystrkovat růžky. Asi

Přes šest hodin bez inkasování! Konice dál válí

S KON
S PAS

Zatím bez výhry jsou dosud fotbalisté Kralic na
Hané. Tradiční účastník
krajského přeboru zatím prohrává, co se dá.
A ani dva body z úvodu
soutěže jim zatím nestačí na lepší než poslední
místo. Bilanci si fotbalisté nezlepšili ani o víkendu. V sobotu totiž
padli s Bohuňovicemi. A
to poměrem 1:3. I nízká
produktivita je pak věcí,
která sráží kralické fotbalisty dolů. Zatím se

FC KNH
S BOH 1:3

jim přitom nedaří vyhrabat zpět na nohy.
Kralice během aktuální
sezóny trápí hned několik
skutečností. Jednou z nich
jsou vstupy do utkání,
nebo také první poločasy jako celky. I tentokrát
si hráči Kralic pořádně
zkomplikovali situaci už
na začátku a prohrávali v
15. minutě o dva góly. V
takovém případě, navíc s
prohrami v zádech, se se
zápasem těžko něco dělá.
Když Bohuňovice daly ještě do konce poločasu třetí
gól, zdálo se být rozhodnuto. Jenže ani ve fotbale
tři góly po první půli nemusí nic znamenat. Utkání tak nebylo zcela ztrace-

Clean4you krajský
přebor mužů

Kralice jsou opět bez bodů, Lipová nestačila na lídra

fotbal
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PØEBOR OFS STARŠÍ
PØÍPRAVKA:
5. kolo, sobota 26. září, 9.00 hodin,
hřiště Kralice na Hané: Otaslavice – Jesenec-Dzbel, 1.SK Prostějov „B“ – Kralice
na Hané, Kralice na Hané – Otaslavice,
Jesenec-Dzbel – 1.SK Prostějov „B“, 1.SK
Prostějov „B“ – Otaslavice, Kralice na
Hané – Jesenec-Dzbel
6. kolo, sobota 26. září, 9.00 hodin,
hřiště Konice: Haná Prostějov – FKM
Konice, 1.SK Prostějov „C“ – Haná Prostějov, 1.SK Prostějov „C“ – FKM Konice
7. kolo, sobota 26. září, 9.00 hodin, hřiště Vícov: Přemyslovice – Nezamyslice,
Vícov/Plumlov – Přemyslovice, Nezamyslice – Vícov/Plumlov
8. kolo, neděle 27. září, 9.00 hodin,
hřiště Mostkovice: 1.SK Prostějov „A“
– Čechovice, Mostkovice – Kostelec na
Hané, 1.SK Prostějov „A“ – Mostkovice,
Mostkovice – Čechovice, Kostelec na
Hané – 1.SK Prostějov „A“, Čechovice –
Kostelec na Hané
Tučně zvýrazněné zápasy jsou tipem na
vaši návštěvu!
(sob)

2. kolo, neděle 27. září, 9.00 hodin: Protivanov – Lipová / Brodek
u Konice (sobota 26. září, 9.30), Určice – Přemyslovice (sobota 26. září,
12.30), Kostelec na Hané – Vícov/
Ptení (sobota 26. září, 12.30), Bedihošť/Držovice – Vrahovice, Kralice
na Hané – Brodek u Prostějova,
Haná Prostějov volný los

3´(%252)60/$'h©l&,

8. kolo, neděle 27. září, 12.30 hodin: Bedihošť/Držovice – Smržice
(pátek 25. září, 17.00), Mostkovice
– Klenovice (sobota 26. září, 11.15),
Plumlov/Ptení – Brodek u Konice
(9.00), Pivín – Protivanov (10.00),
Kostelec na Hané – Jesenec-Dzbel/
Přemyslovice (10.00), Otaslavice
– Horní Štěpánov (10.30), Určice –
Brodek u Prostějova

3´(%252)667$5h©l&,

14. kolo, sobota 26. září, 9.30 hodin, hřiště Olympijská ul., Prostějov: 1.SK Prostějov – Uničov „A“,
1.SK Prostějov – Hranice, 1.SK Prostějov – Mohelnice
15. kolo, neděle 27. září, 9.00 hodin, hřiště Olšany u Prostějova:
Olšany – Šternberk, Olšany – Nový
Malín, Olšany – Viktorie Přerov „A“

.5$-6.6287¨l67$5h©&+
PØÍPRAVEK:

8. kolo, sobota 26. září, 15.30 hodin: Chválkovice – 1.SK Prostějov
„B“ (13.15), Jesenec-Dzbel – Zubr
Přerov

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
.)60/$'h©l&,

8. kolo, sobota 26. září, 11.45 hodin: Olšany – Slavonín (10.45.00),
Čechovice – Šternberk (10.45), Jeseník – Konice/Smržice, Zábřeh –
Nezamyslice/Němčice

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
.)60/$'h©l&,

8. kolo, sobota 26. září, 10.00
hodin: Olšany – Slavonín (9.00),
Čechovice/Mostkovice – Šternberk
(9.00), Jeseník – Konice/Smržice,
Zábřeh – Nezamyslice/Němčice

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
.)667$5h©l&,

8. kolo, neděle 27. září, 12.30 hodin: Němčice/Brodek u Prostějova
– Horní Moštěnice (sobota 26. září,
10.00), Pivín – Lověšice (sobota 26.
září, 12.30), Čechovice „B“ – Kozlovice „B“ (hřiště Plumlov)

.5$-6.6287¨l.)6'25267
SKUPINA „B“:

8. kolo, neděle 27. září 12.30 hodin: Kostelec na Hané – Loštice
(sobota 26. září, 10.00), Šumvald –
Olšany/Kralice na Hané

.5$-6.6287¨l.)6'25267
SKUPINA „A“:

1. kolo, středa 23. září, 16.00 hodin: Čechovice – Konice/Brodek u
Konice.
8. kolo, neděle 27. září, 10.00
hodin: Konice/Brodek u Konice
– Černovír, Čechovice – Kozlovice
(hřiště Plumlov)

RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR KFS DOROST:

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 21. září 2020
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www.vecernikpv.cz

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

KOLA

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

KRALICE NA HANÉ „B“
Tak by měla vypadat reakce na nevydařený zápas. Po minulém týdnu, kde
bral jeden z favoritů pouze bod ve Ptení, se rozhodl v domácím prostředí
napravit reputaci ve velkém stylu. Po velmi dobrém výkonu smetl nováčka
z Nezamyslic debaklem a branek mohlo být i více.

KOLA

SM LÍK
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Hosté vydolovali druhý bod po penaltách
NĚMČICE NAD HANOU Možná ještě v době, kdy vznikají tyto řádky,
by Vícov v Němčicích neskóroval. Příležitostí k tomu měl spoustu, už
o poločase mohl a měl vést aspoň o tři branky. Jenže svěřencům trenéra Miroslava Krutovského chybělo často i pověstné štěstí. Domácí toho
směrem dopředu mnoho nepředvedli, když už se dostali k náznaku
brejkových příležitostí, zakončení bylo velmi nepřesné. Zákonitě tak
došlo na penalty, v nichž začali lépe hosté a také je do vítězného konce
dovedli.

FK NnH
5QM8ÊE

EXKLUZIVNÍ
reportáž

FK VÝŠOVICE
Po dvou vydařených výkonech přišel pro svěřence trenéra Dudíka kolaps.
Hned v první minutě přišla branka a do konce zápasu už se z toho
Výšovice nevzpamatovaly. Po zlepšených výkonech se tak znovu ukázaly
nedostatky celku, který by měl hrát o špici tabulky.

PROGNÓZA NA 6. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
TJ Sokol Vrahovice VS. TJ Sokol Plumlov „B“
Tip
Vrahovice se na úvod ročníku trápí, přesto jsou proti plum- Veèerníku:
lovskému „béčkui“ jasným favoritem a předpoklady tento5:1
krát potvrdí.
TJ Haná Nezamyslice VS. TJ Tištín
Tip
Nezamyslice zatím zůstávají největším překvapením sou- Veèerníku:
těže. Tištín oproti tomu klopýtá a bilanci v utkání na tráv3:2
níku, který letos zná více než dobře, nezlepší.
7-6RNRO8UÄLFHc%p9ÙvRYLFH6NDOND
VS.
Tip
Určická záloha je mírným favoritem utkání. Bude to vy- Veèerníku:
rovnaných devadesát minut, ale nakonec uspěje. Stane se
2:1 PK
tak až po penaltovém rozsřelu.
TJ Sokol Brodek u PV VS. FC Kralice n. H. „B“
Tip
Dva týmy, které hrají zpočátku sezony vysoko. Přeci jen se Veèerníku:
ale zatím víc daří „béčku“ Kralic na Hané, které taky duel
1:3
ovládne.
7-6RNRO9ÉFRY7-6RNRO'UzRYLFH
VS.
Tip
Favoritem utkání jsou Držovice. Nebude se však konat Veèerníku:
žádná drtivá převaha, podceňovaný Vícov dá hostům za1:2
brat, nakonec však padne.

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Vícov už v první desetiminutovce
jasně ukázal, kdo bude v tomto mači
hrát první housle. Zprava servíroval
míč před branku Pavel Pliska, jenže
na zadní tyči Ježek příležitosti doslova
prováhal. Vzápětí posadil Tesařík míč
na hlavu Dostála, jeho hlavičku vytáhl brankář Chmelař na roh. Do třetice
šel míč po ose Ježek – Pavel Pliska –
Dostál, posledně jmenovaný se snažil
zakončovat v pozici ležícího střelce,
opět chybělo velmi málo.
Po rozehraném nepřímém kopu se ve
slibné pozici k teči nedostal Tesařík,
po stejné situaci v závěru první půle
zaúřadovala domácí obrana. Němčice
své útočné snažení zakončovaly buď
střelou mimo, v lepším případě byl na
místě brankář Dokoupil. Do brejkové
situace se dostal Pavel Pliska, jeho střela po teči vygenerovala aspoň rohový
kop. V poslední minutě po sérii závarů
před domácí brankou zakončil Vávra
střelou do náručí Chmelaře.

1:5
(1:0)

Branky: 30. Antoníček – 61. a 80. Dvořák,
50. Doležel, 76. Bukovec, 82. Hanák. Rozhodčí: Milar. Žluté karty: 65. Nakládal –
25. Prucek, 75. Hanák. Diváků: 62.
Sestava Určic: Pokorný – Grulich, Nakládal, Mlčoch Kadlec – Pospíšil, Ježek,
Antoníček, Krajíček – Kouřil, Vodák.
FC Dobromilice VS. Jiskra Brodek u Konice
Střídali: Hudský, Čajan, Mlčoch, Sosík,
Tip
V tomto souboji je favorit vcelku jasný, a sice domácí Veèerníku:
Pavlů. Trenér: Karel Vlach.
Sestava Vrahovic: Krč – Michalec, Prucelek. Na stříbrnou příčku to letos zatím nevypadá, i tak
4:2
cek, Vybíral, Kurfürst – Varga, Hanák,
ale bude pomýšlet výš než konický Brodek.
Dvořák, Bukovec, Petík – Doležel. Střídali: Jamrich, Marek, Tomeček. Trenér:
David Mezuliánek.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „První poločas byl z naší
strany dobrý. Podařilo se nám přečkat
dvě šance hostů a následně se dostat do
vedení. Troufnu si říct, že zbytek poločasu
jsme měli docela pod kontrolou. Do dru1. Bross Petr (Držovice)
hé půle jsme chtěli nastoupit stejně jako
12 branek
do první. Ale přišel náš klasický výpadek,
který nás trápí už třetí zápas. Dostat za tři
2. Vodák Petr (Určice „B“)
zápasy třináct gólů je prostě neomluvitel9 branek
né. Už dnes jsme měli nějaké jednání a dál
se tím budeme zabývat v týdnu na trénin3. Burget Aleš (Brodek u Konice) 6
„Nádhernou ranou z voleje,
ku, takhle ale hrát nemůžeme.“
branek
a ještě navíc svou béčkovou nohou David Mezuliánek: „Chyběla nám
podstatná část základní sestavy. Bohužel
4. Dvořák Jan (Vrahovice)
zavěsil Bárta a dal tak
jsme neměli k dispozici Vitáska, Farného,
6 branek
vzpomenout na své nejlepší
Studeného, Kratochvíla, Petíka a Němce.
fotbalové roky“
I tak jsme začátek zápasu hráli dobře a
Dospiva Oldřich (Ptení)
6 branek spokojený trenér rezervy Plumlova trochu nás zbrzdil gól domácích. Druhá
půle nám ale opravdu vyšla a podařilo se
branku, která nakopla obrat domácí- pěti góly otočit. Hodně mě potěšil i noPetržela Zdeněk (Kralice „B“)
ho
mužstva.
váček David Jamrich, který i bez tréninku
6 branek
zahrál velmi dobře po delší odmlce, kdy
nehrál. Jsme rádi, že si odvážíme důležité
7. Petržela Ondřej (Kralice „B“)
tři body.“
5 branek

VÝROK
KOLA
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8. Řehulka Martin (Držovice)
4 branky
Koutný Michael (Držovice)
4 branky
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Sedmé kolo přineslo poprvé výsledky, které se před sezónou daly očekávat. Největší favorité soutěže navíc
dali svým soupeřům řádné příděly,
které by jim do dalších kol mohly pomoct. Šest branek vstřelily Držovice
i Kralice. Jen o branku méně Vrahovice a Dobromilice.

0:0

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PK
3:4

Po změně stran vyslal domácí Pěnčík
do brejku Kolečkáře, obránce Mlčoch ale odvrátil nebezpečí na roh.
Předpisový centr „z první“ poslal
před branku Dostál, zcela osamocený Pavel Pliska hlavičkoval mimo tři
tyče. Sympatický průnik předvedl
Vávra, zakončil jej ale nedůraznou
střelou. Hosté pak sice po sérii odrazů
míč do domácí branky dopravili, ovšem z ofsajdu. Až překvapivou rychlost směrem dopředu vyvinul domácí
Buriánek, pálil ale vysoko nad břevno.
Na druhé straně Ježek přiťukl Šobrovi, jeho pohotovou střelu z voleje zne-

<¾NQåPÊM8ÊEQXC/CTVKPiQDT XNGXQé XRTXPÊRčNK\CO÷UVP¾XCNFQO¾EÊQDTCPW
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škodnil Chmelař. Domácí Studený
vyzkoušel nečekanou střelu z otočky,
opět nepřesnou. V poslední minutě
jej na druhé straně napodobil Trnečka, byl sice přesnější, ale Chmelař
nulu na svém kontě udržel.
Penaltovou sérii úspěšně načal kapitán Vícova Humpolíček, Kolečkář

však netrefil ani bránu. Dostálovi chytil penaltu domácí gólman, stav pak
srovnal Buriánek. Pavel Pliska a Řezáč byli úspěšní, stejně jako Chytil.
Nešťastníkem zůstal domácí Jordán,
kterému penaltu chytil Dokoupil
a Vávra pak vystřelil Vícovu definitivně bod navíc.

Pozápasové hodnocení trenérù
Pavel VORÁÈ – FK Nìmèice nad Hanou:
„Musím sportovně uznat, že jsme celý zápas tahali za kratší konec
a chtěli jsme tu plichtu uhrát. Samozřejmě jsem klukům říkal, když
bude možnost, dejte gól, ovšem v koncovce se trápíme, není to ono.
Zakončení nám nejde tak, jak bychom potřebovali. Měli jsme náznaky brejkových příležitostí, ale neumíme je fotbalově dořešit, dohrát
tak, jak by to mělo být. Nezbývá nám než trénovat a doufat, že časem
tyto věci přijdou, a kluci to dostanou do nohy. Tentokrát jsme bod
získali.“

Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
„Zápas musím hodnotit z pohledu, že jsme ztratili bod. Především ve
druhém poločase jsme měli jednoznačnou převahu, vypracovali jsme
si spoustu gólových šancí, které jsme neproměnili. Chtěli jsme hrát na
nulu vzadu, což se nám povedlo. Měli jsme dát branku, zápas bychom
pak už bez problémů dohráli, zlomilo by se to na naši stranu a odvezli
bychom si plný počet bodů. Přestože jsme byli lepší na penalty, je pro nás
celkem hořké, že jsme vzhledem k průběhu zápasu nevyhráli v základní
hrací době. Při naší špatné produktivitě bereme aspoň ty dva body.“

7. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Určice „B“
Sokol Vrahovice

FC Ptení VS. FK Nìmèice nad Hanou
Tip
Utkání dvou týmů, které se do nejvyšší okresní soutěže do- Veèerníku:
staly teprve nedávno a domácí jsou ryzím nováčkem. Věří2:3 PK
me tentokrát více hostujícímu celku, ale budou penalty!

32ē$'Ì
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Sokol Držovice
TJ Jiskra Brodek u K.

6:1
(3:1)

Branky: 4. a 10. Koutný, 48. a 58. Dokoupil, 41, Bross, 82. Valenta S. – 22. Hanák.
Rozhodčí: Mašek – Spurný. Žluté karty:
12. Koutný, 77. Grepl – 65. Hloušek. Diváků: 100.
Sestava Držovic: Lošťák – Valenta, Krčmář, Kučera, Kolkop – Procházka, Hodulák, Grepl, Koutný – Bross, Dokoupil.
Střídali: Štěpánek, Budaj, Valenta S. Trenér: Viktor Šťastný.
Sestava Brodek u K.: K. Grepl – Hloušek, Ščudla, J. Koudelka, Možný – Zemánek, Z. Koudelka, Franc, M. Grepl
– Vičar, Hanák. Střídali: M. Koudelka,
Konečný, Zatloukal, Svoboda, Liška. Trenér: Patrik Müller.

Pohledem trenérů:
Viktor Šťastný: „Rychle jsme se dostali do vedení na dva nula a spíše nám to
ublížilo. Najednou jsme nehráli svou
hru a spíše se snažili si každý dělat na
hřišti, co chtěl. Najednou jsme tak vypadli ze své role a probrala nás až branka, kterou jsme si dali relativně sami.
Pak jsme se zase zvedli a soupeře po
celý zápas k ničemu nepouštěli. S výsledkem jsme spokojení, i když mohl
být ještě vyšší. Předvedená hra mohla
být ještě lepší.“
Radovan Vičar: „Do Držovic jsme jeli
zápas prakticky jen odehrát. Chybělo
nám šest hráčů základní sestavy. Podle
toho vypadal i úvod a brzy jsme prohrávali o dvě branky. Domácí to ale zřejmě
ukolébalo a nám se podařilo snížit. Poté si
troufnu tvrdit, že jsme měli i více ze hry,
bohužel jsme před poločasem inkasovali
po hrubé chybě, a to zřejmě rozhodlo.
Druhý poločas už vyzněl pro domácí a
zaslouženě vyhráli.“

TJ Tištín
FC Ptení

0:1
(0:1)

Branky: 14. Dospiva. Rozhodčí: Peřina
– Kubalák. Žluté karty: 19. Varga, 22.
Hanák, 58. Hýsek – 58. Procházka. Diváků: 100.
Sestava Tištína: Pokorný – Stančík, Hůlek, Hanák, Varga – Hýsek, Bosák, Slavík,
Rehák – Návrat, Hodaň. Střídali: Koutský, Špička, Mojtek. Trenér: Zdeněk
Oulehla.
Sestava Ptení: Grulich – Procházka, Kohout, Nevrla, Chlup – Holinka, Šmída,
Doležel, Koudelka – Novák, Dospiva.
Střídali: Lang, Vyroubal, M. Doležel,
Kučera, Vlach. Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Jsme špatní. Hra dozadu nám ještě jde, ale naše hra dopředu
je slabá. Nedokážeme si vytvářet více
šancí a z toho mála ty góly nedáme. Byl
to celkem vyrovnaný zápas, ale my nemáme útočníka a je to hodně znát. Budeme
se rvát dál, ale momentálně nevíme, jak
z toho ven.“
František Vlach: „První poločas byl
z naší strany velmi dobrý. Vytvořili jsme
si moře šancí, ale bohužel se nám podařila
vstřelit jediná branka. A jak to tak bývá,
ve druhé půli jsme se místo komfortního
náskoku strachovali o výsledek utkání.
Domácím jsme sice žádné extra šance nepovolili, ale mohli jsme dohrávat v daleko
větším klidu. Zítra už se ale nikdo nebude
ptát, o kolik to skončilo, pouze na výsledek. My máme tři body a ty jsou hlavní.

Vidět nás na třetí příčce je úžasné. Jdeme Okleštěk, Krajíček, Zavadil, Dudík, Glouzar,
ale nadále s respektem zápas od zápasu Krejčí. Trenér: Michal Dudík.
dál.“
Sestava Dobromilic: Nosek L. – Blumenstein, Rochla, Špaček, Svozílek – Richter,
Šoc, Selucký – Fialka, Neděla.
Sokol Plumlov „B“
3:2 Václvavík,
Střídali: Nosek Z., Kubíček, Bako, Drnov(1:2)
Sokol Brodek u PV
ský, Slavíček, Rochla K. Trenér: Michal
Branky: 10. Kotlán, 71. Bárta, 90. Kolařík – Rochla.
22. Frys, 26. Janura. Rozhodčí: Slabý –
Pohledem trenérů:
Zika, Lizna. Žluté karty: 79. Krejčí, 87. Michal Dudík: „Jako den a noc po utkáMatoušek J. (oba BuPv) Diváků: 50.
ních ve Vrahovicích a doma s Brodkem.
Sestava Plumlova: Grepl – Kolomazník, Od začátku jsme hráli špatně a oba poločasy
Čarný, Bureš, Surma – Kotlán, Bárta, Křup- bych hodnotil jako katastrofální. My neměli
ka, Aujezdský – Kolařík, Stoklasa. Střídali: fotbalovost ani důraz a soupeř byl celý zápas
Pur, Kiška, Hulka. Trenér: Radek Bureš.
jednoznačně lepší. Tomu také odpovídá i
Sestava Brodek u PV: Vystavěl – P. Matou- konečné skóre. Dostali jsme branku hned
šek, Zbořil, Šířila, Viktora – Kordzik, Frys, J. na začátku a zcela jsme se sesypali. Takový
Matoušek, Dvořák – Janura, Zatloukal. Stří- výkon na body stačit nebude s nikým.“
dali: Krejčí, Slouka, Hladík, Gábor. Trenér: Michal Rochla: „Jeli jsme s určitým respekVít Hochman.
tem k soupeři. Věděli jsme, že po spojení by
Pohledem trenérů:
Výšovice určitě měly jít směrem nahoru taRadek Bureš: „Velice vyrovnaná první bulkou. Ale od začátku zápasu jsme soupeře
půle, kdy se hra přelévala ze strany na stra- předčili naší kombinační hrou a celý zápas
nu, šance si vytvářela obě mužstva. Naše jsme kontrolovali. Mrzí mě trošku i další
koncovka byla bohužel slabší jak hostů, neproměněné šance, ale i tak musím kluky
takže jsme v poločase o branku prohrávali. pochválit a poděkovat jim za další skvěle
Do druhé půle jsme chtěli vletět a podařilo odvedený výkon. Pokud se tak budeme prese nám hostující tým zatlačit. Nádhernou zentovat i nadále, bude to skvělé.“
ranou z voleje, ještě navíc svou béčkovou
nohou zavěsil Bárta a dal tak vzpomenout FC Kralice na Hané „B“
6:0
na své nejlepší fotbalové roky. Pak nás podr- Haná Nezamyslice
(3:0)
žel brankář, který vychytal samostatný únik
hostů, a nám se podařilo udeřit z poslední- Branky: 28. a 36. Zapletal, 35. a 70. Petržela
ho rohu v zápase. Myslím si, že zasloužené Z., 77. Gábor, 84. Petržela O. Rozhodčí:
vítězství, které ale nakonec bylo i se štěstím.“ Odehnal – Knoll, Kabát. Žluté karty: 45.
Vít Hochman: „Dneska bych k tomu chtěl Oulehla (N). Diváků: 100.
říct nejradši jen jedno. Zřejmě špatný trenér. Sestava Kralic: Miler – Rus, Haluza, NěmPoločas pohodový, hrálo se nahoru – dolů a čík, Petřela O. – Zapletal, Havlíček, Kawij,
dostali jsme se do zaslouženého vedení do Pejřimovský – R. Petržela, Z. Petržela. Stříkabin. Ve druhé půli jsme ale úplně přestali dali: Frýbort, Uličný, Gábor, Daniel, Dohrát, co jsme měli, přišlo mi, že si většina koupil. Trenér: Petr Navrátil.
mužstva komplikovala každou rozehrávku. Sestava Nezamyslic: Dvořák – Machálek,
Místo jednoduchých variant jsme hledali Lakomý, Hájek. M. Frgál – Moler, J. Frgál,
složité. Chybělo nám dnes tedy šest hráčů, Návrat, Oulehla, Dostalík – M. Přikryl. Střía kombinovali jsme to s dorostem, ale i tak dali: Špička, Machálek, Flajzar, Pleva. Trejsme prostě měli druhou půli zvládnout lépe nér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů:
a odvézt si nějaký bod. Umíme zahrát dobrý
fotbal s kvalitními protivníky. Pak se ale pra- Petr Navrátil: „Konečně se naše hra podovidelně trápíme s celky ze spodu tabulky. To bala tomu, co bych si představoval po nepovedenějších výkonech. Vyrovnaná byla
musíme změnit.“
pouze první čtvrthodinka, pak už jsme na
dominovali a hráli jsme svou kombiFK Výšovice
1:5 hřišti
nační hru. Dneska jsem opravdu spokojen
(0:2)
FC Dobromilice
s výsledkem i výkonem a věřím, že už takhle
Branky: 85. Hýžďál – 1. Richter, 30. Václa- budeme pokračovat stále.“
vík, 46. Nosek, 75. Neděla, 80. Špaček z pe- Marek Pavelka: „Prohráli jsme šest nula, a
nalty. Rozhodčí: Milar. Žluté karty: 81. ještě za to asi můžeme být rádi, protože souKoukal – 15. Václavík, 79. Fialka. Diváků: peř tam měl ještě další minimálně čtyři jasné
90.
šance. Musím uznat sílu soupeře, který nás
Sestava Výšovic: M. Škop – Bartoník, Sla- opravdu přehrával, a my na to musíme hlavmenec, Křivinka, J. Škop – Spisar, Hýžďál, ně rychle zapomenout a vrátit se k našim
Baroš, Pelikán, Fildán – Koukal. Střídali: lepším výkonům.“
(jaf)
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SRGGRKOHGHPKYø]G BASKETBALISTKY
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PROSTĚJOV„Výměna!“ Tohle slovo znělo ve středu Národním
sportovním centrem hodně často. Aby ne, koneckonců se hrál
tenis. V hlavní roli tentokrát byly děti mezi 2 až 5 lety, které buď
s tenisem začínají, nebo mají za sebou prvních pár krůčků z něčeho, co může být jejich koníček či jednou taky sportovní kariéra. Tentokrát se minulou středu odpoledne sešlo v hale necelých čtyřicet dětí. Čekala je přitom nejen cvičení, ale také setkání
s velkými osobnostmi tenisu. Podílet na náboru se totiž přišli Jiří
Novák a Jiří Veselý, legenda a současná česká jednička.
V hale Národního sportovního centra probíhal tradiční zápis do tenisové
školy TK Agrofert Prostějov. Děti narozené v roce 2015 a mladší si poprvé
vyzkoušely, jak se jim bude dařit s raketou, jejich rodiče měli možnost vidět,
jak probíhá trénink jen o něco starších
dětí, které již mají první rok přípravky
za sebou.
„Je to ideální řešení. Všichni rodiče
mají najednou možnost zjistit, co jejich ratolesti čeká, pokud se do naší
školy přihlásí,“ uvedl za pořadatele
Tomáš Cibulec, podle něhož zápisem
možnost přihlášení nekončí. „Kdo má
zájem o trénování, může zavolat na číslo 777 818 918 trenérce tenisové školy
Lucii Šolcové,“ vzkazuje někdejší vynikající deblista.
Malé zájemce o tenis přišel pozdravit
také bývalý pátý hráč světa Jiří Novák
a současná česká jednička Jiří Veselý. Oba se navíc do náborové akce
zapojili aktivně. Již mírně odrostlejší
děti trochu prohnali na síti, na minikurtech jim půl hodiny vraceli míčky.
„Teda takový bekhend jsem v jejich
věku neměl,“ konstatoval jeden z přihlížejících. Ty zprvu snad roztřesené
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se postupně osmělovaly a dávaly pak
tenistům až zabrat. „Je to samozřejmě
super. A pro děti velká motivace,“ ocenila jedna z přihlížejících maminek
Petra Kumstátová přítomnost Nováka
s Veselým. Své děti se snaží vést k tenisu odjakživa. „Vždycky jsme to chtěli
zkusit,“ poznamenala.
Jiní rodiče už přišli najisto. „Ano, mám
tady ale taky syna, který už hraje. S dcerou jsem tu poprvé,“ vysvětlila Milena
Frélichová. Tenis pro ni byl jasnou volbou z jednoduchého důvodu. „Rozhodovali jsme se u syna, co za sport,
tenis byl jediný i proto, že syn je hodně
sólista. Nemůže tedy moc hrát kolektivní sporty. Tenis mu vyhovuje a je tu
hodně možností, co dál,“ vyjádřila se.
„Dejte sportu maximum, odmění
vás velkým počtem skvělých zážitků.
Všem přeji, aby se tenis stal vaší celoživotní zábavou. Bez ohledu na to, na
jaké úrovni budete hrát,“ popřál dětem
Novák. „Je skvělé, že o tenis je mezi
dětmi takový zájem. Je to opravdu
krásný sport. Ze své vlastní zkušenosti
vím, že v Prostějově se o vás budou starat skvělí trenéři. Když k tomu přidáte

vlastní píli a nasazení, rychle se vše naučíte, tenis vám bude přinášet radost,“
řekl Veselý.
Středa ale nebyla jen o tenisu. Nově
příchozí děti si tak vyzkoušely například žebřík, dále slalomy kolem
kuželů a předváděly svou pohybovou
zdatnost. Až ke konci vzaly do ruky
raketu a vyzkoušely si, jaké to je mít na
ní míček. Na závěr náboru následovala
autogramiáda. „Pro děti je důležité, aby
to braly jako své hobby, aby si ten tenis
užily,“ sdělil zástupce prostějovského
klubu Tomáš Cibulec. Během náboru
byly u dětí vidět klasické emoce, některým se nechtělo, u jednoho byl vidět
i pláč. Jiné byly celé nadšené a snažily
se držet krok s českými velikány. Při
pohledu na reakce dětí se ale nabízí
jedna otázka, kolik z nich jich vydrží?
„Úmrtnost je zhruba jedna třetina,“
pousmál se Cibulec „Důvody jsou různé, ať za tím stojí to, že děti přestane tenis bavit, nebo rodiče, kteří nemají čas
a možnost dopravovat je na tréninky,“
zamýšlí se.
Jak se ukazuje, není ani tak těžké děti ke
sportu přivést, ale udržet je u něj.

„Chceme vybojovat extraligu!“
vzkazuje předseda SK K2

PROSTĚJOV Nemalé cíle si kladou pro blížící se sezónu basketbalistky SK K2 Prostějov. A proč
taky? Vždyť mládežnické týmy
basketbalistek mají za sebou skvělý ročník, i když předčasně ukončený. Opět jsou tedy na scéně nemalé ambice, ale je tu taky jedna
ztráta, klub už tentokrát nepřihlásil dospělé ženy. Těm se minulý
ročník vůbec nedařilo v 1. lize,
tentokrát ale nedošlo ani na přihlášku do té druhé.

Michal SOBECKÝ
„Nebude ani druhá liga. Nemá to cenu,
holky jsou rozlétané a bez tréninků by
to nešlo,“ vysvětlil předseda ženského basketbalového oddílu Bohdan
Hnízdil SK K2 Prostějov, který bude
působit druhou sezónou pod vlajkou
SK K2. V minulosti se přitom jednalo
o tým TJ OP Prostějov.
Minulý ročník skončil nečekaně brzy,
koronavirová opatření zlikvidovala,
co se dalo. A v případě SK K2 i naděje na velmi dobré umístění. „Mladší
odehrály regionální turnaje. U žaček
se podařilo probojovat do extraligy.
U U14 a U15 se to podařilo, ale tím,
že to bylo utnuté, nic z toho nebylo.
U17 byly výborně našláplé, dostali
jsme se do vyřazovacích bojů s tím,
že jsme si na letošek mohli vybojovat extraligu. To jsme dost chtěli,“
uvedl Hnízdil. Nyní ale musí ženy
a dívky začít od začátku. Prázdnino-
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vé lenošení je totiž to tam. „Začalo
se v srpnu, proběhlo i soustředění,
které máme už několik let v Loučné
nad Desnou, a musím říct, že je to
tam čím dál hezčí. Mají tam pěknou
tělocvičnu, ale spíš se jedná o fyzičku – takže výběhy venku, hlavně se
snažíme o získání kondice po pauze,“
dodal. A povedlo se, hráčky U17 posléze ovládly kyjovský turnaj Tubanak, U14 byly čtvrté.
Tým nyní navíc střádá plány na to, jak
se posunout opět nahoru. Skromné
rozhodně nejsou. „S U17 chceme
zkusit vybojovat extraligu. Myslím,
že holky by na to měly mít, pokud budou chodit na tréninky. U14 a U15,
to je v bleděmodrém. Tam taky je
extraliga za cíl. U nejmladších to
nemáme o extra výsledcích, ale aby
děvčata získala basketbalové základy,“
vysvětluje Bohdan Hnízdil. Klub navíc může slavit, nyní má na 60 hráček,
hlavně však disponuje všemi věko-

Foto: Michal Sobecký

vými kategoriemi mezi U11 a U17.
Oddíl se pak rozhodl zatím nepřihlásit
devatenáctky a ženy. Do budoucna
se však dívá s optimismem. S jedním
„ale“. „Koronavirus… No, rád bych,
abychom sezónu s rozumem dohráli.
Myslím, že není zas až takový důvod
pro drakonická opatření. Každý rok
byly chřipkové epidemie a pomalu se
o tom nevědělo,“ poznamenal k vývoji.
Těšit ho zatím může fakt, že není omezené sportování a sportovci navíc nemusí být na zápasech nebo trénincích
v rouškách.
Basketbalistky čeká začátek soutěží
už tento víkend. Hráčky U 15 mají
dokonce první dva zápasy již za sebou, stejně jako žákyně U14, které
první domácí zápas sehrají 3. října
s KP Brno. Věkově nejstarší hráčky,
kadetky, do sezóny vstoupí venku
v mači s Hradcem Králové „B“. Poprvé doma se představí 3. října s rezervou Žabin Brno.

JÍZDNÍ ŘÁD BASKETBALISTEK SK K2 PROSTĚJOV
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Babytenisový titul ñêåçèëì^îésgç
PROSTĚJOV Až využití dodatečných pravidel určilo vítěze mistrovství České republiky družstev
v babytenisu, které je současně Memoriálem Zdeňka Kocmana. Rozhodující utkání mezi TK Agrofert
Prostějov a pražskou Spartou totiž
skončilo 3:3 na zápasy a vyrovnaný
byl také počet získaných gamů –
27:27. Nejvyrovnanější finále v historii nakonec ovládla Sparta.
„Při rovnosti bodů a her rozhodlo o ví-

tězi TK Sparta Praha vítězství prvního
hráče,“ vysvětlil dodatkové pravidlo rozhodčí Petr Flašar.
Prostějovské naděje byly zklamané,
přesto je třeba ocenit jejich výkony bě-

hem celého mistrovství. Ve svém úvodním vystoupení porazily plzeňskou
Slavii 4:2 a stejným poměrem přehrály
celek 1. ČLTK. Proti Spartě chybělo
k úspěchu několik míčků.
(lv)

Finále MÈR babytenis:

6-#ITQHGTV2TQUV÷LQXt6-5RCTVC2TCJC

3:3
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Talentovaný tenista
TK Agrofert Jiří Lehečka
má plno snů, plánů a cílů

PROSTĚJOV Poslední týdny
potvrdily, že Jiří Lehečka (na
snímku) patří mezi největší současné talenty českého tenisu. Po
restartu sezóny se pořádně opřel
do svých tradičně ostrých úderů
a začal na kurtech předvádět své
umění. Kvalitní hrou se probil až
do finále Moravia Open, což byl
turnaj série Trofej solidarity a naděje 2020 ČTS by MONETA. Ten
ještě body do světového žebříčku
nepřinesl, ovšem ty přišly o několik týdnů později, opět to bylo na
prostějovských kurtech. V důvěrně známém prostředí se osmnáctiletý hráč startující na
divokou kartu probil
až do semifinále MONETA Czech Open.
Premiérový postup na
turnaji kategorie challenger posunul reprezentanta TK
Agrofert Prostějov na 403. příčku
žebříčku ATP. „Škoda že to nevyšlo třeba ještě o kousek lépe, třeba
příště. Ale na druhou stranu, před
turnajem bych pochopitelně semifinále bral,“ ohlédl se za svým
parádním vystoupením možný nástupce Tomáše Berdycha.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Poslední týdny vám vyšly parádně. Finále na Moravia Open a semifinále na MONETA Czech Open.
Čekal jste podobné úspěchy?
„To snad ani ne, ale dělal jsem v tréninku maximum, aby přišly. Z obou
výsledků mám radost, i když jsem si
přál i na druhém turnaji finále. Ale
soupeř byl opravdu výborný, potvrdil to titulem. Je vidět, jak je Kamil
Majchrzak výborný hráč. Vyhrál tři
challengery, byl ve třetím kole na US
Open. Věděl, jak se tyhle zápasy hrají. Pro mě to byla velká zkušenost.“
yy Vypadáte rozehraně. Pomohly
přípravné turnaje, které před restartem pořádal Český tenisový svaz?
„Byly straně důležité. Mohli jsme
hrát turnaje i týmovou soutěž.
Sice to bylo jen s českými hráči,

se kterými se známe, ale přece jen
to byly ostré zápasy. Po vypadnutí
z herního tempa jsme dostali příležitost se vrátit. Myslím, že všichni
hráči jsou za to vděční.“
yy Platí, že zápas nemůže trénink nahradit?
„Přesně. Někdy se to dá, když máte
těžký a vyhecovaný trénink. O něco
se vsadíte. Zápas to ale přesto není.
Nejste pod tlakem, nahraje se o body,
o žebříček, před diváky a možnost zahrát si další kolo proti dobrým soupeřům. Ale snažíme se k tomu v tréninku co nejvíce přiblížit. Kdo to dokáže,
má pak větší šanci na úspěch v ostrém
zápase.“
yy Na své dosavadní nej-

větší úspěchy jste dosáhl na
prostějovském centru. Stane se
vaším oblíbeným kurtem?
„To by bylo fajn. Doufám, že to tak
bude. Na centru se mi hraje dobře.
Kurt je dobrý. Když se spravoval,
konzultovalo se to s hráči. Co se dá
zlepšit, co je v pohodě, jak je povrch rychlý. Společně se podařilo
z centru udělat super kurt.“
yy V průběhu MONETA Czech
Open jste hrál většinou hned první
zápas programu. Vyhovovalo vám to?
„Nevadí mi hrát brzy. Je hodně hráčů, kteří chtějí hrát později, ale první
runda má svoje výhody. Je to jediný
zápas, kdy je garantovaný začátek.
Každý to má jinak, ale pro mě je dobré vědět, kdy jdu přesně na kurt. Jsem
více koncentrovaný na daný čas. Je to
jiné, než když někdo hraje před vámi,
už to vypadá, že utkání končí a pak se
to zamotá a protáhne třeba o hodinu.
Musíte se opakovaně rozcvičovat, je
to i psychický náročné.“
yy Zažil jste to v poslední době?
(smích) „Ale z druhé strany. Na challengeru v Praze. Kvůli mně musel čekat
Stan Wawrinka. Prohrával jsem 0:5
a ještě to stáhl na 3:5. Pak jsem mu psal
a omlouval se, že jsem nechtěl dostat kanára. Smál se a odpověděl, že to chápe.“
yy Jak vnímáte zápasy před domácím publikem. Někomu vadí,
jak jste na tom vy?

Dřív byli tři nebo čtyři nejlepší, a pak třicet
až čtyřicet skvělých hráčů, na které nikdo další
neměl. Dostat se tam byl skvělý úspěch.
Dnes je to jiné. Třeba mezi sedmdesátým
a stopadesátým místem je minimální rozdíl.
Mladých kluků je hodně a konkurence je brutální...
„Já doma hraji strašně rád, speciálně
v Prostějově, kde trénuji pravidelně
od čtrnácti a od dvanácti jsem sem
dojížděl. Je to můj druhý domov.
Znám tady plno lidí i prostředí.
Když je možnost hrát v Prostějově
jakýkoli turnaj, mám radost. Přijdou
se podívat kamarádi, to mám rád.“
yy V tenise se o slovo hlásí nová generace, která bojuje o místo na výsluní. Co říkáte velké konkurenci?
„Mladých kluků je opravdu hodně a konkurence je brutální. Tenis
se prostě vyvíjí. Je dostupnější,
víc lidí si může dovolit cestovat,

odměny se zvedají, to vše
souvisí i s větším počtem soupeřů.
Navíc existuje řada podpůrných
projektů, které pomáhají talentům
rozvoj finančně utáhnout.“
yy Uvědomujete si, že dříve byla
špička užší?
„Byli tři nebo čtyři nejlepší a pak
třicet nebo čtyřicet skvělých hráčů, na které nikdo neměl. Dostat
se tam byl skvělý úspěch. Dnes je
to jiné. Třeba mezi sedmdesátým
a stopadesátým místem je minimální rozdíl. Tak to je.“
yy Nelitujete, že nejste starší
a mohl jste hrát v té předchozí
době?
(smích) „Někdy si řekněte, že kdybych před dvaceti lety tohle uhrál,
mohl bych být někde jinde. Ale raději o tom nepřemýšlím. Nemá to
smysl, je prostě jiná doba.“
yy Sledujete před zápasem,
o kolik bodů se hraje?
„To ne. Nechci se tím dostávat
pod tlak. Říkám i trenérům, kteří
to vědí, ať o tom nemluví. Není
třeba mít na sobě další břemeno.
Pochopitelně vím, kolik bodů je
v konkrétním turnaji ve hře, ale
nepřemýšlím, jak by se jednotlivá
výhra projevila v žebříčku. Vždy se
na to ale podívám po turnaji.“

yy Body jsou pro vás
momentálně důležitější než finanční odměny?
„To ano. Jsou to sice
spojené nádoby, ale
body jsou přece jen přednější. Když je získáte, přijde i to druhé. Opačně to
není. Body jsou priorita,
finance bonus za dobrý
výsledek.“

yy Stále jste na začátku kariéry. Jaké máte v osmnácti
sny, představy a plány?
„Všeho je dost, snem je místo
světové jedničky nebo vítězství na grandslamu. (úsměv)
Nejdříve se ale musím dostat
nahoru a tomu odpovídá
současný cíl postoupit do
první světové stovky. A pak
se nezastavit, nestagnovat
a postupovat dál nahoru.“
yy Tenisoví mladíci často zazáří a pak neumí
úspěch potvrdit. Čím
to je?
„Těžko říct. V dnešní

Foto: www.czech-open.cz
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JIŘÍ LEHEČKA
✓ narodil se 8. listopadu 2001 v Mladé Boleslavi
✓ český tenista, hráč TK Agrofert Prostějov
✓ měří 183 cm a váží 80 kg
✓ jedna z největších nadějí českého tenisu
✓ jeho osobním trenérem je Michal Navrátil
✓ v loňském roce společně s Jonášem Forejtkem vyhráli ve Wimbledonu
juniorskou čtyřhru a stali se první čistě českou dvojicí, které se to
v All England Clubu povedlo
✓ ve stejném roce poprvé reprezentoval Českou republiku
v Davisově poháru v utkání proti Nizozemí
✓ aktuální umístění na žebříčku ATP - dvouhra: 403., což je prozatím
jeho kariérní maximum
✓ ve čtyřhře mu patří 443. pozice, nejvýše byl 413.
✓ v kariéře získal na prize money 25 874 amerických dolarů
zajímavost: postupem do semifinále prostějovského challengeru
Czech Open poskočil na žebříčku ATP o 159 míst

době je strašně moc
okolních tlaků. Sociální sítě, na internetu se toho
o sobě hodně dočtete. Každý
se s tím srovnává jinak. Pro nás
mladé to není snadné, skáčeme
do velkého tenisu postupně. Není
to tak, že bychom už byli hotoví hráči. Všichni se vyvíjíme jako
ostatní. To je důvod, proč to někdo zvládne lépe a někdo hůř. Jsou
hráči, kteří nic neřeší, jsou flegmatici. Jiní všechno prožívají, dokáží
vybouchnout a trápí se. Záleží na
osobnosti hráče. Já se s tím také
peru, doufám, že se mi to podaří.“
yy Sociální sítě jsou fenoménem doby. Někdy je ale na škodu množství času stráveného na
mobilu, souhlasíte?
„Je to tak. Sociální sítě můžou být
výhoda při spojování lidí, jindy to
má i velká negativa. Jsou lidé, kteří
na mobilu tráví zbytečně moc času,
což například před zápasem není
optimální. Já se snažím ten čas
omezovat, mám nějaký vyhrazený
prostor, kdy zapínám data. Vím,
že když je vypnu, nic neuteče,
pouze se podívám na zprávy o čtyři hodiny později. Někteří hráči to
vůbec neřeší a na sociálních sítí
nejsou. Je jim to jedno, možná
to je i dobře. Každému vyhovuje něco jiného. Jestli někdo
někam dává nějaké příspěvky,
nebo ne, je jeho věc.“
yy Mladá generace má jiné
možnosti než dříve. Je těžké
lákadlům odolat?
„Řeknu to z mého pohledu
a zkušenosti. Vezmu za příklad
playstation nebo sledování filmů.
Také mám rád nějaké hry, líbí se
mi nějaký seriál. Jsou věci, které
mě baví. Kouknu na to, zároveň
už si umím stanovit nějaké meze.
Není to hlavní priorita. Zahraji si
na půl hodiny a jdu trénovat. Ne
čtyři hodiny, to není můj příběh.
Tyto možnosti vnímám jako relax a odreagování. Jedeme třeba
na dlouhý výjezd. Čtyři turnaje
v řadě. Na jednom skončíte ve
středu, další začíná až v pondělí a nejde jen trénovat. Nebo
si vezměte hráče na US Open.
Mimo zápasy byli zavření na pokoji, i jídlo jim nosili před dveře.
Co jiného mohli dělat než hrát,
nebo koukat na filmy. Řešil bych
to stejně.“
yy Tenis na vrcholové úrovni
je především velká dřina. Přišla
chvilka, kdy jste uvažoval, jestli
vám to stojí za to podstupovat
takový dril a odříkání?
„Tyhle momenty vždy přichází,
když se nedaří. Troufnu si říct, že to
mají všichni stejně. Když prohrajete, ztratíte zápas, něco nevyjde. Třeba prohrajete z mečbolu. To jsou
okamžiky, kdy si sportovec říká, to
mi za to nestojí, seknu s tím, tohle
nechci podstupovat. U mě ale láska
ke sportu vítězí. Pokaždé ráno vstanu a jdu na kurt. S radostí, s motivací a chutí hrát zápasy.“
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PROSTĚJOV Prostějovskému turnaji MONETA Czech
Open šéfovala Petra Černošková po dvaadvacáté a sama připustila, že to byl v mnoha ohledech nejsložitější
ročník. „Hlavně z testů na COVID-19 už mi šla hala kolem.
Příště už bych nechtěla řešit, jestli je test starý dva dny
nebo sedm,“ oddechla si bývalá profesionální tenistka
a první žena 27. ročníku největšího mužského turnaje
v České republice. Jeho devatenáctým vítězem v historii
se stal Kamil Majchrzak z Polska.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
„Pevně věřím, že se tenis nenechá
koronavirem zahnat do kouta a prostějovský areál se opět stane skvělým
svatostánkem jako tomu bylo v předešlých letech,“ vyslovil své přání
ředitel retailového bankovnictví
MONETA Money Bank Aleš Sloupenský před turnajem a jeho vize se
vyplnila. „Byl to fantastický týden
v pěkném počasí, viděli jsme výborný tenis a jsem rád, že je naše banka
už třetím rokem partnerem této
výborné akce. Turnaj má v českých
podmínkách
nejprofesionálnější
úroveň,“ pochvaloval si.

S úrovní a kvalitou startovního pole
mohli být spokojeni i pořadatelé.
Podařilo se, aby obhájce a hlavní
hvězda postoupila až do finále, byť
Pablo Andújar nakonec druhý titul
v řadě nezískal. A splnilo se rovněž
přání, aby v soutěži do závěrečných
dnů vydržel český zástupce. To splnil v singlu semifinalista Jiří Lehečka
a vítězný dublový pár Zdeněk Kolář,
Lukáš Rosol. „Samotný průběh turnaje byl výborný. Tenisté předvedli
špičkové výkony, bylo se na co dívat
i komu fandit,“ souhlasila Petra Černošková.
Samostatnými vítězi byli fanoušci.
Jejich počet postupně narůstal, od
čtvrtfinále do areálu dorazilo opakovaně několik stovek příznivců a podařilo se jim na kurtech vytvořit kvalitní
atmosféru, kterou si hráči pochvalovali. Po několika měsících totiž měli
možnost hrát před lidmi. „Všichni pří-

NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ
-COKN/CLEJT\CMD[NUKEGwGUVÚOPCUC\GPÚORTQUV÷LQXUMÆJQ EJCNNGP
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RąGFGXwÊOCPVWM¾ąK\GiRCP÷NUMCRąÊRCF÷éGUM¾LGFPKéMC2ąGUVQN\G
VÆO÷ąLGFPQ\PCéP÷\CPGLX÷VwÊRąGMXCRGPÊQ\PCéKNEGUVW,KąÊJQ.GJGé
M[FQUGOKHKP¾NG1FRQXÊF¾VQOWTQXP÷åQDTQXUMÚUMQMPCUX÷VQXÆO
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NEJVĚTŠÍ ZKLAMÁNÍ
6CMÆNGVQwPÊTQéPÊMW\CXąGNUNCXPQUVPÊEGTGOQPK¾N\C×éCUVKwRKéGMEJCNNGPIGTWCQDQW
HKPCNKUVč
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znivci si zaslouží velké poděkování.
Našli si cestu na tribuny a přišli hráče
povzbudit. Sami jsme před začátkem
neuměli odhadnout, jak se k turnaji
postaví. Byli jsme mile překvapeni.
Ukázali, že mají tenis rádi a dorazili.
Z toho jsme měli všichni velkou radost,“ ocenila přístup diváků ředitelka
MONETA Czech Open.
„Organizační tým to dělá už sedmadvacet let, od prvního kroku do areálu je vidět, že tu všechno dokonale
funguje – doslova jako švýcarské hodinky,“ přidal se Aleš Sloupenský. Měl
radost, že do hlediště mohli diváci
a chodilo jich opravdu hodně. „Den
před finále jsem se díval v televizi na
US Open a pohled na prázdnou be-

tonovou arénu byl depresivní. V Prostějově si hráči mohli užít potlesk diváků o rozhodně byli šťastnější, než ti
v New Yorku.“
Za rok se bude v Prostějově hrát 28.
ročník turnaje. Takovou tradicí se
moc podniků kategorie challenger
pochlubit nemůže. „Já jsem vždycky říkal, že jsem vizionář a běžec na
dlouhou trať. Určitě bych rád doběhl
minimálně ke třicátému ročníku, i se
svojí ženou, která si ještě několik let
ředitelování zaslouží,“ podíval se do
budoucnosti manažer spolumajitel
pořádající marketingové společnosti
Miroslav Černošek, který stál za všemi dosavadními ročníky největšího
českého turnaje.

èGUMÆVGPKUQXÆRąÊ\PKXEGRQEJQRKVGNP÷PGRQV÷wKNQX[ąC\GPÊ,KąÊJQ8G
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UDCNKNCXT[EJNQUVKQRWUVKNVWTPCLd0GO¾OPCJT¾PQqJQWMNRQW\GRąK
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Příští ročník snad
„Vrátím
se,“
v
řádném
termínu
VOtELO-Lőt9HVHOì
PROSTĚJOV Z dosavadních startů na MONETA Czech Open vytěžil Jiří Veselý (na snímku) tři tituly,
tentokrát se v soutěži ale rozloučil
už ve 2. kole a v historické galerii
vítězů se i nadále dělí o první místo s Radkem Štěpánkem a Janem
Hájkem. „Rád bych se na čele jednou osamostatnil. Škoda, že se to
tentokrát nepovedlo,“ posteskl si
Veselý.

Ladislav VALNÝ

20081911305

yy Ve druhém kole vám chyběla
šťáva. Ztratil jste energii?
„Moje hra je založená na kvalitním
a tvrdém servisu. Na podání jsem se
ale v tomto utkání nemohl spolehnout. Snažil jsem se najít nějakou jinou

přednost, kterou bych soupeře
přehrál, ale to se nepodařilo.“
yy Hrál jste doma, bolelo vyřazení o to víc?
„Nemáme moc příležitostí
nastoupit před prostějovským publikem. Vždy se na
každou takovou šanci těším. Navíc, když jsem v prostějovském areálu
v minulých letech zažil tolik radosti.
Takže jsem byl hodně zklamaný.“
yy Podaří se na toto vyřazení
rychle zapomenout?
„Potřebuji rychle najít herní pohodu.
Pak přijde sebevědomí i výsledky.
Tato sezóna je pro všechny složitá.
Pro každého hráče je to zkušenost,
kterou dříve neměl. Věřím, že se s tím
poperu. A vrátím se!“

&÷MWLGOGXwGORCTVPGTčO

PROSTĚJOV Hrát další ročník ve druhém týdnu grandslamové Paříže. To je největší přání všech, kteří se podílejí na zajištění turnaje MONETA Czech Open. A doufají,
že příště budou tenistům patřit zase na začátku června.
„Ten termín je z řady důvodů pro turnaj nejpříznivější. Všichni hráči jsou v Evropě, Hraje se na konci

antukové sezóny. Lidé se už pomalu chystají na prázdniny a tomu pokaždé odpovídala příjemná atmosféra
v areálu. Věřím, že se vrátíme v kalendáři na obvyklé
místo,“ uvedla ředitelka turnaje Petra Černošková.
„A doufám, že to už bude bez roušek a dalších omezení,“ dodala.

Tucet vítězných států na MONETA Czech Open
(QVQYYYE\GEJQRGPE\

PROSTĚJOV Předchozí statistiky MONETA Czech Open se
změnily. Do roku 2019 zaznamenaly jedenáct českých titulů, tři
argentinské, dva pro Kazachstán,
Austrálii a Španělsko, jednou se
radovalo Slovensko, Itálie, Rusko, Švédsko, Finsko a Německo.
Letos se seznam rozrostl zásluhou
Kamila Majchrzaka o Polsko.

„Tenis je prostě globální sport. Každá země je schopna vychovávat
skvělé hráče, což se potvrdilo také
na našem turnaji,“ nechala se slyšet
ředitelka MONETA Czech Open
Petra Černošková.
Radost z úspěchu na prostějovském challengeru neskrýval ani
vítěz. V této kategorii dosáhl na
třetí titul a navázal i na úspěch

z Ostravy. „V Česku se mi hraje
opravdu dobře, poprvé jsem zde
hrál před deseti lety, kdy jsem
postoupil do juniorského finále. Takže mám hezké vzpomínky
a budu se sem vždy rád vracet.
I do Prostějova, kde jsem se dostal
v galerii vítězů do opravdu dobré
společnosti,“ prohlásil Majchrzak.
(lv)

Z

vítìzové Moneta
Czech Open
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VEČERNÍKU CHCEME HRÁT, JAK TO JEN PŮJDE,

plánuje vedení českého basketbalu

LUKÁŠ PALYZA
Chybělo málo a kapitán Olomoucka dotáhl své
spoluhráče k velkému vítězství. Sám šel příkladem.
Nymburské konto zatížil devětadvaceti body a hlavně v útoku se rval jako lev. Získal celkově osm faulů.
Sám neváhal v obraně zatáhnout za záchrannou brzdu a v poslední minutě musel
nuceně odejít na střídačku. Světlému výkonu chybělo jediné
– týmový úspěch nad českým mistrem.

PRAHA, PROSTĚJOV Hodně divoký průběh má na svém startu
Kooperativa NBL. Basketbalisté Brna a Kolína odehráli jediný duel a šli do karantény kvůli výskytu koronaviru v kabině. Válečníci
z Děčína odehráli o jediný duel navíc. Všechny tři týmy se na
soutěžní palubovky vrátí až v říjnu. Z tábora BK Olomoucko
špatné zprávy nepřicházejí. Zatím...
Původní zpravodajství

FRANITŠEK
VÁŇA

8

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dunans se
vrátí na Hanou
Prostějov (lv) – V rychlém tempu
dvou zápasů v řadě se řítí basketbalová liga. V rámci 5. kola se na
domácí palubovce představí hráči
Olomoucka a jejich soupeřem bude
tradiční rival z Pardubic. V dresu soupeře se představí Thomas Dunans,
který v předloňské sezoně působil
na Hané. „Česká nás soupeř, který
má velké ambice i dostatečně kvalitní kádr. Ovšem dobré hráče máme
také, takže bude záležet na nás, jak
se utkání bude vyvíjet. V silách týmu
je vítězství. Snadné to pochopitelně
nebude, což není nic nového. Liga
se vyrovnaná, každý zápas je třeba
odehrát s maximálním nasazením,
jinak přijde porážka,“ míní kouč BK
Olomoucko. Střetnutí se odehraje
tuto sobotu 26. září od 18.00 hodin
v Prostějově.

Orli vstoupí do sezóny
v Pardubicích
Prostějov (lv) – Až v pátek 25.
září vstoupí do nové sezóny prvoligoví basketbalisté BCM Orli
Prostějov, kteří základní část odehrají v západní skupině soutěže
a první mistrovský duel odehrají
v Pardubicích. Jejich duel 1. kola
s SA Komfort Brno byl totiž odložený kvůli zdravotním problémům soupeře. Poprvé se v hale
prostějovského Sportcentra DDM
představí 2. října od 19.00 hodin
ve střetnutí proti BC Vysočina.

Pondělí 21. září 2020

„Z rozhodnutí krajské hygienické stanice jsou všichni hráči a realizační tým
v desetidenní karanténě. U několika
z nich se projevily příznaky onemocnění covid-19, které bylo potvrzeno
testem. V nejbližších dnech budou
testováni všichni hráči a členové reali-

začního týmu,“ potvrdila onemocnění
v kabině mluvčí kolínského klubu Jana
Kubartová.
Basketbalisté Děčína museli do karantény kvůli pozitivnímu testu jednoho člena
realizačního týmu. „Na začátku týdne se
navíc všichni, kterým byl uložen pobyt
v karanténě, podrobí testům na přítomnost koronaviru,“ sdělil klub na svém
webu.
Vůbec nelze vyloučit, že minimálně
do karantény v příštích týdnech zamí-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

ří také další kluby. Vzhledem k šíření
nemoci v poslední době je to dokonce
spíše pravděpodobné, což si uvědomuje také vedení soutěže. Na průběh
soutěže bude reagovat průběžně podle
aktuální situace.
„Pokud se budou jednotlivé zápasy
odkládat, budou se ligové kluby snažit

PETR
ŠAFARČÍK

odehrát základní část Kooperativa NBL
i kdyby třeba musely hrát několik zápasů
za sebou. Absolvování prvních dvaadvaceti kol je prioritou,“ nese se v basketbalovém zákulisí s tím, že se následně může
jednat o změně herního systému.
Není vyloučeno, že by ligové týmy místo nadstavby hrály upravené play-off.
O tom se bude teprve jednat podle vývoje zdravotní situace v celé republice.
„Proto děláme, co je možné, abychom
na začátku sezóny odehráli co největší
počet zápasů. Nikdo neví, co přijde.
Ale je jasné, že chceme mít co nejmenší počet případně odložených utkání,“
nechal se slyšet sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.

Do Brna se nejelo, tým pokračoval v práci
BRNO, PROSTĚJOV Středeční
zápas 2. kola Kooperativy NBL
basketbalistů mezi Brnem a Olomouckem byl odložen. Jihomoravané jsou kvůli podezření na
výskyt koronaviru v týmu v karanténě. O náhradním termínu
utkání se teprve rozhodne.
„Bohužel během předchozího víkendu se u části realizačního týmu
a hráčů projevily symptomy, které

podle současné metodiky vyžadují
podstoupení testu na koronavirus.
Všechny osoby z našeho klubu,
které projevovaly symptomy, se
testům již podrobily, jsou v dobrovolné karanténě a v současné době
čekáme na výsledky, které určí další
postup,“ potvrdilo odložení utkání
vedení brněnského klubu, kterému
byly vzápětí odloženy i další ligové
zápasy.

Informaci dostal BK Olomoucko
v dostatečném předstihu a situaci
chápe, přestože cítil šanci na úspěch
po dobrém vstupu do soutěže. „Současná doba je prostě nevyzpytatelná.
Musíme se tomu přizpůsobit a věřit,
že se vše brzy vrátí do běžných kolejí,“ poznamenal sportovní manažer
Hanáků Michal Pekárek.
Šíření viru se nedá příliš předvídat,
což potvrzují příklady v dalších

sportech. Odložené zápasy má již
hokej i fotbal. V nejisté době je složité nějak plánovat, jak budou soutěže
pokračovat. „Je to hodně nepříjemné pro všechny. Téměř půl roku se
nemohl odehrát ostrý zápas. Všichni
měli radost, že liga konečně odstartovala, kompletní se ale odehrálo jen
první kolo. Nikoho to netěší,“ přibližuje situaci v celém basketbalovém
hnutí Pekárek.

V klubu BK Olomoucko se přesto snaží
pokračovat v tréninku a pracují na udržení výkonnosti. To vše při dodržování
všech hygienických opatření. Pro udržení zdravého kádru se dělá maximum.
„Děláme, co můžeme. Snažíme se pracovat jako obvykle, pokoušíme se nemyslet, že potíže můžou zasáhnout i náš
klub. Je to pochopitelně těžké, přesto je
třeba se soustředit a myslet na basket,“
dodal Pekárek.
(lv)

Olomoucko bylo malý kousek od velké senzace

PROSTĚJOV Velké drama nabídlo sobotní utkání Olomoucka
s Nymburkem ve 3. kole nejvyšší
domácí soutěže. Domácí už během první čtvrtiny prohrávali
o 29 bodů, dokázali se ale vrátit
do zápasu a podlehli 95:98 až po
velkém boji. Svěřenci kouče Benáčka ale ukázali, že si v letošním
ročníku Kooperativy NBL mohou
právem dělat ambice na medailové příčky.

Ladislav Valný
Domácí zaostávali od úvodního rozskoku. Po třech minutách prohrávali
dvouciferným rozdílem 2:12 a hosté
je drtili agresivní obranou vytaženou
až na útočnou polovinu. V průběhu osmé minuty už Nymburk vedl

BK OL
B NYM

95:98

37:8. Až pak se hráči probudili. Palyza dal pět bodů v řadě, Váňa přidal
dvě trojky a snížil na 19:40. Poslední
slovo měli ale hosté a Hanáci prohrávali už 19:42.
Kdo si myslel, že je utkání rozhodnuto, byl druhou čtvrtinou dokonale zaskočený. Domácí zlepšili úplně
všechno. Přidali v obraně, začalo se
jim dařit při střelbě a pomalu mazali
vysoké manko. V 19. minutě snížili
už na rozdíl jedenácti bodů a i to jim
bylo málo. V závěrečných sekundách
se prosadil Šantelj a trojka Váni se sirénou přinesla skóre 52:58.

Přestávka domácí nápor zastavila
pouze na chvíli. Ve 22. minutě po
NA TISKOVCE...
koši Tůmy prohrávali 52:62, pak ale
opět dokázali zvednout hlavy a začaPredrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
li se k soupeři přibližovat. Ve 25. mi- „Soupeř vyhrál zaslouženě, protože vedl nějakých sedmatřicet minut.
nutě Váňa snížil na rozdíl dvou bodů Ovšem my jsme byli blízko k senzaci. Rozhodla první čtvrtina, ve ktea vzápětí Bezbradica košem s faulem ré jsme udělali neuvěřitelný počet zbytečných a nevynucených chyb.
otočil na 66:65. Následovala ovšem Dokázali jsme se vrátit ve druhé čtvrtině. Není zvykem, aby se hrály tak
nymburská šňůra šesti bodů, i na ni rozdílné desetiminutovky, ale stalo se. Druhý poločas byl vyrovnaný, muale Olomoucko odpovědělo a deset sel se líbit stejně jako individuální výkony opor.“
Oren AMIEL – Era Basketball Nymburk:
minut před koncem drželo za stavu
„To, že Olomoucko dalo přes devadesát bodů, nebylo pro mě překvape74:75 naději na úspěch.
Poslední perioda byla dlouho neu- ním. Bylo to opravdu hodně těžké utkání, rozhodovaly maličkosti. Měli
rovnaná. Oba týmy několikrát chy- jsme skvělý začátek, neudrželi jsme se ale nahoře. Skvělý zápas odehrál
bovaly v rozehrávce, přesto se mírně Lukáš Palyza, na naší straně byl vynikající Vojtěch Hruban. Tohle byl
zápas, jaké potřebujeme hrát co nejvíce. Právě takové duely naše výkony
dopředu dostal celek z Polabí. Ve 34. posunou nahoru.“
minutě vedl 82:77, než se do situace
devíti body vložil Palyza a otočil na na rozdíl bodu (95:96), poslední slo- Statistiky z utkání a výsledkový
83:82. Drama vrcholilo v koncovce. vo měl ovšem nymburský reprezen- servis Kooperativy NBL najdete
Váňa půl minuty před koncem snížil tant Hruban a bylo hotovo – 95:98. na straně 26
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PROSTĚJOV Sedm měsíců nehrál mistrovský zápas. Konec
předchozí nedohrané sezóny strávil se zlomeným kotníkem na marodce, první duel nového ročníku vynechal
kvůli zažívacím potížím. Exprostějovský Radovan Kouřil
(na snímku) se dočkal až ve 3. kole proti Nymburku.
„Těšil jsem se. Asi až moc, týmu jsem nepomohl,“
hodnotil kriticky svůj výkon Kouřil.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
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pro Večerník
(QVQ4CFGM8¾ÿC

Ladislav
VALNÝ

ƔƔ Příliš se vám nedařilo. Je to velké
zklamání?
„Sám jsem nevěděl, co po tak dlouhé době
můžu od sebe čekat. Věděl jsem, že buď to
bude hodně dobré, nebo hodně špatné. Bohužel vyšla ta druhá varianta.“
ƔƔ To zamrzí…
„Škoda že to přišlo zrovna v zápase, kdy se
šlo do vyrovnané koncovky. Můj výkon tam
chyběl.“

SRVWHVNOVL.RXőLO

ƔƔ Dosavadní mistrovské zápasy naznačily, že Olomoucko může být v této sezóně konkurenceschopné. Souhlasíte?
„Myslím, že to bylo patrné už v průběhu
přípravy. Naše výkony šly postupně nahoru, což odpovídalo tomu, jak jsme se sehrávali. Máme za sebou první dva zápasy,
i v těch šlo poznat, že máme dobrý tým.“
ƔƔ I přes poměrně velké změny v sestavě?

„Doplnění se povedlo, hlavně pod košem.
Do týmu přišli dva kvalitní hráči i velcí
bojovníci a zatím to na palubovce naplno
ukazují. Máme to zatím na zápasy 1:1, což
se zřejmě čekalo. Škoda že to není 2:0, nebylo to daleko. Ale už je to za námi a my
pokračujeme se zvednutou hlavou dál.“

www.vecernikpv.cz

sport

www.vecernikpv.cz
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Dobrý vstup Kostelce, přestřílel„béčko“ Maloměřic
KOSTELEC NA HANÉ Hráčskými změnami okysličení házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK úspěšně odstartovali do 2. ligy
mužů Jižní Morava 2020/21. Netradičně v sobotním dopoledni
porazili SHC Maloměřice Brno B 31:24 (11:10), když dlouho vyrovnané utkání rozhodli až v jeho poslední čtvrtině.
Mezi tyčemi úřadoval pro změnu

HK KOS
SHC MA

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Úvod zápasu oboustranně provázela
spousta chyb, nepřesností, ztracených
míčů i zahozených šancí. Zpočátku
měli těchto neduhů na svém kontě víc
hosté, proto domácí v 8. minutě vedli
4:1. Potom však přišla větší krize na
Hanáky, čehož soupeř využil k vyrovnání na 4:4.
Následná pasáž ale slibovala, že by viditelně lepší hákáčko mohlo brzy utéct
do rozhodujícího náskoku. V jeho dre-

su se prosazovaly dvě nové posily, zkušený Číhal na pivotu i mladý Halama
z křídla. V bráně navíc čaroval parádně
chytající gólman Navrátil, který vyčapal řadu střel a vyložených příležitostí
SCH, dokonce lapil dvě sedmičky.
Leč po úniku na 9:5 ve 22. minutě
kostelečtí chlapi vůbec nezvládli závěr
prvního poločasu, kde sérií vlastních
hrubek umožnili protivníkovi dotáhnout skoro celé manko.
K čemuž došlo okamžitě po změně
stran, zanedlouho šla maloměřická
rezerva dokonce do těsného vedení
(12:13, 13:14). To už se do té doby
brankově dietní mač postupně zrychloval. A ukázalo se, že otevřenější styl
házené nahoru – dolů mnohem víc
vyhovuje borcům Sokola.

Prostějovský Sokol II s „Velmezem“

nehrál, soupeř byl v karanténě
PROSTĚJOV Do nového ročníku
2. ligy mužů JM měli házenkáři TJ
Sokol II Prostějov vstoupit sobotním duelem doma proti Velkému
Meziříčí. Jenže nevstoupili, neboť
střetnutí bylo ze zdravotních důvodů v kolektivu protivníka odloženo.
„Podle našich zprostředkovaných
informací musel Velmez do karantény poté, co jeho hráči přišli do styku
s nakaženými lidmi na nějaké akci
v Novém Veselí. Hygiena kraje Vysočina je prý přitom poslala do domácí
izolace, aniž by měli pozitivní test na
koronavirus. My to nevíme zaručeně,
ale pokud to takhle skutečně bylo, jde
o nešťastné řešení proti všem zásadám, jež byly pro sportovní prostředí
slibovány,“ divil se hlavní trenér Sokola II Tomáš Černíček.
„My jsme se o odložení zápasu dozvěděli ve čtvrtek ráno z dopisu od vedení
Českého házenkářského svazu, který
přišel našemu organizačnímu pracovníkovi. Žádná jiná a přece jen modernější
i rychlejší informovanost v nižších soutěžích házené zatím nefunguje, což je
docela divočina,“ popisoval Černíček.

S II PV odloženo
Vel mez

31:24

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Mayer, jeho parťákům v poli se dařilo
získané balóny využívat k bleskovým
trhákům do odkryté obrany a v rovnocenném vývoji střetnutí nastal zásadní
zlom. Od stavu 14:15 v 39. tým TJ naprosto ovládl dalších sedmnáct minut,
během nichž otočil na 29:19.
Ke zmíněným Číhalovi s Halamou se
střelecky přidali Dostál, Podhrázský,
Knápek, M. Grepl, L. Varhalík i navrátilec Švec, odvaření Jihomoravané tomuhle náporu nezvládali čelit. Teprve
v koncovce zkorigovali na pro ně přijatelnější porážku, ovšem zasloužený
)ÐNOCP-QUVGNEG2CXGN0CXT¾VKN XRTCXQ X[EJ[VCNURQWUVWUVąGNKwCPEÊOCNQO÷ąKE
triumf na úsvitu nové sezóny zůstal
MÆJQDÆéMC
Foto: Marek Sonnevend
přesvědčivě doma.
Statistiky z utkání
„Výborně, kluci, dobré a důležité dva ce víc do pohybu a přestali tolik chy- vem Leoš Havlík, jenž při absenci
a výsledkový servis
body. Výkon to nebyl dlouho nic bovat, dalo se na tu házenou i dívat,“ všech ostatních trenérů vzal na sebe
2. ligy najdete na straně 26
moc, ale jakmile jste šli ve druhé půl- říkal plejerům HK po zápase s úsmě- roli hlavního kouče.

Navrátilec Martin Švec: Å&K\EěODPLåDWQDNROHNWLY

LVDPDKi]HQiSURWRMVHP]SiWN\YPDQĀDIWX´
KOSTELEC NA HANÉ Vynechal téměř dvě celé sezóny, neboť
se potřeboval víc věnovat rodině i stavbě domu. Teď už je však
zkušený házenkář Martin Švec
(na snímku) zpátky v kosteleckém
mužstvu, s nímž oslavil první výsledkový triumf po dlouhé koronapauze. Na zdolání Maloměřic
B 31:24 se pětatřicetiletá spojka
podílela dvěma vsítěnými brankami a po zápase mohla spokojeně
odpovídat na otázky v rámci exkluzivního rozhovoru.

Náhradní termín utkání se teď bude
hledat, na uvolněnou sobotu dostali Hanáci odpočinek. „Nic jiného
společného jsme nepodnikali, to by
ani nemělo význam. Bojím se, že
za dané situace může u některých
kluků opět rychle klesat motivace,
kterou po předchozí dlouhé pauze
momentálně mají,“ povzdechl si prostějovský kouč.
Nyní jeho mančaft čeká souboj
druhého kola soutěže v Holešově (neděle 27. září, 10.30 hodin).
„Snad se normálně bude hrát. Za
zpřísňujících se opatření proti covidu a při výrocích hygieniků o možném zavedení nouzového stavu
člověk ztrácí jakoukoliv zbývající
jistotu. Každopádně Holešov přešel
do naší jihomoravské skupiny z té severní, kde v posledních letech patřil
k nejlepším. Takže hodně silný soupeř, navíc venku,“ odtušil Černíček.
(son)

Marek SONNEVEND
yy Co říkáte na právě skončený
duel?
„Dlouho jsme se trápili, než se nám
povedlo trochu chytit. Já sám jsem se
na hřišti strašně hledal, vůbec mi to
nešlo, obrana hrůza. V prvním poločase byla úroveň zápasu celkově špatná, se spoustou technických chyb na
obou stranách. Akorát gólmani chytali výborně, nám se trochu víc dařilo
ze začátku, hostům před přestávkou

i po ní, proto bylo skóre pořád plus
mínus vyrovnané.“
yy Čím jste následně střetnutí
rozhodli ve svůj prospěch?
„Důležité bylo, že jsme bez větších
následků přečkali několik vyloučení.
Potom dal Jirka Číhal tři krásné góly
za sebou, chytili se ostatní kluci, týmově nám to začalo konečně jít líp.
A hlavně jsme dávali mnohem jednodušší branky než předtím, právě
trháky do otevřené obrany rozhodly.
Plus to, že nám zachytali oba gólmani.“
yy Proč jste se rozhodl vrátit k aktivní házené?
„Chyběla mi parta v šatně, hráčský kolektiv i házená jako sport, který mám
rád. Nějak jsem pořád víc zpomaloval,
až jsem si řekl, že je na čase se taky někdy pořádně proběhnout. (smích) Do
toho se mi ozvali kluci, jestli se nechci
vrátit, tak jsem za nimi přišel.“
yy Nakolik připravený jste naskočil zpět do přípravy?
„Skoro vůbec. Běhání totiž nesnáším, takže jsem doma maximálně

občas cvičil, posiloval. Ani kolo
jsem nevytáhl z garáže, moje kondička tedy nic moc. Po téhle stránce mi neprospělo, že jsem si koupil
motorku. (směje se) Musím se teď
do přípravy trochu víc opřít, zatím
mám za sebou jediný trénink.“
yy Vzhledem k tomu váš osobní
výkon nevypadal až tak špatně,
ne?
„Sám bych byl radši, abych na hřišti
vypadal líp než dnes. (úsměv) Ale
v první řadě jde o kolektiv, a protože
jsme vyhráli, tak vládne spokojenost.“
yyPřipadalo mi, že do týmu vnesly pozitivní oživení nové posily.
Souhlasíte?
„Určitě, přesně tak to vnímám i já.
Když někde hostuješ, tak to mnohdy bereš víc vážně a s větším nasazením než kmenoví hráči. Jirka Číhal, Mirek Halama i Roman Bílek
viditelně chtějí Kostelci pomoct,
dali do naší hry hodně dobré energie. A ta nakonec strhla všechny
ostatní. Když to takhle bude fungovat dál, jedině dobře.“

V Karlových Varech nohejbalisté

hod, překážky
s tradičním výsledkem Běh,
Velká cena města potěšila děti i dospělé
KARLOVY VARY, PROSTĚJOV
Po jednom volném víkendu nastoupili nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
k dalšímu zápasu Ligového poháru
družstev mužů ČR 2020. Tentokrát
museli podniknout nejdelší cestu
až do Karlových Varů, kde v 8. kole
soutěže podlehli tamnímu Liaporu
hladce 1:6.
Obligátní výsledek Hanáků v elitní Divizi I se rodil jako obvykle. To znamená
z dost vyrovnaného začátku, kdy první
dvojice Tomáš Roba, Petr Deutsch solidně vzdorovala bratrům Putíkovým se
střídajícím Vankem, druhá dvojka sourozenců Ladislava a Lukáše Pírkových
dokonce vzala set J. Medkovi s Tolarem
a trojice Roba, Deutsch, David Pořízek
neměla daleko k témuž proti triu J. Putík,
M. Medek, Bíbr.
Druhá trojka i plonková dvojice následně proběhly jasně v režii domácích
favoritů, ovšem pak přišel na řadu singl
coby parádní disciplína prostějovského
Tomáše Roby. Který nedal žádnou šanci západočeskému mladíčkovi Tolarovi,
čímž tradičně vybojoval čestné vítězství
TJ. Celý duel vzápětí suverénně zavřela
silná karlovarská trojice.

„Prakticky od utkání čtvrtého kola
v Holicích nastupujeme vzhledem
k dalším a dalším zraněním v silně kombinované sestavě, což se zákonitě projevuje na našich výkonech, obzvláště proti tak silným soupeřům. Ke zdravotně
vyřazeným Honzovi Valentovi, Tomášovi Žůrovcovi, Honzovi Matkulčíkovi
a Tomovi Drobilovi se tentokrát přidal
ještě Lukáš Pírek s nataženým tříslem.
A je otázkou, zda bude moci příště hrát,“
povzdechl si trenér „jedničky“ Richard
Beneš.
„Co se týče zápasu ve Varech, jeho
průběh nebyl zdaleka tak špatný, jak
napovídá konečný výsledek i skóre některých setů. Například bratři Pírkové
mohli vyhrát svou dvojku, nebýt velké
smůly v závěru tiebreaku od stavu 7:7,
kdy dali dva míče těsně vedle, takzvaně dýchající na boční lajnu. Jediný bodík získal znovu v singlu skvěle hrající
Tom Roba, kterého domácí fanoušci
vyhlásili nejlepším hráčem hostů, což
je v případě Karlových Varů sympatická
tradice,“ zhodnotil Beneš.
(son)
Statistiky z utkání
a výsledkový servis
najdete na straně 26

PROSTĚJOV Solidní účast
u dětí, kvalita startovního
pole u dospělých. Atletická
Velká cena města Prostějova
na 110 metrů a Memoriál Ed.
Rozbořila v hodu oštěpem
tradičně patří k zajímavým
sportovním podnikům. Ta se
i letos usídlila na ovál RG a ZŠ
ve Studentské ulici v nemalém
počtu. Většinu dne plného
sportu tak v neděli zabraly zejména závody dětí na 60 metrů nebo ve skákání do dálky.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
„Mladý závodil v běhu a v hodu. V rozběhu byl čtvrtý, ale jak to celkově skončilo,
to nevíme. Hraje fotbal, tak teď zkoušíme
ještě něco nového,“ poznamenal Jaroslav
Pastrnek, který dorazil na závod s rodinou. Mnozí ale nepřišli povzbudit jen

8GNM¾ EGPC O÷UVC LG JNCXP÷ \¾XQF RąGM¾åM¾ąč 0GLNÆRG UK
QR÷VXGFNTGRTG\GPVCPV2GVT5XQDQFC Foto: Michal Sobecký

děti, ale také dospělé. A že bylo koho. Přítomen byl třeba oštěpař a několikanásobný olympionik Vítězslav Veselý nebo
také překážkář Petr Svoboda, jenž podle
očekávání prostějovský závod vyhrál.
Oba špičkoví sportovci jezdí na Hanou
pravidelně a rádi. „Začínal jsem zde před
nějakými devatenácti dvaceti lety jako
junior. Je to taková moje srdcovka,“ uvedl
k Vítězslav Veselý po závodě, v němž neměl konkurenci. I když překonat oštěpařský rekord akce – který si sám kdysi stanovil – se mu tentokrát nepovedlo.

JAK TO DOPADLO?
PSÔHN½zHN

1. Petr Svoboda (Olymp Praha) 13.86
2. Martin Juránek (VSK Univerzita Brno) 14.60
3. Marco Adrien Drozda (Slovensko) 14.85
4. Jiří Odvářka (Atletický klub Prostějov) 15.34
5. Martin Pokorný (Atletický klub Olomouc) 15.43
6. Jan Vojtek (SSK Vítkovice) 15.58
+RGRvWÈSHP

1. Vítězslav Veselý (TJ Dukla Praha) 77,66 m
2. Dominik Sokola (AK Kroměříž) 64,12 m
3. Martin Pokorný (Atletický klub Olomouc) 40,50 m

drobnohled
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Vyhnou se Kostelec i Prostějov boji o záchranu?
Házenkářští zástupci regionu ve druhé lize
jdou do nové sezóny s reálnými ambicemi
PROSTĚJOV O uplynulém víkendu odstartovala 2. liga
v házené mužů ČR 2020/21, podrobné zpravodajství
z úvodních zápasů najdete na straně 47 dnešního vydání. V rámci rubriky „Pod drobnohledem Večerníku“ se
pokoušíme rozebrat, jak v jihomoravské skupině třetí
nejvyšší tuzemské soutěže obstojí házenkáři TJ Sokol II
Prostějov i TJ Sokol Kostelec na Hané HK.
„DVOJKA“ bez
Y]GXvQÙFK]½PNÕ
Nic extra nového v porovnání s předchozím obdobím několika posledních
let není v prostějovském táboře. Tým
nadále táhnou stejné osvědčené opory
se zkušenostmi, chybí však větší šířka
herní kvality i dostatek mladších nadějí, na řadu střetnutí bývá problém dát
dohromady konkurenceschopné družstvo. A často musejí vypomáhat úplní
veteráni.
„Máme úzký kádr těch, kteří jsou pravidelně k dispozici, a navíc s vysokým
věkovým průměrem. Teď je bohužel
+U½ÄVN½VRXSLVND
7-6RNRO,,3URVWÈMRY
BRANKÁØI:
,KąÊ*TWDÚ

2CVTKM.CORNQVC

<FGP÷M/KEMC

,KąÊ5NCFQXPÊM

KØÍDLA:
6QO¾wèKåO¾TKM

,CP)TGRN

6QO¾w%J[VKN

/KEJCN0GXTNÚ

5XCVQRNWM1TFGNV

#FCOĄÊJC

SPOJKY:
/CTVKP$GéKéMC

&CXKF,WTGéMC

,KąÊ-QUKPC

8QLV÷EJ/KEMC

(KNKR/KMWNMC

4QDGTV0GXTNÚ

2CXGN2TQEJ¾\MC

,CMWD4CwMC

PIVOTI:
/CTVKP*CEWTC

/KEJCN,WTC

6QO¾w,WTÊM

2CXGNiGUVQą¾F

REALIZAÈNÍ TÝM:
*NCXPÊVTGPÆT6QO¾wèGTPÊéGM
#UKUVGPVVTGPÆTC&CXKF,WTGéMC
8GFQWEÊOWåUVXC5XCVQRNWM1TFGNV

situace taková, musíme prostě bojovat
s tím, co je. Tím vůbec nechci shazovat
kluky, kteří momentálně mančaft drží –
právě naopak. Ale i oni sami vědí, jaká
je naše současná realita a že hlavním
úkolem je za každou cenu udržet druholigovou příslušnost,“ pověděl kouč
Sokola II Tomáš Černíček.
V Českém poháru jeho svěřenci nejprve vyřadili Horku nad Moravou
z oblastního přeboru 29:19, následně
vypadli s prvoligovým Vsetínem 12:37.
„Ve druhé lize reálně myslíme pouze na
záchranu, to znamená skončit nejhůř
desátí. Já bych samozřejmě rád útočil
na vyšší pozice někde v klidném středu
tabulky, ale myslím, že při našich existenčních starostech budeme rádi i za
vyhnutí se posledním dvěma příčkám
konečného pořadí,“ zůstal lodivod nohama pevně na zemi.
Do kolektivu se nepodařilo získat
žádnou kvalitnější posilu, jen tahoun
David Jurečka se stal hrajícím asistentem trenéra. „Abychom se úplně
nerozpadli nebo nesestoupili, tak potřebujeme mužstvo výhledově doplnit
mladými hráči schopnými působit
v ligové soutěži mužů na slušné úrovni.
Jako klub nemáme vlastní dorost, tak
musíme spoléhat na pomoc Centra
Haná či nového projektu Házenkářské akademie Olomouckého kraje, že
vychovají dostatek dobrých talentů
a některé z nich časem přijdou k nám,“
zadoufal Černíček.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
c+.¤.2pFKFH
KU½WSURUDGRVW
Tým kosteleckých házenkářů prošel
před novým ročníkem částečnou obměnou. Někteří plejeři zamířili jinam
trvale na přestup či dočasně na hostování (například bývalý kapitán Jan Smékal
a brankář Jakub Grulich), respektive
ukončili svou hostovačku na Hané (Andrej Parolly, Filip Dořičák), případně je
vyřadilo dlouhodobé zranění (ostřílený
Martin Grulich, který se stal asistentem
trenéra). Staronový hlavní kouč David
Ševčík, jenž se vrátil do vedoucí role
místo Milana Varhalíka, však přivítal i tři
posily: z Karviné dva mladíky Romana
Bílka (pivot) a Miroslava Halamu (křídlo), z Litovle zkušeného Jiřího Číhala
(spojka).
Vstupní duel po předlouhé přestávce
ale partě HK vůbec nevyšel, když v zahajovacím kole ČP podlehli Telnici
21:33. „Velice špatný začátek i celkově
nepovedený první poločas nám ukázaly, jak nehrát a čeho se do příštích
utkání vyvarovat. Obecně míváme
starty do zápasů špatné, což musíme
zlepšit. A samozřejmě nedělat tolik
chyb, proměňovat víc šance, hrát rychle a v pohybu, zodpovědněji bránit,“
vypočítal kormidelník David Ševčík
důležité aspekty.
Ani on si nic nemaluje příliš narůžovo.
„Nemáme žádné přehnané ambice.

-QUVGNGéVÊCRTQUV÷LQXwVÊJ¾\GPM¾ąKUGPCRQUNGF[WVMCNKXFTWJQNKIQXÆOFGTD[NQPKPCRQF\KOPGDQċLCTPÊUVąGV\TWwKNMQTQPC
XKTWU
Foto: Marek Sonnevend
WLSYHÄHUQÉNXQDGUXKROLJRYÅ
SRÔDGÉSRSRG]LPX
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6. TJ Sokol Kostelec na Hané HK
+%&2ORPRXF
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10. TJ Sokol II Prostìjov
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Chceme dělat házenou pro radost, která je vždycky větší při vítězstvích, proto
zkusíme hrát co nejlépe a především
doma před našimi fanoušky naplno
bodovat. Věřím v klidný střed tabulky
za několika ambiciózními mužstvy
s postupovými plány, v další obehrávání našich mladých odchovanců
i v trpělivou práci na postupném zkvalitňování, k čemuž potřebujeme, aby

kluci chodili co nejvíc na tréninky,“ poukázal Ševčík. Nejen on přitom doufá,
že otazník s názvem covid-19 se záhy
nezmění ve vykřičník. „Koronavirus
bohužel způsobuje velkou nejistotu,
jak dlouho soutěže normálně poběží
a jestli vůbec bude možné je dokončit.
Nezbývá než jít zápas od zápasu, bojovat a věřit, že vše dobře dopadne,“ snažil se Ševčík o umírněný optimismus.

Házená a koronavirus, elektronické zápisy
PROSTĚJOV Nižších házenkářských soutěží v ČR se žádná speciální opatření proti nemoci COVID-19 netýkají, například plošné testování
hráčů i dalších aktérů střetnutí nepřichází při vysoké ekonomické náročnosti logicky v úvahu.
Tudíž zůstávají v platnosti pouze obecná nařízení, která se musejí během zápasů i tréninků dodržovat ve všech vnitřních prostorech. To znamená vždy po
vstupu dezinfikovat ruce, diváci pak jsou povinni mít na obličeji roušku, vyhýbat se vzájemnému kontaktu, a pokud je to možné, tak i dodržovat rozestupy.
Vedle těchto obvyklých pravidel zaznamenaly všechny české ligy včetně druhé mužské jednu technickou novinku. Stejně jako před pár lety ve fotbalu se
totiž od aktuální sezóny 2020/2021 začaly dělat on-line elektronické zápisy o utkáních místo dosavadních papírových.
(son)
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„Musí nás chodit co nejvíc na tréninky i zápasy,
SDNPţçHPHNOLGQěKUiWRNRORRVPpKRPtVWD´
EXUFXMHQRYìDVLVWHQWWUHQpUD7-6RNRO,,'DYLG-XUHĀND

PROSTĚJOV Řadu roků už je hráčskou
oporou prostějovských házenkářů, současně však v posledních letech trenérsky působí
i v nedalekém Kostelci na Hané, kde vede
mládežníky TJ Sokol Centrum Haná. Navíc
se David Jurečka (na snímku) v létě stal hrajícím asistentem kouče u mužů Sokola II a my
jsme mu po drtivém vyřazení z Českého poháru Vsetínem položili několik otázek.

ještě nebyl z naší strany tak hrozný, ale po
přestávce čím dál víc docházely síly. Tím
pádem jsme často ztráceli míče, hosté pořád chodili do trháků sami na bránu a naše
ztráta rychle rostla. Navíc jsme nedávali
šance, úzký kádr je hodně znát. Vzhledem
ke kvalitám Vsetína z toho všeho vznikla
tak vysoká porážka.“
yy Jak vidíte možnosti vašeho týmu v novém druholigovém ročníku?
EXKLUZIVNÍ
„Snad budeme hrát co nejdéle a COVID-19
rozhovor
nás znovu nezavře. Jinak potřebujeme, abychom se pravidelně scházeli na trénincích,
pro Večerník
měli tak v rámci možností kvalitní přípravu
a do zápasů chodili s dostatkem hráčů na stříMarek
dání. V takovém případě věřím, že navážeme
SONNEVEND
na dobrý začátek jara, budeme předvádět
yy Co se dá říct k pohárovému debaklu solidní házenou a bez problémů zachráníme
12:37?
druhou ligu. Pohybovat se okolo osmého de„Soupeř byl jasně lepší hlavně po fyzické vátého místa může být v našich možnostech,
stránce, což rozhodovalo. První poločas i když samozřejmě záleží taky na dalších man-

čaftech. Soutěž vypadá každou sezónu jinak,
některé celky jsou jeden rok nahoře a druhý
dole. Tak uvidíme, co teď.“
yy Jak jste se vyrovnával s dlouhou soutěžní pauzou kvůli koronaviru?
„Nic příjemného to nebylo, protože jsem většinu času trávil zavřený doma, ani do práce
nemohl – tu nám taky zavřeli. (smích) Snažil
jsem se nějak udržovat a sportovat, potom
přišlo léto a zase trochu jiný režim. Ještě během prázdnin jsme ale začali opět trénovat,
takže snad tu dlouhou přestávku nějak ustojíme a bude to znovu dobré.“
yy Co vedlo k tomu, že jste se stal hrajícím
asistentem trenéra?
„Bylo mi to nabídnuto, tak jsem to vzal.
(úsměv) Já nemám práci na směny, bývám
na každém tréninku, a proto šlo takový krok
udělat. Na házenou mám trochu jiný pohled
než hlavní kouč Tomáš Černíček, tím pádem
se snažím vnést do přípravy oživení. A z to-

hoto hlediska se můžeme navzájem doplňovat, dát mužstvu impuls a trochu ho někam
posunout.“
yy Personálně však na tom házenkářský
Prostějov není teď dobře. Vidíte nějaké
světélko na konci tunelu?
„Důležité je věřit ve zlepšení, nic nevzdávat.
Z mého pohledu by bylo asi nejlepší spojit
kluby Prostějova a Kostelce na Hané, ale nevím, nakolik je tahle možnost reálná.
Jinak vidím do budoucna šanci,
že vyrostou šikovní mladí kluci z Centra Haná, hlavně silný
ročník 2004. A z nich třeba někteří posílí Sokol II, což by znamenalo potřebný přísun mladé
energie do našeho stárnoucího
týmu. Potenciál určitě je také
v novém projektu Házenkář- -QUVGNGéVÊCRTQUV÷LQXwVÊJ¾\GPM¾ąKUGPCRQUNGF[WVMCNKXFTW
ské akademie Olomouckého JQNKIQXÆOFGTD[NQPKPCRQF\KOPGDQċLCTPÊUVąGV\TWwKNMQTQ
PCXKTWU
Foto: Marek Sonnevend
kraje.“

