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Chtěli bychom
Vás ubezpečit,
že dohlédneme
na dodržování
hygienických norem
ve volebních místnostech.
Nemusíte se bát přijít
k volbám. Vy i vaše
rodina jste u nás na
1. místě. Přijďte
k volbám a podpořte
kandidáty SPD !
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TO BYLA POŘÁDNÁ PROMĚNA IMAGE:
CO SE S PODZIMNÍ VÍTĚZKOU
NAŠEHO SERIÁLU STALO?
TOMU NEUVĚŘÍTE!
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Autíèko se „polámalo“
Prostějov (mik) – Jednou za čtrnáct dní probíhá v daných lokalitách v Prostějově svoz bioodpadu.
Jenže v Divišově ulici čekali lidé na
vysypání hnědých nebo zelených
popelnic marně. „Od pátku stojí
v naší ulici plné nádoby s bioodpadem. V čem je problém? Asi nejsou
lidi,“ postěžoval si na magistrátních
webových stránkách František Blaha. Skutečnost byla ovšem mnohem prozaičtější. „Svoz bioodpadu
v Divišově ulici neproběhl z důvodu poruchy svozového vozidla. Ve
středu 23. září proběhl náhradní
termín svozu,“ uvedla Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu.

FOTO

Za dvacku vám to
odnesu...
Prostějov (mik) – Lidé bez domova si na živobytí vydělávají
různě. „Nemáte dvacku? Odnesu
vám nákup do auta,“ žadonil před
Albertem v Janáčkově ulici zbědovaný starší bezdomovec po mladší
ženě, která se z obchodu táhla se
dvěma plnými nákupními taškami. „Děkuji, ale zvládnu to sama,“
odmítla placenou pomoc slečna.
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Více květů i zeleně. Čím více květin,
stromů a keřů, tím je veselejší život.
Tímto heslem se nyní řídí prostějovští
radní, kteří z rozpočtu města vyčlenili
další stovky tisíc korun. Ty budou ještě letos na podzim využity k výsadbě
stovek stromů a keřů v Žešově, Krasicích a podél cyklostezky na Bedihošť.
Kromě toho vznikne nová květnatá
louka v Dolní ulici a sázet se budou
i tulipány v Určické ulici.

(QVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Tak tento pejsek by se klidně mohl stát hvězdou všech maškarních bálů od Aše
až po Jablunkov. A nenechte se zmást, čtyřnohý chlupáč není žádný stydlínek, o čemž svědčí
jeho dlouhé pózování před fotografy. Pirátská čepice mu navíc velice sluší, i když podobnost se slavným pirátským kapitánem z Karibiku je čistě náhodná. A pokud byste pátrali po
tomto roztomilém voříškovi, ulehčíme vám to. Jmenuje se Škubánek a je zVrahovic. A svým
páníčkům dělá jen samou radost!

3ÔLEÙY½WDNÅFKÔLSN\
Prostějov (mik) – Národ je doslova bombardován špatnými zprávami o enormních nárůstech počtu
nakažených koronavirem. Ovšem
naprosto v pozadí zůstává fakt, že
během uplynulého týdne výrazně
narostl i na Prostějovsku počet lidí
nemocných chřipkou. A to zhruba
o dvě stovky osob! „K pondělí 21.
září evidujeme na Prostějovsku už
696 případů na sto tisíc obyvatel.
Počet nemocných chřipkou se
rapidně zvyšuje,“ upozornila Eva
Kučerová z protiepidemického
oddělení prostějovské hygienické
stanice.

www.vecernikpv.cz

CO NÁS UDIVILO…
Infekce na Nerudovce. Tentokrát
nebude řeč o koronaviru nebo chřipce. Problém je jinde. Letité stromy
po obou stranách komunikace v Nerudově ulici napadla infekce. Chorobou jsou napadeny jak větve, tak
i kmeny. Magistrát uvedl, že na jaře
příštího roku dojde k opětovné kontrole a rozhodne se o osudu stromů.
ZACHYTILI JSME

Agentura 0ĚVWVNiNDVDMHQDKXQWĚREUD]\VHSURGDMt
Je to už delší dobu veřejným tajemstvím, že městská pokladna
zeje prázdnotou. Co se v uplynulých dvou desetiletích naspořilo, to
současná politická reprezentace
Prostějova dokázala prošustrovat. Jistě za to může taky ten zpropadený koronavirus, to ovšem
nezmění nic na tom, že prostějovští konšelé musí urychleně sehnat
peníze. Městská kasa totiž připomíná děravý ementál.

„8 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKQUOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Využitá příležitost. Říká se, že příležitost dělá zloděje. Ale také, že každá chyba
je příležitostí se něčemu naučit... Řidič Fordu Focus, který byl zaparkovaný v Žeranovské ulici, se poučil o tom, že není dobré nechávat cenné věci v autě. Jeho
odložený tablet přilákal zloděje, který mu kvůli tomu rozmlátil okno u dveří.
•• Úterý ••
Rozeznat, co je důležité. „Pane, dej mi prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá,“ zpívají sourozenci Ulrychovi
v písní Modlitba. I ta samozřejmě nemohla chybět při jejich společném vystoupení se spřízněnou skupinou Hradišťan v prostějovském Společenském domě.
Rozeznat, co je důležité. „Pane, dej mi prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá,“ zpívají sourozenci Ulrychovi v písní Modlitba. I ta samozřejmě nemohla chybět při jejich společném vystoupení
se spřízněnou skupinou Hradišťan v prostějovském Společenském domě.
•• Středa ••
Na křídlech vran. Letí vrána a najednou narazí do sloupu. Spadne dolů,
oklepe se a povídá: „Kuků.., vrků.., sakra, jak to bylo?“ O dětství, na něž by
bylo nejlepší zapomenout, vypovídá populární novela spisovatelky Petry
Dvořákové Vrány. Její autorka dorazila do prostějovské knihovny.
•• Čtvrtek ••
Na kus řeči. „Život je jako hra, nezáleží ani tak na tom, jak dlouho trvalo
představení, ale jak dobře bylo zahráno.“ To je krédo, kterým se řídí i herec a spisovatel Miroslav Donutil. Na setkání s ním jste mohli vyrazit do
prostějovského Společenského domu.
•• Pátek ••
Co z tebe bude? Písničkář! „Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci
lítat na měsíc a pak zpět,“ odpověděl by prý malý Jan Pokorný alias Pokáč
na otázku čím chce být. Známý písničkář měl vystoupit na prostějovském náměstí v rámci Prostějovského kulturního babího léta. Jeho koncert byl však první ze všech zbývajících akcí, které musely být zrušeny.
•• Sobota ••
Souboje na život a na smrt. „Sokolnictví ve skutečnosti není zábava. Je to
drsný lov,“ tvrdí lidé, kteří tímto odvětvím lidské činnosti skutečně žijí. I takoví dorazili i na Sokolnické slavnosti, které se konaly na zámku v Plumlově.
•• Neděle ••
Už 29 let pomáhají růst. Pomáháme růst... Tak zní heslo prostějovského
Cyrilometodějského gymnázia. To bylo přesně před 29 lety zařazeno
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě církevních škol.
•• Pondělí ••
Hlavní patron. „Nedej zahynouti nám ni budoucím,“ takto se již stovky
let obrací náš národ ke svatému Václavovi. Vévodu české země si připomněli po celé republice, obzvláště silně byl jeho odkaz cítit v Nezamyslicích během Svatováclavských hodů trvajících tři dny.

„Musíme co nejrychleji zpeněžit,
co se jen dá. Jinak přestanou v Prostějově jezdit autobusy městské
hromadné dopravy, nebude svítit
veřejné osvětlení, v zimě nebude na
vytápění bytů a podobně. To nesmíme proboha za žádnou cenou
dopustit,“ nechal se slyšet primátor
Prostějova Francimór Kopačka.
Sehnat peníze zní na první pohled jednoduše, ale jak to udělat? Konšelé si platy na radnici
určitě nesníží, tak kde potřebné
desítky milionů vzít? „S prvním
nápadem jsem přišla já, i když
mi to trhá srdce. Budeme muset
rozprodat veškerá umělecká díla,
která jsme v posledních letech nakoupili. Jsou mezi nimi obrazy

KRIMI
Ü½NGJ

Proboha to je nadělané
škody! Vyjádřeno v penězích jde sice „jen“ o dvacet
tisíc korun, ale pro vyznavače řetízkující slivovice je
to nepředstavitelná ztráta! Policisté totiž aktuálně řeší kuriózní krádež,
ke které došlo na zahradě
u rodinného domu v Lipové.


Zatím naprosto neznámý
pachatel se na uvedeném
místě vloupal do plechového kontejneru, kde měl
majitel uskladněny sudy se
švestkovým kvasem. Zmizelo všech osm padesátilitrových sudů s cennou
tekutinou. Pokud se vyšetřovatelům podaří zjistit
zloděje, hrozí mu až dva
roky vězení. I tak si ale
slivovici už zřejmě vypálil
sám...

jak místních, tak i světových mazalů. Tedy pardon, malířů. Některá díla jsou opravdu hodnotná a myslím si, že za ně v dražbě
vyinkasujeme pár milionů korun.
Mrzí mě, že městská galerie tak
bude opět prázdná, ale zajištění
MHD či topení na zimu je přednější,“ vykasala se náměstkyně
primátora Miládka Bitva u Sokolova. „Za svůj resort zase mohu
slíbit, že prodáme pár baráků
a možná také aquapark v Krasicích. Bude to potřeba, jinak město zbankrotuje,“ je si vědom Jiří
Nikamnepospíchal, primátorův
první náměstek.
A čím přispěje první muž Prostějova? „Prodám všechny diplomy

a ocenění, které jsme jako město
v posledních letech získali. Za
nejlepší úřad, nejlepší hospodaření a nejlepší internetové stránky.
A pokud o to bude zájem, přenecháme některému městu i nejlepší
rating. A to ale bude drahé! Sice
mě to mrzí, nás to ovšem zachrání,“ plánuje primátor Francimór
Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

39 820

Přesně tolik lidí letos dorazilo
vykoupat se do prostějovského
aquaparku. Je to nejnižší sezónní
návštěva v třináctileté historii
tohoto koupaliště.
ZAUJAL NÁS...

MIROSLAV DONUTIL

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
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.

Vynikající herec a bavič polechtal
uplynulý čtvrtek večer bránice tisícovce Prostějovanů, kteří dorazili
do sálu Společenského domu pobavit se a alespoň na chvíli zapomenout na covid-19. Ovšem i na
ten padaly vtípky...
ZASLECHLI JSME…

„JE NÁM UŽ 147
LET, ALE CHUŤ
MÁME POŘÁD!“
Petr Ulrych sečetl na začátku koncertu svůj věk a sestry Hany, vzápětí ale přiznal, že zpívání a vínečko je jejich elixír mládí.

MARTIN BALOG
se narodil 15. února 2006 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 20. září 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do 15 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné rovné vlasy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 11/7 °C
Václav

¶WHUÙ

14/5 °C

Støeda

15/6 °C

Ètvrtek

17/6 °C

Pátek

18/7 °C

Sobota

19/7 °C

Nedìle

20/8 °C

Michal
Jeroným

OTAKAR BABINEC
se narodil 30. dubna 1973 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. září 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 44 do 45 let, měří okolo 176
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

Igor

Olívie

Bohumil

František
Zdroj: meteocentrum.cz
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VRCHOL SPROSTOSTI A BURANSTVÍ
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Michal KADLEC
Premiéru Andreji Babišovi a hejtmanu Ladislavu Oklešťkovi někdo
neznámý přimaloval na obličeje na
předvolebním transparentu pánská
přirození. „Vím o tom. Naštěstí jde
o pánská přirození a nikoliv dámská,“ zareagoval na vandalský čin

s humorem hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Co na
to říct? Vypovídá to něco o lidech,
kteří se k něčemu podobnému sníží.
Možná dotyčný autor najednou sám
v sobě něco poznal ve vlastní osobě
a snažil se to vyobrazit,“ vzkázal autorovi přes Večerník už mnohem
tvrději Okleštěk.

PROSTĚJOV Pokud s někým nesouhlasím a nemám ho rád,
neznamená to, že ho musím veřejně zesměšnit. Ovšem „lidová
tvořivost“, která byla k vidění během uplynulého týdne u autobusového nádraží v Janáčkově ulici, hovoří o něčem jiném. Znetvořit
osobnosti lídrů politického hnutí usilující před krajskými volbami
o voliče, je ubohost a sprostota.

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
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pacientů,
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Po zveřejnění se věci daly do pohybu
na sociálních
další 2 na ARO! Upozornění
sítích může mít pozitivní
NA VÁŠ NÁMÌT

řicet tisíc korun. Zatímco syn už to
vzdal, já se rozhodla, že to tak nenechám,“ nastínila situaci Iva Polická.
Zveřejnění mělo na celou záležitost
veskrze pozitivní vliv. „Většinu už
zaplatila, zbývá, aby poslala ještě
šestnáct a půl tisíce korun. Ty po eslíbila dodat do konce měsíMartin ZAORAL -mailu
ce,“ potvrdila Iva Polická.
Iva Polická před firmou varovala Večerníku se podařilo zkontaktov rámci tzv. Google recenzí a také
ve facebookové skupině Prostějov
Bez Cenzury. Jmenovala přitom
konkrétní zástupkyni prostějovské
společnosti obchodující s žaluziemi, která měla práci ve stavebnictví
zprostředkovat. „Syn pro ni pracoval
jako brigádník delší dobu úplně bez
problémů. Posléze se začala vykrucovat a požadovat za provedenou
nezabíralo. Teprve po zveřejně- práci faktury. Vše jsem zveřejňovala
ní záležitosti na Facebooku se nerada, ale peníze jsme vymáhali
vše začalo v dobré obracet.
dva roky a stále nám dlužila pětačty-

PROSTĚJOV Koronavirus udeřil hospitalizováni na oddělení ARO, a jev plné síle a je to znát i na poměrně jich stav je už středně těžký,“ informodrastickém nárůstu počtu hosvala Večerník v pondělí dopoledne
pitalizovaných pacientů
Radka Miloševská, tisková
na infekčním oddělení
mluvčí společnosti Agel
prostějovské nemocprovozující Nemocnici
nice! Zatímco v předProstějov.
PROSTĚJOV Také vám nezachozích týdnech tu
Na otázku, zda je vše
platili za práci? Máte pocit, že už
pobývali jen čtyři
připraveno na další
pacienti s lehčím průzvýšený počet pacientů, se peněz nedočkáte? Pak můběhem, v pondělí jich už
jsme obdrželi optimistic- že být řešením vše zveřejnit na
byl málem pětinásobek!
kou odpověď. „Celková kapa- sociálních sítích. Tímto způsocita infekčního oddělení je třicet lůžek bem se rozhodla řešit situaci Iva
Michal KADLEC a v případě potřeby je možné navýšení Polická. Provozovatelka známé
„Mohu potvrdit, že v současné chvíli je v rámci lůžkového fondu dalších oddě- prostějovské kavárny vymáhala
na infekčním oddělení hospitalizováno lení,“ ujistila Miloševská. V prostějovské dlužné peníze po firmě, jež „na
sedmnáct pacientů s onemocněním nemocnici platí i nadále zákaz návštěv dobré slovo“ zaměstnávala jejícovid-19, kteří vykazují lehčí průběh pacientů s výjimkou porodnického od- ho syna. Trvalo to dva roky a nic
nemoci. Ovšem další dva pacienti jsou dělení a LDN.

dopad i soudní dohru

VÍCE O KORONAVIROVÉ PANDEMII
V REGIONU ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 8-9

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

&HQ\P÷VWD3URVW÷MRYD

Naše město v uplynulých čtyřech letech
výborně spolupracovalo s Olomouckým
krajem. Díky tomu se nám podařilo
získat podporu hejtmanství na spoustu
našich projektů, ať už šlo o budování
dopravní infrastruktury, nebo třeba sport
a kulturu. Další společné projekty samozřejmě připravujeme, protože v řadě
případů je vhodné spojit síly a řešit věci
společně. V Radě Olomouckého kraje
jsem strávil uplynulé čtyři roky. Nejprve
jako náměstek hejtmana, po volbě prostějovským primátorem jsem se této placené
funkce vzdal a zůstal jen radním. Díky
tomu měl Prostějov a celé Prostějovsko
v krajské radě tak silné zastání. Přál bych
si, abychom silnou vazbu našeho města ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
s krajem udrželi i po nadcházejících krajských volbách, ke kterým všechny naše PROSTĚJOV Roušky, dvoumetrové rozestupy a povinná dezinfekce. Letošní přeobčanu zvu. Vybírejte pečlivě, ať je vaše
dání Cen města Prostějova za rok 2019 proběhlo ve čtvrtek dopoledne v obřadní
volba ku prospěchu nás všech.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

síni prostějovské radnice za netradičních podmínek. Prestižní ocenění za svou celoživotní práci převzala„sedmička“ laureátů, osmý titul byl bohužel udělen in memoriam nedávno zesnulému fotografovi Milanu Začalovi.
(mik)
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vat přímo paní, která měla peníze
za odvedenou práci dlužit. „Daný
muž pracoval na faktury jako fyzická
osoba. Problém byl v tom, že jsem
tyto faktury neměla včas k dispozici.
Proto jsem je nemohla ani proplatit,“
snažila se objasnit žena s tím, že je
vše připravena dořešit.
Na úplný konec ovšem připojila výhrůžku. „Zveřejnění výše uvedených
věcí mě poškozuje, zvažuji, že celou
věc předám svému právnímu zástupci,“ uzavřela.
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XGDPKEVXÊUGUXÚEJRGP÷\PCMQPGEPK
MF[PGFQéMCLÊ8P÷MVGTÚEJRąÊRCFGEJ
XwCMUV¾NGGZKUVWLGEGUVCLCM\FNWåPÊMč
HKPCPEGFQUVCV +NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

pohled zpátky

4

www.vecernikpv.cz

PO STOPÁCH

STARÉHO

Úterý 29. září 2020

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

67Ő(/1,&(8.2%(Ő,&
PLNÝ
DŮM
DŮM!
!
Všech 27 bytů v Sušilově má EXGH]őHMPěRGVWUDQěQD
své nájemce

-QOWPKVPÊFčOXEGPVTWO÷UVCD[NVGTéGOMTKVKM[UXÆP¾LGOPÊM[UKXwCMPCMQPGERQO÷TP÷T[EJNGPCwGN

PROSTĚJOV Vypadalo to jako
jeden velký průšvih. Ale nakonec
to dopadlo ještě docela dobře. Komunitní dům v Sušilově ulici byl
postaven za zhruba 96 milionů korun. Jednalo se o pořádnou ránu do
rozpočtu, neboť magistrátu se proti
původním předpokladům nepodařilo na jeho výstavbu získat dotaci.
Přesto se jeho vedení rozhodlo stavět. Navzdory všem peripetiím to
zpočátku vypadalo, že o byty určené
seniorům nebude velký zájem. Ale
pesimistické odhady se nenaplnily.

Napsáno

à

pred

27. 9. 2010

V rozlehlém a moderně působícím bytovém domě v Sušilově ulici se nachází
celkem 27 bytových jednotek. Většina
bytů je o rozměrech 48 metrů čtverečních, nájemné i s energiemi přijde
zhruba na necelých deset tisíc korun.
K tomu je třeba připočíst tisícovka za
parkování v podzemních garážích. Nikterak nízké náklady za nájemné byly
důvodem, proč měli mnozí obavy, zda
se pro všechny byty podaří najít nájemníky z řad seniorů.
První z nich se nastěhovali zhruba před
rokem, nyní už je dům zcela zaplněn.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Mohu potvrdit, že aktuálně je celý
dům pronajatý a všech sedmnadvacet
bytů je využíváno. Je to i díky tomu,
že rada města v některých případech
schválila výjimky pro původně stanovená přísná kritéria. Mezi ně patřilo i to,
že dům bude určen výhradně starším
lidem. Nakonec zde bydlí i mladší nájemníci, nicméně k původně stanovenému konceptu se nyní opět vracíme.
Pokud se nějaký byt uvolní, tak ho zaplňujeme již výhradně seniory,“ uvedl pro
Večerník šéf Domovní správy Prostějov
Vladimír Průša.
(mls)

KOBEŘICE Vznikala v přísnému utajení a všem navzdory.
S její výstavbou nesouhlasili
občané, zastupitelé ani ochránci přírody. Přesto se její majitel rozhodl vše vsadit na jednu
kartu a do stavby se pustil. To se
mu s největší pravděpodobností
vymstí. Nechtěná střelnice totiž
má být navzdory urputnosti jejího majitele odstraněna.
Pravděpodobně tak zmizí STÍN
MINULOSTI, který již přes dva
roky straší obyvatele Kobeřic.
Policista z Nezamyslic se do budování střelnice v Kobeřicích vrhl na
konci roku 2017 navzdory odporu
zastupitelstva obce i drtivé většiny
místních. Objekt začal vznikat zhruba 300 metrů od centra Kobeřic a 1
300 metrů od Brodku u Prostějova.
Lidé se v souvislosti s ní obávali zejména hluku a poklesu ceny svých
nemovitostí. Majitel na místě nechal
těžkou technikou vytvořit vysoké
valy a upravit i okolí. Vše nasvědčuje tomu, že v rámci možností bude
muset provedené změny uvést do
původního stavu. Odpor vedení
obce totiž trvá i nadále.
„Už před časem bylo zahájeno řízení
o odstranění stavby. To bylo přerušeno, neboť majitel požádal o dodatečné stavební povolení. K tomu měl

/CLKVGNMQNGOEJ[UVCPÆUVCXD[PGEJCNX[VXQąKVX[UQMÆXCN[6[OQåP¾DWFG
OWUGVDT\[QFUVTCPKV
(QVQYYYMQDGTKEGRTQVKUVTGNPKEKE\

v daném termínu doložit všechny
potřebné dokumenty. Zda se mu to
i podařilo, to v tuto chvíli nevím,“ vyjádřila se k celé záležitosti starostka
Kobeřic Zuzana Weinlichová.
Ta nahradila ve funkci svého předchůdce Karla Svobodu, jemuž
zlomil vaz mimo jiné fakt, že to
byl právě on, kdo novému maji-

teli prodal pozemky, na nichž má
střelnice vyrůst. Dle místních se se
střelnicí již více jak dva roky fakticky nic neděje, pouze vybudované
svahy zarůstají novou zelení.
Večerník se se pokusil zkontaktovat
také majitele střelnice. Svůj mobilní
telefon nám však opakovaně nezvedal.
(mls)

-LÿQtNYDGUDQWVSRMLO.UDVLFNRXV8UġLFNRX

Přesně 166 dní trvala výstavba nové komunikace
takzvané jižní spojky, která byla realizována vynaložením finančních prostředků města Prostějov. Kromě silnice o délce přibližně 660 metrů byla rovněž
vybudována pěší a cyklistická komunikace, autobusová zastávka, veřejné osvětlení, protihluková zeď,
sadová úprava či klidová zóna s dětským hřištěm.
„Hlavní trasa vede od Krasické ulice k napojení na úsek
již realizovaný v rámci úpravy křižovatky ulic Okružní
a Určická. Souběžně s navrženou trasou je provedena
cyklostezka o celkové délce 540 metrů. Ke snížení hlukové zátěže je vybudována ve vybraném úseku komunikace
jižního kvadrantu protihluková bariéra vysoká pět metrů.
K odvodu dešťové vody slouží rovněž nově vybudovaná
kanalizace,“ informoval Večerník Zdeněk Peichl, radní

a předseda dopravní komise města. Právě díky němu byla
objízdná komunikace jižního kvadrantu zprovozněna
s předstihem. „Přestože ještě nejsou dokončeny některé
okolní úpravy komunikace, dopravní komise trvala na
co nejrychlejším zprovoznění tak důležitého vnitřního
obchvatu. Věřím, že jižní kvadrant značně uleví dopravně
přetíženému centru města,“ dodal Zdeněk Peichl.
Uskutečněný projekt je výsledkem spolupráce realizační firmy Insta se statutárním městem Prostějov.
Celkové cenové náklady stavebního objektu včetně
všech přidružených výdajů činily přibližně 38 milionů
korun. „Věřím, že rozšíření infrastruktury bude pro
město Prostějov a pro jeho obyvatele prospěšné a že
jim bude dobře a dlouho sloužit,“ zhodnotil dokončení stavby generální ředitel firmy Radek Sedláček.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Za desetiletou dobu od otevření jižního kvadrantu, tedy spojnice mezi Krasickou a Určickou
ulicí v Prostějově, se tato komunikace stala terčem ostré kritiky. Zhruba šest set metrů dlouhá
spojka jistě výrazně odlehčila dopravě zejména v Plumlovské ulici, o tom nelze pochybovat.
Jenže v původních plánech magistrátu bylo, že jižní kvadrant bude určen také pro nákladní
dopravu a také pro autobusy MHD. Tyto plány však vzaly za své hned po otevření komunikace, protože slouží jen osobním vozidlům. Důvod? Hygienici dali celému projektu červenou,
neboť se obávají nadměrného zvýšení hluku i přesto, že obytná zástavba je od silnice oddělena vysokou protihlukovou zdí. A nejen to, radní postupem dalších let už přestali bojovat
o to, aby jižní kvadrant mohla využívat i nákladní vozidla. Za své vzaly také stížnosti obyvatel Plumlovské i Drozdovické ulice, kterým samozřejmě množství projíždějících náklaďáků
dodnes vadí. Jižní kvadrant tak zřejmě zůstane v provozu pouze pro osobní dopravu, takže
třeba autobusová zastávka zde zůstane pouze jako memento dřívějších plánů.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Česká
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Příště: Ječmínkova ulice
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Peníze utratila,
tak kradla

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Patnáctiletá slečna si v pátek 18. září
chtěla koupit baterie, ale platit za ně
rozhodně neměla v úmyslu. Při nakupování v jednom z prostějovských
obchodů si nejprve vložila zboží do
nákupního košíku a přešla do jiného oddělení. Zde předělala veškerý
obsah košíku rovnou do své kabelky.
Její záměr neunikl pozornosti ostraze
obchodního domu, a proto se na ni
zaměřila. Když se pokusila lup pronést
přes pokladní zónu a evidentně neplatila, byla ochrankou zastavena a vyzvána k setrvání na místě do příjezdu
strážníků. Hlídka zjistila odcizené baterie Energizer v celkové hodnotě 1 043
koruny. Pachatelka se ke krádeži přiznala. Jako důvod strážníkům uvedla,
že nemá peníze. Ty, co dostala od rodičů na nákup baterií, utratila za jiné věci.
Zboží bylo nepoškozeno a vráceno
zpět do prodeje. Přestupkové jednání
bude oznámeno správnímu orgánu.

Soused ho zmlátil
V sobotu 19. září po třiadvacáté hodině
vyjížděli strážníci řešit rušení nočního
klidu na jednom z prostějovských sídlišť. Na místě je kontaktoval oznamovatel, který uvedl, že docházelo k velkému hluku od sousedů hlasitým křikem
a dupáním, proto se vydal kontaktovat
souseda a zabouchal na jeho vchodové
dveře od bytu. Po otevření ho místo
vysvětlení čekalo agresivní chování.
Dvaatřicetiletý muž mu řekl, ať neotravuje a začal svého souseda odstrkovat
rukama. Ten z obavy napadení utekl
na ulici před dům. Agresor se vydal za
ním, před domem ho dostihl a fyzicky
napadl. Nejdříve ho chytil pod krkem
a poté několikrát uhodil rukou do obličeje. Napadený neměl žádné viditelné zranění a lékařské ošetření odmítl.
Útočník se strážníkům k napadení přiznal, jako důvod uvedl dřívější spory,
které mezi sebou měli. Celý incident
bude mít dohru u správního orgánu.

Nadýchal skoro
čtyři promile
Minulé pondělí 21. září odpoledne se
na linku tísňového volání obrátil muž
s tím, že se jeho kamarád opil a upadl
na zem. Do parku v Lidické ulici byla
vyslána hlídka, která na místě nalezla
bezvládně ležícího muže. Dotyčný
neovládal své motorické funkce a byl
značně dezorientovaný. Provedená dechová zkouška měla pozitivní výsledek
3,81 promile alkoholu v dechu. K posouzení jeho zdravotního stavu byl
na místo přivolán lékař. Ohrožen na
životě devětačtyřicetiletý muž nebyl.
K vystřízlivění byl převezen do záchytné protialkoholní stanice v Olomouci,
kde byl předán zdravotnímu personálu konajícímu službu. Jeho protiprávní
jednání spočívající v tom, že konzumoval alkohol na místě vyhláškou zakázaném, projedná příslušný správní orgán.

Poctivá nálezkyně
V dopoledních hodinách minulého
úterý 22. září oznámila žena prostřednictvím linky 156 nález peněženky na
parkovišti v centru města. Vyslaná hlídka na místě nález převzala. Peněženka
obsahovala i doklady a větší obnos peněz. Strážníkům se podařilo zkontaktovat majitele. Ten se následně dostavil
na služebnu, kde mu byla ztracená peněženka předána. Oznamovatelce patří obrovské poděkování. Ne každý by
se při nálezu většího množství peněz
zachoval čestně tak jako ona.

MOSTKOVICE Během jediné noci došlo v Mostkovicích ke dvěma případům vloupání. Nejdříve se dosud neznámý pachatel
dostal násilím do podniku s občerstvením přímo v centru obce, podruhé si zloděj vyhlédl kiosek se zmrzlinou u přehrady.
Celková škoda způsobená majitelům se vyšplhala ke dvěma
desítkám tisíc korun. Pachatelé totiž brali vše, co uvnitř našli.
Kromě peněz zmizela i elektronika a také nápoje, ve druhém
případě i platební karta!

Michal KADLEC
„V dosud přesně nezjištěné době
přes noc ze středy 23. na čtvrtek 24.
září se měli zatím nezjištění pachatelé vloupat do dvou provozoven
s občerstvením v obci Mostkovice.
Jednou z nich je provozovna nedaleko centra obce. Tu pachatel po násilném vniknutí prohledal a odcizil z ní
alkoholické a nealkoholické nápoje,
pochutiny, elektroniku a finanční
hotovost. Provozovatel podniku
způsobenou škodu vyčíslil na 10 500

korun,“ sdělil podrobnosti k prvnímu případu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Během stejné noci však v Mostkovicích pachatelé udeřili ještě jednou.
„Druhým napadeným objektem byl
zmrzlinový stánek v lokalitě u plumlovské přehrady. Z toho měl pachatel
po násilném vniknutí odcizit finanční hotovost a peněženku s osobními
doklady, platební kartou a finanční
hotovostí. Celková výše způsobené
škody byla předběžně vyčíslena na 9

Vykradeny byly hned dva stánky
s občerstvením

2NWONQXwVÊRQNKEKUVÆX[wGVąWLÊJPGFFX÷XNQWR¾PÊMGMVGTÚOFQwNQD÷JGOLGFKPÆ
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800 korun,“ přidal policejní mluvčí.
Plumlovští policisté, kteří se oběma
případy zabývají, po pachatelích intenzivně pátrají. „V obou případech
policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Ve druhém případě pak také pro

podezření z přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za tyto skutky
pachateli či pachatelům v případě
dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ prozradil František Kořínek.

Konopný guru z Ospělova dostal další tři roky
PROSTĚJOV Tak se mu to protáhne. Dušan Dvořák z Ospělova více jak deset let dělal vše pro
to, aby skončil ve vězení. Mezi
ostatními velkopěstiteli marihuany však měl výsadní postavení a opakovaně dostával jednu podmínku za druhou. Když
už to nešlo jinak, tak byl uznán
nesvéprávným. Přesto po deseti
letech pravidelných policejních
dožínek byl loni v prosinci odsouzen na tři roky do vězení.
Uplynulý týden mu k tomu přibyl další trest.
Invalidní důchodce Dušan Dvořák
z Ospělova vždy tvrdil, že na rozdíl od jiných dříve odsouzených
velkodistributurů marihuany on
své rostlinky pěstuje výhradně pro
léčebné účely. Konopí, které u něj
však policisté pravidelně zabavovali, přesto obvykle obsahovalo výraz-

&WwCPC&XQą¾MCéGM¾LGwV÷ąÊ\GPÊ\CNQÿUMQWdLWDKNGLPÊqUMNK\Gÿ

ně více psychotropního THC, než
bylo zákonem dovolené. Dvořák
to dobře věděl, nemohl si však pomoci. Dále zarputile pěstoval nejen
konopí, ale hlavně svoji image zeleného velekněze, který stojí nad
platnými zákony ČR. To se mu
nakonec po dlouhých letech přece
jen vymstilo. Soud ho loni v prosinci poslal na tři roky do vězení. Díky
tomu se konečně může těšit z tolik
vytoužené nálepky „konopného
Jana Husa“. Nicméně podobně jako
v případě zlodějů či dealerů, kteří
rovněž navzdory opakovaným varováním soudu porušují zákony dál
a dál, i on s odstupem času zjišťuje,
že i podmíněné odsouzení má svoji
váhu.

„Ve zkušební době podmíněného
odsouzení se neosvědčil, neboť
spáchal další trestný čin, za který
byl pravomocně odsouzen,“ vysvětlila soudkyně Adéla Pluskalová, proč Dvořákovi přeměnila
tříletou podmínkou na nepodmíněný trest.
Aktuálně si Dušan Dvořák odpykává svůj první tříletý trest ve vězení v Břeclavi, kam byl odsouzen za
sklizeň, která se v Ospělově konala
v roce 2018. Nynější úkon přichází za předchozí rok. A to Dvořáka
ještě čeká soud kvůli jubilejní v pořadí již desáté sklizni z konce srpna
loňského roku. Ta však očividně
byla na dlouhou dobu poslední.
(mls)
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EXKLUZIVNÍ
reportáž

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na úterý 22. září bylo k prostějovskému soudu předvoláno celkem 18
svědků, přišlo jich však pouze 7, další
byl vyslechnut pomocí videokonferenčního zařízení přímo z věznice.
Jako první však před senát předstoupil
obžalovaný Jan Augustin, jenž se očividně rozhodl udělat vše pro to, aby
jeho trest byl co možná nejnižší. „Uve-

Jak devastující vliv může mít pervitin

(GVWLÊEÊR¾TUMQPéKNPC.G4-W na mladé lidi, bylo nejlépe vidět u další

svědkyně. Tu museli policisté vyhledat
v komunitě bezdomovců živořících
v garážích u zchátralého fotbalového
stadionu SK LeRK (bývalá TJ Železárny). „Znám všechny obžalované, drogy
jsem brala od Jana Augustina,“ vypověděla Michaela Z., která u LeRKu žije i se
svým přítelem Lukášem H. Také ten
byl předvolán jako svědek, policistům
se ho však objevit nepodařilo.

2QFCąÊUGiKPFÚNMQXK\JWDPQWV"
Monstrproces s Lukášem Šindýlkem
a dalšími obžalovanými odstartoval už
letos v lednu. Celkem by v něm mělo vypovídat 65 svědků převážně z řad prostějovských narkomanů. Mnohé z nich je
však velmi obtížné k soudu dostat. Celou
záležitost navíc zkomplikovala nejen
opatření související s koronavirem, ale
také nehoda Lukáše Šindýlka. Ten po
svém propuštění z vazby na motorce
nesmyslně ujížděl před policisty. Vše
skončilo nehodou na Joštově náměstí. Lukáše Šindýlka by v souvislosti se
zraněním páteře měla ještě čekat jedna
operace, před ní však má obézní muž
deset kilogramů zhubnout. Zda se mu
to ovšem podaří, není vůbec jisté.
4GEKFKXKUVC,CP#WIWUVKPVQWUQWFW\P¾XÊEGPGåFQDąG,KåXOKPWNQUVKQ\PCéKNNKFKQFPKEJå Rozsudek dosud nepadl, hlavní
FTQI[MWRQXCN
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW líčení bylo opět odročeno.
BYLI JSME
U TOHO

Energetici bez bund
Přes noc z 24. na pátek 25. září se dosud nezjištěný pachatel vloupal do firemní dodávky Peugeot Partner zaparkované v Jezdecké ulici. Po násilném
vniknutí měl pachatel z vozidla odcizit
dokovací stanici k terminálu a dvě pracovní bundy a vestu ve firemních barvách energetické společnosti. Celková
výše způsobené škody byla předběžně
vyčíslena na 7 600 korun. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto skutku za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Nepovedená krádež
V přesně nezjištěné době přes noc
z 25. na 26. září se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do neobydleného
rodinného domu ve Smetanově ulici, který prohledal, ale k odcizení nic
nenašel. V objektu po něm zbyly jen
otevřené skříně. Přesto policisté věc
šetří pro podezření z přečinu krádež.

Ráno už kolo nenašel

Pokračování případu s Lukášem Šindýlkem
přineslo i výpovědi z řad bezdomovců
Po obžalovaném již přišli na řadu
jednotliví svědci. Ti se i tentokrát
rekrutovali z řad drogově závislých
napříč všemi sociálními vrstvami.
„Pervitin jsem si brala od Moniky,
která u nás prakticky každý den pila
a hrála na automatech. Za to jsem
za ni zaplatila její útratu,“ uvedla například Iveta S., která pracovala jako
servírka jedné z hospod v Krasicích.

.521,.$

Tablet nechal v autě

Jan Augustin: d2TQ\TCFÊOLOÆPCFCNwÊEJFGCNGTčq
du policistům jména dalších dealerů,
od nichž jsem drogy kupoval. Bude to
řádově do deseti osob. Zároveň jsem
připraven uhradit peněžitý trest ve výši
až dvě stě tisíc korun,“ vypověděl kajícně jindy arogantní Jan Augustin, který
nedávno začal pracovat jako skladník.
Augustin navíc zpochybnil své dříve
uváděné tvrzení o tom, kolik pervitinu
si koupil přímo od Lukáše Šindýlka.
„Uvedl jsem víc, protože jsem na něj
byl naštvaný,“ snažil se osvětlit.

ÿ(51É

V noci z neděle 20. na pondělí 21.
září se neznámý pachatel vloupal do
vozidla Ford Focus zaparkovaného
v Žeranovské ulici. Zloděj rozbil okno
pravých zadních dveří a ze zadního sedadla odcizil tašku s tabletem za několik tisíc korun. Škoda na vozidle byla
předběžně stanovena na 3 000 korun.
Pachateli hrozí za přečin krádeže trest
odnětí svobody až na dva roky.

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

PROSTĚJOV Feťáci nejsou
vždy jen „trosky“ neschopné
zbavit se závislosti na drogách.
Minimálně ze začátku se jedná
o mladé lidi, kteří mají pocit, že
jako jediní jsou skutečně „cool“
a společně prožívají něco,
o čem ti ostatní nemají ani páru.
Jsou to navíc přátelé, kteří jsou
ochotni si vzájemně pomáhat.
Jenže jejich kamarádství má
své limity. Stačí, když začne jít
do tuhého. To se naplno projevilo i při úterním pokračování procesu s drogovými
dealery Lukášem Šindýlkem,
Janem Augustinem a Monikou
Dirdovou Zapletalovou, u něhož Večerník na Okresním soudu v Prostějově ani tentokrát
nechyběl.
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Neznámý pachatel odcizil pánské
horské jízdní kolo značky Rock Machine, které dvaadvacetiletý mladík
uzamkl ve čtvrtek 24. září dopoledne lankovým zámkem do stojanu
pro kola v Uprkově ulici. Když se
v pátek 25. září ráno pro kolo vrátil,
už ho zde nenašel. Zloděj mu kolo
za 13 000 korun odcizil. Pachateli
hrozí za přečin krádež trest odnětí
svobody až na dva roky.

Řídili pod vlivem drog
Uplynulý pátek 25. září krátce po
jedenácté hodině zastavili policisté
řidiče vozidla BMW v Okružní ulici.
U šestadvacetiletého muže provedli
orientační test na přítomnost jiných
návykových látek, který byl pozitivní na THC, amfetaminy a metamfetaminy. V tuto chvíli je řidič podezřelý z přestupku, za který mu hrozí
správním orgánem pokuta od 2 500
do 20 000 korun a zákaz činnosti od
šesti měsíců do jednoho roku.

Vykradl Rapid
V noci z pátku 18. na sobotu 19.
září se neznámý pachatel vloupal
do vozidla Škoda Rapid zaparkovaného v prostějovské ulici V polích. Zloděj prohodil chodníkovou
dlaždici skleněnou výplň okna
u řidiče, která mimo okna poničila
i volant, sedačku, středovou opěrku a plastové krytí dveří vozidla.
Lapka poté z přihrádky dveří odcizil pánskou peněženku, ve které se
nacházely osobní doklady, finanční hotovost, platební karta i dvě
karty k čerpání pohonných hmot.
Pachatel odhodil po pár desítkách
metrů některé nepotřebné doklady. Přesto odcizil věci za více než
4 000 korun a způsobil škodu na
vozidle přesahující 5 000 korun.

NEMOCNICE

...

Nathaniel SVĚCH
22. 9. 2020 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Tereza BIČIŠTĚ
21. 9. 2020 51 cm 3,80 kg
Prostějov

Kateřina HUDEČKOVÁ
21. 9. 2020 49 cm 2,95 kg
Přemyslovice

Anna FREUDENREICH
22. 9. 2020 51 cm 3,80 kg
Prostějov
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sportovec, jestli je prvňáček, nebo sedmák,
jestli běhá raději v přírodě, nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde
především o to se hýbat a hlavně o radost
z pohybu.
Olympijský den se oficiálně slaví 23. června a tradičně se běží vždy nejbližší středu
tomuto datu. V letošním roce se tak mělo
stát 17. června, ale světová pandemie kvůli šíření viru tento plán překazila a běh byl
přesunut na podzimní středu 16. září. Počasí přálo a na start se postupně postavilo
163 žáků.

&÷VK\G<¾MNCFPÊwMQN[X/GNCPVTKEJQX÷WNKEKUK1N[ORKLUMÚD÷JP¾NGåKV÷WåKN[

PROSTĚJOV Různí běžci, různá místa,
jedna myšlenka. To je heslo, se kterým je
spojen T-Mobile Olympijský běh již několik let. „Naše škola se k němu letos připojila již počtvrté. Od roku 2017 se vždy
všichni žáci se svými učiteli sejdou na
školním hřišti, aby povzbuzovali závodníky od těch nejmenších až po nejstarší
žáky z 9. tříd,“ napsala do redakce Večerníku Kamila Sedláčková z prostějovské
základní školy v ulici Melantrichova.
Běží ten, kdo má chuť a sílu, je jedno, jestli je trénovaný závodník, nebo rekreační

ZHQVQ-COKNC5GFN¾éMQX¾

„Všichni obdrželi diplomy za účast a ti nejrychlejší si odnesli i drobnou odměnu a medaili. Hudba sice na hřišti nechyběla, ale
bouřlivé povzbuzování a potlesky spolužáků
z celé školy ano. Vzhledem k nutným opatřením, kterými se v současné době řídíme,
našim závodníkům musel stačit zasloužený
potlesk jen od těch nejbližších ze třídy. Radost a chuť k uskutečnění této tradiční akce
nám to nezkazilo a všichni se budou těšit
na další ročník, který už snad proběhne bez
strašáka covidu-19,“ ohlédla se za touto akcí
Kamila Sedláčková.

Radost nechyběla, potlesk však ano...

2O\PSLMVNÛEøKQD=j0HODQWULFKRYD

došlo na naši adresu...

Adriana BOROVSKÁ
21. 9. 2020 50 cm 3,70 kg
Prostějov

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

www.vecernikpv.cz
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ŠPUNT
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HAKIMEK
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TÆJQPG\VTCVKNCXP÷LFčX÷TW2QVąGDWLGFQOQXDG\F÷VÊRUč
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ALEXANDRA

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.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Zdravotnická skupina
AGEL zahájila modernizaci přístrojového vybavení, špičkovou
diagnostiku zpřístupní i lidem
v menších městech. Špičkové radiodiagnostické přístroje za více než
200 milionů korun nainstaluje
do svých zdravotnických zařízení
2TCEQXKwV÷OCIPGVKEMÆTG\QPCPEGX0GOQEPKEK#)'.2ąGTQX
v Česku i na Slovensku, mezi vy
+NWUVTCéPÊHQVQ#)'.CU
branými zařízeními je i Prostějov.
Díky rozsáhlému investičnímu projektu budou obměněny nejen starší přístroje, ale novými magnetickými rezonancemi budou nově vybaveny také nemocnice v regionech, kde tato vyšetřovací metoda dosud chyběla. To zkvalitní diagnostické možnosti lékařů nejen v nemocnicích, ale i ostatním
poskytovatelům zdravotní péče v regionech.
Pro vysoké rozlišení snímků a šetrnost vůči pacientovi je vyšetření magnetickou rezonancí pro mnohé medicínské obory klíčovou metodou při diagnostice široké škály onemocnění a poruch. „Vzhledem k personálním
nárokům i vyšším pořizovacím a provozním nákladům nepatří magnetické rezonance v českých a slovenských
nemocnicích ke standardu. Bohužel i dnes musí pacienti v některých regionech za touto specializovanou péčí
dojíždět dlouhé hodiny. Naším cílem proto byla nejen modernizace vybavení, ale především zlepšení dostupnosti nejmodernější péče,“ uvedl předseda představenstva společnosti AGELAleš Herman.
V rámci tohoto investičního projektu skupina AGEL pořídí celkem 11 nových magnetických rezonancí v České republice a na Slovensku. První přístroj bude nainstalován v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí již na přelomu letošního a příštího roku. A novou magnetickou rezonanci dostane také Nemocnice AGEL Prostějov,
kde začne moderní vybavení lidem sloužit už příští rok.

rezonance i do Prostějova

AGEL pořídí nové magnetické

Z

Filip SMÉKAL
22. 9. 2020 49 cm 3,25 kg
Přemyslovice

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!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

děti, pejsci, školství a zdraví

chodní zástupce pro výrobce kontaktních čoček. Radkovými koníčky
jsou vlastní ﬁrma Optika Wagner, rodina, zpěv, sport, hory, příroda a nyní i politika.

Jednadvacítka: pedagog
Jan Zatloukal
Svět sportu reprezentuje na kandidátce Jan Zatloukal. Honza je absolventem Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátké
pracovní zastávce v bankovnictví je
od roku 2005 zaměstnán ve Sportcentru – domě dětí a mládeže Prostějov jako pedagog, od roku 2018
zde vykonává funkci ředitele. Působí
rovněž v Zastupitelstvu města Prostějova. Jeho hlavní doménou spojenou s veřejným životem je sport.

Byl dlouhá léta šéfem Hanácké volejbalové ligy. Působil rovněž v Českém volejbalovém svazu, z toho šest
let jako předseda krajského volejbalového svazu. Před dvaceti lety spoluzakládal Sportovní klub K2 Prostějov, který se v současné době věnuje
zejména výchově ﬂorbalové a basketbalové mládeže. Ve volném čase se věnuje organizování zájezdů
a průvodcování.
Zvolme 2. a 3. října výrazné zástupce Prostějovska na krajské úrovni, volme ODS!

Úterý 29. září 2020
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Milada Sokolová byla mou nejbližší spolupracovnicí
v době, kdy jsem stál v čele velkého českého výrobce vojenské techniky ve Šternberku. Navíc je i kmotřičkou mého syna Jakuba, čehož si nesmírně vážím.
Na Miladu je spolehnutí, je energická, velmi pracovitá a má realistický pohled na svět.
Jiří Hynek, prezident Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu ČR

Podpora Jiřího Hynka

Rád bych příznivce neformálního uskupení Nezávislé
osobnosti města Prostějova vyzval, aby v letošních
krajských volbách podpořili Miladu Sokolovou a další kandidáty občanských demokratů. Společně působíme v prostějovském zastupitelstvu a Miladu oceňuji pro její pracovitost a schopnost dotahovat řešení
problémů do konce. Mohu ji proto doporučit i příznivcům nestranických osobností v regionální politice.
Marek Moudrý, zastupitel za Nezávislé osobnosti města
Prostějova, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu

Pravý tým pro Prostějovsko podporují
i Nezávislé osobnosti města Prostějova

živnostník, optometrista

náměstkyně primátora

ROU
S PODPO CH
LÝ
NEZÁVIS STÍ
O
OSOBN

starosta Držovic

15 Jaroslav Studený

Současná síla ODS garantuje, že její kandidátka s jistotou překročí hranici pro vstup do zastupitelstva
kraje a žádný hlas odevzdaný pro pravicovou politiku
takto nepropadne.

ODS prosazuje stavbu nových výjezdových základen zdravotnické záchranné služby ve všech oblastech kraje.

Kandidáti ODS nechtějí žádné rušení zdravotnických zařízení, naopak garantují výstavbu nových
oddělení krajských nemocnic s ohledem na vzniklou epidemiologickou situaci.

Občanští demokraté garantují, že se v kraji nebudou
rušit gymnázia. ODS navíc podpoří zaměření všech
stupňů škol na polytechnickou výchovu a vzdělávání
v nedostatkových oborech.

Kandidáti ODS budou nadále bojovat proti všem byrokratickým omezením, která komplikují práci živnostníkům a podnikatelům.

pitelstvu.

Oproti dalším subjektům napravo od středu se ODS
v Olomouckém kraji do voleb nespojila s žádným levicovým subjektem a prosazuje jednoznačnou a tradiční pravicovou politiku. Kandidátka ODS je proto
jediným pravým hlasem v budoucím krajským zastu-

ODS do krajských voleb podpořilo i uskupení Nezávislé osobnosti města Prostějova a několik nezávislých starostů z Prostějovska.

Na Prostějovsku za ODS kandidují výrazné osobnosti ze všech koutů okresu: náměstkyně primátora
Milada Sokolová, živnostník Radek Wagner, starosta Držovic Jaroslav Studený, ředitel prostějovského
Sportcentra – DDM Jan Zatloukal, jednatel dopravní
ﬁrmy Karel Marek z Konice, prostějovský radní Tomáš
Blumenstein, místostarosta Otaslavic Mojmír Sokol,
kralický zastupitel Jiří Svozil, vědecký pracovník a šéf
prostějovské komise pro IT a Smart city Tomáš Lázna,
bedihošťský zastupitel Luděk Smýkal a předseda prostějovské komise pro životní prostředí Libor Marčan.

Kandidátku ODS v celém kraji vede úspěšný a zkušený komunální i regionální politik, dlouholetý exstarosta Uničova a současný náměstek hejtmana pro
zdravotnictví Dalibor Horák.

proč volit ODS

5 Ing. Milada Sokolová

jste konkrétně řešil u nás na Prostějovsku?
Bylo toho víc. Podařilo se mi například i u vás v okrese zařídit, že ve
státní svátky a dny volna zde pravidelně drží pohotovost alespoň jedna z lékáren. Před mým nástupem na
kraji se totiž běžně stávalo, že existovaly dny, kdy jste si v celém okrese nemohli koupit léky.
Velký objem práce je za projektem,
který se bezprostředně týká Prostějovska. Osobně jsem ve spolupráci
s vedením krajských hasičů připravoval podmínky pro výstavbu společné výjezdové stanice zdravotnické
záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Vyprojektovaná
základna bude příkladem moderně
řešeného zařízení, které na jednom
místě propojí základní funkce celého integrovaného záchranného systému. Jak záchranáři, tak hasiči si
určitě tento nový objekt na Prostějovsku ke své náročné práci zaslouží.

VOLME ODS, PODPOŘME HLASEM
KANDIDÁTY Z PROSTĚJOVSKA

ředitel domu dětí a mládeže

Volby jsou časem účtování, co se
politikům podařilo. Vy máte na
kraji na starosti zdravotnictví. Co

Vedete, jak říkáte, pravý
tým. Co si pod tím představit?
Naše letošní kandidátka je velmi silná a vyvážená. Naleznete na ni úspěšné lidi různých profesí.
O hlasy voličů se ucházejí například úspěšní komunální politici, lékaři, učitelé,
podnikatelé, lidé ze všech
koutů kraje. Výrazné osobnosti nabízíme i na Prostějovsku, kde za nás kandiduje například velmi pracovitá náměstkyně
primátora Milada Sokolová, úspěšný živnostník Radek Wagner nebo
osvědčený starosta Držovic Jaroslav
Studený. Podařilo se nám, myslím,
namíchat skvělou sestavu a věřím,
že uspějeme.

8 Bc. Radek Wagner

Jaké jsou vaše letošní ambice?
Za uplynulé čtyři roky se udělal
kus práce a společně se svými kolegy ze strany jsme dokázali výrazně
prosazovat náš program a mnohé
programové priority. Cílem je samozřejmě udělat lepší volební výsledek než před čtyřmi lety a nebudu skrývat, že se chceme opět
podílet přímo na vedení kraje. Jedině tak máme šanci opravdu prosazovat naše vize.

ho kraje. Naše strana
od té doby průběžně
posiluje, na druhou
stranu v kraji posiluje také politická konkurence. Letošní volby budou ovlivněny
i pošmournou atmosférou spojenou s koronavirem, ostatně
i volební kampaň je
kratší.

21 Bc. Jan Zatloukal

Pane náměstku, už podruhé jdete do blížících se krajských voleb
coby lídr Občanské demokratické
strany. V čem budou tyto volby jiné než před čtyřmi lety?
Každé volby jsou jiné, mění se
okolnosti, situace ve společnosti a trochu i politická mapa. V roce 2016 jsme šli do voleb v době,
kdy Občanská demokratická strana
nebyla v ideální kondici a procházela procesem restartu. Jsem rád,
že se nám i tehdy podařilo obstát
a dostat se do vedení Olomoucké-

Dalibor Horák se narodil v roce 1965
a od roku 1970 je spjat s Uničovem. Členem Občanské demokratické strany je od roku 1992 a hned
o dva roky později začal aktivně působit v politice. Patří tak k nejzkušenějším a nejúspěšnějším komunálním politikům v našem kraji. Má rád
historii, je členem několika lokálních
spolků i aktivním muzikantem.

Dalibor Horák: Vedu tým, který bude na kraji
vaším pravým hlasem

Patnáctka: starosta
Jaroslav Studený
Ze světa komunální politiky občanští demokraté do boje vysílají také Jaroslava
Studeného z Držovic.
Jaroslav se v Brně vyučil automechanikem
a po vyučení pracoval v ČSAD Prostějov.
Od roku 1990 podnikal v oboru autobuMilada Sokolová
sové dopravy jak zájezdové, tak i linkové.
Od roku 1995 do roku
2016 zajišťoval dopravu na jihu okresu ProOsmička: živnostník
Radek Wagner
stějov a severu okresu
Pod číslem 8 na kanOlomouc. V současdidátní listině najdené době je doprava jen
me živnostníka Radka
jeho koníčkem. Již tři
Wagnera, kterého vea půl roku působí jako
řejnost zná jako oblíbestarosta obce Držoviného prostějovského
ce. Do vedení obce se
optika a optometristu.
dostal v roce 2017 po
Radek ve svém rodmimořádných volbách
a v roce 2018 tuto poném městě od roku Radek Wagner
2012 provozuje oční
zici obhájil. Nejdůleoptiku. Po studiu na Gymnáziu Jiřího žitější investicí, kterou se mu poWolkera a oboru optometrie na Lé- dařilo za tři a půl roku prosadit, je
kařské fakultě Masarykovy univerzi- výstavba chybějící kanalizace, ktety v Brně začal pracovat v optickém rá ﬁnišuje v těchto dnech. Jaroslav
řetězci, který po šesti letech opus- se ve volném čase věnuje hraní hotil a další dva roky pracoval jako ob- keje a nohejbalu.

Pětka: náměstkyně
Milada Sokolová
Kandidátku občanských demokratů vede na Prostějovsku
náměstkyně primátora Milada Sokolová,
kterou veřejnost zná
také jako předsedkyni Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Na kandidátce je nevýše postavenou ženou a kandiduje v rámci celého kraje z páté
pozice.

Silné osobnosti vysílají občanští demokraté do krajských voleb ve všech
koutech našeho kraje. Dokazuje to
i sestava čelních kandidátů na Prostějovsku.

Volte ODS, volte pravý tým pro Prostějovsko! Hlavní důvody,

www.vecernikpv.cz
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sŽůďǇĚŽŬƌĂũƐŬǉĐŚǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚĞǀũƐŽƵēĂƐƚŽŶĂ
okraji zájmu ŽďēĂŶƽ͘ EĞŶş ƚŽ ēŝƐƚŽŬƌĞǀŶǉ
ŬŽŵƵŶĄů͕ ŬƚĞƌǉ ďǇ ƌŽǌŚŽĚŽǀĂů Ž ĚĢŶş ǀ obci,
ŶĞũƐŽƵ ƚŽ ƉĂƌůĂŵĞŶƚŶş ǀŽůďǇ͕ ŬƚĞƌĠ ƵƌēƵũş ǎŝǀŽƚ
v ĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞĂũĞũşĚĂůƓşƐŵĢƎŽǀĄŶş͘KďēĂŶĠ
ēĂƐƚŽ ĂŶŝ ŶĞƚƵƓş͕ ēşŵ ƐĞ ŬƌĂũƐŬĠ ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽ
zabývá͕ēŝƐ ũĂŬǉŵŵĂũĞƚŬĞŵŚŽƐƉŽĚĂƎş͘,ŶĞĚŶa
ƷǀŽĚ ƉƌŽƚŽ ŶĢŬŽůŝŬ ēşƐĞů͘ ĂƚşŵĐŽ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ
ŚŽƐƉŽĚĂƎşŵĞƌŽēŶĢƐ ēĄƐƚŬŽƵŵşƌŶĢƉƎĞǀǇƓƵũşĐş

:ƐŽƵŬƌĂũƐŬĠǀŽůďǇĚƽůĞǎŝƚĠ͍

^ŶĂĚ ŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓşŵ ƷŬŽůĞŵ ŬƌĂũĞ ũĞ ƷĚƌǎďĂ
Ă ǀǉƐƚĂǀďĂ ƐŝůŶŝĐ //͘ Ă ///͘ ƚƎşĚǇ Ă ǌĂũŝƓƚĢŶş
ĚŽƉƌĂǀŶş ŽďƐůƵǎŶŽƐƚŝ ŬƌĂũĞ͘ Ğǌ ĨƵŶŐƵũşĐş
ĚŽƉƌĂǀǇ Ɛŝ ĚŶĞƓŶş ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ ũŝǎ ŶĞƵŵşŵĞ
ƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚ͘ KƉƌĂǀĚƵ ƐƉƌĂǀƵũĞ ƐŽƵēĂƐŶǉ ŬƌĂũ
ƐŝůŶŝĐĞƚĂŬ͕ǎĞũƐŽƵďĞǌƉĞēŶĠ͍O ƉŽŚŽĚůŶĠũşǌĚĢ
ƌĂĚĢũŝ ĂŶŝ ƉƐĄƚ ŶĞďƵĚƵ͘ EĂ ƚŽ Ɛŝ ŬĂǎĚǉ ŵƵƐş
ŽĚƉŽǀĢĚĢƚ ƐĄŵ͘ :Ą Ɛŝ ƚŽ ŽďēĂƐ ŶĂ ƚĢĐŚ
ƚĂŶŬŽĚƌŽŵĞĐŚ ŶĞŵǇƐůşŵ͘ EĞŵĠŶĢ ĚƽůĞǎŝƚŽƵ
ƌŽůş ũĞ ǌƎŝǌŽǀĄŶş Ă ƎşǌĞŶş ĐŚŽĚƵ ŬƌĂũƐŬǉĐŚ
ŶĞŵŽĐŶŝĐ͘ V ĚŽďĢƐŽƵēĂƐŶĠŬŽƌŽŶĂǀŝƌŽǀĠŬƌŝǌĞ
ƚĂŬĠ ǀĞůŬĄ ǌŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ͕ ŬƚĞƌĄ Ɛŝ ǎĄĚĄ ǀĢƚƓş
kontrolu. V ŽďůĂƐƚŝ ƓŬŽůƐƚǀş ŬƌĂũ ǌƎŝǌƵũĞ Ă ƎşĚş
ƐƚƎĞĚŶşĂŽĚďŽƌŶĠǀǇƓƓşƓŬŽůǇ͘ I zde máme v SPD
ŽĚďŽƌŶşŬǇ͕ ŬƚĞƎş ŵĂũş ĐŽ ŶĂďşĚŶŽƵƚ͘ ĞũŵĠŶĂ
s ƵǀĂǎŽǀĂŶŽƵ ĚŝƐƚĂŶēŶş ǀǉƵŬŽƵ ŶĂ ƐƚƎĞĚŶşĐŚ
ƓŬŽůĄĐŚ͘ĂƐƚŽƚŽďƵĚĞĚŽĐŚŽĚƵƓŬŽůĂŵǇƓůĞŶş
ƵēŝƚĞůƽ ŶĞũǀĢƚƓş ǌĄƐĂŚ ǌĂ ŶĢŬŽůŝŬ ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ
ĚĞƐşƚĞŬůĞƚ͘V ƐŽĐŝĄůŶşŽďůĂƐƚŝǌƎŝǌƵũĞŬƌĂũĐĞŶƚƌĂ
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ƐůƵǎĞď͕ ĚŽŵŽǀǇ ƐĞŶŝŽƌƽ Ă ĂǌǇůŽǀĠ
ĚŽŵǇ͘ dĞĚǇ ŵşƐƚĂ͕ ŬĚĞ ǀ ƐŽƵēĂƐŶĠ ĚŽďĢ ǎŝũş
ƌŝǌŝŬŽǀĠ ŽƐŽďǇ͕ ŬƚĞƌĠ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ĐŚƌĄŶŝƚ͘ <ĚǇǎ
ũƐŵĞ ŶĂ ũĂƎĞ ƌŽǌǀĄǎĞůŝ ƌŽƵƓŬǇ ƉŽ ĚŽmovech
ĚƽĐŚŽĚĐƽ͕ǀŝĚĢůŝũƐŵĞ͕ũĂŬŶĂŶĢŬƌĂũǌĂƉŽŵŶĢů͘
SƚŽũş ƚǇƚŽ ēŝŶŶŽƐƚŝ ŽƉƌĄǀŶĢŶĢ ŵŝŵŽ ƉŽǌŽƌŶŽƐƚ
ŽďēĂŶƽ͍hƌēŝƚĢŶĞ͘:ĞŶŶĂƚŽŶŝŬĚŽƉƎĞĚǀŽůďĂŵŝ
ŶĞƵƉŽǌŽƌŸƵũĞ Ă ƉŽ ǀŽůďĄĐŚ Ž ƚŽ ŵĠŶĢ. :Ğ
ĚƽůĞǎŝƚĠ ƉƌŽƚŽ ŵşƚ ŶĂ ŬƌĂũŝ ͣƐǀĠ͞ ůŝĚŝ͕ ŬƚĞƌǉŵ
ŽďēĂŶĠĚƽǀĢƎƵũş͘

jednu miliardu korun, ŬƌĂũƐŬĠ ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽ
ƌŽǌĚĢůƵũĞƚĢĐŚŵŝůŝĂƌĚƌŽǀŶŽƵƉĢƚĂƉƽů͘ To je
ŶĂƉƎşŬůĂĚ ũĞĚŶŽƵ ƚŽůŝŬ͕ Ɛ ēşŵ ŚŽƐƉŽĚĂƎş
ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŬƌĂũƐŬĠŵĢƐƚŽKůŽŵouc.

volby 2020




WĂǀĞůŽƉŝƚĂ͕ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͕
ŬĂŶĚŝĚĄƚĚŽŬƌĂũƐŬĠŚŽǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂ͕
ŶĂƉƐĄŶŽƉƌŽWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉǀĞēĞƌŶşŬ

WŽũěƚĞŬǀŽůďĄŵ͕ũĞƚŽŝŽ
ǀĂƓşďƵĚŽƵĐŶŽƐƚŝ͊

<ĚŽ ĚŽēĞƚů Ăǎ ƐĞŵ ǀş͕ ƉƌŽē ũĞ ĚƽůĞǎŝƚĠ ũşƚ
k volbám. <ĚŽ ēƚĞ ũĞŶ ŶĂĚƉŝƐǇ͕ ƚĂŬ ũĞĚĞŶ ŶĂ
ǌĄǀĢƌ͗

<ƌĂũƐŬĠǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽũĞŵŽǎŶĄŽĚŽďēĂŶĂĚĄů͕
ŶĞǎ ƚŽ ǀ ŽďĐŝ ēŝ ǀĞ ŵĢƐƚĢ͕ ĂůĞ ƌŽǌŚŽĚŶĢ ŶĂ ŶĢũ
ŶĞŵĄ ŵĞŶƓş ĚŽƉĂĚ͘ ^ƉşƓĞ ŶĂŽƉĂŬ. V SPD ũŝǎ
ŵĄŵĞǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝũĂŬǌ ŽďĞĐŶşĐŚ͕ƚĂŬŝŬƌĂũƐŬǉĐŚ
ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚĞǀ͘ <ĂǎĚŽĚĞŶŶş ƉƌĂĐş v SPD
ĚŽŬĂǌƵũĞŵĞ͕ ǎĞ ŶĞũƐŵĞ ǎĄĚŶş ĞǆƚƌĠŵŝƐƚĠ͕ ĂůĞ
ŶĂŽƉĂŬ͕ ǎĞ ũƐŵĞ ǀǇƐƉĢůŝ ǀ demokratickĠ͕
ǀůĂƐƚĞŶĞĐŬĠ͕ ƉƌŽŶĄƌŽĚŶş ŚŶƵƚş͕ ŬƚĞƌĄ ŵĄ ƐǀĠ
ŵşƐƚŽǀĞƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝĂǎĞŵĄŵĞŶĂƓŝŵǀŽůŝēƽŵ
ĐŽŶĂďşĚŶŽƵƚ

ZŽǌƐĂŚ ƉƽƐŽďŶŽƐƚŝ ŬƌĂũƐŬĠŚŽ ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂ je
ƓŝƌƓş Ă zahƌŶƵũĞ ŝ ŬƵůƚƵƌƵ͕ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ ĂůĞ
ŶĂƉƎşŬůĂĚ ŝ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ͕ ŬĚĞ ǌƎŝǌƵũĞ
ĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƌĂĚƵ ŬƌĂũĞ͘ Ta ƐĞ ŵŝŵŽ ũŝŶĠ
ǌĂďǉǀĄ ŝ ƎĞƓĞŶşŵ ŬƌŝǌŽǀǉĐŚ ƐŝƚƵĂĐş͕ ũĂŬŽ ũƐŽƵ
ƉŽǀŽĚŶĢ͕ ǌĞŵĢƚƎĞƐĞŶş͕ ĂůĞ ŝ ƚĞƌŽƌŝƐƚŝĐŬĠ ƷƚŽŬǇ͘
ƉĢƚ Ŭ ǎŝǀŽƚŶşŵƵ ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ EĞĨƵŶŬēŶş ƐǇƐƚĠŵǇ
ǌĂĚƌǎĞŶş ǀŽĚǇǀ ŬƌĂũŝŶĢ͕ŵŽŶŽŬƵůƚƵƌŶş ƐŵƌŬŽǀĠ
ƉŽƌŽƐƚǇ͕ƷďǇƚĞŬŽƌŶĠƉƽĚǇ͘^ƚĄůĞƐŝŵǇƐůşƚĞ͕ǎĞ
ǀŽůďǇĚŽŬƌĂũĞŶĞũƐŽƵĚƽůĞǎŝƚĠ͍

Do krajských voleb 2020 jde jako
obhájce hnutí ANO 2011. To má od
roku 2016 v kraji suverénní náskok, do
voleb ovšem půjde s novým lídrem.
Oto Košta, který kandidoval z prvního místa v roce 2016 a po volbách se
stal hejtmanem, totiž ve funkci nevydržel ani půl roku a již na konci února
2017 jej ve funkci nahradil současný
hejtman Ladislav Okleštěk, který se
pokusí svou pozici uhájit.
Beze změn zůstává první místo kandidátky u ODS. Ta stejně jako před

čtyřmi lety sází na Dalibora Horáka
z Uničova, který stranu před čtyřmi
lety dovedl k šestému místu ve volbách a následně dohodl koalici s ANO
a ČSSD a obsadil pozici jednoho z náměstků hejtmana. Sociální demokraté se před krajskými volbami 2020
v Olomouckém kraji spojili s hnutím
Patrioti Olomouckého kraje. Do
čela kandidátky se postaví lídr ČSSD
z roku 2016 Jiří Zemánek. Lídra z Prostějova si vybrali komunisté, stal se jím
Ludvík Šulda.
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21
22
33
38
40
50
52
63
64
66
68
70
82

číslo
kandidátky

Demokratická strana zelených
Svoboda přímé demokracie
Piráti a STAN
Moravané
ODS s podporou nezávislých osobností
DSSS
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
ANO 2011
ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje
KSČM
Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj
Soukromníci a ODA
Koruna Česká
Trikolóra
Rozumní

strana/koalice

Larisa Zankerová
Radim Fiala
Josef Suchánek
Dušan Tejkal
Dalibor Horák
Lumír Daněček
Pavel Mužný
Ladislav Okleštěk
Jiří Zemánek
Ludvík Šulda
Marian Jurečka
Bohuslav Coufal
Miloš Holzer
Zuzana Majerová Zahradníková
Marián Sedláček

lídr

kandidáti na hejtmana olomouckého kraje 2020

V Olomouckém kraji usiluje o post
hejtmana hned kvarteto z Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR.
Křeslo obhajuje Prostějovan Ladislav Okleštěk z ANO 2011, vyzve
ho například bývalý ministr zemědělství, předseda a poslanec lidovců Marian Jurečka, další prostějovský poslanec a druhý muž hnutí
SPD Radim Fiala či poslankyně
a místopředsedkyně nového seskupení na scéně Trikolora Zuzana Majerová Zahradníková z Olomouce.

vědět před krajskými volbami
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Koruna Česká (monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska)

Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání
lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti

Občanská demokratická strana s podporou
nezávislých starostů

•

•

•

Soukromníci a ODA
Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj (KDUČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Trikolóra hnutí občanů

•
•
•
•
Moravská a Slezská pirátská strana
Zdroj: volby.cz

Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Čech, Moravy a Slezska

•

•

Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost
a životní jistoty

Piráti a Starostové

•

•

ͣ^ǎşƚƐĞƐǀĞƐŶŝĐşƉƌŽ
ŵĢŶĞďǇůƉƌŽďůĠŵ͕͞

Demokratická strana zelených
- ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Komunistická strana Čech a Moravy

Dělnická strana sociální spravedlnosti

•

•

ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje

•

•

ANO 2011

•

Strany, hnutí a koalice kandidující ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje
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spočívá v tom, že píši o paní Horvátkové, která
není veřejnou osobou a zda mi připadá etické
pokládat si otázku, kde právě žije. Přiznám se, že
jsem v tu chvíli řešil něco jiného a docela mi trvalo, než jsem ze své zahlcené paměti vylovil, kdo
ona paní Horvátková je. Pan redaktor mi připomněl, že se jedná o onu romskou ženu pečující
o čtyři děti svých sourozenců, jež tráví svůj život
po věznicích. Jako taková na ně před pěti lety od
státu dostávala 51 tisíc korun měsíčně, 14 tisíc jí
z její odměny ovšem strhávali exekutoři vzhledem
k dluhům souvisejícím pravděpodobně se zálibou
v hracích automatech.
Peníze od státu paní Horvátková určitě pobírala
proto, aby u svých svěřenců zajistila jejich výchovu,
vzdělání a společně se školou je soustavně připravovala na jejich budoucí zaměstnání. Je myslím
celkem adekvátní, pokud se člověk zeptá, jak se jí
to daří a zda tyto děti naopak stále nejsou terčem
stížností sousedů a dalších lidí, s nimiž přicházejí
běžně do kontaktu.
Snažil jsem se panu redaktorovi Hlídacího Psa vysvětlit, že i informace o tomto způsobu zacházení
s veřejnými prostředky může být možná i více ve
„veřejném zájmu“ než například zpráva o tom, že
se Václav Klaus mladší v rámci předvolební kampaně objevil s tříkolkou na kostelním dvoře, což
byla v té době jedna z aktuálních zpráv tohoto
celostátního serveru. Požádal jsem následně o e-mailovou adresu, na niž jsem své vyjádření zaslal.
Nebylo to zbytečné? Pro vyznění článku Hlídacího Psa nepochybně ano, pro moji zvědavost
však určitě ne. Je mi totiž naprosto jasné, že článek
bude pojednávat mimo jiné o tom, jak je neetické,
aby novinář pronásledoval nebohou paní Horvátkovou pečující ze všech sil o čtyři nebohé děti
svých sourozenců. Na tento úhel pohledu má samozřejmě každý právo. Osobně jsem pouze zvědavý na to, kterak server naloží s mojí e-mailem
zaslanou odpovědí.
Například na opakovaně slíbenou autorizaci
svých vyjádření pro paní novinářku z Respektu,
z jejíhož článku jsem se mimo mnoha dalších zcela prokazatelných nepravd mimo jiné dozvěděl
o své vlastní úvaze o tom, „že bych měl být pěstounem“, čekám dodnes…
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jení se Zikmundem Lucemburským.
Vzápětí se s ním ale politicky rozešel
a po smrti svého bratra Prokopa stál na
straně Václava IV. Roku 1410 proti Zikmundovi kandidoval na krále Svaté říše
římské. Volba probíhala v situaci, kdy
žil zvolený, korunovaný, ale roku 1400
sesazený římský král Václav IV. Kurfiřti
zvolili v září 1410 za římského krále Zikmunda. Protože však nedostal potřebnou většinu hlasů, volbu 1. října opakovali a své hlasy dali Joštovi. Z titulu
římského krále se však Jošt těšil jen krátce, od 1. října 1410 do 18. ledna 1411,
kdy na brněnském Špilberku zemřel.
Byl pohřben v kostele sv. Tomáše patřícím ke klášteru augustiniánů eremitů.
Dnes Jošta připomíná vcelku podivný pomník v Brně a moravští vlastenci aspoň k jeho hrobu pokládají
květiny. Není to kapku málo?

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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nance, které Karlovi poskytl Jan Jindřich.
Kladsko držel až do roku 1388, kdy ho
směnil s českým králem Václavem IV. za
zástavu Lucemburska.
oku 1383 jmenoval Václav IV.
Jošta generálním říšským vikářem pro Itálii. Jošt se tak stal zástupcem
římského krále v italských říšských državách, což pro něj znamenalo významné
povýšení. Obnovil brněnskou mincovnu a po celou dobu vlády razil vlastní
mince včetně omezené emise dukátu.
Roku 1387 pomohl Jošt společně s Prokopem větší finanční půjčkou svému
bratranci Zikmundovi Lucemburskému k získání uherského trůnu. Odměnou jim byla část dnešního západního
Slovenska s Bratislavou. Roku 1388
jim Zikmund, který potřeboval stále
více peněz, dal do zástavy Braniborsko. Uherský král Zikmund však nebyl
schopen vyplatit zástavní částku, a tak se
Jošt stal v polovině 90. let 14. století braniborským markrabětem a držitelem
jednoho ze sedmi říšských kurfiřtských
hlasů. Kromě toho zastavil Václav IV.
Joštovi roku 1388 hrabství Lucembursko a alsaské fojtství. Jošt rychle rozšiřoval svůj majetek i politickou moc, jeho
ambice nicméně stále nebyly ukojeny.
Roku 1394 zaštítil Panskou jednotu

v revoltě proti králi Václavu IV., zatímco markrabě Prokop a králův bratr Jan
Zhořelecký zůstali na Václavově straně
Roku 1383 jmenoval Václav IV. Jošta
generálním říšským vikářem pro Itálii.
Jošt se tak stal zástupcem římského krále v italských říšských državách, což pro
něj znamenalo významné povýšení.
Obnovil brněnskou mincovnu a po celou dobu vlády razil vlastní mince včetně omezené emise dukátu. Roku 1387
pomohl Jošt společně s Prokopem větší
finanční půjčkou svému bratranci Zikmundovi Lucemburskému k získání
uherského trůnu. Odměnou jim byla
část dnešního západního Slovenska
s Bratislavou. Roku 1388 jim Zikmund,
který potřeboval stále více peněz, dal
do zástavy Braniborsko. Uherský král
Zikmund však nebyl schopen vyplatit
zástavní částku, a tak se Jošt stal v polovině 90. let 14. století braniborským
markrabětem a držitelem jednoho
ze sedmi říšských kurfiřtských hlasů.
Kromě toho zastavil Václav IV. Joštovi
roku 1388 hrabství Lucembursko a alsaské fojtství. Jošt rychle rozšiřoval svůj
majetek i politickou moc, jeho ambice
nicméně stále nebyly ukojeny. Roku
1394 zaštítil Panskou jednotu v revoltě
proti králi Václavu IV., zatímco markrabě Prokop a králův bratr Jan Zhořelecký
zůstali na Václavově straně.
dyž pak Jan Zhořelecký na jaře
1396 náhle zemřel, nevyhnul se
Jošt podezření, že Janovu vraždu zorganizoval. Spekulace o travičství však nejsou prokázány. Také roku 1402 během
dalšího panského odboje proti králi stál
Jošt na straně šlechty, tentokrát ve spo-

Stánky byly fajn
Účastním se ráda všech Hanáckých slavností, mám v oblibě především folklórní představení, nemám nic ani proti koncertům moderní muziky. Jako
sedmdesátiletá důchodkyně jsem byla například nadšená z vystoupení slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové. Ale chtěla jsem vám napsat něco jiného.
Původně jsem měla velké obavy z toho, jak letošní prostějovské hody vůbec budou vypadat a jestli je hrozba koronaviru neovlivní natolik, že nebudou
tak pestré a zábavné. Den před Hanáckými slavnostmi jsem se dočetla, že se ruší vítání hodovníků na radnici a také slavnostní průvod Hanáků. Už je to
tady, říkala jsem si… Napadlo mě, co všechno se ještě na poslední chvíli zruší a jestli má letos vůbec cenu na hodovou veselici na prostějovské náměstí
jít. Šla jsem, a vůbec nelitovala! Program byl i přes zrušení některých akcí a poměrně značná bezpečnostní opatření velice pestrý a já osobně i kamarádka
jsme si celé dva dny užily! A teď to hlavní, proč vlastně píši. Kvůli hygienické prevenci byly stánky rozmístěny na třech centrálních náměstích, aby byly
dodrženy nařízené rozestupy. Pro někoho nezvyk, ale mně se to velice líbilo. V minulých letech byly stánky napráskané jen na náměstí T. G. Masaryka,
tvořily se u nich dlouhé fronty a nebylo tam k hnutí. Teď měl každý prostoru více než dost, měl si čas prohlédnout nabízené zboží a vybrat si ho ke koupi.
Nikdo mu nedýchal na záda s tím, aby spěchal. Já osobně bych takové rozmístění stánků nechala i pro příští ročníky Hanáckých slavností.
Hana Majerská, Prostějov
3URÄY\XzLWÉDzSRWRP"
3UR]DVWXSLWHOH]½NRQQHSODWÉ"
Je dobře, že se město dohodlo se Správou železnic na zachování celé budo- Úplně skřípu zuby, když čtu o chování zastupitelky města paní Naiclerové, která
vy místního nádraží a ještě k tomu na opravě na náklady majitele. Zaujalo si na černo postavila jakousi kůlnu na zahradě a už několikrát ignorovala nařízemě pouze to, že dodnes není jasné budoucí využití této nemovitosti. Jak ní stavebního úřadu k odstranění. Já jsem si asi před osmi lety postavil u domu
tomu rozumím, místní nádraží se nejdříve za desítky milionů opraví a bude menší přístavek na zahradnické náčiní. Udali mě sousedé, přijela jakási komise
prázdné? Podle mě by se na radnici konečně měli probudit a říct už teď, co z radnice a do měsíce mi přišlo rozhodnutí, že mám přístavek zbourat pod pos prostory uvnitř budovy zamýšlí. Může se klidně stát, že Správa železnic kutou 100 tisíc korun a dalšího správního řízení. Učinil jsem tak, nemohl jsem
si dovolit riskovat pokuty. Tak by mě zajímalo, zda zákony platí pro všechny,
nádraží za sto milionů opraví a budova bude navěky prázdná!
Jindřich Malík, Prostějov nebo mají zastupitelé Prostějova nějakou výjimku? Jan Drápal, Prostějov
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arodil se jako prvorozený
syn markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra Karla IV., a jeho
druhé manželky Markéty Opavské
z rodu opavských Přemyslovců. Roku
1375 po smrti svého otce se Jošt stal
starším moravským markrabětem.
O správu Moravy se musel dělit se
svým nejmladším bratrem Prokopem
Lucemburským a Janem Soběslavem,
mladšími moravskými markrabaty.
Bratři nebyli svorní, což bylo příčinou
vleklých válek, které mezi nimi vypukly po smrti Jana Soběslava roku 1380
a trvaly s přestávkami, kdy se rivalové
krátkodobě usmiřovali, až do Prokopovy smrti v roce 1405
ošt byl po císaři druhým nejstarším
Lucemburkem a Karel IV. se právem obával, že by mezi ním a jeho syny
mohlo dojít k nástupnickým sporům.
Proto vydal koncem roku 1376 nástupnický řád, jímž proti svým dosavadním
zásadám rozdělil moc v zemích Koruny
české, aby zajistil dědická práva svým
synům a jejich potomkům. Nedlouho
poté Karel potvrdil dohodu Jošta a Jana
Soběslava o rozdělení rodového majetku
po jejich otci Janu Jindřichovi, tedy bratrovi Karla. V roce 1378 získal do zástavy
Kladsko, patrně jako kompenzaci za fi-

N

Asi každý z nás „utrpěl“ klasické vzdělání, a tak ví něco o dynastii
Lucemburků. Oslavujeme „Otce vlasti“ Karla IV., vzpomeneme si
i na jeho bojovného otce Jana, i na Václava IV. a Zikmunda, „lišku ryšavou“. Vcelku zapomenutou postavou je ovšem člen „moravské“ lucemburské větve Jošt Lucemburský „Moravský“, který
byl přesně před 610 lety zvolen římským králem. Domnívám se,
že tuto událost by stálo za to si připomenout, obzvláště když se
v učebnicích dějepisu zrovna moc nezmiňuje.

O JEDNOM SKORO ZAPOMENUTÉM VÝROČÍ

Asi se shodneme na tom, že sociální dávky jsou
peníze veřejné, nikoliv soukromé. Stát přitom ročně vyplatí na dávkách přes třicet miliard korun. Je
tedy nepochybné, že stále přibývá lidí, kteří jsou
ve svých příjmech dlouhodobě odkázaní výhradně na pomoc státu.
Přestože někteří z nich v životě nebyli zaměstnaní,
jejich příjmy na základě platných zákonů výrazně
převyšují průměrnou mzdu v ČR! V této souvislosti se přímo nabízí otázka, jak je s penězi v těchto případech nakládáno? K čemu je tito konkrétní
lidé vlastně využívají? Jak fungují v rámci společnosti, která jejich živobytí dotuje? A je například
v pořádku, že tyto peníze mimo jiné končí v rukou exekutorů kvůli dluhům vzniklým v důsledku záliby v herních automatech? Přijdou vám tyto
otázky nepřijatelné, či dokonce neetické. Některým lidem zřejmě ano.
Proč o tom píši? Volali mi z redakce Hlídacího
Psa. Jedná se o zpravodajský server, jehož motto
říká, že se na něm dělá „žurnalistika ve veřejném
zájmu“. To zní nepochybně velmi angažovaně.
Kolega redaktor byl zvědavý, jaký veřejný zájem

Proč (ne)smíme vědět, kam mizí sociální dávky?

MARTIN ZAORAL

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

www.vecernikpv.cz

7

20080611207
20092411489

Počet potvrzených pozitivních případů
na covid-19 od začátku pandemie stoupl
v Olomouckém kraji už na 2 890, zatímco
počet vyléčených osob se zastavil na čísle
1 584. Aktuálně je pozitivně testováno 1
277 lidí. Nejvíce na Olomoucku (612),

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

pak na Šumpersku (222), Prostějovsku
(210), Přerovsku (169) a Jesenicku (64).
Ve srovnání s minulými týdny přibyly
tedy v kraji stovky nakažených. Navíc
se zpětinásobil počet hospitalizovaných
pacientů. Je pořád ještě důvod k optimismu? „Musím se přiznat, že už nejsem
tak klidný jako před několika týdny, ta
čísla jsou varující. Jediné pozitivum zůstává v tom, že k poměru nakažených
ještě není tak vysoký počet hospitalizovaných pacientů. I když i tato čísla
povážlivě stoupají,“ přiznal Večerníku

PROSTĚJOV Ta čísla vzbuzují neklid. V Česku rapidně přibylo nakažených, a to včetně Prostějovska. Až pětinásobně se zvýšil počet
hospitalizovaných pacientů s covid-19 na infekčním oddělení prostějovské nemocnice. Odvolávané jsou kulturní a společenské akce,
nákazou jsou postiženy i sportovní kluby, firmy v Olomouckém kraji
a další subjekty. Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula pak hrozí následnými omezeními.

OFļV[ESBWFO½DI

návání hlídkové činnosti v centru města.
Třicet minut po čtyřiadvacáté hodině
si všimli, že bar je otevřený a uvnitř se
nacházejí lidé. Kontaktovali obsluhu
a vyzvali ji k ukončení provozu. Veškerá
zjištěná porušení hlídka zadokumentovala a oznámila příslušnému správnímu
orgánu k projednání,“ uvedl Petr Zapletal, zastupující tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
O tři dny později měli strážníci práci v tomto ohledu s mužem, který se
rozhodl nakupovat v prodejně bez
nasazené roušky. „Ve středu v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka prově-

PROSTĚJOV Bez nákazy odolávali
i jarnímu nouzovému stavu a ani dnes
nemají v Centru sociálních služeb v Brněnské ulici v Prostějově problémy
s pozitivně testovanými klienty na covid-19. A návštěvy jsou zatím v tomto
zařízení povoleny, i když s omezením.
„K dnešnímu dni nemáme v zařízení
nikoho z našich uživatelů pozitivního na
covid-19,“ ujistila Večerník během uplynulé soboty Helena Vránová, ředitelka
Centra sociálních služeb v Prostějově.

řit telefonické oznámení do jednoho
z prostějovských supermarketů, kde se
podle zaměstnanců ostrahy měl nacházet muž bez nasazené roušky na obličeji. Před prodejnou byl zkontaktován
čtyřiatřicetiletý muž. Ten se doznal,
že roušku nasazenou skutečně neměl.
Tím, že se pohyboval ve vnitřních prostorách bez ochranných prostředků
dýchacích cest, porušil nařízení ministerstva zdravotnictví. Jeho protiprávní
jednání bude projednáno u správního
orgánu. O tom strážníci všechny přítomné poučili,“ informoval Petr Zapletal.
(mik)

PRAHA, PROSTĚJOV Aby se v tom
pomalu čert vyznal. Výrazná část české
populace se ve stále nových a nových
nařízeních Ministerstva zdravotnictví už jen těžko orientuje. Mnohdy
vznikají pochyby, kde všude musíme
nosit roušku, které akce se mohou konat a které čeká zrušení. Už na konci
minulého týdne „hrozil“ nový ministr
zdravotnictví Prymula dalšími zákazy
a opatřeními, ale ještě včera byl aktuální seznam nařízení, zákazů a naopak
i výjimek, který Večerník právě nyní
přináší svým čtenářům.
Od 18. září 2020 platí
povinnost nošení roušek:
* Ve všech vnitřních prostorách staveb,
mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), dále ve školách
a školských zařízeních včetně středních
a vysokých škol, v prostředcích veřejné
dopravy (MHD, meziměstské autobusy
a vlaky, taxislužby), při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků.
Od 24. září do 7. října 2020
se mohou konat hromadné akce
* ve venkovních prostorech pokud počet účastníků nepřesáhne 1 000 osob.
S účastí až 2 000 osob, pokud lze prostor
dělit do sektorů. Pokud se akce účastní
více jak 50 osob, každý účastník má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje do maximálního počtu, se
nezapočítávají osoby, které se podílejí na
realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.
* ve vnitřních prostorách, pokud počet
účastníků nepřesáhne 500 osob, s účastí
až 1 000 osob, pokud lze prostoru dělit
do sektorů, pokud se akce účastní více
jak 50 osob, každý účastník má určeno
místo k sezení, na kterém se převážně
zdržuje. Do maximálního počtu se nezapočítávají osoby, které se podílejí na
realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.
Od 24. září do 7. října 2020
platí pro provozovny a provozy služeb:
zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22.
a 6. hodinou.
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PROSTĚJOV V prostějovském
Domově seniorů v Nerudově ulici
nyní naštěstí neregistrují žádný případ klienta nakaženého covid-19.
Přitom letos na jaře v době vyhlášeného nouzového stavu se nákaza
právě zde v objevila a třiadevadesátiletá stařenka nakonec na následky koronaviru zemřela. Ředitel
zařízení Zdeněk Libíček Večerníku
během svátečního pondělí potvrdil, že i s ohledem na zkušenosti
z jarních měsíců panují v domově
přísnější opatření.
„Musím to zaklepat na dřevo, ale v tuto
chvíli nemáme v domově žádného nakaženého pacienta a ani nikdo z personálu
není pozitivní na koronavirus. A děláme
všechno pro to, aby se situace z jara u nás
neopakovala,“ modlí se Zdeněk Libíček,
ředitel Domova seniorů v Nerudově ulici v Prostějově. Následně přiznal, že od
pátku 18. září zavedli zpřísněná opatření,

mnohem přísnější než zatím v jiných sociálních zařízeních. „Od uvedeného data
u nás panuje zákaz návštěv. V současnosti tedy nejsou možné kontakty ani mimo
areál a ani denní či víkendové odjezdy
uživatelů domů k rodinám. Zatím jsme
nezakázali možnost, aby klienti chodili
ven mimo zařízení, mohou tedy stále
chodit například do města. Ale důrazně
jsme všem našim uživatelům doporučili,
aby to nedělali, nechodili ven a zůstali raději v domově, maximálně se šli projít do
našeho parku,“ deklaruje Libíček.
Děje se tak? „Nechci všem našim klientům sahat do svědomí, ale zřejmě
někteří z nich za svými příbuznými
chodí! Je to ale velké riziko. Před několika dny mi volal člověk, že v rodině se vyskytl pozitivní případ koronaviru a babička, naše klientka, by
tedy za nimi neměla chodit,“ pokrčil
rameny ředitel Domova seniorů v Nerudově ulici. Podle svých slov je ale

připraven v případě výskytu covid-19
uvnitř domova okamžitě jednat. „Už
jsme to jednou na jaře prodělali. Pokud by se u některého z uživatelů
objevily příznaky koronaviru, ihned
bychom informovali lékaře, hygienika
i nadřízený orgán. A jsme připraveni
zahájit okamžitá opatření ve formě karantény jak u klientů, tak personálu,“
ujistil ředitel Domova seniorů Zdeněk
Libíček.
(mik)
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Jak jsou na tom v sociálním zařízení s bezpečnostními opatřeními a hlavně návštěvami? „V našem zařízení máme v současné
době návštěvy povoleny, ovšem za určitých
a přesně definovaných podmínek. Probíhají
prioritně ve venkovních prostorách centra.
Při příchodu je třeba podepsat prohlášení
o bezinfekčnosti, seznámení s pravidly návštěvy a souhlas s podmínkami návštěvy.
Následně je příchozímu změřena teplo-

Michal KADLEC

ta. V případě, že má nad 37 ˚C nebo jiný
pozitivní příznak nemoci, není návštěva
umožněna. Samozřejmě je nutné používat
roušku a před vstupem do areálu domova
i při odchodu použít dezinfekci na ruce.
Počet rodinných příslušníků na návštěvě
je stanoven na dvě osoby a čas omezen na
třicet minut,“ informovala Helena Vránová,
které se Večerník ještě přeptal, zda v centru
budou v krátké budoucnosti přijímat ještě
další opatření vzhledem ke stále rostoucím
případům nákazy koronaviru. „Denně
sledujeme situaci kolem nákazy covid-19.
Jsme v kontaktu s hygienickou stanicí v Prostějově a s praktickými lékaři našich uživatelů. Bude-li to nutné, přistoupíme k dalším
opatřením. Nevylučuji ani zákaz návštěv.
Samozřejmostí je respektování doporučení
a nařízení vlády. Situaci konzultujeme i s našim zřizovatelem Olomouckým krajem odborem sociálních věcí a panem hejtmanem,
který je nepřetržitě informován,“ uzavřela
Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních
služeb v Prostějově.
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Centru sociálních služeb zatím bez nákazy
„Klientům doporučujeme V„Návštěvy
máme povoleny, ale pouze venku,“
hlásí ředitelka Helena Vránová
nevycházet ven!“

ąHGLWHO'RPRYDVHQLRUĎY1HUXGRYøXOLFL

„Za víkend od devatenáctého do dvacátého září řešily hlídky městské policie
tři případy, které se týkaly nedodržení
mimořádného nařízení Ministerstva
zdravotnictví. Hned dvakrát se to týkalo jedné provozovny v blízkosti centra
města. Provozovatel baru měl otevřeno
a vevnitř se zdržovalo několik hostů i po
půlnoci, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Stanovenou dobu nedodržel, i když jej hlídky předem upozornily na platné nařízení, které zakazuje
přítomnost veřejnosti v provozovnách
v době od půlnoci do šesté hodiny ranní. Třetí případ strážníci zjistili při vyko-

8572'4/#4-'67$'<417i-;8$#47212Č.01%+

kteří nedodržují opatření

K připravovaným novým opatřením od
ministra zdravotnictví Romana Prymuly se však vyjadřuje zdrženlivě. „Osobně
jsem proti zavírání jakýchkoliv škol. Ale

Vyznáte se v platných opatřeních
Ministerstva zdravotnictví ČR?

v pondělí odpoledne Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje. „Ve
středu budu mít schůzku se všemi řediteli nemocnic v kraji a budeme jednat
o kapacitách v případě, že stoupne počet
pozitivně testovaných osob na covid-19,
u kterých bude potřebná hospitalizace.
Osobně budu prosazovat, aby pacienti
byli ‚rozmělněni‘ do vícero zdravotnických zařízeních, aby největší tíha nebyla
jen na prostějovské nemocnici,“ plánuje
první muž kraje.
Ten vzápětí žehral na slábnoucí disciplínu a ochotu přijmout hygienická opatření vyhlášená ministrem zdravotnictví.
„Nechápu jednotlivce, kteří odmítají
nosit roušky s tím, že jich se koronavirus
netýká a určitě se jím nenakazí. Ale co
ohleduplnost vůči ostatním? Říct, že mě
se covid-19 netýká, není stanovisko, ale
neférovost!“

„Čísla jsou varující, už nejsem tak
klidný,“ přiznává hejtman Okleštěk
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Strážníci zasahují proti těm,

PROSTĚJOV Už v několika případech museli během uplynulých
dní zasahovat prostějovští strážníci
proti ignorantům, kteří nedodržovali preventivní bezpečnostní opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
v souvislosti s hrozbou nákazy covid-19. V baru v centru města bylo
živo i po půlnoci, o pár dní později
volali městskou policii ze supermarketu, že jeden ze zákazníků neměl
nasazenou roušku...
S dodržováním opatření si hlavu nelámali v jednom z prostějovských barů
v centru města, respektive hned ve dvou.

www.vecernikpv.cz

V uplynulých čtyřech letech jsme vedli hejtmanství jinak, než tomu bylo dřív. Věnovali
jsme se nejen Olomouci a velkým městům, ale
doslova všem vesnicím od polského příhraničí
až po obce na Hané. Naše programy a priority
se nerodily v kancelářích krajského úřadu, ale
hlavně v terénu. Nastartovali jsme spoustu
změn počínaje rekordními investicemi do
oprav silnic a rozvoje venkova, zcela jsme
změnili přístup k podpoře kultury, sportu
a taky hasičů. Podařilo se nám vyřešit spoustu
problémů od podfinancovaných sociálních
služeb, váznoucí podpory podnikatelů, zanedbávaného životního prostředí nebo zastaralé hromadné dopravy. Pár příkladů: podporu kultury a sportu jsme navýšili o 170 %,
hasičům a záchranářům pomáháme částkou
70 milionů (dříve to bylo jen 20) a ztrojnásobili jsme finance na podporu venkova.
Rádi bychom v tomto trendu pokračovali.
Chceme dotáhnout všechny dopravní investice, pokračovat v rozvoji, investovat do boje
proti suchu i povodním a zároveň vytvořit
podmínky k tomu, aby od nás mladí lidé neodcházeli do Prahy nebo do zahraničí. Stejně
důležitá je změna přístupu k seniorům, kterou
jsme úspěšně nastartovali. Po zkušenostech
z nedávné doby, kdy nás prověřila koronavirová pandemie i záplavy, se navíc chceme zaměřit na to, abychom byli ještě lépe
připraveni na všechny mimořádné situace.
Pokud získáme důvěru voličů, určitě musíme
pokračovat v opravách silnic, řešit otázku vody
v krajině nebo podpořit školství tak, aby ze
škol a učilišť vycházeli lidé, které společnost
potřebuje. Více se musíme zaměřit na vědu,
výzkum a inovace. V našem kraji žije spousta
chytrých a pracovitých lidí. Máme tedy velký
potenciál, který by bylo škoda nevyužít.

• Trikolóra
• Rozumní – Petr Hannig
• Demokratická strana
 ]HOHQêFK±]DSUiYD]YtĜDW
• .RUXQDýHVNi
• Soukromníci a ODA
• 6GUXåHQtSURUHSXEOLNX
 ±56ýHFK0RUDY\
a Slezska
• 'ČOQLFNiVWUDQDVRFLiOQt
spravedlnosti
• 0RUDYDQp

Volební zisk
pod 5 %
– nezvoleni

Radim Fiala (1.) , Pavel Dopita (6.)
kandidátovi z Prostějovska budou mít
v zastupitelstvu oba.
No a pak samozřejmě zbývají
lídři komunistů (Ladislav Šulda)
i „Okamurovců“ (Radim Fiala),
o jejichž budoucích mandátech se
rovněž nepochybuje a Večerník
zároveň předpovídá i vstup do krajské
politiky pro Pavla Dopitu, dalšího
kandidáta SPD.
Sečteno a podtrženo, podle našeho
tipu bude mít Prostějovsko ve volebním období 2020 až 2024 v Zastupitelstvu Olomouckého kraje tucet
zástupců Prostějovska. A už tento
víkend se ukáže, jak moc jsme se buď
„sekli“, nebo jsme vše odhadli přesně
a správně.

Úterý 29. září 2020
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Se vzděláním souvisí také výchova praktických
lékařů a zubařů, kterých je už teď v regionu nedostatek. Kraji se podařilo zavést nové dotační
tituly, díky kterým medici nejen vystudují, ale
zároveň v regionu zůstanou pracovat.
„Na zdravotnictví úzce navazují sociální služby.
Seniorů bude přibývat a my jim dlužíme strašně
moc. Jen díky jejich pracovitosti a píli se naše
země posunula o obrovský kus dopředu. Nechceme už stavět megalomanské domovy
seniorů, ale malá zařízení s rodinnou atmosférou. Rozšíříme terénní domácí péči tak, aby
senioři mohli dožít doma – v místě, kde se
narodili a kde je jim dobře,“ vysvětluje hejtman
Okleštěk.
Další dluh minulosti, který musíme splatit,
je podpora sportu. Velkou změnu už jsme
nastartovali. Nejde ale jen o to, postavit nová
hřiště a opravit tělocvičny – jde hlavně o to,
aby si na nich děti a mladí hráli. Aby neseděli
celý den u mobilů a začali se hýbat.
„Zaměříme se na aktivní podporu trenérů a ve-

doucích kroužků. Jde o lidi, na kterých v mnoha
městech a vesnicích stojí celé sportovní kluby.
Pomůžeme jim se sebevzděláním a získáním
trenérských licencí,“ dodává Petr Vrána,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro
oblast kultury a sportu.

Když to všechno víme, proč jsme s tím už
nezačali? Začali! Některé výše zmiňované
dotační programy spustilo naše hejtmanství jako
vůbec první v Česku, ostatní projekty jsou na
startovní čáře. Jediné, co ještě potřebujeme, je čas.
Pokud nám ho voliči dají, určitě je nezklameme.

,1)2508-(

navýšili o 170 %. Na vybavení a činnost
1. KORONAVIRUS
„Jsou pro vás životy seniorů a vašich hasičů a záchranářů dáváme rekordních
blízkých důležitější než bujarý život 250 milionů. A přitom jsme výrazně
snížili krajský dluh. Dáte přednost
v nočních klubech?“
návratu ke starým ‚pořádkům‘, nebo
chcete, abychom v tom pokračovali?“
2. OLOMOUCKÝ KRAJ
„V posledních čtyřech letech jsme
3. DÌTI A SENIOØI
změnili Olomoucký kraj doslova od
základu. Nerozhodujeme v kancelářích, „Pustili jsme se do toho, o čem ostatní
ale jezdíme za Vámi do všech měst jen mluvili. Místo ‚podpory volného
a vesnic a zjišťujeme, co je pro Vás času dětí‘ jsme postavili nové hřiště
důležité. Díky tomu jsme se zaměřili na a sportovní haly. ‚Podporu učňovského
skutečně podstatné věci. Investice do školství‘ jsme proměnili v nové dílny na
silnic jsme zvýšili z 600 milionů na 1,4 středních školách. A slogan ‚myslíme
miliardy. Opravili jsme v našem kraji 679 na seniory‘ jsme nahradili stovkami
km silnic. Podporu sportu a kultury jsme milionů do modernizace domovů, ve

kterých žijí. A taky do podpory terénních služeb, aby senioři mohli zůstat co
nejdéle doma. Chcete skutečnou práci
místo politických proklamací a slibů?“

Jestli jste odpověděli třikrát ANO, víte,
koho volit.
Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje
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Každý, kdo se kolem sebe rozhlédne, uvidí
změny, kterými Olomoucký kraj v posledních čtyřech letech prošel. Máme stovky
kilometrů opravených silnic a nových
cyklostezek, ošetřovatelky v domovech
seniorů konečně nepracují za nuznou
mzdu stejně jako sestřičky v nemocnicích.
Náš region patří mezi vyhledávané turistické destinace a je místem, kde se daří
kultuře a sportu. Ještě zdaleka ale není vyhráno.
„Je spousta oblastí, na které se musíme zaměřit.
Stále se zdůrazňují investice do dopravy, ale
stejně důležité jsou i investice do naší budoucnosti
– do dětí a jejich vzdělání,“ zdůraznil Ladislav
Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Hejtmanství znovu podpoří řemeslné obory,
aby se začas nestalo, že v každém okresním
městě bude více vystudovaných sociologů
než třeba zedníků, řezníků nebo zámečníků.
Řemeslo má totiž zlaté dno a kromě toho
přináší užitek celé společnosti.

Jinak nebude změna úplná

Tohle ještě musíme dodělat

František Jura (7.) a Irena Blažková
(11.). Podle Večerníku bude „černým
koněm“ krajských voleb Občanská
demokratická strana, a z jejího pátého
(Milada Sokolová), respektive osmého
místa (Radek Wagner) by do krajského orgánu mohli vstoupit další dva
zástupci Prostějovska. To samé se týká
i v případě nové koalice ČSSD a Patriotů
Olomouckého kraje, kde bude mírným
překvapením skok Pavla Holíka z 9.
příčky, který doplní třetího Ladislava
Hynka.
Velkou neznámou je v tuto chvíli
volební výsledek Spojenců – Koalice pro Olomoucký kraj, stejně jako
Pirátů a Starostů. Předpokládáme
ovšem, že i tyto dva politické subjekty
získají značnou část hlasů a po jednom

„Proè jdu do
NUDMVNÙFKYROHE"p

ka Kolečkářová z Držovic (STAN +
Pro Olomouc), Mojmír Sokol z Otaslavic (ODS) a Ludvík Šulda ze Seloutek (KSČM).
Opravdu si neusurpujeme věštecké
schopnosti, ovšem vycházíme z reálných předpokladů a šancí jednotlivých
politických stran a hnutí na to, aby prorazily do Zastupitelstva Olomouckého
kraje. Chce to jenom maličkost – získat
od voličů potřebný pětiprocentní limit
voličských hlasů. Není snad nikoho,
kdo by předpovídal vítězství jinému
subjektu, než je hnutí ANO 2011.
A na jeho kandidátce je hned trojice
významných osobností z Prostějovska,
která dle našeho názoru nebude mít
problém získat mandáty krajských
zastupitelů - Ladislav Okleštěk (1.),

SVOBODA A PØÍMÁ DEMOKRACIE

Ludvík Šulda (1.)

KSÈM

Petr Lysek (6.)

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

František Horák (6.)

SPOJENCI – KOALICE PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

Ladislav Hynek (3.), Pavel Holík (9.)

ÈSSD + PATRIOTI OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ladislav Okleštěk (1.), František Jura (7.), Irena Blažková (11.)

ANO 2011

Milada Sokolová (5. na kandidátce)
Radek Wagner (8.)

OBÈANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
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pandemie

PROSTĚJOVUž snad nikdo nepochybuje o tom, že je tady druhá vlna
koronaviru. A hrozba nákazy ovlivňuje životy i lidem v Olomouckém
kraji a na Prostějovsku. Není se tedy čemu divit, že byly mnohé akce
zrušeny nebo přeloženy na jiný termín. Daleko horší je ovšem fakt,
že i ve zdejším regionu skokově narostl jak celkový počet infikovaných osob od začátku pandemie, tak i počet aktuálně pozitivně
testovaných a nemocných lidí. Počet zaregistrovaných případů
nakažených už dávno přesáhl počet vyléčených. A aby snad i ti nejzarputilejší odpůrci nových vládních opatření uvěřili, že covid-19
je opravdu nebezpečný, máme také neblahou zprávu z nemocnice. Počet hospitalizovaných pacientů s koronavirovou nákazou se
oproti předcházejícím týdnům zvýšil až o pětinásobek!
Nečekají nás tedy vůbec lehké týdny. Je proto nasnadě, že můžeme
očekávat nová a mnohem drastičtější opatření od nového ministra
zdravotnictví ČR Romana Prymuly. Ten se už o proběhlém víkendu
nechal slyšet, že uvažuje o dalším omezení počtu osob, které se smí
stýkat. A také o uzavření středních škol. Vývoj hrozby nákazy koronavirem vůbec není dobrý. A Večerník samozřejmě vše sleduje.
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„Čísla jsou varující, už nejsem tak
klidný,“ přiznává hejtman Okleštěk
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OD OTEVŘENÍVOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍVÁM PŘINESEME
ON-LINE REPORTÁŽ
HNEDV SOBOTU 3. ŘÍJNA OD 14:00 HODINVÁM BUDEME
PŘINÁŠET PRŮBĚŽNÉVÝSLEDKY
A OKAMŽITĚ SE DOZVÍTE I KONEČNÉ RESUMÉ!
OD PÁTEČNÍHO ODPOLEDNEVÁM BUDEME PŘINÁŠET
AKTUÁLNÍ REPORTÁŽE ODVOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ,
EXKLUZIVNÍ OHLASY NEJEN POLITIKŮ,
ALE I SAMOTNÝCH OBČANŮ PLUS FOTOGALERIE

KDO BUDE HEJTMANEM? A KDO V<TVOě KRAJSKOU KOALICI?

Po krajských volbách v roce 2012
získalo mandáty zastupitelů Olomouckého kraje devět zástupců
z Prostějovska napříč politickým
spektrem. O čtyři roky později

v roce 2016 se do krajského zastupitelstva dostalo už deset kandidátů
z Prostějovska, což Večerník tenkrát
předpovídal, přičemž se spletl pouze

o jediné křeslo. A co letos? Dojde
k dalšímu posílení vlivu Prostějovska
v Zastupitelstvu Olomouckého
kraje? Večerník je přesvědčen o tom,
že reálná šance existuje! V popředí
kandidátních stran a hnutí totiž
figuruje značné množství osobností, které mají ve volbách už tento
víkend reálnou šanci prorazit do Michal KADLEC
pětapadesátičlenného nejvyššího Pro pořádek si připomeňme, že ve
politického orgánu Olomouckého volebním období 2016 až 2020 zastupovala a hájila zájmy Prostějovska
kraje.






v Zastupitelstvu Olomouckého kraje
desítka politiků – Ladislav Okleštěk
a František Jura oba z Prostějova, Ivo
Zatloukal z Vrbátek (všichni ANO
2011), Ivana Dvořáková z Němčic





Odhad poètu mandátù

nad Hanou, Ladislav Hynek
z Kostelce na Hané (oba ČSSD),
Radim Fiala z Prostějova (SPD),
František Horák z Kostelce na Hané
(Koalice pro Olomoucký kraj), Blan-
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Večerník předpovídá, že budeme mít TUCET zastupitelů!
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totiž, aby kraj podpořil některé důležité
projekty, které pomohou právě zdejšímu
obyvatelstvu.
I v této kampani se přitom u některých kandidátů, kteří jsou odjinud, a dokonce i u některých celých stran a koalic, ozývají hlasy proti
podpoře projektů na Prostějovsku, protože už
tady toho prý máme moc. Na Facebooku například koluje video jedné kandidující koalice
proti krajské podpoře stavby šaten pro malé
protože jsou zkrátka v kampani viditelnější.
Nezapomeňte tedy ve volební místnosti na
čtyři prostějovské kroužky, protože kroužkovat se bude jistě i v jiných částech kraje. Mohlo
by se nám proto stát, že se zopakuje situace,
kdy třeba Prostějov bude mít jako nyní v krajském zastupitelstvu jediné tři zástupce. Osobností z Prostějovska je na kandidátkách opravdu hodně, takže nebudete jistě mít problém si
kroužkované najít…
(red)

Můj život je spjatý se třemi místy, která mě
velmi ovlivnila. Olomouc, kde jsem se 28. 6. 1972
narodila a žiji, Jesenicko, kde mám spoustu přátel
a znám tam téměř každý strom, a Britská Kolumbie v Kanadě, kde jsem žila šest let a naučila
se vnímat odlišnosti našich kultur,“ prozrazuje
o sobě dnes jedna z nejvýraznějších žen české
politické scény.
Volné chvíle v dětství často trávila v Jeseníkách,
kde se zrodila její láska k horám a zimním
sportům. V Olomouci vystudovala gymnázium v Hejčíně. „Tam, když jsem byla ve čtvrtém
ročníku, mě zastihla listopadová revoluce. Organizovala jsem stávku studentů a byla šťastná ze

změn, které nastaly,“ vzpomíná.
Po maturitě studovala dějiny výtvarného umění
na olomoucké univerzitě. Ve třetím ročníku ovšem studium přerušila a odcestovala do Kanady.
Tam jsem se intenzivně věnovala studiu angličtiny a narodil se mi tam můj první syn. Hodně
mě ovlivnil rovný a upřímný přístup tamních lidí
k životu, kde slovo platí a sliby se plní,“ prozrazuje
Zuzana Majerová.
Po návratu do rodné Olomouce pracovala jako
PR a projektová manažerka v neziskové organizaci P-centrum Sananim, které se zabývá
léčbou a doléčováním závislých osob, následně
začala podnikat v oboru překladatelství, tlumo-

čení a jako lektorka a učitelka anglického jazyka.
„V této činnosti jsem v rámci možností aktivní
do současnosti,“ říká politička, která má zkušenost i z pozice klíčové a projektové manažerky
zahraničního obchodu a byla také učitelkou angličtiny na základní škole.
„V osobním životě pak trávím volný čas s rodinou nejen v Olomouci, ale i na chatě v Jeseníkách. Rádi cestujeme a poznáváme krásy naší
země,“ prozrazuje první dáma Trikolóry s tím, že
mezi její další záliby patří literatura, tanec, hudba
a dobré jídlo. „A také mám dva syny, tři kocoury
a dva psy, takže se doma rozhodně nenudíme,“
říká Zuzana Majerová.

Rebelka tìlem
i duší
„Už od dětství jsem si ráda vytvářela
sama na věci svůj názor, a tudíž byla v neustálém konfliktu s tehdejším režimem. Na
gymnáziu jsem se účastnila už před listopadem 1989 všech protikomunistických demonstrací v Olomouci a Praze, podepsala
jsem petici Několik vět a s příchodem listopadové revoluce jsem organizovala stávku
studentů na hejčínském gymnáziu. Byla to
krásná doba plná euforie, naděje a očekávání.“

$QJDzRYDQRVWSURGUXKÅ
a smysl pro spravedlnost

„To je motto, které je protkáno životem celé
mé rodiny. Velkou inspirací pro mě byl můj dědeček František Dvořák, zanícený sokol – náčelník
Sokolské župy Smrčkovy v Olomouci, který po
celý svůj život bojoval za pravdu a spravedlnost
a byl za to i stíhán. Za války strávil za činnost v Sokolu tři roky v koncentračních táborech, v roce
1962 byl opět zatčen za protistátní činnost. Čtyřicet
let byl předsedou atletického oddílu v Olomouci,
vybudoval tam atletický stadion, kde se na jeho
počest běhal Memoriál Františka Dvořáka.“

Zuzana Majerová – první místopředsedkyně hnutí Trikolóra a lídr kandidátky v Olomouckém kraji

„Jsem Olomoucká rodačka, konzervativní politička, 1. místopředsedkyněTrikolóry a poslankyně Parlamentu ČR a kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje.“

„V roce 2009 jsem vstoupila do ODS, kdy
jsem převzala štafetu po tatínkovi Františku
Dvořákovi, který byl členem strany od jejího založení. V dubnu 2019 jsem z ODS vystoupila
a s Václavem Klausem mladším jsme založili
politické hnutí Trikolóra. Cesta k Trikolóře byla
dána mými osobními a intenzivními zkušenostmi z Poslanecké sněmovny.“

Politièka po tátovi

V Centru sociálních služeb zatím bez nákazy

prostějovské hokejisty. I z tohoto je vidět, že meňte zakroužkovat kandidáty z Prostějovska.
na složení zastupitelstva záleží i z hlediska jed- Každý volič totiž má možnost zakroužkovat až
čtyři kandidáty na kandidátce, kterou se roznotlivých regionů...
hodl volit. Když kandidáti dostanou alespoň
NURXzN\
pět procent kroužků, skáčou do čela kandidátpro Prostìjovsko
ky a mohou posílit zastoupení Prostějovska na
A jak může silnému hlasu Prostějovska pomo- kraji.
ci každý z nás u volební urny? Docela jednodu- Pro takový skok je jedno, kolikátý kandiše. Stačí, když se budeme řídit jednoduchým dát původně byl, ale samozřejmě větší šandoporučením: Volte, koho chcete, ale nezapo- ce mají ti, kteří jsou na kandidátce nahoře,

å,-3ą«7201267«61,2%8'28&1267,8é6(0,18/267«

Nadcházející krajské volby jsou v první
řadě soubojem politických stran a jejich koalic. Mají ale ještě jeden důležitý
rozměr. Není totiž jedno, kolik zástupců budou mít v krajském zastupitelstvu
jednotlivé části kraje. Pro nás, kteří žijeme na Prostějovsku, je podstatné, aby
ve vedení bylo co nejsilnější zastoupení
kandidátů z našeho regionu, ať už mají
ten, či onen stranický dres. Potřebujeme

Volte, koho chcete, ale kroužkujte kandidáty z Prostějovska! Vrátí se nám to, protože kraj rozhoduje o řadě důležitých projektů
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z ulice Plumlovské, tak z ulice Josefa Lady. Odběrové
místo v současné době není určeno samoplátcům, přesto se se zavedením této služby počítá v průběhu měsíce
října. Denně zvládnou v prostějovské nemocnici odběry u více než stovky pacientů, kteří se výsledek dovědí
do 48 hodin.
„Je i v zájmu města, aby nemocnice zvládla odebrat a otestovat co nejvíce pacientů. Moc apeluji na veřejnost, aby se chovala odpovědně a nákazu nepodceňovala. Zároveň však věřím, že se nám společně podaří zvládnout i tuto vlnu a všem
přeji pevné zdraví,“ uvedl primátor města František Jura.
Odběrové místo bude lidem k dispozici v pracovní
dny. Nutné je předchozí telefonické objednání na čísle
582 315 315.
(red)

původní
zpravodajství

Situace na školách však byla různá. „Situaci jsme vyhodnotili tak, že ředitelské
volno máme,“ uvedla ředitelka ZŠ Dr.
Horáka v Prostějově Jana Rubáčová.
Jedna z největších škol v regionu ponechala otevřenou jen družinu. Zatímco
poskytnutí ředitelského volna je na
zvážení každé školy, nošení roušek ve
třídách je povinnost. „Nejsem epidemiolog, z toho hlediska je nedokážu
posoudit. Ale vše je rouškami ztíženo,
vyučujícímu třeba není rozumět a představa, že je učitelé musí nosit šest i více
hodin denně… Lituji je. Ale nařízení
respektujeme,“ uvedla Rubáčová.
Podobně se k celé záležitosti staví rovněž Dalibor Ovečka, ředitel ZŠ Jana
Železného. „Je to náročné, ale pokud to
přispěje k tomu, aby školy dále fungo-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

valy, pak souhlasím,“ vyjádřil se k rouškové povinnosti. Ředitelské volno se
rozhodl udělit, i když ve škole podle
jeho slov aktuálně není nikdo v karanténě. „Konzultovali jsme to s dalšími
řediteli v Prostějově a téměř všichni
žádost o udělení ředitelského volna vyslyšeli. Novému ministrovi pak se zaváděním opatření věřím,“ dodal Ovečka.
Ředitelské volno čerpali i žáci ZŠ Majakovského ve Vrahovicích, kde nebyla
otevřena družina ani jídelna. Ke stejnému rozhodnutí přistoupili na ZŠ Kollárova. Základní škola Melantrichova
zajistila provoz školní družiny pro žáky
1. stupně. „Stravování zajištěno nebylo,“
doplnil ředitel Roman Pazdera. Na ZŠ
Palackého byl provoz omezen podle zájmu rodičů a ZŠ Valenty otevřela školní
družinu, jídelnu nikoliv.
Jedinou školou, která jela v normálním provozu, byla RG a ZŠ města Prostějova. „Po
důkladném zvážení všech argumentů jsme
se rozhodli ponechat školu v normálním
provozu. V současné době nám Krajská
hygienická stanice neoznámila žádného
nakaženého žáka a zatím jsme nezazname-

PROSTĚJOVSKO Školní rok se ještě ani pořádně nerozjel a už jsou
zde první komplikace. Některé ústavy v České republice hlásí karanténu pro jednotlivce, další musí hodně hýbat s rozvrhy hodin.
Ředitele navíc nedávno začala trápit nařízení vlády o povinnosti
nosit roušky i během vyučování. To vše v atmosféře, kdy počet
případů koronaviru roste a podle dostupných statistik se rovněž
snižuje věková kategorie těch, kteří jsou nejčastěji nakažení. K určitému uklidnění situace mělo přispět rovněž ředitelské volno, které
doporučil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

nali jediný případ přenosu přímo ve škole.
Ponecháme si volné dny raději pro případ
zásadního zhoršení situace. Preferujeme
výuku ve škole. Navíc budeme muset v pátek druhého října o jednu vyučovací hodinu zkrátit výuku ve všech třídách z důvodu
konání voleb na naší škole,“ zdůvodnil své
rozhodnutí ředitel Rostislav Halaš.
I jiné školy učily. Patřila k nim například
„základka“ v Kostelci na Hané. „Volno
jsme nedali, nemáme žádný pozitivní
případ. A vždy je lepší, když se učí,“ sdělil ředitel Oldřich Bezdomnikov, což
je také důvod, proč není apriori proti
rouškám.

Jinde jsou ovšem z jejich nošení mírně
řečeno rozpačití. „Dám vám příklad.
Učí se třeba přírodověda, pátá hodina
a musí tam být roušky. A pak stejný vyučující jde se žáky do tělocviku, kde už
být nemusí. Je to podle mě postavené
na hlavu. Druhý stupeň s rouškami
podle mě nemá velký smysl,“ svěřil se
ředitel protivanovské školy Jaroslav
Vašíček.
Oslovené školy pak vesměs odpovídají, že potvrzení ani podezření na
nákazu covid-19 u nich zatím není.
„Musím jen zaklepat, aby to tak zůstalo,“ shodují se.
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Všechno funguje dobře, jsme premianti, může se od nás učit celý svět. Takhle
nějak vypadaly proklamace české vlády
ještě v době nedávné, kdy jsme skutečně
měli v České republice jen málo případů
koronaviru (v porovnání s jinými evropskými státy) a minimální úmrtnost.
Jenže…
Jenže usnutí na vavřínech nebývá
vždy dobrou cestou. A tak, světe, div
se, najednou nejsme premiantem, ale
odstrašujícím příkladem. Současný
stav by se přitom neměl házet primárně na hygienu, jejíž pracovníci
byli vcelku pochopitelně už během
takzvané první vlny vyčerpaní a přetížení, ale na stát, že nejdříve nezajistil řádnou přípravu na první vlnu
a pak rovněž při hlasitém chvástání
podcenil i blížící se podzim.

Na Prostějovsku se zdá, že situace není
špatná. Je to ale zatím spíše dílem náhody, nebo nízkého počtu testů? Posuďte
sami na příkladu z Prostějova. Známý
byl s příznaky nemoci v pondělí poslán
do karantény. Ve středu měl jít na vyšetření, ještě později na testy. A jejich výsledek přišel v neděli – naštěstí negativní.
Ovšem nejen naštěstí pro něj a jeho
blízké, ale také pro desítky a stovky
lidí, se kterými se krátce před posláním
do karantény setkal. Pokud by byl dotyčný nakažený, všechny tyto kontakty
nebyly po celý týden trasované, v karanténě a podobně. A mohli chorobu dál
roznášet. Když se to tak vezme, pokud
se přihlédne k podobným časovým harmonogramům – těžko věřit, že by šlo
o ojedinělý případ – jsme na tom s čísly
vlastně ještě dobře.

Snaha hygieny? Zatím se zdá marná

MICHAL SOBECKÝ

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

* Pracujte s ověřenými informacemi, informujte své zaměstnance
a zákazníky.
* Přehodnoťte organizaci práce v podniku.
* Zvyšte dezinfekci provozů a větrání.
* Zajistěte pro své zaměstnance ochranné pomůcky a dostatek tekutin.
* Důrazněji vymáhejte dodržování hygienických opatření
po zaměstnancích i zákaznících.
* Připravte scénář, co se bude dít, jakmile někdo z firmy onemocní,
nebo bude v karanténě.
* Zapojte technologie do trasování pohybu zaměstnanců na pracovišti.
* Zabraňte zvýšené koncentraci zákazníků.
Podrobnější informace k jednotlivým doporučením naleznete na: www.ohkpv.cz.

Doporučení, která byla konzultována s epidemiology, obsahují výčet
všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale
i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a systematické
zajištění důležitých informací pro rozhodování vedení firem o zavádění
vnitropodnikových protiepidemických opatření. Doporučení nejsou
závazná, nicméně Hospodářská komora České republiky doporučuje
firmám je dodržovat ve vlastním zájmu.

covid-19 v provozech

ke zvýšení prevence před šířením

8 doporučení firmám a živnostníkům
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Jinak nebude změna úplná
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OD OTEVŘENÍVOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
VÁM PŘINESEME ON-LINE REPORTÁŽ
HNEDV SOBOTU 3. ŘÍJNA OD 14:00 HODIN
VÁM BUDEME PŘINÁŠET PRŮBĚŽNÉVÝSLEDKY
A OKAMŽITĚ SE DOZVÍTE I KONEČNÉ RESUMÉ!
OD PÁTEČNÍHO ODPOLEDNEVÁM BUDEME
PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ REPORTÁŽE
ODVOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ, EXKLUZIVNÍ OHLASY
NEJEN POLITIKŮ, ALE I SAMOTNÝCH
OBČANŮ PLUS FOTOGALERIE

VŠE
NA

A KDO
V<TVOě
KRAJSKOU
KOALICI?

HEJTMANEM?

KDO BUDE

pokud pan ministr něco takového vyhlásí, budu to maximálně respektovat. On
je epidemiolog a odborník, já nikoliv,“
uzavřel Ladislav Okleštěk.

PROSTĚJOV Ve spolupráci se statutárním městem Prostějov otevřela ve středu prostějovská nemocnice nové
externí odběrové místo na testy na covid-19. Zatímco dosud docházeli pacienti do infekční ambulance situované
uvnitř areálu nemocnice, nové místo se nachází ještě před
areálem, a to u pavilonu D dětského oddělení.
„Pacienti, kteří mají žádanku k odběru na covid-19 vystavenou praktickým lékařem či hygienou, se tak nebudou
mísit s ostatními návštěvníky nemocnice. Přímo u odběrového místa je rovněž vyhrazeno několik parkovacích
míst, odkud to budou mít lidé na stěr jen pár kroků. Místo není určeno pro odběry přímo z automobilu,“ sdělila
ředitelka Nemocnice Prostějov Marie Marsová.
Značení naleznou lidé přicházející či přijíždějící jak

uvedl primátor František Jura

018¦8'&'0ª1.1/17%-¦*1-4#,' ,'<26-;84')+107
-$.286ª/8%8'(0ª7 KJDIWD „Je v zájmu města otestovat co nejvíce lidí,“

volby 2020

PROSTĚJOV Tento týden jsou před námi toliko očekávané
volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. V pátek 2. října ve
14.00 hodin se otevřou volební místnosti i v desítkách okrsků
na Prostějovsku. Pokud byste nestihli dát svůj hlas vybranému
subjektu napoprvé, můžete přijít odvolit i v sobotu 3. října v
době do 8.00 do 14.00 hodin. Existují i také výjimky pro možnost volby pozitivně testovaných lidí na COVID-19, kterým bude umožněno tzv. in-drive hlasování buďto ze svého automobilu už ve středu 30. září, nebo lze oznámit krajskému úřadu,
že se žádá příjezd speciální volební komise. Tu budou tvořit
členové drive-in týmu a s přenosnou volební schránkou přijedou za občanem až domů. Podrobnější informace ke všem
možnostem, jak odvolit, najdete ve speciální příloze KRAJSKÉ
VOLBY, která je součástí dnešního vydání Večerníku. Na dvaatřiceti stránkách vám také poradíme v případě, pokud ještě nemáte jasného favorita, komu dáte svůj hlas. Na výběr je přitom
z patnácti politických subjektů, za které kandiduje 665 osob.
Letošní krajské volby mohou do jisté míry ovlivnit také přísná
hygienická opatření a podle vyjádření některých politiků i expertů, může hrozba nákazy koronavirem snížit samotnou volební účast. Večerník ale pevně věří, že voliči na Prostějovsku se
nezaleknou a k urnám přijdou. Na kandidátních listinách totiž
figuruje spousta výrazných osobností z regionu a pokud chceme, aby se v příštím krajském zastupitelstvu projevil jejich vliv,
nesmíme u víkendových voleb prostě chybět!
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ǀĄŶş͍
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ŬŽŶƵ͕ ƉƎĞƐŶĢũŝ ǀǇŚůĄƓĐĞ͕ ŬƚĞƌĄ ŵĄ
ŽŵĞǌŝƚƉĞŶşǌĞƉƌŽĂƐŝƐƚĞŶƚǇǀĞƓŬŽͲ
ůĄĐŚ͘dŽũĞĚůŽƵŚŽĚŽďĢũƓşǌĄůĞǎŝƚŽƐƚ͕
ŬĚǇƚĂŬǌǀĂŶĄŝŶŬůƵǌĞďǇůĂŶĂƐƚĂǀĞŶĂ
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ďĞǌŽŚůĞĚƵŶĂƉƎŝƉŽŵşŶŬǇĂƉƌŽƚĞƐͲ
ƚǇ ŽĚďŽƌŶĠ ǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ͕ ŶĂ ĐŽǎ ũƐĞŵ
ƵƉŽǌŽƌŸŽǀĂůĂ͘ĄůĞƉƎŝƉƌĂǀƵũŝũŝǎŽƉĂͲ
ŬŽǀĂŶĢŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĞǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬŽƵ
ƚĞŵĂƚŝŬŽƵ͕ũĞŶƚĂĚŽďĂŬŽƌŽŶĂǀŝƌŽǀĄ
ŶĄŵ ŵŽĐ ŶĞƉƎĞũĞ͘ ^ŶĂĚ ƐĞ ƉŽĚĂƎş
ƌĞĂůŝǌŽǀĂƚũŝǎƉƎŝƉƌĂǀĞŶĄŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕
ŬƚĞƌĄ ŵĂƉƵũĞ Ă ƉƎŝďůŝǎƵũĞ ƉŽƚƎĞďǇ
Ă ŽƐƵĚǇ ŵůĂĚǉĐŚ ůŝĚş ŽƉŽƵƓƚĢũşĐşĐŚ
ĚĢƚƐŬĠĚŽŵŽǀǇ͘͞
yyĂďǉǀĄƚĞƐĞƚĂŬĠĂŬƚƵĄůŶşĞŬŽŶŽͲ
ŵŝĐŬŽƵƐŝƚƵĂĐşǀĞƐƚĄƚĢ͍
ͣsĞůŵŝŵŶĞǌŶĞƉŽŬŽũƵũĞŚŽƐƉŽĚĄƎͲ
ƐŬĄƐŝƚƵĂĐĞ͕ƉƎĞƐŶĢũŝǌĂĚůƵǎĞŶŽƐƚŶĂƓş
ǌĞŵĢ͘ WĞŶşǌĞ ũĚŽƵ ŶĂ ƉƌŽĚůƵǎŽǀĄŶş
ŶĞƎĞƓĞŶşŬƌŝǌĞ͕ŬƚĞƌĄďǇǀǇũĂƐŶŝůĂǎŝͲ
ǀŽƚĂƐĐŚŽƉŶŽƐƚēŝŶĂŽƉĂŬŶĞŵŽǎŶŽƐƚ
ĚĂůƓşŚŽ ĨƵŶŐŽǀĄŶş ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ĨŝƌĞŵ͘
dŽ ǀŝĚşŵ ũĂŬŽ ŽƉƌĂǀĚƵ ǀĞůŬĠ ƌŝǌŝŬŽ

1¿YxWøYD9UFKRVODYLFH
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ƉƌŽďƵĚŽƵĐŶŽƐƚŶĂƓşǌĞŵĢĂŶĂƓŝĐŚ
ĚĢƚş Ă ǀŶƵŬƽ͘ dĂŬ Ɛŝ ŶĂƓŝ ƉƎĞĚŬŽǀĠ͕
ǌĞũŵĠŶĂƵŶĄƐŶĂ,ĂŶĠ͕ŚŽƐƉŽĚĂƎŝƚ
ŶŝŬĚǇŶĞĚŽǀŽůŝůŝ͘ůƵŚũĞƉƌŽƐƚĢĚůƵŚ
ĂŶĞŶşƉƌĂǀĚŽƵ͕ǎĞƐĞŶĞďƵĚĞŵƵƐĞƚ
ƉůĂƚŝƚ͊͞
yyēĞŵƵƐĞǀĢŶƵũĞƚĞƉƎşŵŽǀƉƌŽͲ
ƐƚĢũŽǀƐŬĠŵƌĞŐŝŽŶƵ͍
ͣEĂƉƎşŬůĂĚ ƚƎĞƚşŚŽ ǌĄƎş ũƐĞŵ ƐĞ ǌƷͲ
ēĂƐƚŶŝůĂ ũĞĚŶĄŶş ƐĞ ƐƚĂƌŽƐƚǇ dŽǀĂͲ
ēŽǀĂ Ă ŽŬŽůŶşĐŚ ǀĞƐŶŝĐ ǀ dĄǎĂůĞĐŚ͘
ǇůĂũƐĞŵƐĞǌŶĄŵĞŶĂƐƉĞƚŝēŶşĂŬĐş
ŽďēĂŶƽŽďĐş͕ŬƚĞƌĄƉŽǎĂĚƵũĞǀǇƎĞƓĞͲ
ŶşŶĂƉƌŽƐƚŽďĞǌƉƌĞĐĞĚĞŶƚŶşƐŝƚƵĂĐĞ
ƐƉƌƽũĞǌĚĞŵƚĢǎŬǉĐŚŬĂŵŝŽŶƽƉƎĞƐ
ĚŽƚēĞŶĠ ŽďĐĞ͘ ^ ƚŽƵƚŽ ĂŬƚŝǀŝƚŽƵ
ǀĞůŵŝ ƐŽƵŚůĂƐşŵ Ă ƉŽĚƉŽƌƵũŝ ũĂŬ
ůŽŬĄůŶşƎĞƓĞŶşŶĂůĠŚĂǀĠƐŝƚƵĂĐĞ͕ƚĂŬ
ŬŽŶĐĞƉēŶş ĐĞůŽƌĞƉƵďůŝŬŽǀĠ ƎĞƓĞŶş͘

1¿YxWøYD.RQLFH

ƷēĂƐƚŶşŵ ƐĞ ŝ ũĞĚŶĄŶş
KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ĚŽƉƌĂǀŶşͲ
ŚŽĨſƌĂǀƷƚĞƌǉĚĞǀĢƚĂĚǀĂͲ
ĐĄƚĠŚŽ ǌĄƎş͕ ŬƚĞƌĠ ƉŽƎĄĚĄ
KŬƌĞƐŶş ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĄ ŬŽͲ
ŵŽƌĂ͘  ĚĂůƓşĐŚ ĂŬĐş͕ ŬƚĞͲ
ƌĠ ŵŽŚŽƵ ƉŽŵŽĐŝ ůŝĚĞŵ
ƐƵǎŽǀĂŶǉŵƚĢǎŬŽƵŬĂŵŝŽͲ
ŶŽǀŽƵĚŽƉƌĂǀŽƵǀŵĂůǉĐŚ
ŽďĐşĐŚ͘^ƉŽƵƐƚĂĂŬĐş͕ŬƚĞƌĠ
ŵĢůǇũŝǎŶĢŬŽůŝŬƌĄƚƉƌŽďĢŚŶŽƵƚ͕ŶĂͲ
ƉƎşŬůĂĚ WůĞƐ ƐĞŶŝŽƌƽ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕
ďǇůĂ Ŭǀƽůŝ ŶĞďĞǌƉĞēş ŬŽƌŽŶĂǀŝƌŽǀĠ
ŝŶĨĞŬĐĞ ǌƌƵƓĞŶĂ͘ sĞ ēƚǀƌƚĞŬ ēƚǇƎŝͲ
ĂĚǀĂĐĄƚĠŚŽ ǌĄƎş ĚŽƉŽůĞĚŶĞ ũƐĞŵ
ŶĂǀƓƚşǀŝůĂ ƐƚĄŶĞŬ ƉƎŝƉƌĂǀĞŶǉ Ŭ ƉƌĞͲ
ǌĞŶƚĂĐŝ ŚĂƌŝƚǇ <ŽŶŝĐĞ͘ :Ğ ŵŝ Đƚş
ƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂƚ Ɛ ƚşŵƚŽ ƐƵďũĞŬƚĞŵ͕
ƉƌŽƚŽǎĞǀşŵ͕ǎĞǀƚŽŵƚŽƌĞŐŝŽŶƵũĞ
ƚŽũĞĚŝŶǉƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĚŽŵĄĐşƉĠēĞ͘
sǎĚǇũƐĞŵũĞƉŽĚƉŽƌŽǀĂůĂ͕ũŝǎŽĚĚŽď
ŵĠŚŽĨƵŶŐŽǀĄŶşǀƌĂĚĢKůŽŵŽƵĐŬĠͲ
ŚŽ ŬƌĂũĞ͘ sĞ ƐƚĞũŶǉ ĚĞŶ ŽĚƉŽůĞĚŶĞ
ƉƌŽďĢŚůŽ ƐůĂǀŶŽƐƚŶş ŽƚĞǀƎĞŶş ŚƎŝƓƚĢ
ƵŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůǇǀŽďĐŝsƌĐŚŽƐůĂǀŝĐĞ͕
ŬƚĞƌĠũƐĞŵƐŝƐƌĂĚŽƐƚşƵǎŝůĂ͘ŽƚĠƚŽ
ŽďĐĞũĞǌĚşŵĚŽĐĞůĂēĂƐƚŽ͕ĂŬĐĞǌĚĞ
ďǉǀĂũşǀĞůŵŝǀǇĚĂƎĞŶĠ͊EŽĂǀƉĄƚĞŬ
ƉĢƚĂĚǀĂĐĄƚĠŚŽ ǌĄƎş ũƐĞŵ ďǇůĂ ƚĂŬͲ
ǌǀĂŶĢĚŽŵĂǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘EĂǀƓƚşǀŝůĂ
ũƐĞŵ ĞŶ ŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚ ĚǀĞƎş ǌĚĞũƓş
ŚĂƌŝƚǇ ŶĂ ĂůŝďŽƌĐĞ͘ ^ ƎĞĚŝƚĞůĞŵ
&ƌĂŶƚŝƓŬĞŵ,ǇŶŬĞŵĂƐƉĂŶşǀĞĚŽƵĐş
ũƐĞŵƉƌŽďƌĂůĂƉŽĚůĞŵŶĞŵŝŵŽƎĄĚͲ
ŶĢĚƽůĞǎŝƚĠƉƌŽďůĠŵǇ͕ŬƚĞƌĠƉŽƐŬǇƚŽͲ
ǀĂƚĞůĞƉĠēĞǀŚĂƌŝƚĢƚƌĄƉş͘WŽǀĂǎƵũŝ
ǌĂŶĞǌďǇƚŶĠƷƉƌĂǀƵǌĄŬŽŶƽ͕ŬŽŵƉĞͲ
ƚĞŶĐşĂǌĂƉŽũĞŶşŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂĚŽ

(QVQCTEJKX,%JCN¾PMQXÆ

ƉŽŵŽĐŝǀƉĠēŝŽƐƚĂƌƓşĂŚĂŶĚŝĐĂƉŽͲ
ǀĂŶĠŽďēĂŶǇ͘͞
yyWĂŶşƐĞŶĄƚŽƌŬŽ͕ĐŽǀĄƐǀƉŽƐůĞĚŶş
ĚŽďĢŶĞũǀşĐĞǌŶĞƉŽŬŽũƵũĞ͍
ͣ:ĂŬŽǀƓŝĐŚŶŝƐůĞĚƵũŝĚƌĂŵĂƚŝĐŬǉŶĄͲ
ƌƽƐƚ ŶĂŬĂǎĞŶǉĐŚ ŬŽƌŽŶĂǀŝƌĞŵ ǌǀĂͲ
Ŷǉŵ ĐŽǀŝĚͲϭϵ͘ ƉƌĄǀǇ ƐůĞĚƵũĞŵĞ
ƐƉŽůĞēŶĢ͕ ũĞŶ ƐĞ ǀ ēĂƐƚŽ ƉƌŽƚŝĐŚƽĚͲ
ŶǉĐŚ ǀǇũĄĚƎĞŶşĐŚ ŶĢŬĚǇ ǌƚƌĄĐşŵĞ͘
hǀŝĚşŵĞ͕ ĐŽ ƉƎŝŶĞƐĞ ŶĄŚůĄ ǀǉŵĢŶĂ
ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͘ :ĞŶ ďǇĐŚŽŵ
ŶĞŵĢůŝƌĞǌŝŐŶŽǀĂƚŶĂĚƽƌĂǌŶĂŽƐŽďͲ
ŶşƐǀŽďŽĚƵ͕ǌĂƌƵēĞŶŽƵjƐƚĂǀŽƵĞƐͲ
ŬĠƌĞƉƵďůŝŬǇ͘ZŽǀŶĢǎƉŽůŝƚŝĐŝďǇŵĢůŝ
ǀĄǎŝƚǀƚŽŵƚŽƐŵǇƐůƵǀƓĞĐŚŶĂŽƉĂƚͲ
ƎĞŶşĂŬƌŽŬǇ͘sĢƎşŵ͕ǎĞŶĂƓŝŽďēĂŶĠ
ũƐŽƵ ƌŽǌƵŵŶş Ă ĚŝƐĐŝƉůŝŶŽǀĂŶş Ă ǎĞ
ĨŽƌŵĂ ĚŽƉŽƌƵēĞŶş ŵƽǎĞ ƉŽŵŽĐŝ͘
KƉƌĂǀĚƵ ďǇĐŚ ďǇůĂ ǌŶĞƉŽŬŽũĞŶĂ
ǌƌƵƓĞŶşŵ ǀǉƵŬǇ ǀĞ ƓŬŽůĄĐŚ͕ ƉƌŽƚŽͲ
ǎĞ ƚĂŬƚŽ Ƶǎ ĚĢƚŝ ǌƚƌĄĐş ǀĞůŬŽƵ ēĄƐƚ
ǀǌĚĢůĄǀĂĐşŚŽƉƌŽĐĞƐƵ͘ƚƌŽĐŚƵǌũŝͲ
ŶĠŚŽ ƐŽƵĚŬƵ ʹ ǌĂ ǀƓĞĐŚ ŽŬŽůŶŽƐƚş
ǀǎĚǇĂǌŶŽǀƵŽƉĂŬƵũŝ͕ǎĞƷƐƉĢĐŚǀĞ
ǀŽůďĄĐŚŶĞǌŶĂŵĞŶĄŽďƐĂǌĞŶşĚŽďǇͲ
ƚĠŚŽƷǌĞŵş͘ǌŽĚƉŽǀĢĚŶĠŚŽƐƉŽͲ
ĚĂƎĞŶş Ɛ ŬĂǎĚŽƵ ƐǀĢƎĞŶŽƵ ŬŽƌƵŶŽƵ
ŵƵƐşďǉƚƐĂŵŽǌƎĞũŵŽƐƚş͘͞
;ƉƌͿ
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aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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Pošty na Prostìjovsku hromadnì
mìní otevírací dobu

PROSTĚJOVSKO Připravte se na změny. S tímto vzkazem vyrukovala na obyvatele řady menších měst a vesnic Česká pošta. Zatímco
zprvu to vypadalo, že se bude úprava otevírací doby týkat pouze
jedné pobočky přímo v Prostějově a pak v Němčicích nad Hanou,
nyní je ale vše jinak. Pošty mění svoji otevíračku tak nějak hromadně. Obyvatelé vzdálených koutů Prostějovska jako Nezamyslice,
Protivanov nebo Vrbátky se tak nyní musí připravit na to, že se v některé dny prostě na poštu nedostanou. A tato skutečnost některé lidi
už nyní, necelý týden před spuštěním, pořádně štve.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Státní podnik Česká pošta trvale hlásá, že se snaží poskytovat lepší služby,
ale zároveň šetřit a nebýt v červených
číslech. Jedním z kroků by měla být
také změna otevírací doby. „Hlavními
důvody, které podnik vedly k tomuto
rozhodnutí, jsou zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat
otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro
klienty a zároveň v návaznosti na přijatá

hygienická opatření. Další důvody jsou
jednak proklientské a jednak ekonomické. Opatření umožní lepší využití
volných kapacit na pobočkách pošt,“
ozřejmila Česká pošta na svých internetových stránkách.
Ve výsledku změní otevírací dobu na
1253 svých pobočkách včetně těch na
Prostějovsku. Zatímco dosud mnohde
měly pobočky každý všední den otevřeno stejně, nově zde budou změny. Podle
části starostů k lepšímu. „Budeme mít
dva dny v týdnu otevřeno do šesti místo
do pěti,“ oznámil starosta Nezamyslic
Vlastimil Michlíček. Změny spíše kvituje. „Asi je to potřeba. Pokud to chtějí
táhnout se stávajícím počtem lidí…
Obyvatelé našeho městyse o změnách

736("'1"0&

Prostějovsko (sob) - Rybáři budou
během konce září a října okupovat
řadu rybníků na Prostějovsku. Minulou sobotu došlo k výlovu jednoho
z hamerských rybníků, další je na
řadě 10. října. Prostějovský rybník
bude v péči rybářů 3. října, sedmnáctého zase bude probíhat výlov
v Čelechovicích a týden nato se rybáři z Moravského rybářského svazu
přemístí do Otaslavic.

'RÄNDMÉVHNDQDOL]DFH
Hamry (mls) - Po Soběsukách a Žárovicích zůstávají Hamry poslední
místní částí Plumlova, kde dosud
není kanalizace. To by se v dohledné
době mělo změnit. „SFŽP již rozhodlo o poskytnutí dotace na výstavbu splaškové kanalizace v Hamrech,“
uvedla plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

8]DYÉUND)LELFKRY\
MHXNRQFH
Foto: www.mistopisy.cz

vědí, zatím jsem ale nezaznamenal pozitivní ani negativní ohlasy. Lidi prostě
změnu přijali, jaká je,“ vyjádřil se dále
starosta.
Poněkud jiný názor a jiná zkušenost
panují o nějakých deset kilometrů dál
na západ. Otaslavice jsou o něco menší
než Nezamyslice, ale i je postihla změna. Podle starosty ovšem k horšímu.
„Nadšení lidí nad novinkou nezná

mezí...,“ poznamenal ironicky starosta
Marek Hýbl. Zdejší pošta rovněž bude
mít nově odlišnou pracovní dobu v jednotlivých dnech. Nadšení ale v Otaslavicích nepanuje. „Máme třináct set obyvatel a jsme spádoví zhruba pro další
tisícovku. A teď jsou mnozí naštvaní, že
musí dohledávat a číhat, kdy je ve který
den otevřeno a kdy ne,“ nebral si servítky starosta Otaslavic. A vyjádřil ne-

spokojenost i s dosavadními službami
pošty. „Doručování je tragické. Dopisy
nedochází, jindy zase na jiná popisná
čísla. Tímhle tomu jen dali korunu,“
rozčiluje se Hýbl.
Na to, co skutečně novinka na řadě
pošt přinese, si ale ještě musíme počkat.
Přinejmenším do čtvrtka 1. října, kdy
pobočky České pošty vyrukují s novou
otevírací dobou.

3HWLFHY1÷PéLFÊFKd2VNO¾GFHFKFHPHUR]KRGQRXWYUHIHUHQGXq
Dokument podepsalo 565 občanů dvoutisícového města

NĚMČICE NAD HANOU Kolem tohoto bude ještě mela! Jak
už Večerník informoval, zastupitelé v Němčicích nad Hanou nezjistili jsme
dávno posvětili rozšíření skládky na okraji města. Na základě
toho by její provoz měl fungovat
zhruba o dva roky déle, než bylo
původně plánováno. Skládkovat
by se zde tedy mělo až do roku
2027. Proti tomuto rozhodnutí se ovšem ze strany mnohých
z místních obyvatel zvedla vlna
5MN¾FMW PC QMTCLK 0÷OéKE RTQXQ\WLG
nevole. Jejím důsledkem je petiURQNGéPQUV5WG\ Foto: www.suez.cz
ce, která žádá o vypsání referenda v dané záležitosti.
565 obyvatel ze zhruba dvoutisíco- věci rozhodovalo pouze devět
Petici za vypsání referenda ohled- vého města. A to určitě není málo. z patnácti zastupitelů, ale aby se
ně rozšíření skládky již podepsalo „Nechceme, aby o takto závažné k ní mohl vyjádřit každý z obča-

nů města,“ vysvětlil motivaci pro
sepsání petice dlouholetý kritik
vedení města Jiří Zatloukal.
O petici uprostřed uplynulého
týdne jednala rada města. „Vzali
jsme ji na vědomí s tím, že ji předložíme zastupitelstvu, které se sejde koncem října,“ potvrdil starosta Němčic nad Hanou Jan Vrána,
jehož jsme se zeptali, co si o celé
záležitosti myslí on sám. „Každý
občan má právo tímto způsobem
vyjádřit svůj názor. To je demokracie. Pokud bude referendum skutečně vypsáno, byl bych rád, aby
se lidé rozhodovali podle relevant-

ních a úplných informací, nikoliv
pouze na základě vlastních emocí,“
komentoval Vrána.
Skládka na okraji Němčic nad Hanou u místních jitří emoce již řadu
let. Na jedné straně její provoz přináší miliony korun do městského
rozpočtu, které městu v uplynulých letech dopomohly k jasně
patrnému rozvoji. Kromě toho
umožňuje, aby poplatky za odpad
byly v Němčicích ve srovnání s jinými obcemi na skutečně velmi
nízké úrovni. Na straně druhé si
někteří z místních v souvislosti s ní
stěžují zejména na zápach a byli by
nejraději, kdyby byla co nejdříve
uzavřena.
(mls)

Na stezce U Lázničků zranil cyklista dítě,

U Vrbiček zvažují zavedení vstupného
MOSTKOVICE,
PLUMLOV
Předpovědi se naplnily. Už od začátku výstavby cyklostezky kolem
plumlovské přehrady protínající
mimo jiné pláž U Lázničků se objevovaly chmurné vize, že v tomto
úseku může dojít ke zranění. Důvodem byli cyklisté projíždějící
v místech, kudy chodí plavci do
vody. Celá cyklostezka sice dosud
nebyla dokončena, ale už na ní ke
střetu došlo.

Na øadì míst
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Ohlédli jsme se za sezónou na obou plumlovských plážích

jediné možné řešení vidí umístění
značky „Cyklisto, sesedni z kola“ po
celou délku pláže. „Je otázka, zda to
lidé budou dodržovat. Překážky zabraňující jim jízdu po stále nedokončené cyklostezce nedávno rozebrali
a naházeli do přehrady,“ upozornil
Večerník Láznička, „jehož“ pláž
žila zejména z tradičních diskoték.
„Vzhledem ke ztrátám mě mrzí, že mi
umožněno je provozovat i běMartin ZAORAL nebylo
hem září,“ posteskl si Láznička, který
Veškeré dění na pláži U Lázničků jinak další výraznější změny nechystá.
bylo limitováno právě výstavbou stez3ODWLWÄLQHSODWLW"
ky kolem přehrady. Právě tam došlo
v průběhu prázdnin k úrazu. „Dalo Na druhém břehu přehrady si na nic
se to čekat. Cyklista jedoucí rychle zásadnějšího nestěžovali. „Návštěvsrazil dítě, které šlo do vody. Naštěstí nost během prázdnin nebyla díky
se nic vážného kromě modřin a boulí zvýšenému zájmu na přelomu čer- 2N¾å78TDKéGMQåKXKNQQR÷VP÷MQNKMX[FCąGPÚEJCMEÊ
Foto: Martin Zaoral
na hlavě nestalo. Nicméně předpoklá- vence a srpna tak úplně špatná. Co
dám, že to nebyl poslední podobný nám ovšem letos opravdu chybělo, zvyklí,“ zhodnotil provozovatel pláže dení vstupného, jako je tomu naproti
případ,“ vyjádřil se provozovatel pláže bylo více větších akcí. Konala se jich U Vrbiček Radek Kocourek, kterého U Lázničků. „Musím přiznat, že se
U Lázničků Miloš Láznička, jenž jako zhruba polovina toho, co býváme jsme se zeptali, zda stále zvažuje zave- k této variantě přikláním. Dosud však

Držovice (sob) - Dva týdny se mohou někdy zdát nekonečné. Tento
pocit nepochybně sdílí nejeden řidič, který využívá spojnici Vrahovic
a Držovic. Fibichova ulice byla totiž
až do tohoto týdne uzavřena, důvodem byly práce na kanalizaci. Automobily tak čekala několikakilometrová objížďka. V poslední době se
přitom nejednalo o jediný dopravní
problém v místě, před časem byl
třeba opravován most přes dálnici
D46. Dopravní omezení by ale nyní
mělo být zrušené, konečný termín
pro dokončení prací byl stanoven na
30. září.
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Prostějovsko (mls) - Tak to je šňůra!
Už od roku 2005 je nejvyšším dobrovolným hasičem na Prostějovsku Jan
Brabec. Ten byl v sobotu 12. září opět
zvolen starostou Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska na dalších pět let, tedy až do roku 2025.

9'REURFKRYÈ
]NRQWUROXMÉELRNRULGRU
Dobrochov (sob) - Stromy, voda
a místo pro relaxaci. Biocentrum na
okraji Dobrochova by mělo zpříjemnit život jak obyvatelům obce, tak zvěři, která v okolí žije. „Jednak má za úkol
zadržet vodu v krajině, někteří lidé se
sem chodí i koupat, je to příjemné
místo pro procházky. A v blízkosti
obce není ani vodní tok, takže se sem
chodí napít i zvěř,“ vysvětlil starosta
obce Miroslav Kříž a hlásí, že biocentrum je nyní téměř hotové. „Provedli
jsme údržbu, sečení a podobně. Začátkem října ale ještě uděláme kontrolu a v případě uschlých stromů budeme žádat prováděcí firmu o výměnu,“
uvedl starosta obce k projektu, který
stál přes osm milionů korun. V budoucnu by starosta podle vlastních
slov v místě nechal zbudovat i přístřešek s ohništěm.

1RY½O½YNDSÔHV5RPzL
Bělecký Mlýn (mls) - Nová lávka
přes Romži by měla vyrůst u Běleckého Mlýna. Povede od parkoviště u vlakové zastávky a díky ní bude zpřístupněn zdejší parčík. Autoři jejího návrhu
našli inspiraci ve známém alpském
turistickém středisku Schladming.

EXKLUZIVNĚ
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není rozhodnuto. Sečení trávy, úklid
odpadků, vyvážení žumpy ze záchodů a další provozní záležitosti stojí
nemálo peněz a předpokládám, že ani
případné symbolické vstupné by je
nebylo schopno zcela pokrýt. Nicméně určitě by se nám přece jen dýchalo
lépe. Teď jde o to, zda bychom jím neodradili příliš mnoho lidí,“ přemítal
Kocourek, jenž připomněl, že vstupné se na pláži U Vrbiček v minulosti
skutečně platilo.

0RÔLFHUR]vÉÔÉvNRONX
Mořice (sob) - Větší i bezpečnější.
Taková by měla být již brzy školka
v Mořicích. Místní zastupitelé se
domluvili, že dají zelenou rozšíření
školky a taky úpravě některých jejích částí. Informoval o tom na webu
obce starosta Tomáš Pavelka. „Na
začátku října začne stavba Stavební úpravy MŠ Mořice, kde dochází
k úpravám stropů ve školce, vznikne
nová umývárna a únikové schodiště.
Školka bude moci následně zvýšit
svou kapacitu z 21 na 25 dětí,“ sdělil starosta obce k úpravám budovy
v centru obce.
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Pětatřicetiletý řidič motocyklu
Benelli, kterého uplynulý pátek
25. září před sedmnáctou hodinou
kontrolovali prostějovští policisté
v Bedihošti, má velký problém.
Muž se podrobil orientačnímu
testu na jiné návykové látky, který
byl pozitivní na amfetamin a tak
byl převezen k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve.
Za jízdu pod vlivem jiné návykové
látky mu hrozí pokuta od 2 500
do 20 000 korun a zákaz činnosti
od šesti měsíců do jednoho roku.
Právní kvalifikace se může změnit
na základě výsledků hodnot návykových látek v těle.

Jel pod pervitinem

V přesně nezjištěné době přes
noc z 25. na 26. září se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
prodejny potravin v obci na
Němčicku. Po násilném vniknutí
prodejnu prohledal a odcizil z ní
šest kartonů cigaret různých značek, dvě lahve alkoholu a z pokladny mince v celkové částce 4
000 korun. Celková výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na 10 250 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádež. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Vykradl potraviny

V dosud přesně nezjištěné době
přes noc z 19. na 20. září se zatím nezjištěný pachatel vloupal
na zahradu v katastru Lipové. Po
poškození plotu se na pozemku
násilím vloupal do plechového
kontejneru, ze kterého odcizil
hliníkový žebřík, lanový zvedák,
čerpadlo na vodu, prodlužovací
kabel, šest prázdných sudů o objemu 50–120 litrů a osm padesátilitrových sudů i se švestkovým
kvasem. Nešťastný majitel způsobenou škodu předběžně vyčíslil
na bezmála 20 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli
v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Přišel i o švestkový kvas
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měl přijít potlesk,“ žertoval jeden z nich
a povzbuzoval velmi nepočetné publikum, které se na zámecké nádvoří začalo
vydatněji trousit až po patnácté hodině.
„Teď si dáme žonglování s pěti míčky,“
prozradil kejklíř. Vyhodil je…, spadly
prostě na zem. Bylo vidět, že si účinkující dokáže z lidí i ze sebe dělat srandu, což
diváci okamžitě ocenili. Kromě toho ale
předvedl řadu pěkných představení s kuželkami, míčky, diabolem, na závěr taky
balancování deštníku na bradě.
„Program fungoval, vše celkem prima.
Ale počasí, prognóza byla taková, že lidé
nemají nikam chodit, že víkend proprší.
Pokud k tomu připočteme koronavirus,
před nímž všichni varují, toto je holt výsledek,“ smutnil kastelán plumlovského
zámku Pavel Zástěra.
Třídenní slavnosti vskutku začaly neslavně. „Otočilo se tedy asi sto padesát

čelně střetl s jednašedesátiletou ženou jedoucí v protisměru na elektrokole a poté
vyjel mimo komunikaci do pole. Žena po
střetu s vozidlem upadla a utrpěla zranění,
se kterým byla převezena do nemocnice,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 25 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů policisté na místě
vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření. Po
prohlídce poškození vozidla policisté na
8Q\KFNQRQéGNPÊOP¾TC\WUE[MNKUVMQWUMQP místě zadrželi osvědčení o jeho registraci,“
éKNQKULÊ\FPÊOMQNGORQwMQ\GPÆXRQNKXGFNG poskytl ještě další fakta k nehodě Kořínek.
UKNPKEG
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(mik)

KOVÁLOVICE K závažné dopravní
nehodě došlo v samém závěru předminulého týdne na silnici u Koválovic.
Mladý cizinec se s osobním vozidlem ve
svém pruhu neudržel a srazil elektrocyklistku v protisměru! Jednašedesátiletá
žena skončila se zraněním v nemocnici.
„V neděli dvacátého září před sedmnáctou hodinou došlo v katastru obce Koválovice k čelnímu střetu Škody Fabie
s cyklistkou. Devatenáctiletý řidič Fabie
cizí státní příslušnosti jedoucí od Prasklic
zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky a v pravotočivé zatáčce
s vozidlem přejel do protisměru. Tam se

ROZSTÁNÍ Už v autoškole se učíme, že je řidič povinen dát přednost
autobusům vyjíždějícím ze zastávky.
K něčemu takovému došlo v pátek
dopoledne v Rozstání, kde se střetl
autobus s osobním vozidlem. Pokutu
dostali oba šoféři!
„V pátek pětadvacátého září po desáté
hodině došlo u autobusové zastávky
v Rozstání k dopravní nehodě linkového autobusu s osobním automobilem. K nehodě došlo při vyjíždění
autobusu ze zastávky u krajnice. Devětačtyřicetiletý řidič busu ohrozil
dvaašedesátiletého řidiče osobního
automobilu Mazda, který však dle
zákona o silničním provozu má autobusu vyjíždějícímu ze zastávky dát
přednost v jízdě. Při nehodě došlo ke
střetu levého předního nárazníku autobusu s pravým zadním nárazníkem

vyčíslena na 10 000 korun. „Alkohol
u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přestupky obou řidičů vyřešili na místě uložením pokut v příkazním řízení,“ dodal
Kořínek.
(mik)
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osobního automobilu,“ popsal situaci
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně

Cizinec vjel do protisměru, Srážka autobusu s „osobákem“
srazil ženu na elektrokole
Pokutu dostali oba šoféři

5QXCR¾NGP¾LGFPC\JTFKPGMUQDQVPÊJQFPG
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vážlivců se skutečně našlo. „Mně se to
líbilo, bylo to pěkné. Osobně ale vztah
k sokolnictví nemám,“ sdělil třeba Filip
Maťhal.
Venku už to v sobotním odpoledne vypadalo s počasím lépe a tak přišla chvíle
kejklířů, kteří ukázali další čísla. „Tak teď

-TQO÷éÊUGNUG×éKPMWLÊEÊORQFCąKNQFQRTQITCOW\CRQLKVKFKX¾M[
Foto: Michal Sobecký
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ganizátory Sokolnických slavností zle
zahrály. A tak se velká část programu už
od soboty 26. září přesunula do sklepení pod kamenný sál. I tak ale bylo na co
se dívat.
Vzduchem se to hemžilo dravci, které
předváděl sokolník Marek „Monty“
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Počasí, to jsme si objednali, zní často
během venkovních kulturních nebo
sportovních akcí. V Plumlově však
tato věta nezazněla, právě naopak.
Pokud by některý ze sokolníků spílal
nebesům, těžko by se tomu dalo divit.
Mračna a zprvu taky déšť si totiž s or-

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Přibyl. „Ve středověku mohla sokolničit
jen nejvyšší šlechta, a k tomu kněží. Ti
byli vždycky něco trošičku více, takže
ve středověku třeba mohli lovit jestřábem,“ vyprávěl například. Neopomenul ani roli ptáků při popravách. „Vzali
odsouzeného na pranýř, rozpárali prsa
a nechali dravce, ať se nakrmí. A bylo
jim jedno, že je to člověk,“ poznamenal
Přibyl. Poté ukazoval káně a sovu pálenou, představil oba ptačí druhy. Dodával k tomu mnohé zajímavosti. Třeba
tu, že noční dravci, tedy i sovy, mají
úspěšnost lovu okolo 90 procent, zatímco denní jen asi 10 procent. Zmínil
také krmení, což je pro chovatele osmi
ptáků dost podstatná záležitost. „Nedává se jim vepřové, protože je moc tučné.
Ani ryby, ty nejsou naopak dostatečně
vydatné,“ prozradil Marek „Monty“
Přibyl. Stejně tak to, že sovy mohou
otáčet hlavu i o 270 stupňů. Na závěr
každé ukázky pak vyzval děti, aby si vyzkoušely sokolnickou rukavici a pár od-

Akci poznamenalo špatné počasí. A hrozba koronaviru...

PLUMLOV Ptáci, kam se jen člověk podívá, do toho historické kostýmy, kejklíři, zkrátka vše, co si zhruba člověk představí pod pojmem Sokolnické slavnosti. Už jen z názvu je jasné,
že kdo trpí ornitofobií, ten se musel celý prodloužený víkend
vyhýbat Plumlovu obloukem. Kromě běžných opeřenců zde
bylo díky sokolníkům pár nočních i denních dravců navíc. Kdo
ale má pro strach uděláno a touto fobií netrpí, ten se dozvěděl mnoho nového. Nebo se pobavil s kejklíři předvádějícími
často kousky, které svět neviděl. A to někdy doslova... U toho
Večerník prostě nemohl chybět.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

cího týdne. „Snad do měsíce by pak měla
být stavba zkolaudována,“ dodal.
Bezpečnostní zábradlí není jedinou věcí,
která by měla v tomto místě zabránit střetu cyklistů a aut jedoucích po rušné silnici
mezi Prostějovem a Ohrozimí. Tou další
je snížení maximální povolené rychlosti
v tomto úseku na 50 km/hod.
Nová asfaltová stezka vedoucí od Tiché
do Mostkovic navazuje na oblíbenou

a hojně využívanou cyklostezku klikatící
se lesoparkem Hloučela. Stavět se začala
letos na jaře, dokončena byla nedlouho
po začátku letních prázdnin. Celkové
náklady na její výstavbu činily 4,7 milionu korun. Do budoucna Mostkovice
plánují její protažení až k místnímu letnímu kinu, kde by mohla navázat na právě
dokončovanou stezku kolem plumlovské
přehrady.

<¾VCTCU[PCFNQWJQFQMQPéGPÆE[MNQUVG\EGX\DW\WLÊWRTQ
LÊåF÷LÊEÊEJE[MNKUVčąCFWQV¾\GM
Foto: Martin Zaoral
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PIVÍN Velké plány měli letos v Pivíně.
Obec se chystala dlouho vně i uvnitř
opravit školku. Investice za necelých
9 milionů korun měla řadu cílů jako
například úsporu tepla nebo hezčí
vzhled budovy, ale také její modernizaci. Po letech už to bylo potřeba.
„Od té doby, co byla školka postavena,
neproběhla nikdy kompletní rekon-

strukce. Byla zde pouze nová okna.
Nyní došlo k zateplení fasády i střechy,
výměně elektrických rozvodů, radiátorů a podlah,“ vypočítal některé věci,
které měly projít opravou, starosta obce
Kamil Štětař. Mnohých změn si ale už
všimly i děti. Kromě toho, že budova
zvenčí nově působí veselejším dojmem,
dostane i nové vybavení. „Je zde nový

nábytek a chystáme také interaktivní tabuli, která by měla děti dostat k užívání
technologií současné digitální doby,“ vysvětlil Štětař s tím, že bude tato novinka
využívána jak ke hře, tak k učení. Sama
oprava školky začala na začátku prázdnin
a koncem srpna už finišovaly práce na interiéru. To vše i za pomoci dobrovolníků
z řad místních obyvatel.
(sob)

Sláva! Pivín opravil školku. Po øadì let

Cyklostezka vede na území Mostkovic.
Zábrany na ní se rozhodla nainstalovat
obec, neboť se stavbu dosud nepodařilo
zkolaudovat. „Policisté si jako podmínku
pro kolaudaci dodatečně stanovili nutnost umístění bezpečnostního zábradlí.
To bude složeno ze tří částí, které přehradí
cyklostezku a vytvoří jakési průchozí esíčko. Tím nebude možné projet, cyklisté
zde tedy budou nuceni z kola sesednout,“
nastínil mostkovický starosta Jaroslav
Peška s tím, že zábradlí by se mělo na cyklostezce objevit už v průběhu nadcházejí-

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE Tohle působí hodně
zvláštně... Již v průběhu uplynulých
letních prázdnin byla dokončena cyklostezka vedoucí kolem Hloučely od Tiché až k frekventované Ohrozimské ulici. Přestože ji od té doby využívají stovky
cyklistů denně, objevily se nedávno na
jejím konci masivní zábrany. Večerník
zajímalo, proč a kdy by měly zmizet?
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mateřské i základní škole,“ prozradila
Večerníku místostarostka obce Adéla
Palíšková.
Část prostředků na rekonstrukci Vrchoslavice vyhrály v soutěži Vesnice roku.
Zbylého více než půlmilionu korun
doplatila obec. Díky tomu hřiště září
novotou,
prolézačky i houpačky jsou
nové. „Rekonstrukce
přišla po pětačtyřiceti
letech. Poprvé za tu dobu
se jedná o větší zásah do podoby
zahrady školky. Houpačky a prolézačky
sloužily opravdu od roku 1975,“ poznamenala Palíšková k zahradě, která bude
slavnostně otevřena tento čtvrtek 24.
září od 16,00 hodin.
(sob)

NĚMČICE NAD HANOU Po více
jak roce intenzivních prací je hotovo. Už loni v červnu odstartovaly na
základní škole v Němčicích nad Hanou rozsáhlé opravy.
V budově došlo ke kompletní výměně
elektroinstalace i rozvodů vody a odpadů.
Vyměněny byly podlahy a dveře. Budova
získala novou střechu a v podkroví vznikly tři nové učebny. Všechny učebny byly
zrekonstruované a moderně vybavené.

Náklady na projekt převýšily 100 milionů korun, zhruba polovinu z této částky
Němčice získaly díky dotaci z evropských
peněz, zbytek daly z vlastního rozpočtu.
„Vše je hotové, výuka byla zahájena
normálně 1. září, nicméně i po tomto
termínu probíhalo jakési zabydlování.
Oficiální otevření nové školy máme
naplánováno na čtvrtek 15. října,“ prozradil Večerníku starosta Němčic nad
Hanou Jan Vrána.
(sob)

byla dokončena

Stamilionová rekonstrukce

<CJTCFC\COCVGąUMQWwMQNQWXG8TEJQUNCXKEÊEJRQV÷wÊF÷VKPQXÚOKRTQNÆ\CéMCOK
KFQRTCXPÊOJąKwV÷O
Foto: Facebook
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VRCHOSLAVICE Větší, hezčí
a zajímavější. Takové je po zásahu
obce hřiště za mateřskou školou ve
Vrchoslavicích, které aktuálně nabízí klasickou sestavu prolézaček,
houpaček nebo pískoviště. Nově
je vytvořeno také dopravní hřiště,
které poslouží nejen dětem
z místní mateřinky.
Celý komplex se
tak dočkal jak
úprav, tak rozšíření o prvek, který
u venkovských škol a školek není
úplně obvyklý.
„Vznikla myšlenka na zpevněnou
plochu tak, aby se využila pro vznik
dopravního hřiště. Bude nově sloužit

Stalo se tak po téměř půlstoletí
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LEŠANY Tady mají smůlu. Velmi
dlouho bojovalo vedení Lešan
za zachování provozu obchodu
v obci. Nakonec se jednoho vietnamského obchodníka podařilo
sehnat. Navzdory tomu zůstává
krámek poměrně často uzavřen.
Důvody jsou různé, naposledy
se tak stalo po návštěvě zástupců
Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), kteří do Lešan zavítali uplynulou středu 23.
září.
Obchod v Lešanech 35 let fungoval
v obecní budově vhodně situované
do středu obce. Před třemi roky ho
tehdejší nájemce opustil. Aby se
zlepšily podmínky v provozovně,
nechala obec na objektu za 400 tisíc

korun opravit střechu. I přesto se
nový nájemce hledal hodně složitě.
Nakonec se to za velmi výhodných
podmínek přece jen podařilo. I poté
však dle místních jeho provozovatel
mívá i dlouhé týdny zavřeno. „Trvalo to několik měsíců, údajně to bylo
kvůli tomu, že se musel na nějaký
čas vrátit do Vietnamu z rodinných
důvodů,“ prozradil Večerníku jeden
z místních.
Když obchod po delší pauze nedávno opět otevřel, navštívili ho uprostřed uplynulého týdne hygienici.
A hned ho zas zavřeli. Špína totiž
byla všude. „Důvodem uzavření byl

zjistili jsme
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výskyt myšího trusu, výrazně
zanedbaný úklid, hromadění
odpadů, výrazné znečištění
všech prostor, nečistoty na
podlaze, regálech či zařízeních
a poškození stěn,“ vyjmenovala SZPI na svých internetových stránkách.
Kdy se provoz podaří opět obnovit, v tuto chvíli není vůbec
jasné, o víkendu zůstával stále
zavřený a jeho provozovatele se Večerníku nepodařilo
kontaktovat.
(mls)

8.GwCPGEJUGQDEJQFPCEJ¾\ÊRąÊOQXGUVąGFWXGUPKEGXGFGPÊQDEG
FNQWJQDQLQXCNQ\CLGJQ\¾EJTCPW,GJQUVCXXwCMJ[IKGPKM[X[F÷UKN
Foto: SZPI
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lidí, což je vzhledem k přípravám prostě
málo. Navíc to může být vzhledem ke
zhoršující se hygienické situaci poslední akce na nějakou dobu,“ povzdechl si
Zástěra.
O mnoho více důvodů k úsměvu neměl ani ve zbývajících dvou dnech víkendu, kdy Sokolnické lovy na zámku
v Plumlově probíhaly. Během neděle
a svátečního pondělí se ještě představila
významná šermířská i divadelní společnost Fuente Ovejuna, kejklíř a fakír
Zdeněk Vlček či skupina historického
šermu Nuntius Regis. Kovářské řemeslo
předváděl mistr Jakub, práci na hrnčířském kruhu Skřítkova řemeslná dílna.
Připraveny byly pohádky pro nejmenší
s Petrem Šenkyříkem, speciální kostýmované prohlídky vysokým zámkem
a již zmíněné netradiční prohlídky hradních sklepů.

BYLI JSME
U TOHO

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

POZOR,
LOVÍ! SOKOLNICKÉ SLAVNOSTI UKÁZALY DRAVCE V PLNÉ KRÁSE
Pozor, loví! Sokolnické slavnosti ukázaly dravce v plné kráse
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www.vecernikpv.cz

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Prostějovský primátor František
Jura se považuje za soutěživý typ
PROSTĚJOV Primátor Statutárního města Prostějova František
Jura (na snímku s vnukem) má za
sebou čtyři roky práce v krajské
samosprávě. Než se stal na podzim
roku 2018 prvním mužem Prostějova, zastával funkci náměstka
hejtmana Olomouckého kraje se
zaměřením pro kulturu, sport,
památkovou péči a volný čas.
Po uvolnění tohoto postu zůstal
členem rady a tento post by rád
obhájil i ve víkendových volbách
do zastupitelstva Olomouckého
kraje. Zároveň bude zanedlouho
již v polovině jeho mandát na radnici. Při této příležitosti jsme jej
požádali o rozhovor o jeho práci
pro kraj i pro město.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOZÁK
yy Jak hodnotíte svoje čtyři roky
působení na hejtmanství?
„Celou éru vidím jako velmi pracovní období. První dva roky jsem působil jako náměstek hejtmana. Po své
volbě prostějovským primátorem
jsem se placené funkce na kraji vzdal,
ale zůstal členem rady s prakticky
stoprocentní účastí na všech zasedáních. Bral jsem práci pro občany
Olomouckého kraje od prvního dne
velmi vážně a beru ji tak pořád. Když
jsem se stal náměstkem hejtmana,
museli jsme znovu vybudovat odbor
kultury a sportu. Ve volebním období před námi totiž zanikl a tímto
tématem se zabývalo jen oddělení
spadající pod odbor školství. Já jsem
celoživotní fanda sportu a mnoho let
v něm pracuji. Vím, že je to důležitá
agenda, která si zaslouží pozornost.
Dokonce dlouhodobě hovořím
o potřebě zřídit ministerstvo sportu
a věřím, že se ho jednou dočkáme.“
yy Co bylo druhým úkolem?
„Správně nastavit pravidla dotací
a dát podpoře sportu i kultury jasný
řád. To se nám, myslím, povedlo.
Stanovili jsme jednoznačná kritéria
a řekli, za jakých podmínek je možné
získat peníze z krajského rozpočtu.
Navíc jsme zřídili zcela nové dotační programy. V případě sportu to je
výstavba a rekonstrukce sportovišť,
díky níž se do okrajových částí měst

i do řady obcí vrací život do zanedbaných areálů, případně vznikají
zcela nové. Kraj podporuje obnovu
sokoloven, venkovních ploch i důstojného zázemí, aby se děti i dospělí měli například kde převléknout
nebo osprchovat. V programu je
ročně zhruba sto milionů korun,
to už je v regionu doopravdy vidět.
V Prostějově jsme například tímto
způsobem opakovaně pomohli sokolům. Letos to bylo jejich nohejbalové hřiště, které bude sloužit nejen
členům této organizace, ale i každému zájemci zvenčí. Podobné to bylo
v případě kultury, na okraj zmíním
obnovu kulturních domů v obcích
do tří tisíc obyvatel. Chátrající budovy v obcích, na jejichž opravy starostové neměli peníze, najednou ožívají, odehrává se v nich čilý spolkový
život, pořádají se koncerty, vystupují
zde divadla. Kulturu vidím jako službu pro každého, kdo o ni projeví zájem. A občané si zaslouží, aby se na
ni dostali i v místě svého bydliště,
nejen v okresním, nebo dokonce
krajském městě.“
yy Po dvou letech jste ovšem
svou kancelář náměstka hejtmana opustil. Proč?
„Práce na hejtmanství pro mě byla
velkou školou, díky ní jsem se hodně
naučil. A když naše kandidátní listina
dostala ve zdejších komunálních volbách nejvíce hlasů, bylo logické, že tu
pomyslnou rukavici zvednu a funkci
primátora Prostějova přijmu. Vnitřně
to bylo těžké rozhodování, nešel jsem
takříkajíc ‚za lepším‘, spíše naopak. Kdo
někdy sleduje zasedání zastupitelstva
města, ten asi ví, o čem mluvím. Ale já
mám výzvy rád a jsem bojovník, takže to asi nemohlo dopadnout jinak.
V Radě Olomouckého kraje pracuji
pořád, ale už to není moje povolání. Ale
stále chci svým dílem přispět k tomu,
aby se našim lidem v Olomouckém
kraji žilo lépe.“
yy Je výhodné být krajským radním a prostějovským primátorem?
„Kdybych chtěl zažertovat, tak řeknu, že vám rozhodně nehrozí nějaká zahálka, pořád máte co dělat.
(úsměv) Třeba jen přečíst podkladové materiály pro jednání krajské
rady nebo zastupitelstva je práce
na mnoho hodin. Ale jinak to nejde, nejdříve se musíte s celou věcí
seznámit a teprve pak si můžete vytvořit nějaký názor a podle něj následně hlasovat. Nicméně pro měs-

vizitka
FRANTIŠEK JURA
✓ narodil se 25. ledna 1969 v Ostravě
✓ je ženatý a má pět dětí – Jakuba,
Stanislava, Martina, Adama a Hanku
✓ čerstvě je už dvojnásobným dědečkem
✓ základní školu absolvoval v Bedihošti
✓ vystudoval Střední zemědělskou
a technickou školu ve Vyškově
✓ absolvent dvou vysokých škol, a to Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci, a Pedagogické fakulty Univerzity Jana
Amose Komenského v Praze. Na první univerzitě vystudoval obor
management sportu a trenérství, na druhé pak andragogiku
✓ v letech 1992 až 2000 pracoval jako strážník u Městské policie v Prostějově
✓ následně do roku 2010 působil v Justiční stráži u Okresního soudu
v Prostějově a ve Vězeňské službě ve Vazební věznici v Olomouci
✓ od roku 2011 působí jako generální manažer a následně předseda
1.SK Prostějov
✓ v roce 2014 se stal zastupitelem Prostějova za hnutí ANO 2011
✓ 8. listopadu 2016 byl jmenován náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, postu se vzdal v prosinci 2018, od té doby je členem rady
✓ 6. října 2018 jako lídr hnutí ANO 2011 zvítězil v komunálních
volbách v Prostějově a 30. října se stal primátorem statutárního
města Prostějova
zajímavost: mezi jeho záliby patří práce na chatě a rocková hudba, je
fanoušky pražské Sparty

to Prostějov je to samozřejmě velká
výhoda. Daří se nám připravovat
řadu společných projektů, případně získávat podporu Olomouckého kraje pro investice, na které by
magistrát sám o sobě neměl peníze.
Mám také možnost zdůrazňovat, jak
jsou pro naše město některé věci důležité, vznášet konkrétní argumenty,
vést věcnou diskusi. To je samozřejmě velmi důležité, protože ať bude
rozpočet kraje jakýkoliv, nikdy nebudou peníze na všechno.“
yy Na čem konkrétně se
město podílelo společně s krajem?
„Jedním z velkých témat Prostějova i celého regionu je doprava
a dopravní obslužnost. A já v této souvislosti musím zmínit například Plumlovskou
ulici, jejíž rekonstrukce podle mě dopadla
velmi dobře. Dále to
byla třeba letos v létě
Vápenice. Zmíním
také téma severního obchvatu, který
se buduje. Na něj
bude navazovat severozápadní kvadrant,
tam nás ještě spousta
práce čeká. A v příštím
roce můžeme počítat
s rekonstrukcí Vrahovické ulice, která je
další důležitou dopravní tepnou naše-
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Stojím nohama pevně na zemi, nebuduji
žádné milionářské sídlo, jen s manželkou
chceme svoje děti a vnoučata vídat co nejčastěji.
V panelákovém bytě je to přece jen složitější…

Foto: archiv F. Jury

ho města. V případě kultury musíme Olomouckému kraji poděkovat
například za podporu Prostějovského kulturního léta, na které přispěl
zhruba milionem korun. Pokud jde
o sport, hejtmanství se finančně podílí například na výstavbě nového zázemí pro hokejovou mládež u našeho
zimního stadionu, na výstavbě sportovní haly na Vápenici i na investicích
do fotbalových hřišť pro naši mládež
v areálu Za Olympijskou ulicí.“
yy Nemůžeme se nezeptat na
téma, které se v posledních
týdnech objevilo v jednom celostátním deníku a následně
na sociálních sítích opozičních
zastupitelů. Tím je výstavba vašeho rodinného domu. Titulky
a text článků naznačují, že jste
čerpal nějakou výhodu ze své
funkce primátora. Můžete se
k tomu vyjádřit?
„Máte pravdu, že titulky a obsah několika článků jednoho konkrétního
autora to naznačovaly. Je to ovšem
absolutní lež. Žádnou výhodu jsem
nečerpal. Tím bych mohl svoje vyjádření ukončit, ale já k tomu ještě dodám pár vysvětlujících vět. Aktuální
podoba příslušného zákona se snaží
odlehčit přetíženým stavebním úřadům. Říká totiž, že každý papír a každé razítko nemusí nutně jít úřední
poštou. Pokud na sebe stavebník vezme zodpovědnost ‚oběhat‘ si spoustu
institucí sám, nic mu v tom nebrání.
Musí splnit přesně stejné podmínky

pro povolení stavby jako kdokoliv
jiný, ale může toho dosáhnout rychleji. Je to běžný postup, prostějovský
magistrát takto ročně postupuje zhruba v padesáti případech, dokonce to
nabízí jako zcela regulérní možnost
na svých internetových stránkách.
Také jiné magistráty v České republice jdou touto cestou. Je rutinní, je vyzkoušená a je zákonná. A úřadům ulevuje od přemíry byrokracie. Všechno
jsou to známá fakta. O to více
mě mrzí, že jeden konkrétní
člověk píše stejný článek
bez nových informací stále
dokola jako na kolovrátku.
A ještě více mě mrzí, že se
toho v předvolebním čase
chápou někteří naši opoziční
zastupitelé, pro které se tahle
zvláštní úroveň politické kultury
založené na pomluvách a udávání
stala normou. Myslím, že to nemá
nikdo zapotřebí. Je mi padesát let,
celý život chodím do práce
a pro svou rodinu chci
menší rodinný
dům na poměrně malém po-

zemku ve Vrahovicích. Stojím nohama pevně na zemi, nebuduji žádné
milionářské sídlo, jen s manželkou
chceme svoje děti a vnoučata vídat co
nejčastěji. V panelákovém bytě je to
přece jen složitější.“
yy Když zmiňujete svou rodinu,
víme, že jste se stal podruhé
dědečkem…

„Ano, to je pravda. Po vnukovi se
nám narodila i vnučka. Máme z toho
obrovskou radost. Jsme velká rodina, která drží při sobě, to mi pomáhá
‚dobíjet baterky‘ po náročných obdobích, která mám jako primátor za
sebou. A jak znám své blízké, už brzy
musím počítat s nekompromisní
zpětnou vazbou týkající se vybavení
dětských hřišť a dalších aktivit pro
rodiče s malými dětmi. A je to tak
dobře, politik nesmí žít v nějakém
skleníku.“
yy Máte tedy energii pokračovat
dál na radnici i na kraji?
„To rozhodně mám, jsem soutěživý typ, který se nevzdává. Pokud
mi občané dají důvěru, budu dál
bojovat za Prostějov i celé Prostějovsko na všech frontách.“

Foto: archiv F. Jury
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AQUAPARK MÁ ZA SEBOU KATASTROFÁLNÍ SEZÓNU
„Až v srpnu se podařilo sezónu alespoň částečně zachránit,“
odechl si šéf Domovní správy Vladimír Průša

PROSTĚJOV Časté deště a chladné počasí. A k tomu všemu ten prokletý koronavirus! Podmínky letošní sezóny provozovatelům koupališť prostě nepřály a stejně
tak se tváří i jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša. Aquapark má za
sebou nejhorší sezónu své třináctileté historie jak z hlediska návštěvnosti, tak
i objemu tržeb. Ten je sice podobný loňským výdělkům, ale jen v důsledku toho, že největší prostějovské koupaliště letos drobátko zvýšilo cenu
vstupného. A Vrahovice? Ani tady se rekordy netrhaly...

,CMFQMN¾F¾LGFPCVGN&QOQXPÊURT¾X[8NCFKOÊT2TčwCQD÷MQWRCNKwV÷D[NCNGVQUMXčNK
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nejsou uzavřeny, ale naštěstí nebudou
tak nepříznivé, jak se v červenci zdálo.
Jakmile budeme mít všechno pohromadě, hlavně vynaložené náklady, uvidíme, jakých finančních ztrát dosáhne-
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me celkově,“ vysvětlil Průša, kterého
jsme se zeptali, zda se letos podařilo
zajistit na obou koupalištích dostatečně erudovaný personál. To bylo totiž
v nedávné minulosti značným pro-

3 000 000

Podmínky pro zahájení letošní koupací sezóny byly skutečně tristní a už
od začátku se tušilo, že návštěvnost
koupališť bude hodně zaostávat za
předcházejícími roky. „Start byl hodně
ovlivněn tím, že jsme jak aquapark, tak
vrahovické koupaliště otevírali s měsíčním zpožděním. Bylo to v době nouzového stavu a nikdo tehdy nevěděl, co
bude. Když v prvních dnech uprostřed
června začali chodit první návštěvníci,

1 210 000

Michal
KADLEC

3 666 000

pro Večerník

pořád jsem ještě věřil, že se celá sezóna
bude nakonec vyvíjet slibně. Bohužel
lidí moc nechodilo, ani když bylo pěkně. Během července pak následovala
dlouhá období dešťů a chladného počasí. Sezóna v aquaparku i ve Vrahovicích prostě byla jedna z nejhorších
v historii, obzvláště červen a červenec
nepřál koupání. Své sehrála i obava lidí
kvůli koronaviru. Naštěstí v srpnu bylo
již počasí shovívavější a částečně se podařilo sezónu zachránit,“ konstatoval
pro Večerník Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy, která obě prostějovská koupaliště provozuje.
Večerníku poskytl také údaje o výši
letošních tržeb, avšak o celkových ekonomických dopadech zatím nechtěl
hovořit. „Ekonomické výsledky ještě

2019

2020

blémem. „Personál byl v dostatečném
počtu, a to i díky tomu, že jsme mohli
využít kmenové zaměstnance z městských lázní,“ podotkl šéf Domovní
správy.
Zatímco do aquaparku letos přišla
nejslabší návštěva v jeho historii,
Vrahovice na tom byly kupodivu
zhruba stejně jako vloni. A to bylo
zdejší koupaliště v loňském roce
otevřeno po generální rekonstrukci
jen pár týdnů, na jaře se na něm totiž
ještě vychytávaly stavební „mouchy“,
na které návštěvníci v roce 2019
sami upozornili. „Koupaliště už je
v plné výbavě, funguje velice dobře
a od návštěvníků slyšíme jen chválu. Důkazem je i to, že na rozdíl od
aquaparku byla návštěvnost skutečně stejná jako v loňském roce,“ přidal
alespoň jednu pozitivní zprávu z letošní sezóny Vladimír Průša.
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PROSTĚJOV Množství vyprodukovaného komunálního odpadu
a také bioodpadu v Prostějově se
letos oproti předchozím létům
výrazně zvýšilo. Podle radních za
to mohou zřejmě letošní opatření
v souvislosti s pandemií covid-19,
kdy domácnosti využívaly více
balených potravin. Každopádně
tím i náklady na likvidaci odpadu
rostou.
Odbor správy a údržby majetku
města pravidelně měsíčně vyhodnocuje množství a náklady na likvidaci
jednotlivých složek komunálního
odpadu svezeného od občanů a uloženého ve sběrných dvorech. „Od
začátku roku 2020 v porovnání s ro-
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NA KOLA NESEDLI
PROSTĚJOV Z Prostějova až
do Dubu nad Moravou měli
v sobotu dopoledne odjet na
kolech primátoři Prostějova,
Olomouce a Přerova. Hvězdicová jízda primátorů však byla
dva dny před jejím začátkem
zrušena.
Primátoři tří sousedních měst
František Jura, Miroslav Žbánek
a Petr Měřínský se měli vydat na
jízdních kolech na trať v sobotu
v devět hodin ráno, přičemž start
se měl uskutečnit před prostějovskou radnicí. Organizátoři ale akci
zrušili, důvodem ovšem nebyla
hrozba koronaviru. „Důvodem je
předpokládaný silný déšť a celkově nepříznivé počasí,“ uvedli už
ve čtvrtek pořadatelé Hvězdicové
jízdy primátorů. „Chtěl jsem zase
udělat něco zdravého pro své tělo,
škoda,“ okomentoval zrušenou
jízdu na kolech prostějovský primátor František Jura.
(mik)

kem 2019 jsme zaznamenali nárůst
množství jak směsného odpadu, tak
i všech složek tříděného odpadu, tedy
plastu, papíru, skla a rovněž bioodpadu. Možnou příčinou jsou patrně
opatření v souvislostí s pandemií
covid-19, kdy obyvatelé nakupovali
více balených potravin a domácnosti
produkovaly více odpadů. Dále zaznamenáváme nárůst také v případě
svezeného bioodpadu. Zde se jedná
o období bohaté na srážky, což vede
k rychlejšímu růstu trávy a k její nutné
časté likvidaci a odvozu,“ okomentoval situaci první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Na základě skutečně fakturovaných
nákladů za likvidaci komunálních

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dar pro chránìnou
dílnu

2 772 000

PŮVODNÍ
zpravodajství
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odpadů za období od ledna
do srpna tohoto roku
bude třeba vydat částku
ve výši 9,4 milionu korun. „Průměrnou výši
měsíčních nákladů za
svoz, sběr a nakládání
s komunálním odpadem
do konce roku 2020 odhadujeme asi na 4,3 milionu korun,
z čehož je zřejmé, že náklady za likvidaci odpadu za měsíce září až listopad
2020 budou asi 13 milionů korun,“
vypočítal Pospíšil.
Náklady a množstvím vyprodukovaného odpadu v Prostějově se
Večerník bude podrobněji zabý(mik)
vat v příštím vydání.
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Prostějov (mik) – Chráněná dílna
SENZA získá od magistrátu kancelářské stoly a konferenční židle.
„Považujeme za správné poskytnout chráněné dílně nábytek, který magistrát již nepotřebuje. Může
dál dobře posloužit tam, kde ho
je potřeba,“ uvedl první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že radní se na poskytnutí tohoto daru shodli. Předmětem daru
je devět kancelářských stolů a šest
konferenčních židlí. „Konkrétní
nábytek si vybralo samo SENZA
družstvo, chráněná dílna. Pořizovací cena předmětných 15 majetkových položek je v součtu 40 111
korun,“ dodal první náměstek.

Projekt na opravy
høbitovù
Prostějov (red) – Statutární město Prostějov se připravuje na programové období Evropské unie
pro léta 2021 až 2027, kdy lze opět
předpokládat, že část finanční alokace evropských strukturálních
a investičních fondů bude rozdělována prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic
Olomoucké aglomerace. Rada
města proto schválila projektový
záměr města pro ITI Olomoucké
aglomerace s názvem Prostějovské
hřbitovy. „Tento projektový záměr
obsahuje dílčí projekty rekonstrukce, rozšíření a úpravy městského
hřbitova, včetně souvisejících dopravních investic v podobě předprostor a parkoviště,“ řekl primátor
Prostějova František Jura (ANO
2011). Jedná se o akce, které jsou
v pokročilém stupni připravenosti
a mají vysokou šanci uspět v rámci
přípravy strategie. Dále je projektová fiche doplněna o dílčí projekty
obnovy pietních míst v Prostějově
.

Nová sekaèka pro
velodrom

Prostějov (mik) – Nová travní
sekačka se bude starat o upravený
vzhled zeleně v areálu prostějovského velodromu. „Obrátil se na
nás jednatel společnosti Domovní
správa Prostějov Vladimír Průša
s požadavkem na nákup nové sekačky na trávu pro údržbu areálu.
Požadavek byl zdůvodněn tím, že
náklady na opravu stávající sekačky
na trávu ve výši šesti tisíc korun,
při jejím stáří deset roků, jsou neekonomické, a proto doporučuje
pořídit sekačku novou. Plánovaný
nákup by měl vyjít na deset tisíc
korun,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
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StromyI<[+@MP?JQ>@hCTIJP
PROSTĚJOV Letité třešně křovité
v Nerudově ulici napadla infekce.
O jejich dalším osudu rozhodnou
odborníci a vedení magistrátu se na
jaře rozhodne, zda stromy pokácí
a nahradí je novou zelení. Na problém se zdravotním stavem stromů
upozornili magistrát sami obyvatelé ulice.
„Prosíme o prořezání a úpravu stromů po obou stranách Nerudovy ulice. Jsou na nich uschlé větve, některé
se už odlomily a ty jsme zlikvidovali.
Starejte se o ně a zajímejte se o jejich
stav. Mimo uschlé větve jsou stromy
napadeny nějakou houbou,“ napsal na
internetových stránkách města muž
bydlící v Nerudově ulici.
Podle vyjádření odboru správy a údržby majetku města je zřejmé, že město

o problémech se stromy ví. „Na ulici
Nerudova ve směru od Plumlovské až
po ulici Melantrichova rostou na pravé
i levé straně stromy Cerasus fruticosa,
tedy třešně křovité. Na základě provedené odborné kontroly bylo zjištěno,
že téměř všechny dřeviny mají infekci kmene, infekci větví a kosterního
větvení. Při kontrole na místě samém
nebyly zjištěné žádné usychající větve
většího průměru. Tyto stromy jsou
pravidelně tvarovány tak, aby nezasahovaly na přilehlé domy. V jarním
měsících roku 2021 necháme opětovně zhodnotit zdravotní stav těchto
dřevin a následně rozhodneme o dalším postupu,“ zareagovala Alexandra
Klímková, vedoucí odboru správy
a údržby majetku města prostějovského magistrátu.
(mik)
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„Babí“ léto může v mnoha Prostějovanech vzbudit ještě značný optimismus, většina
z nás už ale propadne podzimní melancholii. Čekají nás rána, kdy se probudíme do
tmy a s nostalgií budeme vzpomínat na báječné léto. Nálada bude značně neutěšená.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Zatím se pevně držíte nedávno daných předsevzetí, ale pomalu vám
docházejí síly. Možná ani tento týden
nedokážete splnit své cíle, což díkybohu moc vadit nebude. Žádná katastrofa vás nečeká.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Jste vždy velice příjemní hostitelé,
takže i v těchto dnech se k vám návštěvy jen pohrnou. Jenže vy už cizích
lidí máte dost a uděláte tedy vše pro
to, abyste si od nich odpočinuli. Zamkněte a nikoho nepouštějte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Máte pro strach uděláno, takže pokud na vás uhodí šéf, že nic neděláte, nenecháte si to líbit. Klidně se
mu můžete vzepřít, neboť už stejně
dlouhodobě uvažujete o změně zaměstnání.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Nastavte si jasně svůj týdenní program, abyste nezmatkovali. Čeká vás
řešení celé série problémů, které se
dotýkají i vaší rodiny. Nemusíte mít
ale obavy, pokud si tedy vše dobře
zorganizujete.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Jste hodně dobří ve své profesi, ovšem v následujících dnech svoji pověst nepotvrdíte. Přepadne vás totiž
únava, na kterou nejste zvyklí. Nebude žádný problém vzít si ještě dovolenou a pořádně si odpočinout.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Obálka s modrým pruhem, kterou
zanedlouho převezmete, nevěstí
nic dobrého. Dohnaly vás dřívější
prohřešky, ze kterých se nyní budete muset zodpovídat. Nebojte se
ale, vězení vám nehrozí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Postupně se stáváte terčem pomluv
a intrik. Popravdě řečeno, v pracovním kolektivu se poslední dobou
nechováte zrovna kolegiálně, takže
mnozí z vašeho okolí mají vlastně
pravdu. Dělejte s tím něco.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Každý měsíc před výplatou vás trápí prázdná peněženka a „vysušený“
účet. Neumíte totiž vůbec hospodařit s penězi a půjčky to rozhodně nevyřeší. Přenechte raději ekonomiku
rodiny partnerovi.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Budete mít tolik pracovního elánu,
že lidé z okolí vám mohou závidět.
Stihnete za jediný týden tolik práce,
co jiní za měsíc. Jen si dávejte pozor,
ať se nezahltíte prací. Na rodinu by
vám pak nezbyl čas.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
S partnerem si už delší čas nerozumíte, takže by to chtělo pár dní
nebo raději týdnů přestávku. Pokud
nemáte nějaké závazky, zkuste si od
sebe odpočinout odděleně. Láska se
mezi vás vrátí.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Dostanete senzační nápad na strávení času během volného víkendu.
Teď jen přesvědčit svůj protějšek,
aby se mu plán také líbil. Pokud se
tak nestane, klidně odjeďte na výlet
sami.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Společně se svými dětmi se už naplno ponoříte do školních problémů.
Není vyloučeno, že si vás ředitel pozve k osobnímu jednání do školy. Váš
potomek zřejmě něco provedl, tak se
připravte na rušný týden.

nákupní
servis
pro vás
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Hospodářská komora České republiky v souvislosti
s oznámeným záměrem ministra zdravotnictví omezit otevírací dobu restaurací a akce znovu připomíná, že by se před zpřísňováním přijatých kroků měla
nejprve vyhodnocovat účinnost již v současnosti
platných opatřeních.
Zaváděná opatření musí cílit na oblasti, ve kterých se
nákaza šíří nejrychleji. Místo toho opatření posledních
dní často cílí na oblasti, ze kterých podle oficiálních
zdravotnických dat pochází jen minimální počet nakažených. Proto provozovatelé restaurací mají nárok na vysvětlení, na základě jakých epidemických dat o šíření onemocnění v restauracích je zkrácená otevírací doba jejich
provozoven z půlnoci na dvaadvacátou hodinu.
Hospodářská komora žádá:
y aby se veřejní činitelé zdrželi obecných prohlášení ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích vyvolávajících
zbytečně jen paniku a nejistotu typu „když bude hůř, zpřísníme“, a proto požádala, aby místo toho sdělila podnikatelům a veřejnosti plán, jaká konkrétní, jasně definovaná a srozumitelná opatření budou zavedena za okolnosti, pokud
denní přírůstky nemocných nebo hospitalizovaných budou
překračovat určitá pásma. Takový plán etap se dá jednoduše
nadefinovat dopředu, přičemž zaměstnavatelé i veřejnost
budou díky tomu vědět, s čím mají dopředu počítat;
y aby podnikatelé byli ještě před přijímáním těch nařízení,
která budou mít dopad na podnikatelské prostředí, systematicky začleňováni do jejich přípravy. Jednak proto,
y aby se preventivní opatření mohla parametricky nastavit účinněji a neomezovala tolik podnikání, jednak proto,
aby se následně nemusela tato nařízení opravovat o den

později, kdy se v praxi zjistí, že některé kroky nelze realizovat tak, jak stát zamýšlel.
Hospodářská komora označila současnou situaci za vážnou.
Podle ní by k vyšší prevenci ale mohly přispět i podniky.
Proto na svém webu vydala sadu doporučení, jak mají firmy
postupovat. Mimo jiné doporučuje, aby si firmy vytvořily
vlastní podnikové pandemické plány pro bezpečné zajištění
provozů a postupný návrat zaměstnanců do práce. Pravidla
nejsou závazná, Hospodářská komora je ale doporučuje dodržovat v jejich vlastním zájmu.
TZ HK ČR

POZVÁNKY na semináøe OHK:
1. 10.
14. 10.



19.11.



30. 11.
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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.

... tentokrát ze sortimentu: POCHUTINY...
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Přijdou vhod k pivu či vínu, jsou tradičním doplňkem oslav, ale i oblíbeným pokrmem jen tak na svačinu. Vyplatí se tak vědět, že Strážnické brambůrky a Ar rashid kešu nabízí nejlevněji Albert, kde společně
s Teskem najdete i cenově nejvýhodnější sýrový popcorn. Pro solené tyčinky se vypravte do Lidlu a kdo má rád populární sušenky Tuc originál,
měl by navštívit Kaufland. Originální Lays stix ketchup pak nabízí nejlevněji Billa.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 23. září.

Blokové îLÔWüQt

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění.
středa 30. září
Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská + velké parkoviště u Galy, Západní
– parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká
čtvrtek 1. října
MJ. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka

08=(8035267ö-296.$32
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OD 29. 9. DO 4. 10. 2020
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.

6287¨l1©27=.$=1©
SOUČÁSTÍ PODZIMNÍ FLORY JE TAKÉ FESTIVAL GASTRONOMIE OLIMA. JEDNÍM
Z LETOŠNÍCH HOSTŮ BUDE SLAVNÝ ČESKÝ KUCHAŘ, KTERÝ VAŘIL PRO NAŠE ČESKÉ
PREZIDENTY - VÁCLAVA HAVLA A VÁCLAVA KLAUSE. ZNÁTE JEHO JMÉNO?
a) Josef Maršálek
b) Pavlína Berzsiová
c) Váslav Šmerda
Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách Flory Olomouc 2020...
Výherci volné vstupenky z čísla 38: Martina Kalná z Prostějova, Jana Horáková z Prostějova, Martin
Spurný z Prostějova, Drahomíra Machačová z Kostelce na Hané, Oldřich Dvořák z Prostějova, Renata
Najerová z Bedihoště a Terezie Svobodová z Vrbátek
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. NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ

TELEFONNÍ ČÍSLO, na které budete v případě výhry kontaktováni.
Na odpovědi čekáme v redakci do čtvrtku 1. října do 10:00 hodin. Výherci budou zveřejněni v následujícím
vydání Večerníku společně s další soutěží o vstupenky. Vstupenky jsou pro výherce připraveny v redakci na Vápenici 19.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Brodek u Prostějova, Ondratice
Dne: 12. 10. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
Dne: 15. 10. 2020 od 7:30 do 10:00 hodin.
Vypnutá oblast: Vápenice č. 31 - dvorní trakt.
Vypnutá oblast: Brodek u Prostějova: celé ulice: ViObec: Nezamyslice
lapark, Salajky (vč. parc.1064). Část obce Ondratice:
Dne: 13. 10. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. oboustranně podél silnice od č. 32 a 7 po konec obce s č.
Vypnutá oblast: Nezamyslice nad Hanou: jednostranně 170 a 174 (vč. č.137,127,146,125 a 98). Odběratelské
ulice 1. Máje od č. 35 (potraviny) po č. 187 (mimo areálů trafostanice: Brodek u Pv ZD (č. 300683), Ondratice
ZŠ a MŠ), dále č. p. 211 a parcely č. K/959/66 a 964/1. pramen (č. 300724), Ondratice pískovna (č. 300723).
Obec: Prostějov
Obec: Vícov
Dne: 13. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá Dne: 19. 10. 2020 od 7:30 do 10:00 hodin.Vypnutá oblast:
oblast: ul. Wolfova - pravá strana s č. 2 - 22 včetně garáží, odběratelská trafostanice BPE Vícov (703044).
levá strana s č. 3 - 7.
Obec: Kostelec na Hané
Obec: Kralice na Hané, Čechůvky
Dne: 19. 10. 2020 od 11:00 do 15:00 hodin.
Dne: 14. 10. 2020 od 7:30 do 12:30 hodin.
Vypnutá oblast: areál ČOV Kostelec na Hané.
Vypnutá oblast: Kralice na Hané: celé ulice: Olo- Obec: Seloutky, Určice
moucká, Sportovní, Zátiší, Tichá (od č. 278 po č. 91 vč. Dne: 21. 10. 2020 od 10:30 do 13:30 hodin.
MŠ), Hlavní třída od č. 13 a 24 po č. 109 a 41, Masary- Vypnutá oblast: celá obec Seloutky. Část obce Určice:
kovo náměstí, Čechůvská, Tyršova, Nerudova, Prostě- jednostranně od č. 351, vč. BUS nádraží a dále od č. 335
jovská, U mlýna (vč. 78, 79, 375, 147), Zákostelí (vč. ZŠ po 385 včetně sokolovny. Oboustranně od č. 406 a 386
a kostela), Bedihošťská, Komárov, U lázní, celá lokalita po 401 a 390 a dále ulice s č. 391, 392 a 453. Regul. st.
Na výsluní. Čechůvky: oboustranně od č. 57 a 25 po ko- RWE + jídelna ZD. Oboustranně od č. 244 a 214 ponec obce směr Kralice s čísly 42, 62, 58, 64. Odběratel- dél silnice směr Seloutky po konec obce, včetně č. 63 až
ské trafostanice: Kralice Lina (č. 300706). Areál fy. LI- 61. Ulice od č. 280 a 507 po 226. Ulice od č. 254 a 275
NAPLAST Kralice, Kralice statek (č. 300707), Kralice oboustranně směrem ke kostelu, okolí kostela včetně doŠS (č. 300708), Kralice ZD (č. 300709).
mova důchodců, pošty, obecní úřad. Lokalita novostaveb.
Obec: Prostějov
Část obce kolem dětského hřiště od č.140 po č. 67 s 45
Dne: 14. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
a dále od č. 14 a 42 po konec obce směr ZD ohraničený čísVypnutá oblast: ul. Drozdovice - levá strana s č. 9 - 39a. ly 410, 39, 36, 31, 18, 371 a ulice od 373 po 379. OdběratelObec: Prostějov
ské trafostanice: Určice závlaha (č. 300734), FVE SOLAR
Dne: 15. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
3 s.r.o. Určice, Bioplynová stanice Určice (702928).
Vypnutá oblast: část garáží za ul. Hybešova - Močidýlka.
E.ON Distribuce a.s.

KOUPÍM
Koupím a v hotovosti ihned zaplatím
téměř každý nábytek a bytové doplňky do roku 1980 jako lustry, lampy,
hodiny, obrazy, staré hudební nástroje,
staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,šperky, bižuterii
dále staré knihy, pohledy, plakáty, mapy,
mince, bankovky, vyznamenání, zbraně,
uniformy, vzduchovky, veterány zejména
JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605 138 473

řádková inzerce/vzpomínky

www.vecernikpv.cz
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REALITY

FINANCE

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
města. 777 602 873
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Koupím chatu - chalupu do 30 km od PV.
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
Děkuji za nabídku . Mobil: 732 116 877
TEL.: 776 087 428
Pronajmu byt 1+1 v Prostějově.
Nájemné 5000 Kč + inkaso. Ne RK.
Telefon: 732 548 756.
Sháním pro svou rodinu dům/chalupu
s pozemkem nebo jen pozemek.
737 827 329

Odešli jste drazí,
bez slůvka rozloučení
tak náhle - že těžko k uvěření.

Dne 1. října 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
paní Petry VELIČKOVÉ, Dis.

Pronajmu byt 1 + 1 ulice Krasická.
Nájemné včetně inkasa 7600 Kč.
Možnost garáže. Tel.: 775 187 623.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 4. října 2020
uplyne 7 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička
a prababička,
paní Růžena FIALOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.

20092521529

SLUŽBY
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“ Jsme zde pro Vás 31 let.
„Tato služba je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
karmy PO-35 (Mora).
Tel.: 777 135 540, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

a 3. října 2020
uplyne 25 let od úmrtí
pana Vladimíra VELIČKY.
Vzpomínají maminka,
manželka Eva a druh, sestry,
dcery Pavla, Lenka a Mirka
s rodinami, babička, maminka.

NABÍZÍM opravy a servis šicích
strojů všech značek. RYCHLE
A KVALITNĚ. Tel.: 608 462 346

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

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

Dne 1. října 2020
uplyne 16 let ode dne,
kdy tragicky zemřel můj manžel
pan Radovan DOBA,
kapitán Policie ČR v Prostějově.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jarmila
s celou rodinou.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. Ivo Kroupa,
tel.: 605 864 140, www.seceni-kaceni.cz

Dne 30. září 2020
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef NEDBAL
ze Želče.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
děti a celá rodina.

16011421482

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

Dne 26. září 2020
jsme si připomenuli 5. výročí úmrtí
paní Jitky ŘEHULKOVÉ,
rozené Veselé
z Prostějova.
Na milovanou životní družku
vzpomíná manžel
s dcerou a synovcem.

2007102112

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.

PRODÁM

Dnes, tj. 29. září 2020
si připomínáme 30. výročí od úmrtí
paní Anny FALTÝNKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
vnučka Veronika a rodina.

20090821393

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

Dne 30. září 2020
tomu bude 5 roků,
kdy nás navždy opustila
paní Jarmila SVOBODOVÁ
z Prostějova.
Vzpomíná dcera Marcela s rodinou.

Zapalte svíce a vzpomeňte
na pěkné chvíle.

Pracuji v PV a sháním byt 2+1 nebo 1+1.
T.: 605 011 594

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

21

Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv.
Tel.: 606 166 853.

Dne 30. září 2020
vzpomínáme 4. smutné
výročí úmrtí
pana Antonína RŮŽIČKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn
a dcery s rodinou.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
krácené. Cena 600 kč/prms. Doprava Během jednoho dne. RENOVACE
zajištěna. Tel.: 605 405 953. Akce platí VAN. Tel: 608 462 346
pouze do vyprodání zásob.
Prodám brambory na uskladnění
11Kč/kg, krmné brambory 2Kč/kg.
607 237 203

GRATULACE
Dne 1. října 2020
by se dožil 55 let
pan Jiří KONEČNÝ
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Ivana,
synové Tomáš a Petr s rodinou.

Prodám jablka Spartan, Starkrimson.
Denně 15-17 hod. Nestříkané á10 Kč.
Procházka Pavel, Vícov 4.

www.vecernikpv.cz

150123070036

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

UZÁVÌRKA INZERCE

JE V PÁTEK
2. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Anežka Nečasová 1940
Nové Sady - Březina
Věra Zatloukalová 1942
Prostějov
Rostislav Král 1929 Brodek u Prostějova
Helena Soldánová 1944
Prostějov
Josef Oravec 1947
Klopotovice
Josef Potácel 1930
Čehovice
Oldřich Dostál 1927
Prostějov
Jaroslav Pácl 1955
Plumlov
Jan Grydil 1948
Vranovice
Adrianna Kalová 1934
Prostějov

Úterý 29. září 2020
Ludmila Páleníková 1933 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Snídal 1933 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 30. září 2020
Františka Janková 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Danuše Procházková 1932 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 1. října 2020
Vlasta Šátková 1928 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Švancara 1961 Čelechovice na Hané 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milan Grepl 1959 Ptenský Dvorek 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 2. října 2020
Slavomíra Faitová 1944 Stražisko 11.00 Obřadní síň Prostějov
Milan Egg 1957 Tvorovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Faltynková 1935 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Josef Hrbáček 1932 Seloutky 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Jungmannová 1930 Prostějov 15.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Marie Králíčková 1945 Kralice na Hané Čtvrtek 1. října 2020
Ivan Rusín 1948
Prostějov Ludmila Hájková 1947 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
20072211131

Prodám skříňový šicí stroj Veritas
8014/39a s šlapacím pohonem.
Tel.: 604 453 809.

Dne 3. října 2020
oslaví životní jubileum 60 let
paní Jana ČÍHALOVÁ
z Prostějova.
Přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Přejí rodiče a děkují
za vzornou péči, dcery Barunka
a Eva s rodinami,
Davídek s rodinou
a syn Tomáš.

20092511527

Vážení přátelé, prodejna IVKA,
PLUMLOVSKÁ 21, Pv, nabízí pro své
zákazníky nový sortiment obuvi I NA
VELMI PROBLÉMOVÉ NOHY.
Velký výběr domácí obuvi, orto. pantofle, botasky s paměťovou pěnou
a novou kolekci zimní obuvi.
POHODLÍ PRO VAŠE NOHY.
Tel.: 603 445 601

Zdeňka Koláčková 1925

Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 30. září 2020
Josef Majer 1930 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu společníka do zavedeného nákladního a osobního servisu
a pneuservisu v Prostějově.
Tel.: 777 797 260

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

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.: 602786692.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchaři
25 000-28 000 Kč jednosměnný
základní+praktické
Jaroslav Drábek, Hrubčice
Nákupčí
26 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
PRECIOSA, Brodek u Konice
Řidiči
25 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Mgr. Marcel Kubis, Prostějov
Učitel/-ka v MŠ
29 490 Kč
dvousměnný
ÚSO s maturitou
ZŠ a MŠ Bohuslavice
Pracovníci
v sociálních službách 21 710 Kč
turnusový
střední odborné
Domov pro seniory Soběsuky
Operátoři
kovací linky
21 360-33 000 Kč třísměnný
základní+praktické
ALPER, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

20090821398

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

Úterý 29. září 2020

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
2. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Fyzioterapeuti
200-250 Kč/hod.
jednosměnný
vyšší odborné
Domov pro seniory Soběsuky
Uklízeči
110 Kč
jednosměnný
základní+praktické
Remarkplast GROUP, Bohuslavice
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

20092311515
20092411492

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v této rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

20091511443

10

soutěže

www.vecernikpv.cz

19061160650

Úterý 29. září 2020
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DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH
Také devětatřicáté vydání 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 1. října 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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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

ulice Máchova
Marie ŠTARMANNOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Sára Bejlek
Věra HLADKÁ, Bedihošť
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
NOSTALGIA
Pavel NAVRÁTIL, Prostějov
Výherce získává:JEDNU VSTUPENKU v celkové hodnotě 400 Kč na koncert.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 4, 2, 6
Karolína HORÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč za sortimentu prodejny.
SU
DO
KU

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

19111261313

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
S Basicem se do školy budete těšit.
Jindřich SVOBODA, Vrbátky
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vyučovací hodinu.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDPDViå

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.

20050760687

CO NENÍ JASNÉ...

20082861360

SUDOKU

OSMISMĚRKA

TERAPIE, VÍKA, KEŠU, SKLEP, ČEPY, CAMP, ŽLEB, ZOEA, ÚLEK,
VŠEUM, LÍDR, SKUS, SETR, OSLE, LOTO, KOLÍK, KOTOUČE,
RECENZE, ŠMÍR, ŠPRT, EVKA, SUCHO, ÚSEČKY, KŮŽE, TAPA,
PSÍK, TÍŽE, ROMADUR, TUŠE, ZMARY
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili náměstkyni prostějovského primátora a kandidátku do blížícich se krajských voleb za ODS
s podporou nezávislých starostů...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ

YKRGQRWČ.þQDVOXåE\PX]HD

20051560722

%R.

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
YKRGQRWČ.þQDSĜHGVWDYHQt

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQD]NXãHEQtKRGLQX

zveme vás...
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VERNISÁŽ VÝSTAVY MASARYK A SVATÁ ZEMĚ
KDY: ÈTVRTEK 1. ØÍJNA, 18:00 HODIN
KDE: GALERIE ŠPALÍÈEK, UPRKOVA 18, PROSTÌJOV
Socha Tomáše G. Masaryka stojí
před prostějovskou radnicí. Je však
ještě něco, co spojuje osobu prvního
československého prezidenta s naším „hanáckým Jeruzalémem“? Odpověď na tuto otázku najdou zájemci
na výstavě Masaryk a Svatá země,
která bude k vidění ve Špalíčku prostějovského muzea.
Výstava „Masaryk a Svatá země“ pojednává na 15 informačních panelech
o vztahu Tomáše Garrigua Masaryka
k židovské komunitě a o podílu jeho
syna Jana Masaryka na vzniku Státu
Izrael. „Blíže seznamuje s cestou prv-

ního československého prezidenta na
území Izraele tehdejší Palestiny, kterou podnikl na jaře roku 1927. Jednalo se o vůbec první návštěvu oficiální
hlavy státu v této zemi. I přestože ji
Masaryk deklaroval jako cestu soukromou, a dokonce ji podnikl tajně
pod jiným jménem, pro místní obyvatele měla hlubší význam a nikdy na ni
nezapomněli. Jejich nadšení je vidět
i na mnohdy dosud nepublikovaných
fotografiích, které jsou na panelech
ke zhlédnutí,“ představil výstavu Filip
Gregor, historik prostějovského
muzea a kurátor výstavy.

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR
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GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov

úterý 29. září
15:00 VZPOMÍNKY NA ITÁLII
italská komedie
17:30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
romantický filmUSA
20:00 ŽALUJI
drama Francie
středa 30. září
17:30 BÁBOVKY
český romantický film
20:00OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
česká komedie
čtvrtek 1. října
17:30 ŠARLATÁN
životopisný film ČR
pátek 2. října
15:00 PINOCCHIO
rodinný film Francie
17:30 CORPUS CHRISTI
polské drama
20:00 BÁBOVKY
20:30 FILMOVÝ KVÍZ
sobota 3. října
15:00 PINOCCHIO
17:30 BÁBOVKY
17:45 KRÁLOVÉ VIDEA
český dokument
20:00 TENET
akční drama USA
neděle 4.října
10:30 PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE
česká pohádka
14:00 MÁŠA A MEDVĚD:
MÁŠINY PÍSNIČKY
animovaný film Rusko
15:45 BÁBOVKY
17:30 POSTIŽENI MUZIKOU
& ZÁZNAM KONCERTU
THE TAP TAP
český dokument
20:00 KRÁLOVÉ VIDEA

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov

do 28. října
3V1 – KRÁSA, SÍLA, NĚŽNOST
výstava obrazů a květin

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov

do 30. září
POEZIE KOLEM NÁS
výstava fotografií Ivana Vikára
MOJÍ KRAJINOU
výstava fotografií Milana Samochina

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

úterý 29. září
19:00 SATORI-LÉČIVÉ DIVADLO
GABRIELY FILIPPI
host Jarmila Podhorná
středa 30. září
18:00 HODINA (ZPĚVU) TANCE
vystoupení žáků a absolventů
tanečního oboru ZUŠ.
neděle 4. října
19:00 SATURNIN
swingová groteska pro celou rodinu na motivy
slavného humoristického románu Z. Jirotky
Hrají: Šimon Pliska, Vasil Fridrich, Jaroslav Vlach, Jitka Smutná, Vojtěch Havelka,
Rozálie Havelková, Martin Zbrožek
+ orchestr Melody Makers Ondřeje Havelky
Režie: Ondřej Havelka

Zámek Konice
pátek 2. října
17.00 MOMENTY Z ŘÍŠE ZVÍŘAT
vernisáž výstavy fotografií Ondřeje Nágla
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky M. Vykydalové

Kromě vlastní cesty ale výstava také
osvětluje vývoj Masarykova vztahu
k židovské komunitě a přelomové historické milníky ve vzájemných vztazích;
jmenovitě vznik Státu Izrael, v němž
nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie.
Výstava je realizována ve spolupráci
s Velvyslanectvím Státu Izrael, statutárním městem Prostějov a spolkem
Hanácký Jeruzalém a je přístupná až
do 29. listopadu ve výstavních prostorách Muzea a galerie v Prostějově v budově Špalíčku, Uprkova 18.

aneb, co se
kde děje…
ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov

čtvrtek 1. října
18.00 MASARYK A SVATÁ ZEMĚ
vernisáž výstavy fotografií

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

Galerie umìní

BASKETBAL:

akce v regionu...
Sokolnické setkání v Kobeřicích
Myslivecký spolek Předina Kobeřice a spolek Dotkni se křídel
pořádají V. ročník sokolnického setkání a lovu s dravými ptáky Zažij kulturní dědictví
lidstva. Akce se bude konat nadcházející sobotu 3. října od 8:30 až do 17:00 hodin.
Půjde o procházku přírodou v okolí Hradčan-Kobeřic a Dobrochova, která bude spojena s lovem zvěře za pomoci sokolnicky vedených dravců. Umění lovu budete moci
sledovat na vlastní oči. Kulturní akce bude doprovázená loveckou hudbou, letovými
ukázkami, mysliveckou kuchyní. Setkání bude probíhat za každého počasí. Má-li
někdo zájem účastnit se akce s loveckým dravcem, nechť se nahlásí na telefonním čísle
737 612 050.

Drakiáda a komorní
koncert ve Vrbátkách
Obec Vrbátky potěší o nadcházejícím
víkendu mnoho dětí, ale i přívrženců vážné
hudby. V sobotu 3. října od 14.00 hodin
proběhne u hřiště drakiáda, kde nebudou
chybět úkoly a soutěže pro celé rodiny, ať už
půjde o házení, různé slalomy a samozřejmě o to, jak má vypadat (a kam dolétnout)
správný drak. Přímo na tamním obecním
úřadu se pak uskuteční komorní koncert.
Od 19.00 hodin zde zahraje půltucet
umělců na smičcové a klávesové nástroje.
Představí se například houslista Filip Zaykov nebo Karolína Františová, stejně jako
mezzosopranistka Eva Garajová. Vstupné
na akci je dobrovolné.

Fotografie zvířat v Konici
Městské kulturní středisko Konice pořádá výstavu fotografií Ondřeje Nágla
Momenty z říše zvířat. Vernisáž výstavy
se bude konat tento pátek 2. října od
17:00 hodin v galerii konického zámku.
Výstava bude přístupná až do 30. října.
Otevřena bude vždy na požádání v otevírací dobu Turistického informačního
centra Konice v přízemí zámku.

3ċ('3/$71e
608 960 042

nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov

do 30. září
EVŽEN MUCHA
-MALÍŘSKÁ TVORBA
autor je prostějovský rodák, pedagog, bratr
známe malířky Jaroslavy Zárecké Muchové

BÌH:
neděle 4. října
9.30 Přeběh přes okres Prostějov (běh
z Ivaně na Skalky, Ivaň)

HÁZENÁ:
sobota 3. října
19.30 Sokol II Prostějov – Újezd u Brna
(3. kolo 2. ligy mužů v házené, Sportovní
hala RG a ZŠ města Prostějova)
neděle 4. října
10.30 Kostelec na Hané – Velké Meziříčí
(3. kolo 2. ligy mužů v házené, Sportovní
hala Kostelec na Hané)
12.30 Centrum Haná – Juliánov (3. kolo
2. ligy mladších dorostenců, Sportovní
hala Kostelec na Hané)

KORFBAL:

6SROHÄHQVNÙGÕP

sobota 3. a neděle 4. října
10.00, 9.00 Superliga ČR 2020 (2.
ročník turnaje smíšeného kolektivního
sportu, hala RG a ZŠ města Prostějov,
Studentská ulice)

Komenského 6, Prostějov

neděle 4. září
10:00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA:
AŤ ŽIJÍ POHÁDKY
dětské představení

LEDNÍ HOKEJ:

dětské představení

Zámek Èechy p.K.

středa 30. září
18.00 LHK Jestřábi Prostějov– Kadaň
(7. kolo Chance ligy, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
pátek 2. října
17.45 SK Prostějov 1913 – Boskovice
(5. kolo ligy juniorů, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
sobota 3. října
12.45 SK Prostějov 1913 – Šumperk
(1. kolo ligy 3. tříd, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
SK Prostějov 1913 – HK Kroměříž
(8. kolo ligy dorostu, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
neděle 4. října
10.45 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (6. kolo ligy 6. tříd, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
12.45 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (6. kolo ligy 8. tříd, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)

do 11. října
OLOMOUČTÍ
výstava výtvarné skupiny

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

úterý 29. září
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
výroba podzimní dekorace (půjčovna)
úterý 29. září
Muzeum a galerie
9:00 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
v Prostìjovì
TŘETÍHO VĚKU
cyklus přednášek Leonardo da Vinci
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
(podkrovní sál)
do 31. října
středa 30. září
EXPOZICE P. BEZRUČE
17:00 BESEDA S PERSONALISTOU
V KOSTELCI NA HANÉ
Hledáte uplatnění na trhu práce? Neprohlídka Červeného domku P. Bezruče
(Červený domek v Koslelci na Hané) víte, jakých chyb se vyvarovat při psaní
životopisu, motivačního dopisu a sebedo 6. prosince
prezentace? Přijďte na přednášku perKRAJINA I PŘÍBĚHY
sonalistky Gabriely Bartákové. Odhalí
výstava Jaroslava France
vám slabiny mnoha životopisů a ukáže
nejčastější chyby, které uchazeči dělají
na pohovorech. Dozvíte se, jak zvýšit své
šance na úspěch a být pozván na osobní
pohovor.
(podkrovní sál)

VOLEJBAL:

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov

sobota 3. října
14.00 BCM Orli Prostějov – BA Nymburk (4. kolo extraligy kadetů U17,
Sportcentrum DDM Prostějov)
K2 Prostějov – KP Brno (4. kolo ligy
mladších žákyň U14, Sportcentrum
DDM Prostějov)
neděle 27. září
17.00 BCM Orli Prostějov – BC Vysočina (3. kolo 1. ligy mužů, Sportcentrum
DDM Prostějov)
10.00 BCM Orli Prostějov – USK Praha
(5. kolo extraligy kadetů U17, Sportcentrum DDM Prostějov)
K2 Prostějov – Jiskra Kyjov (5. kolo ligy
mladších žákyň 14, Sportcentrum DDM
Prostějov)

RÙZNÉ...

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
* v úterý 29. září od 17.00 a 19.00
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
hodin se uskuteční kurz o výchově
V ČR, z.s., Svatoplukova 15,
dětí RODIČEM VE 21. STOLETÍ,
Prostějov, tel. 775 549 777
přičemž na programu je 2. lekce: Nasta- oznamujeme všem klientům, že poravit hranice, nechat nést důsledky- Ing.
denské pracoviště v Prostějově má
P. Mečkovský M.A.
změněnou provozní dobu:
* ve středu 30. září od 8.30 do
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
11.30 hodin proběhne ŠKOLIČKA 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
V MOZAICE, pokračování kurzu, kteobjednané klienty.
rý trvá až do 18. listopadu. V kurzu se Můžete využít služeb našeho zařízení
bude simulovat režim v mateřské škole v podobě odborného sociálního pora(výtvarné, hudební, pohybové a další denství a nabídky baterií do sluchadel
aktivity) včetně pohybu na zahradě.
a drobné příslušenství ke sluchadlům
* ve čtvrtek 1. října se od 17.00 ho- (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
din uskuteční přednáška Davida Kirrůzných velikostí).
nera „NA KOLE Z URČIC AŽ DO
GRUZIE“
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zaEkocentrum Iris
půjčení kompenzační pomůcky, např.
Husovo nám.67, Prostějov
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
* ve středu 30. září se od 9.10 hodin chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
koná vycházka „MOKŘAD MOK- rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší inROŠ A ZÁCHRANNÁ STANICE formace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
V NĚMČICÍCH“
588 008 095, 724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
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 14.0016.30, čtvrtek 9.00-12.00 hodin.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá
v úterý 6. října ve 14:00 hodin v Národním domě ČLENSKOU SCHŮZI.

www.vecernikpv.cz

pátek 2. - neděle 4. října
16.00, 9.00, 10:00 VK Prostějov, KP
Brno, Hlincovka, Olymp Praha „B“, Přerov (1. turnaj extraligy kadetek, skupina
B, Národní sportovní centrum, Za Velodromem, Prostějov)

FLORBAL:
sobota 3. října
9.00 K2 Prostějov – Přerov U13 (3. kolo
Olomoucké ligy přípravek, TJ Sokol Olšany u Prostějova)
10.30 K2 Prostějov – Lipník (3. kolo
Olomoucké ligy přípravek, TJ Sokol Olšany u Prostějova)
12.00 K2 Prostějov – Hranice Sokolíci
(3. kolo Olomoucké ligy přípravek, TJ
Sokol Olšany u Prostějova)
13.30 K2 Prostějov – Mohelnice (3.
kolo Olomoucké ligy přípravek, TJ Sokol Olšany u Prostějova)

BRUSLENÍ
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Zadavatel: ANO 2011, zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s.r.o.
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VÁ L Í !

Naleznete
uvnitř

KAM NA HORY
ƔƔ Paní zima už je za dveřmi a tak je
nejvyšší čas zajistit si krásnou dovolenou.
K tomu vám dopomůže dnešní „tématka“
dvoustrana28-29

DIVOČINA NA ESKÁČKU

Petr KOZÁK

BRNO, PROSTĚJOV Brněnský velodrom hostil třídenní klání dráhových cyklistů, které vyvrcholilo podnikem MČR v Madisonu.
Prostějovanům se v jihomoravské metropoli dařilo skvěle.

2xfoto: Martin Zaoral, Michal Sobecký

V prostìjovském „Kasku“
]SÉYDO\-DYRU\V+UDGLvyDQHP
DEU½QLFH]DV½KO0LUHN'RQXWLO
strana 32

&! *+12é0+1
ƔƔ Prvními dvěma milióny korun přispěje Olomoucký kraj na plánovanou stavbu
nové základny hasičů a záchranné služby
v Prostějově. Peníze půjdou konkrétně
na pořízení projektové dokumentace. Jde
o první krok na dlouho očekávané cestě, na
jejímž konci bude stát moderní areál.
ƔƔ V sobotu ráno 3. října končí oficiální
část sezóny pro klub Hanácká trefa, kuličkáři odehrají poslední turnaj, bedihošťský
Open pro hráče pravidelné i příležitostné.
ƔƔ Uplynulou sobotu 26. září proběhla
komentovaná prohlídka sladovny Castello.
O akci, která se uskutečnila v rámci Dnů
evropského dědictví byl obrovský zájem.
ƔƔ Nadcházející sobotu 3. října budou mít
možnost se naposledy na větší akci letos ukázat terénní lukostřelci. MČR dorostu a dospělých na zámku Kozel se účastní i kostelečtí
Karel Böhm, Jiří František a Vladimír Lízal.
ƔƔ Ve čtvrtek 24. září o půl jedné v noci
zastavili prostějovští policisté řidiče vozidla Škoda Superb v Říční ulici. U dvacetiletého muže provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s negativním
výsledkem i orientační test na přítomnost
jiných návykových látek a ten byl pozitivní
na amfetaminy a metamfetaminy.

2TQUV÷LQXwVÊ\¾XQFPÊEKX$TP÷DTCNKEGNQWąCFWOGFCKNÊ

(QVQ67(12#4&752TQUV÷LQX

První úspěch přišel už ve čtvrtečním
Grand Prix Favorit Brno, v němž
Babor spolu s Kelemenem získali
stříbro. Stejně cenný kov vybojovala
Bártová v juniorkách o den později
a Matyáš Koblížek pak mezi kade-

ty dokonce vyhrál. To nejlepší ale
teprve mělo přijít. V rámci domácího
šampionátu bral zlato Tomáš Bárta,
stříbro Daniel Babor. V kadetech
triumfovala dvojice Štec - Matyáš
Koblížek, a to je ještě na bronzovém

ƔƔ Fotbalisté Prostějova sehráli ve druhé
lize nešťastný zápas, kdy přišli o vedení.
Sudínavícrozdalhnedčtyřičervenékarty!
strana 41

stupínku jistilo duo Novák -Vojtěch
Koblížek. V kombinované kategorii
žaček a kadetek brala stříbro Müllerová, jejíž partnerkou byla Marková
z pražské Dukly. Mezi juniory si po
solidním výkonu pověsili bronzové
medaile Vlček s Petrem Kovařčíkem.
A sladkou třešničku tomu v Madison POD KOŠEM
emužů dali ziskem mistrovského SE NEDAŘÍ
titulu Daniel Babor a René Smékal. ƔƔ Tým BK Olomoucko prožil týden hrůzy! Nejprve basketbalistům
uštědřila stovku Opava a pak jim výhru
vzali o bod Pardubice… strana 46

VÍCE O CYKLISTICE NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE!

Knihovnice z Protivanova %GN¾5WRGTNKICRTQD÷JPGX2TQUV÷LQX÷
je druhá nejlepší v kraji! \¾MNCFPÊé¾UVWåQPGLDNKåwÊOXÊMGPFW
ŠLÁGR VEČERNÍKU – KORFBAL

PROTIVANOV, PROSTĚJOV
V úterý 22. září byly
vyhlášeny výsledky soutěže Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje.
A druhé místo v ní získala
Kateřina Trundová z knihovny v Protivanově. Vítězem
se stala Lenka Drechslerová
z Rapotína. Odborná porota
hodnotila osobnost knihovníka, péči o knihovnu a snahu
o její propagaci. Důležitá byla
také míra spolupráce s obcí
a školami. V Olomouckém kraji je celkem 480 půjčoven knih.
V premiérovém ročníku této
soutěže před třemi roky zvítězila Jana Francírková z Tištína.
(mls)

boje na zelených trávnících aneb

0CUPÊOMWLUQWXwGEJP[VąKXÊV÷\M[RQJTQOCF÷8ÊV÷\P¾.GPMC&TGEJUNGTQX¾
RTXPÊąCFCFTWJ¾\NGXC FTWJ¾-CVGąKPC6TWPFQX¾ RTXPÊąCFCRTXPÊ\RTCXC 
CVąGVÊ.KDWwG8GUGNMQX¾ RTXPÊąCFCFTWJ¾\RTCXC 
Foto: www.vkol.cz

KAM ZA F

PROSTĚJOV Navzdory veškeré bující nejistotě přichází druhý
ročník korfbalové Superligy ČR, tentokrát s letopočtem 2020.
Celou tuto soutěž přitom bude hostit hala RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici, kde kompletní zápasový program základní části proběhne v sobotu 3. a v neděli 4. října. První den se
začíná od 10.00 hodin, druhý o šedesát minut dříve.
Superliga je charakteristická tím, že ji nehrají klasické týmy
jednotlivých klubů. Místo toho se daly dohromady čtyři české
kolektivy promíchané z různých oddílů, k nim se přidaly dva
mládežnické výběry ČR do 19 let a rovněž dvě zahraniční reprezentace Slovenska i Polska. Těchto osm družstev je rozdělených
do dvou základních skupin, kde se střetnou každý s každým.
Lepší dva v tabulkách postoupí do semifinále play-off, horší dva
si to během vyřazovacích bojů rozdají o páté až osmé místo konečného pořadí.
SK RG Prostějov má hráčské zastoupení hned ve čtyřech mančaftech! To nejpočetnější určitě v souboru nazvaném Rakeťáci,
jenž tvoří takřka výhradně Hanáci, místní plejeři a plejerky mají
většinu také v Infinity Teamu. Několik mladých talentů se dostalo i do juniorských nároďáků Talent U19 Panthers a Talent U19
Lions. Bitvy to každopádně budou sportovně zajímavé až atraktivní, v této koronavirem svázané době snad i nezvykle uvolněné.
(son)

TBALEM

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR – 9. KOLO

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR – 9. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO

PØEBOR OFS PV – 9. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FK ŠTERNBERK
SOBOTA 3. 10. 15:00 HODIN
fotbalový areál v Kralicích

SK LIPOVÁ
FC ŽELATOVICE
NEDĚLE 4. 10. 15:00 HODIN
fotbalový areál v Lipové

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 4. 10. 15.00 HODIN
fotbalový areál v Kostelci

SOKOL KLENOVICE
SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 3. 10. 15.00 HODIN
fotbalový areál v Klenovicích

SOKOL SMRŽICE
SK JESENEC-DZBEL
SOBOTA 3.10. 15:00 HODIN
fotbalový areál ve Smržicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 4. 10. 15:00 HODIN
fotbalový areál v Němčicích

www.vecernikpv.cz

výsledkový servis
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(31:29 53:49 69:68)
5R]KRGÿt0DWČMHN
9RãDKOtN.XELã
Diváci:

Úterý 29. září 2020

KOOPERATIVA NBL - 5. KOLO

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

%.2ORPRXFNR%.-,33DUGXELFH

9.3URVWčMRY²9ROHMEDO3ĝHURY

2B.: 7URMN\ TH: Doskoky: 
Asistence:  Fauly: 
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6HVWDYD3URVWčMRYD

1

)ULþRYi  .YDSLORYi  .RSiþRYi
 3OXKDĜRYi  -XUþtNRYi  âtSRYi
 OLEHUR 6WDYLQRKRYi 6WĝtGDO\ :HL
GHQWKDOHURYi'YRĜiþNRYi%DOiNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã
D-DNXE.UþPDĜ
5R]KRGÿt7UXPSHãD+ODGLãRYiþDVKRGLQ\ 

Sestava BK Olomoucko:
%H]EUDGLFD 1HPDQMD  3DO\]D /XNiã  .RXĜLO 5DGRYDQ 
9iĖD)UDQWLãHN3HNiUHN'DYLGâDQWHOM/HRQ)HãWU/XNiã
âWČSiQ'RPLQLN.OHSDþ(ULN.OHSDþ$GDP
Tréner:3UHGUDJ%HQiþHN

1. set:
2. set:
3. set:

22:25

25:23

4. set:

25:15

Diváci:

6HVWDYD3ĝHURYD

Ä-H WR SUR QiV WURãNX NUXWi SRUiåND
SURWRåHMVPHWĜLDWĜLFHWPLQXWYHGOL³

„MiPHWĜLERG\DOH]QDãt
„MiPHWĜLERG\DOH]QDãt
VWUDQ\WRE\ORPtVW\
]E\WHþQČPRFQHUYy]Qt³

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

Foto: BK Olomoucko
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VWUDQD

.RWODERYi  'ORXKi  'LDWNRYi 
3ROiãNRYi%RXGRYi=DWORXNDORYi
 OLEHUR âiGNRYi 6WĝtGDO\ 6HPHUi
GRYi  3OHãLQJURYi =HLWKDPORYi
.|KOHURYi.XORYi
7UHQpĝL5DGLP9OþHN

D-DQ0RUDYþtN

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&%HQiWN\QDG-L]HURX
Branky: &KOiQ 'UWLO9DFKXWND +UQtþNR &KOiQäiOþtN +UGLQND :RMQDU
0RWORFK +UQtþNR 3ČQþtN 0Ui]HN 'UWLO%DUWRã 6RYD 0Ui]HN ±$X
EUHFKW 3HNDĜ'ORXKê 'âSDþHN +UDEtN.ROPDQQ $'ORXKê 'âSDþHN.RO
PDQQ .ROPDQQ 3HNDĜ:LHQFHN .ROPDQQ6WĜHO\QDEUDQNX5R]KRGÿt
'ČGHN&DEiN±=HGQtN.OHSUOtN9\ORXÿHQtQDYtF0RWORFK 3Y D+UDEtN % RVREQt
WUHVWPLQXW]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt9\XæLWt2VODEHQtDiváci:
6HVWDYD3URVWčMRYD

7LNOXFLWRWRSĝHFHQHVPtXGčODW
-LĜtâ(-%$NRXþ-HVWĜiEĤ
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%OiKD±+HIND6RYD'UWLO6WDQČN3ČQþtN+UGLQND-DQHþHN±0Ui]HN%DUWRã0
1RYiN±7-DQGXV7.DXW9DFKXWND±äiOþtN&KOiQ+UQtþNR±:RMQDU0RWORFK
2XĜDGD
7UHQpĝL-LĜtâHMEDD,YR3HãWXND

6
PP

(1:1, 2:1, 2:3 - 1:0)

Foto: Marek Sonnevend

5

Sestava Benátek:

3DĜtN ± .ROPDQQ .RYiĜ +DG .XQVW 3 .UHMþt$XEUHFKW ± +XMHU$ 'ORXKê
' âSDþHN ± :LHQFHN +UDEtN 3HNDĜ ± 0DUãRXQ ýHGHUOH 3DELãND ± *DMGD
âDIDĜRYVNê
7UHQpĝL9DOGHPDU-LUXãD$QWRQtQ1HþDV

+ROHñRY3URVWĨMRY

HOKEJ
CHANCE LIGA
4. kolo:

.ROtQ3URVWĨMRY
2:3p
(1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky:-DQNRYVNê +XVD.UiO 6tOD .XNOD
+XVD ±0Ui]HN %DUWRã äiOþtN &KOiQ+UGLQ
ND +UGLQND %DUWRã0Ui]HN 5R]KRGÿt-DURã
-HFKRXWHN±)OHJO.RWOtN9\ORXÿHQt9\XæLWt
2VODEHQtDiváci:
6HVWDYD.ROtQD6HMSDO±+XVD.XNOD%ODKD9iFKDO
=GHQČN%DUWiN±-DQNRYVNê6HPLUiG.UiO±=XPU
âWRKDQ]O 6WHKOtN ± 6tOD 3HWUåLOND +DVLO ± .R]iN
1ČPHF0DUWtQHN±0DãtQ
7UHQpĝL3HWU0DUWtQHN-LĜt.DGOHFD-LĜt3HFND
6HVWDYD 3URVWčMRYD %OiKD ± +HIND 6RYD 'UWLO
6WDQČN+UGLQND±0Ui]HN%DUWRã1RYiN±-DQGXV
.DXW9DFKXWND±äiOþtN&KOiQ+UQtþNR±:RMQDU
0RWORFK2XĜDGD±-DQHþHN
7UHQpĝL-LĜtâHMED,YR3HãWXNDD-LĜt9\NRXNDO

0RKOLMVPHY\KUiWXæ
YQRUPiOQtKUDFtGREč
ale i dva body bereme."


-LĜtâ(-%$NRXþ-HVWĜiEĤ

STRANA 42
'DOätYëVOHGN\4.kola: %HQiWN\Q-²)UëGHN0tV
tek 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Branky: $XEUHFKW -LUXã 
 $ 'ORXKê +DG   :LHQFHN +UDEtN 3HNDĜ 
 -LUXã 3DELãND 3 .UHMþt   3HNDĜ .ROPDQQ
+UDEtN ±.XURYVNê +XViN.RIURĖ 0LNXOtN
59HVHOêâHGLYê Diváci: ÓVWtQDG/DEHP
²7ĝHEtÿRGORåHQR .DGDė²-LKODYD 
0:1). Branky:  &KORXED 7UHIQê   &KORXED
.REOtåHN.RWWHN ±0=DGUDåLO 0DUHã )URQN
3HNU'.UHQåHORN ,OOpã 7+DYUiQHN(OLiã 
)URQN -LUiQHN   ,OOpã /LFKDQHF  Diváci:  
6RNRORY²3RUXED  %UDQN\
'=HPDQ '7ĤPD$5XOtN âLN -3RKO ±
(QGiO .RUNLDNRVNL6WORXNDO -.iĖD 7HSHU7
-iFK\P 3RĜt]HN 7HSHU Diváci: ãXPSHUN
²6ODYLD3UDKD  %UDQN\.DIND
9OþHN-'ROHåDO âWHLQHU .XĢiN-1RYiN 
.UXåtN -'ROHåDO9DPSROD âPHUKD 9DPSROD
+HMGD Diváci: .ODGQR²+DYtĝRY 
2:1). Branky: 0HOND 5DþXN *XPDQ 3OHNDQHF
+ODYD +ODYD âDSRYDOLY 0HOND 3LWXOH)U\H 
+ODYD *XPDQâDSRYDOLY ±.RWDOD 23UR
FKi]ND5DãQHU Diváci: 3ĝHURY²9VHWtQ
(1:0, 1:1, 1:0). Branky: 3ãXUQê +UDEDO'RVWiOHN 
).UiO ,QGUiN ).UiO±3HFKDQHF %ĜH
]LQD 'LYiFL
3ĝHGHKUiYDQpNROR
9VHWtQ².DGDė  %UDQN\%ĜH
]LQD *RUþtN 3HFKDQHF 6PHWDQD %DEND
5HKXã.XGČOND +U\FLRZ±0RURQJ -6YR
ERGD.RWWHN 6XUVRY 7UHIQê Diváci:
3ĝHGHKUiYDQpNROR
ÓVWtQDG/DEHP²/LWRPčĝLFHS 
- 1:0). Branky: 6HYHUD6HYHUD 7UiYQtþHN
3ãHQLþND   6HYHUD 3ãHQLþND 7UiYQtþHN  
+RXãND 9O%URå 7UiYQtþHN 3URWDVHQMD ±
0%HUDQ 3URFKi]ND0LãNiĜ -LQGUD -+ROê 
 .RIIHU 3 1RYiN   9iOHN 3URFKi]ND 
Diváci:

5. kolo:

3URVWĨMRY%HQiWN\Q-

6:5pp

více v hlavním kupónu

'DOätYëVOHGN\5.kola:6ODYLD3UDKD²9UFKODEtVQ
(1:1, 1:1, 1:1 - 0:0). Branky:  âPHUKD -HĜiEHN
.XĢiN .UXåtN 9OþHN-HĜiEHN âPHUKD 9DP
SROD UR]KQiM.XĢiN±&KUWHN 1RX]D 1RX]D
&KUWHN1LNR /LQKDUW +HĜPDQ1RX]D Diváci:
 9VHWtQ².ROtQRGORåHQR +DYtĝRY²3ĝHURY
RGORåHQR /LWRPčĝLFH².ODGQRS 
- 1:0). Branky: 0%HUDQ -+ROê-tFKD .X
EtþHN 0LãNiĜ 0LãNiĜ 0%HUDQ ±3OHNDQHF
7LFKiþHN .XEtN +ODYD3OHNDQHF Diváci: 950
3RUXED²ãXPSHUN  %UDQN\
âSDþHN 7-iFK\P3RĜt]HN .RUNLDNRVNL 5XGO
(QGiO 3RĜt]HN äRYLQHFâSDþHN .DQNR 7R
PDQ%URGHN ±6SUDWHN .XþHUD+RUNê Diváci:
 )UëGHN0tVWHN²ÓVWtQDG/DEHP 
0:0). Branky: .OLPãD 0LNXOtN+XViN 59HVH
Oê +XViN.RIURĖ 0DUW\QHN 0LNXOtNâHGLYê 
âHGLYê 0LNXOtN3HWHUHN 3HWHUHN .RIURĖ0DOtN 

.RIURĖ .XURYVNê Diváci: -LKODYD²6RNR
ORYS  %UDQN\7+DUNDEXV
0=DGUDåLO,OOpã '.ROiĜ &KOXEQD ±3U\PXOD
0-DQGXV0.DGOHF *XW âLN0.DGOHF 7
5RKDQ 0-DQGXV'7ĤPD Diváci: 7ĝHEtÿ²
.DGDėRGORåHQR
6. kolo:

ÔVWtQ/3URVWĨMRY
4:1
(1:1, 1:0, 2:0)

Branky:7UiYQtþHN 3ãHQLþND6HYHUD 0DWČMþHN
9UGORYHF 9O %URå   7ĤPD 9UGORYHF 9O %URå 
3ãHQLþND 6HYHUD7UiYQtþHN ±äiOþtN &KOiQ
'UWLO  6WĝHO\ QD EUDQNX  =EORNRYDQp VWĝHO\
 5R]KRGÿt :DJQHU ýiS ± 3RGUD]LO 'ČGHN
9\ORXÿHQt9\XæLWtDiváci:
6HVWDYD ÓVWt QDG /DEHP +DPDOþtN ± 'U
WLQD +DYUiQHN %URå 9DOD 0DUHã 9RåHQtOHN =LFK
± 7UiYQtþHN 3ãHQLþND 6HYHUD ± 7ĤPD 9UGORYHF
0DWČMþHN±2%OiKD3URWDVHQMD0%OiKD±)XUFK
6YRERGD7ODþLO
7UHQpĝL0LURVODY0DFK-LĜt0HUWDD-DURVODY5RXEtN
6HVWDYD 3URVWčMRYD %OiKD ± 6RYD +HIND 6WDQČN
'UWLO +UGLQND 3ČQþtN -DQHþHN ± +UQtþNR %DUWRã
0Ui]HN±9DFKXWND7.DXW7-DQGXV±01RYiN
&KOiQäiOþtN±2XĜDGD0RWORFK
7UHQpĝL-LĜtâHMEDD,YR3HãWXND

1DSUYQtWĝHWLQčE\ORYHOPL
]QiWæHMVPHFHVWRYDOLNG\
byla hra bez rytmu.“
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'DOät YëVOHGN\ 6.kola: .ROtQ ² %HQiWN\ Q-
RGORåHQR  .DGDė ² )UëGHN0tVWHN  
1:0, 0:1). Branky:  5 +DYHO 6HHPDQQ -
6YRERGD   &KORXED .RWWHN  ±  5 9HVHOê
+DPDQ   âHGLYê .OLPãD +UDFKRYVNê  
3HWHUHN 6WXFKOtN =DKUDGQtþHN  Diváci:  
6RNRORY±7ĜHEtþRGORåHQR ãXPSHUN²-LKODYD
2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Branky: 6SUDWHN -DURã
3.UDWRFKYtO *HZLHVH -DURã6SUDWHN ±
7ýHUQê ýDFKRWVNê,OOpã 0=DGUDåLO ,OOpã
ýDFKRWVNê (OLiãDiváci: 3ĝHURY²/L
WRPčĝLFHRGORåHQR 9VHWtQ²+DYtĝRY 
2:0, 2:1). Branky: 0DFKDþ %DEND.XFKDU
F]\N -.OR] 59ODFK 0DFKDþ *RUþtN
3HFKDQHF +RĜDQVNê 5HKXã%DUWNR ±
$GDPVNê .RWDOD   5 6]WXUF Diváci: 1000
 9UFKODEt²3RUXED  %UDQN\
+HĜPDQ 1RX]D.DMtQHN +HĜPDQ 1RX]D 
0DWêV 0.UDWRFKYLO3RFKREUDGVNê ±.RU
NLDNRVNL âSDþHN 7HSHU   .DQNR .RUNLDNRVNL
.R]iN Diváci:
3ĝHGHKUiYND6.kola: 6RNRORY²%HQiWN\Q-
(2:0, 3:0, 0:1). Branky: *XW0.DGOHF -3RKO 
*XW -3RKO 0.DGOHF '=HPDQ 0
.DGOHF *XW-3RKO ±ýHGHUOH 5RVVP\

SUĥEčæQiWDEXONDSRQH~SOQpPNROH

 3RUXED

 -LKODYD

 6RNRORY

 9VHWtQ

 6ODYLD3UDKD 
 ÒVWtQDG/DEHP
 .ODGQR

 /LWRPČĜLFH

 %HQiWN\Q- 
3URVWčMRY

)UêGHN0tVWHN 
.ROtQ

+DYtĜRY

3ĜHURY

9UFKODEt

7ĜHEtþ

âXPSHUN

.DGDĖ
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NRORVWĝHGD]iĝtKRGLQ
6RNRORY  )UêGHN0tVWHN    +DYtĜRY ±
.ROtQ/LWRPČĜLFH±9VHWtQ-LKODYD±9UFKODEt7ĜHEtþ
±âXPSHUN%HQiWN\Q-±ÒVWtQ/6ODYLD3UDKD±
3ĜHURY  3RUXED±.ODGQR  3URVWčMRY
².DGDė  
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
.ODGQR±-LKODYD  .ROtQ±ÒVWtQ/.DGDĖ±
%HQiWN\Q-6RNRORY²3URVWčMRYâXPSHUN)Uê
GHN0tVWHN3ĜHURY±3RUXED9VHWtQ±6ODYLD3UDKD
+DYtĜRY±/LWRPČĜLFH9UFKODEt±7ĜHEtþ  

BASKETBAL

FLORBAL

KOOPERATIVA NBL

DIVIZE skupina E

4. kolo:

101:70 (23:16 46:37 70:52)

5R]KRGÿt+UXãD1HMH]FKOHE.DUD¿iW
Diváci:
2b.:  3b.:  TH: 
Doskoky:Asistence:
Fauly:
6HVWDYD D ERG\ 3URVWčMRYD 3HNiUHN 'DYLG
 )HãWU /XNiã  3DO\]D /XNiã  9iĖD
)UDQWLãHNâWČSiQ'RPLQLN.OHSiþ(ULN
.RXĜLO5DGRYDQâDQWHOM/HRQ%H]EUDGLFD
1HPDQMD.OHSDþ$GDP6\FKUD/XNiã
Trenér:3UHGUDJ%HQDþHN
'DOätYëVOHGN\NROD: Hr. Králové - Brno RG
ORåHQR 1\PEXUN 'čÿtQ RGORåHQR, Pardubice
.ROtQRGORåHQR, Ostrava - Svitavy 82:81 (20:15,
 1HMYtFHERGĥ$OOH\Q3%RKD
þtN+HLQ]OD53XPSUODSR0DWČM6YRERGD
6OH]iN0:HOVFK3UROHWDD06HKQDO
SR   86. 3UDKD  ÓVWt QDG /DEHP 
 1HMYtFHERGĥ26HKQDO
0DFXUD0DUHã3HFNDâRWQDU)DLW
D6YHMFDUSR$XWUH\
3ĝHGHKUiYNDNROD
3DUGXELFH  1\PEXUN   
  1HMYtFH ERGĥ 9\RUDO  âNUDQF 
+HĜPDQD'XQDQVSR+DUGLQJ3UHZLWW
+UXEDQ'DOWRQ.Ĝtå
3ĝHGHKUiYNDNROD
1\PEXUN  2VWUDYD   
  1HMYtFH ERGĥ +DUGLQJ  .Ĝtå 
=LPPHUPDQ   :DWHUPDQ  $OOH\Q  5
3XPSUODD1iEČOHNSR

5. kolo:

Olomoucko - Pardubice

93:94

více v hlavním kupónu

'DOät YëVOHGN\ 5.kola: USK Praha - Svitavy
  1HMYtFHERGĥ6DPRX
UDâWČUED26HKQDO0DUHã%XMQRFK
3UROHWD0DWČM6YRERGD .ROtQ2VWUDYD
RGORåHQR 'čÿtQ2SDYDRGORåHQR Nymburk BrnoRGRåHQR ÓVWtQ/+U.UiORYp

SUĥEčæQiWDEXONDSRQH~SOQpPNROH
 2SDYD
 1\PEXUN
 %UQR
 86.3UDKD
 ÒVWtQ/
 'ČþtQ
 3DUGXELFH
 2VWUDYD
 +U.UiORYp
2ORPRXFNR
6YLWDY\
.ROtQ
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NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
2SDYD%UQR2VWUDYD2ORPRXFNR  ,
3DUGXELFH'ČþtQRGORåHQR86.3UDKD.ROtQ
RGORåHQRÒVWtQ/6YLWDY\  

.3URVWĨMRY8QLġRY

9:6 (2:3 - 2:1 - 5:2)

%UDQN\ 3URVWčMRYD  6PLþND  -XUNXOiN
.UiO +pO 6PLþND .UQiþ )RMW= 
+pO 6PLþND 6PLþND .RQHþQê +pO
.UQiþ .RQHþQê  6PLþND 9DãXW  5R]KRGÿt
.LODU 0LQDUþtN 9\ORXÿHQt 3:2 9\XæLWt  Diváci:
6HVWDYD 3URVWčMRYD .UiWNê :HLGLQJHU   .UD
WRFKYtO9DãXW+pO6PLþNDýPHOD)RMW0ġXLN
)RMW = .RQHþQê .UQiþ  0DĢFKD .UiO 1RYiN
-XUNXOiN%iWKRU\
Trenér:5DGHN3DĜHQLFD
'DOätYëVOHGN\NROD 'RPDVODYLFH9VHWtQ
=OtQ.UQRYS3ĜHURY)UHQãWiW7ĜLQHF
âXPSHUN2UORYi2ORPRXF

3. kolo:

9VHWtQ.3URVWĨMRY

12:5 (3:2 - 1:1 - 8:2)

%UDQN\ 3URVWčMRYD  6PLþND +pO  
0DĢFKD 1RYiN 6PLþND )RMW= +pO
6PLþND (OVQHU 1RYiN 5R]KRGÿt2O
EHUW 9ODFKRSXORV 9\ORXÿHQt  9\XæLWt
 Diváci:  6HVWDYD 3URVWčMRYD :HL
GLQJHU .UiWNê .UDWRFKYtO9DãXW+pO6PLþND
-XUNXOiN  )RMW 0ġXLN .UQiþ )RMW = .RQHþQê
 0DĢFKD 1RYiN (OVQHU =DEUORXGLO %iWKRU\
Trenér:5DGHN3DĜHQLFD
'DOät YëVOHGN\  NROD )UHQãWiW  2UORYi 
âXPSHUN=OtQ8QLþRY7ĜLQHF3ĜHURY
.UQRY2ORPRXF'RPDVODYLFH 

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

 .UQRY

 2ORPRXF

 7ĜLQHF

 9VHWtQ

 âXPSHUN

 'RPDVODYLFH 
 =OtQ

 2UORYi

 8QLþRY

3ĜHURY

.3URVWčMRY 
)UHQãWiWS5 


































































UNIQA EXTRALIGA

2. kolo:

32:23 (16:8) ðWHUQEHUN3URVWĨMRY

RGORÿHQR

2. kolo:

Opava - Olomoucko

VOLEJBAL

HÁZENÁ
/,*$08åĤ-0.2/2
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NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
2ORPRXF3URVWčMRY  'RPDVODYLFH
 )UHQãWiW   =OtQ  3ĜHURY   âXPSHUN
8QLþRY2UORYi.UQRY  7ĜLQHF9VHWtQ
2O\PS3UDKD RGORåHQRQD

2ORPRXFNÙSÔHERU
WXUQDM:
)E& 3OD\PDNHUV 3URVWČMRY  .RVWHOHF Q+ %
 8QLþRY %  7URXEHOLFH  7URXEHOLFH 
)E& 3OD\PDNHUV 3URVWČMRY  .RVWHOHF Q+
%8QLþRY%3ĜHURY&âWHUQEHUN%
/LWRYHO/XWtQâWHUQEHUN%/LWRYHO
/XWtQ3ĜHURY&
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 8QLþRY%
    

 3ĜHURY&
    

 /XWtQ
     
 âWHUQEHUN%
     
 7URXEHOLFH
     
6. Playmakers Pv 2 1 0 1 8:9
3
 /LWRYHO
     
 .RVWHOHFQ+%     


%UDQNRYëVOHG
17:10, 20:11, 22:13, 22:17, 23:18, 28:18, 29:20,
   5R]KRGÿt 'DODMND D âRKDM
9\ORXÿHQt6HGPLÿN\Diváci:
1HMYtFHEUDQHN+ROHäRYD9DFODFK%XþHN
3OãHN
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+UXEê6ODGRYQtN
± -XUHþND  ýLåPiULN  0LNXOND  âHVWRĜiG
-XUD.RVLQD2UGHOW51HYUOê5DãND
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND'DYLG-XUHþND

“9GDQpPVORæHQtMVPHE\OL

IDYRULWRYLGĥVWRMQëPVRXSHĝHP”



7RPiãýHUQtþHNNRXþ3URVWČMRYD

STRANA 47

%RKXQLFH.RVWHOHFQ+

RGORÿHQRQD

'DOät YëVOHGN\  NROD ,9HONp 0H]LĜtþt  7HOQLFH
,YDQþLFH.XĜLP-XOLiQRY$0DORPČĜLFH
%ÒMH]GX%UQD2ORPRXF
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 ,YDQþLFH
    

2. Kostelec n.H. 2 2 0 0 62:48
4
 +ROHãRY
    

 %RKXQLFH
    

 6..XĜLP
    

 9HONp0H]LĜtþt     

 -XOLiQRY$     

 3URVWčMRY     

 2ORPRXF    

 7HOQLFH
    

 0DORPČĜLFH%     

 ÒMH]GX%UQD     

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDĝtMQD
0DORPČĜLFH%%RKXQLFH  ,YDQþLFH-XOLiQRY
$3URVWčMRYÓMH]G8%UQD  .RVWHOHFQ+
 9HONp 0H]Lĝtÿt    2ORPRXF  
.XĜLP  7HOQLFH+ROHãRY  

'DOätYëVOHGN\NROD 2O\PS3UDKD2VWUDYD
  1HMYtFHERGĥ.RFPD
QRYi+DYOtþNRYi  +RGDQRYi  âLPiĖRYi
D.RPiUNRYiSRâWUERYi.DOXVNRYi
äDUQRYLFNi+UGOLþNRYiD=HPDQRYiSR 3ĝH
URY.3%UQR  1HMYtFHERGĥ
3ROiãNRYi'LDWNRYiâXQGHUOtNRYi-XGOR
Yi%DLUGRYi ãHOP\%UQR2ORPRXF
 1HMYtFHERGĥ-DQHþNRYi
+RUNi.R]XEtNRYi3LOHSLþRYi1RYi
6WPSHORYi

3. kolo:

3URVWĨMRY3íHURY

3:1

více v hlavním kupónu

'DOätYëVOHGN\NRODâWHUQEHUN2ORPRXF
RGORåHQR    )UêGHN0tVWHN 
2O\PS 3UDKD RGORåHQR     KP
Brno - Liberec 1:3 (-19,-12,28,-19). * OstraYD9.%UQR  1HMYtFH
ERGĥ âWUERYi  +UGOLþNRYi  äDUQRYLFNi
0LN\VNRYi-DQHþNRYi.R]XEtNRYi

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 /LEHUHF 
 2ORPRXF 
 9.%UQR 
 3URVWčMRY 
 .3%UQR 
 2O\PS 
 2VWUDYD 
 3ĜHURY 
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'RKUiYNDNRODVWĝHGD]iĝtKRGLQ
/LEHUHF)UêGHN0tVWHN
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
/LEHUHF2O\PS3UDKD  9.%UQR)UêGHN
0tVWHN  âWHUQEHUN2VWUDYD3ĜHURY2OR
PRXF  3URVWčMRY.3%UQR

Čtvrtfinále Siniakové ve Štrasburku

ŠTRASBURK, PROSTĚJOV Generálku na French Open absolvovala
Kateřina Siniaková ve Štrasburku
a nevedla si špatně. Postoupila až do
čtvrtfinále, když porazila i sedmou
nasazenou Alexandrovovou z Ruska
a prohrála až s Běloruskou Arynou
Sabalenkovou v těžkém utkání, které
bylo dvakrát přerušeno kvůli dešti.
„Čtvrtfinále není špatné, ale mohlo to
být ještě lepší. Počasí nám nepřálo, roz-

hodly ale mé chyby na konci třetího setu.
Vypadla jsem z rytmu a Sabalenková je
výborná hráčka a využila je,“ konstatovala Siniaková. Její čtvrtfinále bylo poprvé
přerušeno za stavu 6:2 a 1:2. Dohrávku
následující den opět prodloužilo počasí
ještě ve druhém setu. V rozhodující sadě
česká tenistka vedla 3:1, pak ale až do
konce utkání žádnou hru nepřidala a na
semifinále na okruhu WTA čeká od loňského srpna.
(lv)

Veselého čtyři zápasy před Paříží
HAMBURK, PROSTĚJOV Na
grandslamový turnaj v Paříži se prostějovský tenista Jiří Veselý chystal
v Hamburku, kde musel absolvovat kvalifikaci a dostal se do 2. kola.
V hlavní soutěži porazil Gillese Simona a pak nestačil na dalšího Francouze
Uga Humberta.
„Je to škoda, protože utkání bylo docela
vyrovnané. V závěru druhého setu jsem

si mohl vzít zpět ztracené podání, koncovka by byla zajímavá,“ uvedl Veselý,
se svým vystoupením v Hamburku ale
nebyl nespokojený. „Odehrál jsem čtyři
zápasy, to je jedině dobře. Potřebuji hrát.
Je jedno, jestli v hlavní soutěži, nebo kvalifikaci. Přes ostré duely se můžu dostat
do herního rytmu. Jiná cesta není a z tohoto pohledu turnaj splnil mé představy,“ řekla česká tenisová jednička. (lv)

NOHEJBAL

TENIS

/,*29ê32+É5'58å67(908åĤþ5912+(-%$/8',9,=(².2/2

:7-6RNRO,3URVWčMRY²7-6RNRO+ROLFH

6

1

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt/DG3tUHN5RED±0UiNDYDýHUYLQND
  'HXWVFK3RĜt]HN±.RS3RKO  /DG3tUHN0LFK
5ĤåLþND0LU5ĤåLþND±0UiNDYDýHUYLQND3ĜtKRGD  5RED
'HXWVFK3RĜt]HN±.RS3RKO.XþHUD  /XN3tUHN0LFK
5ĤåLþND±3ĜtKRGD.RQHþQê .XþHUD   5RED±0UiNDYD
 /DG3tUHN/XN3tUHN0LFK5ĤåLþND±.RS3RKO.XþHUD 
 5RED'HXWVFK3RĜt]HN±0UiNDYDýHUYLQND3ĜtKRGD  
/DG3tUHN5RED±.RS3RKO  
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã Trenér Holic:'DYLG.RQHþQê
5R]KRGÿt-HQGULãiND-DQHN
'LYiNĥ

“1DäWčVWtXæQHMVPHYHOLWQtGLYL]LæiGQëP
otloukánkem”
5LFKDUG%(1(âNRXþ3URVWČMRYD
STRANA 47

3URVWĨMRY+ROLFH3:6

08å,
FRENCH OPEN
.YDOLÀNDFHGYRXKUD²NROR.ROiĜ±%RQ]L
)UDQFLH 

'DOätYëVOHGN\NROD
1. $XVWLQ 9VHWtQ ± 01. PRELOSURYiV
0RGĜLFH
3ĝHGHKUiYND  NROD 01. PRELOSURYiV
0RGĜLFH±6./LDSRU:,77(.DUORY\9DU\
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
0RGĜLFH   
 
.9DU\   
 
9VHWtQ   
 
+ROLFH   
 
3URVWčMRY  
 

Hamburk - ATP Tour
'YRXKUD²NROR9HVHOê±6LPRQ )UDQFLH 
  2. kolo: 9HVHOê ± +XPEHUW )UDQFLH 

å(1<
ãWUDVEXUN:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR 6LQLDNRYi ± 3HUDRYi
86$ 2. kolo:6LQLDNRYi±$O
H[DQGURYRYi 5XVNR þWYUWÀQiOH
6LQLDNRYi±6DEDOHQNRYi %ČORUXVNR 


/,*29ê32+É508åĤ',9,=(

více v hlavním kupónu

výsledkový servis

www.vecernikpv.cz
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MALÁ KOPANÁ
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6.3URVWčMRY²)&0$67iERUVNR

1

ČEHOVICE/HLUCHOV SE PŘIBLÍŽIL LÍDROVI

Branky:  %DOD ±  .XþHUD ] SHQDOW\ 5R]KRGÿt
0DWČMþHN ± .Ĝtå .OXSiN åOXWp NDUW\  D  6SiþLO
  5ROLQF±1DYUiWLO'\EDOD  7RO
no. þHUYHQpNDUW\âPHK\O6SiþLO±0XVLRO
  7ROQRDiváci: 390.
6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUiQXPLPRURKRYpNRS\

1



(QVQ6QO¾w-CN¾D
VHVWDYD3URVWčMRYD
0XFKD ± âPHK\O %DOD %LDOHN 6WĜtå
 âWHLJO  ± /DQJHU  0DWRXãHN 
.RSĜLYD 6SiþLO =DSOHWDO ± 3tFKDO 
0DFK\QHN =LNO 5ROLQF 
7UHQpU Pavel Šustr.

VHVWDYD7iERUVND
6OiYLN±3HQF 9R]LKQRM %UDEHF
,FKD 1DYUiWLO'\EDOD±0DMND
 7ROQR  .XþHUD %RXOD 3ODFKê
± 3URYD]QtN  ýDSHN  0XVLRO
7UHQpU6HUJHMV*ROXEHYV

Ä8WNiQtUR]KRGOSUYQtSRORþDVWĜLVWRSURFHQWQt
Ä8WNiQtUR]KRGOSUYQtSRORþDVWĜLVWRSURFHQWQt
ãDQFHMVPHERKXåHOQHSURPČQLOL³ 3DYHOâ8675NRXþHVNiþND
VWUDQD

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

5. kolo:

3URVWĨMRY7iERUVNR  

YtFHYKODYQtPNXSyQX
+U.UiORYp9\ñHKUDG 
5R]KRGÿt Houdek – Hrabovský, Lakomý. å.
12. Leibl, ?. J. Rada – 18. Alexandr, 29. Kubala,
-DQXãND1LWULDQVNê3RXþHN
Drobílek. Diváci: 750.

7íLQHF-LKODYD

  

Branky: 8. Smejkal, 18. Štefánek, 23. Vedral,
 9HGUDO 7XUHþHN 5R]KRGÿt Dorušák –
'UHVOHU9RGUiåNDå.57. Habusta, 85. Foltyn
– 72. Vedral. Diváci: 228.

/tñHç9ODñLP

  

Branky: 2. Málek. 5R]KRGÿt Lerch – Vlasjuk, Dobrovolný. å.-HĜiEHN±-DQGD
71. Broukal. Diváci: 1120.

ÔVWtQ/&KUXGLP

  

Branky:  ýLþRYVNê ±  0XåtN 5R]KRGÿt
&LKOiĜ ± 9ROI ± âLPiþHN ± 0DFKDþ å. 
0LVNRYLþ±5\ELþND'%UHGD9HUQHU
Diváci: 580.

%ODQVNRþLÿNRY

  

Branky:äiN±-âDãLQND YOD -DUR
slav Diviš. 5R]KRGÿt Vojkovský – Koval, Mikeska. å..OXViN.RSLþiU6XNXS±
Nabijev. þ.5%XFKWD %/$ Diváci: 500.

9DUQVGRUI'XNOD

  

Branky:6FK|Q2QGUiþHN SHQ ±
.RYDĐ%XFKYDOGHN SHQ 5R]KRGÿtýHUQê
± .RWDOtN 3HþHQND å. 74. M. Kubista – 44.
Chlumecký, 47. Piroch, 52. Kozma, 81. Dancák.
Diváci: 553.
Dohrávka 1. kola:

&KUXGLP-LKODYD

  

Branky:  9HUQHU ±  9HGUDO  /DFNR
5R]KRGÿt Hanousek – Koval, Leška. å. 39.
9HQFO.HVQHU5\ELþND0Ui]HN±
+RUiN79OþHN9HGUDODiváci: 740.

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

1. Hradec Králové
 äLåNRY
 /tãHĖ
4. Dukla Praha
 ÒVWtQ/
 -LKODYD
7. Varnsdorf
8. Blansko
9. Chrudim
10. Vlašim
3URVWčMRY
12. Táborsko
9\ãHKUDG
7ĜLQHF

5


5


5
5
4
3

4



4


2


1
1
1
1

0



1


2


4
2
1
0

1



0


1


0
2
2
2

3



8:3


8:4


5:4
5:8
3:4
5:4

2:7



13


8


7
5
4
3

1



.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ

-LKODYD  3URVWčMRY SiWHN   , Dukla
3UDKD±/tãHĖ&KUXGLP±9DUQVGRUI9\ãHKUDG±
ÒVWtQ/äLåNRY±7ĜLQHF  9ODãLP%ODQVNR
 7iERUVNR+U.UiORYp  
02/&83

 NROR 0RVW6RXã  ýHVNp %XGČMRYLFH N
.DUORY\9DU\9\ãHKUDGN.ROtQäLåNRYN
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

=iEíHK/LSRYi

  

Branky: 6LWWD±3ĜLNU\O0LODU5R]KRGÿt
-XUþiN±6DPHN0DFKDODåOXWpNDUW\ 48. MaistU\V]LQ/HSND±D  .YDSLOþHUYHQi
karta:  .YDSLODiváci: 120.
6HVWDYD /LSRYp +ROiVHN ± 3HNDĜ 0LODU 7DNiþ
0XVLO±+UDEiOHN -DPULFK +RUiN3ĜLNU\O 
6WU\N  +UXãiN ± )LDOND  3DOOD  2EUXþD 
.YDSLO 
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å3URQiVFHQQpYtWč]VWYt´

Pavel 5ģä,ý.$, trenér Lipové



VWUDQD

0HGORY.UDOLFHQ+
  
Branky: ýLNO0X]LNDQW6UGêQNR
Novák – 24. Baran. 5R]KRGÿt 7UiYQtþHN ±
Habermann, Šrejma. åOXWpNDUW\6NĜHEVNê
±&LEXOND0HUWDDiváci: 50.
6HVWDYD.UDOLF 2E]LQD±+ODþtN3URNRS 
1RYRWQê  1ČPþtN 5XV ± 9LQFRXUHN 9DORXFK
*iERU %DUDQ&LEXOND /H[D ±'UDþND
0HUWD -XUWtN
7UHQpU3HWU*RWWZDOG

ÅãWYH Pč WR GRVWiYiPH PRF
JyOĥ]HVWDQGDUGHN´



-DQ129271é
SĜHGVHGD)&.UDOLFHQD+DQp



VWUDQD

 NROR ãWHUQEHUN ² 'RODQ\    [7|JHO -DQ
6DPHN0DUHN3D]GHUD9RMWČFK-HVHQtN²/XWtQ  ,
[0Ui]-LĜt±9ROI=GHQČNåHODWRYLFH²ÓVWt  3.
, Dlouhý Lukáš – Král Michal, 5DSRWtQ²9HONp/RVLQ\
   [ ,QGUD7RPiã %DUþtN -DNXE +LOEHUW 'DYLG
%URGHN X 3ĝHURYD ² %RKXėRYLFH    3. ,
=DWORXNDO2QGĜHM2PHOND-DQ±[)U\þiN0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 ÒVWt
      
 /LSRYi
      
4. Velké Losiny 8 5 0 3 17:8 15 1
5. Lutín
8 5 0 3 8:7 14 2
 5DSRWtQ
      
 -HVHQtN
      
 äHODWRYLFH
      
 'RODQ\
      
%RKXĖRYLFH       
11. Medlov
8 4 0 4 8:11 10 2
%URGHNX3Ĝ       
13. Mohelnice
7 3 0 4 15:14 9 0
14. Litovel
7 3 0 4 9:12 9 0
=iEĜHK
      
.UDOLFHQ+       
$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$´

NROR

%RKGtNRY.RQLFH

  

Branky  D  - .UiVD    .DPHQê
5R]KRGþt +DPSO ± .UHLI âWČSiQ åOXWp NDUW\
3DYHOâiUQLN3HWUâiUQLN=DMtF±
Neoral. Diváci: 49.
6HVWDYD .RQLFH +XĖND ± ) %tOê  +ROXE 
5XV3URFKi]ND'UHãU±3ČUXãND 3ĜtNRSD 
1HRUDO .RĜHQRYVNê âLUĤþHN-.UiVD 7
8OOPDQQ ±-DãtþHN.DPHQê &HWNRYVNê 
7UHQpU Petr Ullmann.

Å.OtÿRYë PRPHQW REVWDUDO YH
PLQXWčQčNGHMätKUiÿ.UDOLFD
QDäHQRYiSRVLOD1HRUDOFRURN
QHKUiOD´ Petr ULLMANN, trenér Konice

VWUDQD
'DOätYëVOHGN\NROD+OXERÿN\²0DOHWtQ
 , 3x Novotný Michal, &KYiONRYLFH²2OHäQLFH
   3H]]RWWL *LDQSDROR &LHVDUtN )LOLS ±
.RORPD]QtN 3DWULN 3XFKU 5RPDQ .RYiþ 0DUWLQ
&KRPRXWRY ² 7URXEHOLFH   , Rochovský
-DQ 7UH¿O 0LURVODY ± 3ãHMD 3HWU %čONRYLFH ²
ĜHWč]iUQD    6FKZDU] 0DWČM 6NOHQiĜ
0LFKDO 3DYOLWD -DQ -XUHþND -LĜt )UêED -DQ
3DVHND²+DėRYLFH  .XþHUD)UDQWLãHN
2WDYD /XNiã YO  /HVQLFH ² 1iPčäģ Q+ 
 , 2x Dostál Martin, Fišara Miroslav
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 )&2OHãQLFH       
 6RNRO.RQLFH       
 0DOHWtQ
      
4 SK Chválkovice 8 5 0 3 24:12 15 1
 6.ěHWČ]iUQD       
 6RNRO/HVQLFH       
 ).+OXERþN\       
8 Paseka
8 5 0 3 14:17 13 2
 %ČONRYLFH/DãĢDQ\      
 ).%RKGtNRY       
 1iPČãĢQ+       
12 Chomoutov
8 1 0 7 15:24 4 0
13 Troubelice
8 1 0 7 10:30 3 1
 +DĖRYLFH
      

60226,$7ĜÌ'$6.%
NROR.RMHWtQ².RVWHOHFQ+  äĤUHN/LERU
Jura Tomáš, /LSQtNQ%²3URWLYDQRY  *UPHOD
Marek, Pospíšil František, 1RYp6DG\²'XEQ0
 [5LFKHU'RPLQLN=DFKDU-DNXE1RYRWQê0LODQ
Škoda David – Pazdera Jan, 2SDWRYLFH²6ODYRQtQ
 .OYDĖD7RPiã±1HXåLO-DQ.UEHþHN/XNiã+).
2ORPRXFÅ%´²3OXPORY  [)LOtSHNâWČSiQ
+HQNO)UDQWLãHN1ČPHF(ULN6SXUQê7DGHiã±.LãND-LĜt
8UÿLFH²þHFKRYLFH  âWČSiQHN5DGHN±[
Halouzka, Muzikant Radim, Valdez Daniel,
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSQtNQ%
      
 1RYp6DG\       
 %ČORWtQ
      
 +).2ORPRXF³%´      
 8UÿLFH
      
 þHFKRYLFH       
 %HĖRY
      
8 Slavonín
8 3 0 5 15:15 11 0
 .RVWHOHFQ+       
 3URWLYDQRY       
11 Dub nad/M
8 3 0 5 10:17 8 3
12 Kojetín-Kovalovice 8 3 0 5 10:30 8 1
 2SDWRYLFH
      
 3OXPORY
      
%7ĜÌ'$6.83,1$Å$´
NROR2WDVODYLFH²ÓMH]GHF  3.,
[.DOiE0LFKDO9RJO0DUWLQ±.OREiVND2QGĜHM
=êYDOD3DYHO6ODPČQtN5DGLP3LYtQ²ÓVWtÅ%´
  [6YR]LO-DURVODY.RQXSND/XNiã-HåHN
Jan – Frydrych Lukáš, 5DGVODYLFH²-H]HUQLFH
 3.%DURW-RVHI0DW\iã-DNXEâLPHþHN
Petr – 2x Ráb Rostislav, Simon Jakub, 7RYDÿRY²
0RVWNRYLFH    =DWORXNDO 3HWU ± âODPERU
Martin, Foret Pavel, Kubeš Milan, 7URXEN\²+RUQt
0RäWčQLFH  .ROOHU0DUWLQ±ĆRSDQ0LFKDO
=HGHN 0DWČM åHODWRYLFH Å%´ ² .OHQRYLFH 
  [ .OLPHN 5RPDQ .RSOLN 9RMWČFK ± &pVDU
Martin, Dostál Martin, 9UFKRVODYLFH².RYDORYLFH
  +RUiN-DQ±[/XNiã0DUFHO[.UþPiĜ
-DNXEäLGOtN'XãDQ+RUiN3DYHO YO

27

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
NROR+QčYRWtQ²6ODWLQLFH  , 2x Šulc
-DQ +ROXE 0DWČM ± 3OXKiþHN -LĜt 0RUDYVNë
%HURXQ²'RORSOD]\  , 3x Lacman David,
0XåiWNR -DQ 3RKDQND 3HWU ± 5XVNê /XNiã
=iEUDQVNê -DNXE +DQi 39 ² =YROH   ,
7\SQHU-DQ.UXSLþND0LORã-HVHQHF².RæXäDQ\
   %XULDQ %URQLVODY %XUJHW -DQ ± ĆXULQD
Lukáš, 9HONi %\VWĝLFH ² /RäWLFH   , 3x
/RãĢiN'DYLG-DKRGD3DYHO±0LNHã-RVHI.UHMþt
Martin, 9HONë7ëQHF²þHUQRYtU  , Pospšil
-DURPtU'ROHåHO5RPDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +DQi39
      
2 Loštice 1923 8 7 0 1 20:10 21 0
 9HONi%\VWĜLFH       
 6RNRO.RåXãDQ\       
5 SK Slatinice
8 4 0 4 21:18 12 1
 -HVHQHF']EHO       
 )&+QČYRWtQ       
 9HONê7êQHF       
9 Mor. Beroun
8 3 0 5 18:25 9 1
 6.=YROH
      
 6RNRO'RORSOD]\       
 6ORYDQýHUQRYtU       
 7-6PUæLFH       
 âWHUQEHUN³%´       
3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR

1H]DP\VOLFH7LñWtQ

  

Branky:D03ĜLNU\OD
- )UJiO  1iYUDW  - 3ĜLNU\O  âSLþND
 2WiKDO 5R]KRGÿt Mašek – Vachutka,
$QWRQtþHNåOXWpNDUW\'3ĜLNU\O±/D
komý. Diváci: 48.
VHVWDYD1H]DP\VOLF'YRĜiN±7D/DNRPê0
)UJiO2WiKDO±âSLþND-)UJiO+iMHN0XVLO)OD
M]DU±03ĜLNU\O6WĜtGDOL1iYUDWâSLþND'RVWDOtN
Machálek, Hájek.
7UHQpU Tomáš Pavelka.
VHVWDYD 7LäWtQD 3RNRUQê ± 6WDQþtN +ĤOHN
+DQiN 9DUJD ± /DNRPê %RViN 6ODYtN 5HKiN
± 0DWRXãHN 6ODYtN 6WĜtGDOL .RXWVNê 6WUêþHN
âSLþND
7UHQpU=GHQČN2XOHKOD

Å.]iSDVXVHQHEXGX
Y\MDGĝRYDW«´


nad TJ Ohrozim. A ze druhého místa ztrácí
na „Mexičany“ už jen dva body. Třetí jsou s
větší ztrátou SK Dřevnovice, na čtvrtou pozici
skočila ve výborné formě hrající prostějovská
Zavadilka i díky přemožení právě Dřevnovic
5:4.
Velká pochvala patří Milanovi a Ladislavovi
Dvořákovým z Čehovic za mimořádnou
a přitom vzornou přípravu tamního hřiště,
kam se z technických důvodů musel operativně přesunout turnaj původně plánovaný
do Klopotovic.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Kovalovice
8 7 0 1 30:11 20 1
 äHODWRYLFH³%´       
 5DGVODYLFH       
4. Újezdec
8 5 0 3 18:15 14 2
 6RNROY3LYtQč       
 2WDVODYLFH       
 7RYDþRY
      
8. Troubky
8 3 0 5 18:19 11 0
9. Jezernice
8 3 0 5 18:18 10 2
+0RãWČQLFH       
9UFKRVODYLFH       
.OHQRYLFH
      
0RVWNRYLFH       
ÒVWt´%´
      



PROSTĚJOV Boj o prvenství ve 2. okresní lize mužů malé kopané ČUS Prostějovska 2019/20 hoří dál, po sobotním
druhém kole podzimní části se navíc ještě
zdramatizoval.
Lídr SK Mexiko Víceměřice totiž na domácím trávníku jen remizoval s FC Zavadilka
Prostějov 3:3, k tomu přidal kontumační vítězství 5:0 nad absentujícími Béky Prostějov.
Jeho pronásledovatel Spojené kluby Čehovice/Hluchov vyhrál oba své zápasy, byť těsně
3:2 v derby nad FC Juniors Hluchov a 6:5

=GHQČN28/(+/$NRXþ7LãWtQD
VWUDQD

NROR9UDKRYLFH²3OXPORYÅ%´  , 2x
-DPULFK 'DYLG [ 9DUJD 7RPiã 6WXGHQê -DQ
Michalec Pavel, 8UÿLFHÅ%´²9ëäRYLFHRGORåHQR
%URGHNX39².UDOLFHQ+Å%´  3.,
'YRĜiN=GHQČN±=DSOHWDO/HRã9tFRY²'UæRYLFH
  'RVWiO2QGĜHM±['RNRXSLO-DNXE[
ěHKXOND 0DUWLQ 9DOHQWD 6DPXHO &KOXS 0DUWLQ
Srbený Jan, 3WHQt²1čPÿLFHQ+3.,
'REURPLOLFH²%URGHNX.RQLFH  , Richter
3DWULN 1HGČOD 7RPiã .UDWRFKYtO -DNXE 1RVHN
=GHQČN±.RXGHOND-DURVODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQD+DQp%       
 )&'REURPLOLFH       
 7-6RNRO'UåRYLFH       
 +DQi1H]DP\VOLFH      
 )&3WHQt
      
 6RNRO9UDKRYLFH       
 6RNRO8UþLFH%       
8 Sokol Vícov
8 4 0 4 9:15 12 1
 6RNRO%URGHNX3Y       
 1ČPþLFHQ+
      
 6RNRO3OXPORY%       
 ).9êãRYLFH
      
 %URGHNX.RQLFH       
14 Tištín
8 1 0 7 4:30 3 0
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$
5. kolo %HGLKRäģ ² %URGHN X 39 Å%´ 
  [ +UXEê =GHQČN [ .DãSDU 7RPiã
Khýr Richard, Kutmon Lukáš – Klobouk Petr,
Matoušek Jaromír, 2WDVODYLFHÅ%´²3DYORYLFH
  , 2x Hon Tomáš, Kaláb Michal –
(PSHUJHU 3ĜHP\VO 0DMHU 0DUWLQ åHOHÿ ²
%LVNXSLFH   , Bukovec Miroslav, Josif
$GDP 3RSSH -LĜt ± 7UiYQtþHN 0DUWLQ 9\KOtGDO
Pavel, .RVWHOHFQ+Å%´²þHFKRYLFHÅ%´
 ['ROHåHO5DGHN/XåQê0LFKDO.QiSHN
Miroslav
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 2OãDQ\
      
 2WDVODYLFHÄ%³
      
 äHOHþ
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 %HGLKRãĢ
      
 %URGHNX39Ä%³       

8. Pavlovice
4 0 0 4 2:13
9. Biskupice
5 0 0 5 7:18
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%

1 0
0 0

5. kolR%URGHNX.RQLFHÅ%´²=GčWtQ  ,
.ROiĜ'DYLG±8UEDQ7RPiãâXEHUW0LFKDO1DYUiWLO
Jaroslav, þHFK\ S. ² 3ĝHP\VORYLFH   ,
%XUJHW 0LFKDO 6PpNDO -LĜt :LWD 0DUWLQ ± [ 7\O
/XNiã[7\O0DUWLQ*UXOLFK5DGHN/XNi²9LOpPRY
  [3OXKiþHO-DNXE±âNĤUHN3DYHO.ODGN\
+YR]G.
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1 FK Luká z. s.
5 5 0 0 25:3 15 0
 6RNRO=GČWtQ
      
 )&+YR]G
      
 6RNROýHFK\S.       
 6RNRO.ODGN\
      
 6RNRO9LOpPRY       
 6RNRO3ĜHP\VORYLFH      
8 Brodek u Konice B 5 1 0 4 12:21 3 1
 6.3URWLYDQRY%       
06'/VWDUätGRURVW
 NROR .URPčĝtæ ² 6ORYiFNR Å%´ ,
-LKODYD ² 7ĝLQHF   , 2x Fila Lukáš,
Crhan Kryštof, 6LJPD2ORPRXFÅ%´²2SDYD
Å%´    [ 6HHKRI 0D[LP .ROiþHN
'DYLG 9tWHN )LOLS +DSDO âWČSiQ ± .LUVFKQHU
Tomáš, Dodek Timotej, 3URVWčMRY ² /täHė
   6HGOiþHN âWČSiQ -DQtþHN 0DUWLQ
6SiþLO.DUHO,UFLQJ'DQLHO±6NRþRYVNê0LODQ
2QGUiãHN/XNiã=OtQÅ%´²+OXÿtQ  ,
)UROHN0DUWLQ3ROiãHNâLPRQýHUYLQND'DO\Q
=OtQ Å%´ ² +OXÿtQ   , Frolek Martin,
3ROiãHN âLPRQ ýHUYLQND 'DO\Q %ODQVNR ²
9tWNRYLFHRGORåHQR
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. 6LJPD2ORPRXFÄ%³ 8 7 1 0 34:9 22
 3URVWčMRY
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 -LKODYD
     
 .URPČĜtå
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 =OtQÄ%³
     
 /tãHĖ
     
7ĜLQHF
     
9tWNRYLFH
     
+OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN      
2SDYDÄ%³
     
=QRMPR
     
%ODQVNR
     
06'/PODGätGRURVW
 NROR: -LKODYD ² 7ĝLQHF   , Smejkal
Tadeáš, 6LJPD2ORPRXFÅ%´²2SDYDÅ%´
  1JX\HQ $QGUHM 7iERUVNê 0DUHN 8ULþD
$GDP ěH]QtþHN 'DYLG %ODåHM 0DUWLQ YO  ±
1RYiþHN7RPiã+RQHã9iFODY6.3URVWčMRY
² /täHė    ýHUPiN -DNXE ± %DUWXVFKHN
'RPLQLN.DGHĜiYHN.U\ãWRI=YHMãND5DGLP=OtQ
Å%´²+OXÿtQ  , 2x Cintula Daniel, Rajdl
Jakub, %ODQVNR²9tWNRYLFHRGORåHQR
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1 6LJPD2ORPRXFÄ%³8 7 0 1 40:8 21
 -LKODYD
     
 +OXþtQ
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 =OtQÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³     
 2SDYDÄ%³
     
 /tãHĖ
     
=QRMPR
     
)UêGHN0tVWHN      
3URVWčMRY
     
6ORYiFNRÄ%³
     
%ODQVNR
     
15. Vítkovice
4 0 1 3 4:9 1
.URPČĜtå
     
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
'RKUiYDQp  NROR =iEĝHK ² 1RYp 6DG\
   3.  'RXEUDYVNê 9RMWČFK
+UXEê 0DWČM ± )RMWtN 2QGĜHM .RãĤWHN 'DYLG
0RKHOQLFH ² %RKXėRYLFH    %ĜXOtN
2QGĜHM 1JX\HQ 0LFKDO ± .UHMþt 0DUWLQ
6ODYRQtQ²ãWHUQEHUN  , Benelli Marco,
0ĤþND 3HWU 3ROiþHN 0DWČM .HQãD $GDP ±
Hada Dominik, .R]ORYLFH²-HVHQtN  ,
2x Krézek Daniel, Kmínek Filip, Tulis Karel,
'XE Q0 ² ýHUQRYtU   , 2x Prokeš
9ODVWLPLO .RSHþHN 3DYHO ± %DOiå )LOLS -XGDV
Filip, äHODWRYLFH ± &KRPRXWRY   ,
5\FKOtN 'DYLG ± [ 6HGOiþHN 7RPiã +DPSO
2QGĜHM)LãHU-DNXE
 NROR ãWHUQEHUN ² -HVHQtN   ,
2x Teichmann Jan, Hada Dominik, Dunka
Kevin, åHODWRYLFH ² 1RYp 6DG\   , 2x
)RMWtN 2QGĜHM .RãĤWHN 'DYLG &KRPRXWRY ²
%RKXėRYLFH  3RS2QGĜHM+DPS2QGĜHM
±[+DQXV3DWULN.RåXFK'DYLG.YDSLOâWČSiQ
.U\VW 'DYLG +HMWPiQHN 7RPiã YO  .RQLFH
%URGHNX.RQLFH²þHUQRYtU  , Tyl Robin
± 0DþDOD /XNiã .DOYDFK 0LFKDO þHFKRYLFH
² .R]ORYLFH    'RVHGČO 'HQLV 5REHã
Samuel – Vybíral Vladimír, 'XEQ0²0RKHOQLFH
  , 2x Novotný David, Prokeš Vlastimil – 2x
.XEtþHN 7RPiã %UXOtN 2QGĜHM 3RVStãLO 0LORVODY
Nantl Rostislav, 6ODYRQtQ ² =iEĝHK   ,
.ODEDþND-LĜt5R]ORåQtN5DGHN±2JURFNL9iFODY
%DOFiUHN9RMWČFK+UXEê0DWČM3URNRS)LOLS
3UĥEčæQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
 0RKHOQLFH
      
2 Kozlovice
7 5 0 2 25:8 15 0
 =iEĜHK
     

2. kolo- hřiště Čechovice: MK Klopotovice – FC Juniors Hluchov 0:5, Klopotovice – TJ Ohrozim 0:5, Spojené kluby Čehovice/Hluchov – J. Hluchov 3:2, Čehovice/Hluchov – Ohrozim 6:5.
Hřiště Víceměřice: SK Mexiko Víceměřice – FC Zavadilka Prostějov 3:3, Víceměřice – FC Béci Prostějov 5:0, SK Dřevnovice – Zavadilka PV 4:5, Dřevnovice –
Béci PV 5:0.

3UĥEčæQiWDEXOND

9tFHPČĜLFH
ýHKRYLFH+OXFKRY
'ĜHYQRYLFH
=DYDGLOND39
5. Klopotovice
%pFL39
2KUR]LP
8. J. Hluchov
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3UĥEčæQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
.R]ORYLFH´%´
      
8QLRQ/RYČãLFH       
9ãHFKRYLFH2SDWRYLFH       
7RYDþRY
      
1čPÿLFH%URGHNX3Y      
þHFKRYLFHµ%µ       
+RUQt0RãWČQLFH       
+DQi1H]DP\VOLFH      
6RNROY3LYtQč       
06'å6.83,1$%

.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ$´
'RKUiYDQpNROR.RVWHOHFQ+²/RäWLFH
 .XþHUD0DUWLQ)DOWêQHN3HWU±+RSMiN0DWČM
5DSRWtQ'RODQ\  [=HPDQ.DUHO.OLPHã
-DQ -tOHN 'RPLQLN ± 0UĖND 3DYHO 9HONp /RVLQ\
² +DėRYLFH, nezahájeno, ãXPYDOG ² 2OäDQ\
.UDOLFH, 28.9.
3UĥEčæQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
 2OäDQ\.UDOLFH       
 .RVWHOHFQ+       
 6.+DĖRYLFH
      
4 FC Dolany
5 3 0 2 14:13 8 1
5 Jiskra Rapotín 5 2 0 3 9:11 7 0
 9HONp/RVLQ\
      
 6.âXPYDOG
      
8 SK Loštice 1923 5 0 0 5 8:25 1 0

 NROR: %ĝH]ĥYN\ ² %H]PčURY   ,
+XĢNRYi6RĖD±[+RXãNRYi9LROD'RþNDORYi
Monika, Barnetová Sára, Foltýnková Marcela,
9ONRä²8KHUVNë%URG  , 3x Dufková
0DUWLQD [ (OLiãRYi 3HWUD [ $GDPtNRYi
$QGUHD *RUþtNRYi $QQD 6OH]iNRYi $GpOD
Chovancová Jenny, +ROHäRYVNp +RON\ ²
0RVWNRYLFH   , Pospišilíková Terezie,
'ROHåHORYi 5HQDWD 3URWLYDQRY ² 'UæRYLFH
   [ 3UĤFKRYi $OåEČWD )U|PPORYi
Klára
1H~SOQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
1. Uherský Brod
4 3 1 0 14:1 10
 0XWČQLFH
     
 %H]PČURY
     
 3URWLYDQRY
     
 +ROHãRYVNp+RON\      
 %ĜH]ĤYN\
     
 0RVWNRYLFH
     
8. Vlkoš
4 0 1 3 0:17 1
 'UæRYLFH
     

.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´
'RKUiYDQp  NROR 1čPÿLFH%URGHN X 39
² +RUQt 0RäWčQLFH   , 3x Handl Marek,
.RSĜLYD 0D[LP .RUG]LN $QJHO ± [ %RWRU -DQ
þHFKRYLFHÅ%´².R]ORYLFHÅ%´  , Bešina
0DWČM3HWUiã)LOLS&DOHWND3DYHO&KRGLOtN7RPiã
3LYtQ²/RYčäLFH, 28.9.

<<< www.vecernikpv.cz

Ve středu se dozvíme vítěze okresního poháru
PROSTĚJOVSKO Premiérový ročník
obnoveného poháru OFS jde do finále.
Ve středu se na neutrální půdě ve Vícově proti sobě postaví Kladky s Brodkem
u Prostějova. Výkop je naplánován na
půl pátou a vítěz si kromě finanční odměny na sportovní vybavení odnese
také pozvánku do krajského předkola
poháru, které začne na jaře. I poražený
finalista neodejde s prázdnou a odnese
si poukázku na sportovní vybavení. Ve
středu večer tak bude jasno, jestli potvrdí
roli jednoho z favoritů soutěže Brodek,
nebo svou spanilou jízdu dovrší Kladky
až k prvenství v poháru.
Zápasy se v play-off odehrávaly vždy na
půdě hůře postaveného týmu, ale finále
poháru se bude hrát na neutrální půdě ve Vícově. „Ještě minulý týden nebylo v systému
napsáno, kde se bude hrát, takže jsem to řešil
s Petrem Antoníčkem. Nakonec jsme dostali zprávu, že se zápas odehraje ve Vícově, což
si myslím, že je pro oba kluby zhruba stejná
vzdálenost. Po domluvě se sekretářem z Kladek jsme se dohodli, že začátek posuneme
o půl hodiny později, abychom to ve středu
zvládli odehrát,“ prozradil Večerníku sekretář Brodku u Prostějova Radek Kolařík.
V zápasech domácí celek z Kladek došel
do finále poháru možná trochu překvapivě.
V prvním utkání si poradil v domácím prostředí s rezervou Plumlova jasně 5:1. V semifinále poháru zavítaly Kladky na půdu
Čechovic, kde se utkaly s místní rezervou.

Zápas nahoru – dolů se jim podařilo o branku vyhrát a mohly tak oslavit zasloužený
postup do finále. To Brodek byl od začátku
jedním z hlavních favoritů soutěže. V prvním kole si hráči bez problémů poradili ve
Ptení poměrem 6:1. Ve druhém klání je
čekal těžší úkol ve Výšovicích, ale i bez opor
sestavy dokázali po penaltovém rozstřelu
uspět a odvezli si domů místenku ve finále.
Finále obvykle nemá favorita a bude záležet,
jak se kterému týmu bude dařit, ale přece
jen by mírně navrch měl mít celek Brodku,
který hraje o soutěž výše. Poslední utkání
ukazují vzestupnou tendenci jeho výkonů.
To Kladkám start do soutěže úplně nevyšel
a boj o postupové místo si tak zatím hodně
zkomplikovaly. „Na finále se moc těšíme,
přece jen pro většinu našeho kádru půjde
o zatím největší zápas, který kdy hrál. Respektujeme sílu soupeře, ale určitě bychom
chtěli zápas výsledkově zvládnout. Věřím,
že se nám to podaří. Trošku nás mrzí, že
nehrajeme doma, ale ve Vícově je krásný
areál, takže se i tak těšíme na neutrální půdu.
Věřím, že půjde o dobrý fotbal a že vyhraje
ten lepší,“ uvedl hrající trenér Kladek Petr
Fiala. „Když už jsme se dostali do finále, určitě bychom ho chtěli vyhrát. Přece jen jde
o prestiž a poslední naše pohárové vítězství
je už hodně dávné. Kluci budou muset jít
dřív z práce, takže ještě uvidíme, jaká bude
přesně sestava, ale chceme domů přivézt
pohár,“ netají finálové ambice sekretář klubu
Radek Kolařík.
(jaf)

Jak vypadal letošní roèník okresního poháru:
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JAK

Ženy vékáčka ztratily s papírově slabšími Zubřicemi
naštěstí pouze set a v neúplné ligové tabulce jsou třetí

ǀǌŽƌĞŬ͗ϮϱϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ƐƚĂƌƓşĐŚϭϱ ůĞƚ
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ

Hlavnì
pøevleèení
Není důležité jen to, co si vezmete
na sebe, když vyrážíte, ale taky ta
část vašeho šatníku, kterou si berete do batohu. K pevným botám,
kvalitnímu oblečení vhodnému
do terénu tak přibalte určitě ještě
mikinu a nepromokavou bundu.

aneb názor
à


ƚǇƎŝǌ ĚĞƐĞƚŝ
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽ ŶĞũƌĂĚĢũŝ
ŶĂǀƓƚĢǀƵũş:ĞƐĞŶşŬǇ

Jak to vidí

Než se však do kopců nebo hor
vydáte, připomínáme, že je potřeba se důkladně připravit.
Hory jsou nevypočitatelné stejně jako počasí na nich. V České
republice je tak sice riziko, že
se potkáte s medvědem minimální, přesto však skýtají hory
nejedno překvapení. A je tedy
lepší přípravu na ně nepodceňovat. Stačí totiž opomenutí
a z příjemné túry je zážitek, na
který byste rádi zapomněli.

Dobré plánování
je základ
Jít z bodu A do bodu B? V horách
nic tak snadného neexistuje. Důležité je proto plánovat. Jednak
tedy dobře odhadnout své síly,
zadruhé pak určit nejen zajímavou, ale také přiměřeně dlouhou

ři hodiny později promáčení na
kost. Nebo promrzlí. V horách,
i v těch českých, je třeba počítat
s tím, že se počasí velmi často
mění. Je třeba počítat s prudkým
lijákem i vichry. Na druhou stranu
připomínáme rovněž nutnost použití opalovacího krému, i horské
sluníčko může být zrádné. Jedna
malá rada navíc pro ty z vás, kteří
chtějí vyrazit na delší výlet – raději
si přivstaňte. V odpoledních hodinách je obecně vyšší pravděpodobnost, že zmoknete.

=$=1÷/2

Poèítejte
s vrtochy poèasí
Hory jsou krásné, dokáží být ale
také nebezpečné. Jedním z důvodů je proměnlivé počasí. Že
jste vyšli za krásného počasí ještě
neznamená, že nedojdete o čty-

Rovněž také prádlo na převlečení.
Zejména v pozdním podzimu a na
jaře jsou tyto věci nutností, i když
třeba takovou pláštěnku uplatníte
v jakémkoli ročním období. Důležité také je zabalit si tyto věci
tak šikovně, aby vám v batohu
nepromokly. Vhodné jsou i pláštěnky, které obalí batoh a vaše věci
jsou rázem v suchu. Na turisty
„prošlápnutějších“ částech hor je
možné v horských chatách něco
málo včetně pláštěnek dokoupit.
Doporučujeme ale nespoléhat na
tuto možnost.

Haná? Rozhodně ne oblast, která je
milovníkům hor a horalům zaslíbená.
Drahanská vrchovina sice skýtá několik pahorků, ale jen málokterý se horám
blíží. Kam tedy vyrazit do výšin? Budete
se možná divit, ale i v České republice
je mnoho možností, za hranice nemusíte. „Ferraty“ zde sice sotvakde najdete,
i tak si ale můžete užít skvělé zážitky
a zároveň své tělo řádně potrápit. Na následující straně přinášíme souhrn toho,
jaké máme my Češi možnosti.
Texty připravil: Michal Sobecký

komu se daøilo a komu nea komu ne

KďůşďĞŶĠŚŽƌǇ

JEDNIČKA VK PODLE

Lékárnièka?
Aspoò základ
Mnozí turisté ji z vlastních zkušeností do hor nenosí. Přesto je fajn
na ni nezapomínat. A brát si s sebou alespoň náplasti na chodidla
nebo takového všestranného pomocníka, jako je chladicí sprej.
Putování přírodou je pak někdy
natolik dobrodružné, že není třeba pohrdat ani obvazy.

a náročnou trasu. Případně si zjistit o místě něco víc, těžko půjdu
s nejmenšími dětmi nebo naopak
s osmdesátníky spodní trasou přímo přes vodopády Bílé Opavy.
Dneska máme koneckonců všudypřítomný internet, možností
zjistit si o cestách něco víc tak přibylo. Přesto však doporučujeme
vzít si vždy s sebou na výlet starou,
dobrou papírovou mapu.

Foto: Internet
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celky se čtyřbodovým a tříbodovým
ziskem, jimž byl shodně odložen jeden mač se Šternberkem zavřeným do
koronavirové karantény.
Zajímavostí je, že současné obměněné
kádry vékáčka i kápéčka se navzájem
dobře znají z absolvované letní přípravy, neboť během ní svedly hned čtyři
přátelské souboje. Nejprve dva tréninkové v Brně, výsledkově z pohledu
hostitelek 3:1 a 1:3. Poté další dva na
turnaji v Ostravě, znovu s vyrovnanou
bilancí – 3:2 pro VK a 2:0 pro KP.
Každopádně letošní Královo Pole
vypadá jako dobře poskládané družstvo, dokonce s několika zahraničními
posilami. Na nahrávce vše diriguje
kapitánka lotyšské reprezentace Elvita

.9$/,),.$&(¤3
67$5h©&+l.<®
8ÚEJQFtUMWRKPC$
0¾TQFPÊURQTVQXPÊEGPVTWO2TQUV÷LQX
8ÚUNGFM[ 8- 2TQUV÷LQX <NÊP  
 <PQLOQ  ,WPKQT$TPQ
 2QNKéMC  1UVTCXC
  2ąGTQX  
-QPGéPÆ RQąCFÊ  8- 2TQUV÷LQX
17,  ,WPKQT $TPQ   <PQLOQ 
1UVTCXC<NÊP2ąGTQX
2QNKéMC

že náš žákovský výběr trenérky Lenky Fabikovičové by měl být hodně
silný, což kvalifikace ČP potvrdila.
Holky hrály moc pěkný volejbal, určitě mají potenciál konkurovat nejlepším družstvům České republiky
své věkové kategorie,“ okomentoval
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák.
(son)

kvalifikaci ČP

způsobem

kyně VK

hu Přerova. Ten využil našeho dílčího
trápení a nebyl daleko od průběžného
vedení 2:1,“ podotkl Petráš.
I tak nehodlal svěřenkyně přehnaně kritizovat, místo toho našel pozitiva. „Přes
veškeré potíže máme doma tříbodové
vítězství, což je rozhodující, takhle na začátku soutěže dvojnásob důležité. A jak
se říká: vždycky je lepší hrát o něco hůř
a zvítězit než hrát fantasticky, a přesto
podlehnout. Od toho se musíme odpíchnout a jít dál, dobře se připravit na
příštího soupeře,“ řekl Petráš, aby na závěr dodal: „Každopádně s holkama ještě
rozebereme tu zbytečně velkou nervozitu, protože je škoda, když v takové míře
poznamenává náš výkon. Na druhou
stranu si jako obměněný kolektiv asi
musíme projít nějakým postupným vývojem. Budeme se snažit jej směřovat
herně nahoru.“
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Foto: Marek Sonnevend

zit bez problémů 3:0. Hlavní úlohu
v úvodním trápení tak z mého pohledu hrál stres.“
ƔƔ Potom jste druhou část odstartovaly vedením 10:0 a celkově soupeřky smázly 25:6. Co pomohlo?
„Dobré podání, kterým jsme je
zatlačily. Pak se hraje hned jednodušeji, líp se blokuje i brání v poli.
A v útoku jsme mohli víc rozvíjet
své nacvičené kombinace. Druhý set
byl díky tomu všemu hodně jasný,
vyhrály jsme ho tuším na šest bodů
a z toho ještě tři byly naše zkažené
servisy. Takže to mohlo klidně dopadnout 25:3.“
ƔƔ Místo pokračování v náporu ale
přišel ve třetím dílu další výpadek.
Co se stalo tam?
„Našeho zaváhání ve třetím setu je fakt
škoda, protože jsme vedly o hodně
bodů a během chvilky nechaly Přerov
vyrovnat po šňůře našich vlastních
chyb. Zase jsme začaly hrát strašně
špatně, což si do takové míry nesmíme dovolit.“
ƔƔ Cítíte úlevu po utrápeném výsledku 3:1?
„Určitě ano. Rozhodla těsně vybojovaná koncovka té třetí sady, ve čtvrté
jsme pak hrály znovu lépe od stavu 8:8
až do konce. Máme tři důležité body
do tabulky, na druhou stranu výkon

jsme dnes odvedly příliš
moc kolísavý.“
ƔƔ Mohla za to především nervozita?
„Přesně tak. Uvědomovaly jsme si, že papírově
bychom Přerov měly porazit, ideálně
bez ztraceného setu. Minule proti Šelmám to bylo naopak, tam jsme mohly
jedině získat. Tentokrát připadla role
favoritek nám, nechtěly jsme zbytečně
ztratit a tohle vědomí nám svazovalo
ruce. Zvlášť za situací, kdy jsme zkazily několik balónů za sebou a soupeřky
se chytily, potom jsme se my nemohly
delší dobu zvednout. I já sama jsem
v těchto momentech pociťovala zvýšený tlak, že další útok už musím složit. A pod takovým tlakem se nikdy
nehraje dobře.“
ƔƔ Projevuje se, že družstvo si ještě
sedá?
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„Během přípravy bylo vidět, že nejsme sehrané tak, jak bychom měly
být. V soutěžních zápasech už však
jsou patrné posuny nahoru ve všech
činnostech a myslím, že jsme s výkonností na dobré cestě. Jen se musíme
vyvarovat natolik velkých výpadků
i některých školáckých chyb, které se
zkrátka nemohou stávat.“
ƔƔ Pomůže v tomhle každý dílčí
úspěšný výsledek?
„Rozhodně jo. Vyhrály jsme jednu
těžkou koncovku i celé utkání, což
nám svým způsobem zvedne sebevědomí a posílí jistotu. Je potřeba na
všem dál pracovat a do příštího zápasu
hlavně jít klidněji.“

Foto: Marek Sonnevend

Brno, Prostějov (son) - Lékař volejbalistek VK Prostějov Pavel Navrátil stále vypomáhá při některých
zápasech i jako doktor prvoligových
fotbalistů Sigmy Olomouc. Součástí
výpravy Hanáků byl při utkání na
Zbrojovce Brno, kde došlo k setkání
„tří mušketýrů“ po dvaceti letech.
V roce 2000 totiž v olomouckém
dorostu společně působili hráč Roman Hubník, hlavní kouč Jiří Neček
a lékař Pavel Navrátil. Nyní v současném „A“-týmu Sigmy je tahle trojka
znovu pohromadě a na jihu Moravy
se nechala zvěčnit v rozesmáté náladě na společné fotografii (viz níže).
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po 20 letech!

Prostějov (son) - Hygienou nařízená karanténa v týmech TJ Sokol
Šternberk i TJ Sokol Frýdek-Místek
nakažených covid-19 způsobila, že
hned zkraje volejbalové UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 muselo být
odloženo šest střetnutí během úvodních tří kol. Co s nimi bude?
Jak už jsme psali minule, musí být
podle nových pravidel dohrána v náhradních termínech nejpozději do
třiceti dnů od skončení domácí izolace postižených družstev. To znamená v těchto konkrétních případech do 26. října (Frýdek-Místek),
respektive do 28. října (Šternberk).
Z půltuctu odložených duelů
momentálně znají své nové datum jen dva: utkání 2. kola soutěže
Šternberk – VK Prostějov se bude
hrát ve čtvrtek 15. října od 17.00
hodin, mač rovněž 2. dějství Dukla
Liberec – Frýdek-Místek již v úterý
29. září od 18.00 hodin.
Další čtyři souboje (KP Brno –
Šternberk a TJ Ostrava – Frýdek-Místek v rámci 1. kola, Šternberk
– UP Olomouc i Frýdek-Místek –
Olymp Praha ve 3. dějství) na určení náhradních termínů zatím čekají.
Kdyby na jejich uskutečnění v určené lhůtě náhodou nedošlo, rozhodla
by o jejich osudu Sportovně technická komise Českého volejbalového
svazu.

Jak to vypadá
VRGORzHQÙPL]½SDV\
kvùli koronaviru?

RYCHLÝ

PROSTĚJOV Po kvalifikaci Českého
poháru starších žákyň bude Národní
sportovní centrum Prostějov podruhé v krátké době dějištěm důležitého
turnaje mládežnických volejbalistek.
Tentokrát půjde o zahajovací dějství
extraligy kadetek ČR 2020/21, jež
v moderní hale proběhne od pátku 2.
do neděle 4. října.
Nejvyšší česká soutěž dívek věkové kategorie U17 má letos rekordní počet
dvaceti účastníků, na Hané se představí pětice z nich v základní skupině
B: kromě domácího VK Prostějov
ještě KP Brno, Přerov, Olymp Praha B
a Hlincovka.
„Vítěz skupiny postoupí do elitní pětky pro druhé kolo extraligy, kam pro-

klouzne ještě bodově nejlepší celek ze
druhých míst všech čtyř základních
skupin. Samozřejmě bychom byli
rádi, kdyby se tohle povedlo našim
děvčatům, ale v dost silné konkurenci
to bude těžké,“ odtušil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Prostějovské kadetky vede jako
hlavní koučka Solange Soares, pod

jejíž taktovkou může kvalitní hráčský kolektiv útočit na smělý sezónní cíl. „Tím určitě je účast v závěrečném turnaji Final Six nejlepších
šesti družstev soutěže o medaile.
Holky tvoří dobrý mančaft a mají
kvalitu, snad sezónu příliš nepoznamená koronavirus,“ zadoufal
Novák.
(son)
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Každým rokem teď volejbalový oddíl VK Prostějov přichází s dílčí obměnou dresů svého„A“-týmu žen. Největší ohlas určitě mělo před několika lety použití růžové varianty po vzoru některých italských klubů.
Ani aktuální novinka však rozhodně není k zahození. Jde o dresy fialové barvy v nadmíru zajímavém odstínu, který hanáckým děvčatům
opravdu sluší. Skoro jako ta růžová, i když samozřejmě záleží na individuálním vkusu.

Také fialová holkám sluší

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

o víkendu úvodní kolo OBRAZEM
volejbalové extraligy kadetek
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Prostějovská hala NSC přivítá ZAUJALO NÁS -

ƔƔ Do střetnutí jste vstoupily vyloženě špatně. Proč?
„Neskládaly jsme míče útokem, hodně kazily, zakončovaly do bloků nebo
do autu. Bylo to z naší strany od začátku takové nemastné neslané, nemohly
jsme se pořádně dostat do zápasu. Asi
jsme měly svázané ruce z vědomí, že
tohoto soupeře bychom měly pora-

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

PROSTĚJOV Při derby
s Přerovem si během nedělního
odpoledne jak užívala pohodové chvíle, tak i trpěla v herním
trápení. Prostějovská smečařka
Karolína Fričová (na snímku)
například řídila demolici Zubřic
ve druhé sadě svým kvalitním
servisem a útokem, současně
však upadala společně s parťačkami do velké krize v úvodním i třetím dějství. Nakonec
ženy VK dospěly k vítězství 3:1
a dvacetiletá Slovenka si mohla
oddechnout.

               E\FKRPPěO\SRUD]LW´

mistrák může být úplně jiný. Očekávám velice těžký boj o každý míč a určitě budu spokojen s jakýmkoliv vítězstvím,“ uvedl kouč prostějovských žen
Lubomír Petráš.

vs.
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Oba týmy mají za sebou dvě střetnutí.
Hanačky podlehly Šelmám Brno 2:3
a přemohly Přerov 3:1, Jihomoravanky dominovaly v Přerově 3:0 a padly
s Libercem 1:3. Proti sobě tak půjdou

Marek SONNEVEND
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PROSTĚJOV Odložený duel ve
Šternberku i výměna zápasového pořadatelství s nadcházejícím
soupeřem mohou za to, že volejbalistky VK Prostějov se už potřetí
v řadě od začátku aktuální sezóny
představí na vlastní palubovce. Ve
4. kole UNIQA extraligy žen ČR
2020/2021 narazí na KP Brno, hraje se tuto sobotu 3. října od 17.00
hodin v hale Sportcentra DDM.
Dolotova, na smeči tvrdí muziku Cassidy
Baird z USA,
nejčastěji boduje
slovenská univerzálka Karin Šunderlíková. A to ještě
do kolektivu přibyla
druhá Američanka
Kelsi Hobbs na účko, premiérově by mohla naskočit
právě v sobotu.
„Brno dalo dohromady
výborný tým, kvalitu má v podstatě
na všech postech, kromě mladých
českých hráček se opírá hlavně o silné
cizinky. Dost se známe z přípravy, kde
jsme s KP dokázali hrát vyrovnaně, ale

S Královým Polem se dá očekávat perný souboj
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www.vecernikpv.cz

volejbal

Už dvakrát ve dvou soutěžních
střetnutích této sezóny dokázaly
prostějovské volejbalistky nadělit svým protivnicím v některém
ze setů jednociferný nářez. Nejprve před týdnem Šelmám Brno
25:9 a tentokrát Zubřicím dokonce 25:6!

6,/1

aneb názor
à
Michaely Jurcíkové

lepší dojem než v případě druhém.
Bez ohledu na konečné rezultáty
v podobě těsné porážky 2:3, respektive jednoznačnějšího vítězství 3:1.
Volejbalistkám vékáčka totiž evidentně víc svědčilo, když neměly
co ztratit a silné Jihomoravanky šly
zaskočit. Zkusily to na plné pecky
(zvláště od nepříznivého stavu 0:2
na sety), což částečně vyšlo. Naopak
zodpovědnost z nutnosti domácího triumfu v derby nad Zubřicemi
u nich vyvolala nezdravě velkou
nervozitu, která je málem připravila
o plánovaný tříbodový zisk. Je zřejmé, že obměněná hanácká parta se
v daném složení pořád ještě sehrává, dává dohromady. A potřebuje se
naučit nejen lépe ladit společně na
palubovce, ale také zdatněji pracovat s vlastní psychikou. Aby nervy
zbytečně neničily volejbalový um
Prostějovanek, který rozhodně není
malý.
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Pokud sami aspoň rekreačně sportujete či jste sportovali v minulosti,
určitě znáte ten rozdíl. Bez ohledu na
to, jestli jde o týmové nebo individuální odvětví, většinou bývá jeden ze
soupeřů favoritem a druhý outsiderem, záleží jak velkým. Někdy jsou
samozřejmě protivníci víceméně
vyrovnaní, ovšem pokud tomu tak
není a některý z nich má mít papírově
navrch, rázem se ocitá v situaci, že by
měl vyhrát. Nebo dokonce vyloženě
musí. Zatímco soupeř sice nedisponuje natolik vysokými šancemi na
výsledkový úspěch, ovšem tím víc si
užívá roli toho, jenž pouze může.
Ženy VK Prostějov si v úvodních
dvou utkáních nového extraligového
ročníku vyzkoušely již obě varianty.
Nejprve vyzvaly jasně favorizované
družstvo Šelem Brno, poté šly na
předpokládaně slabší Přerov. A určitě není náhoda, že v prvním případě
zanechaly po herní stránce o poznání

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Z naší strany hodně utrápené vítězství. Jako bychom se samy dostaly pod
tlak, že doma nad Přerovem musíme vyhrát, byly jsme nervózní a v trémě
často chybovaly. Náš výkon se pak pohyboval příliš moc nahoru a dolů,
měly jsme velké výpadky. Hlavně začátek byl špatný, proto jsme ztratily
první set. A musely otáčet výsledek. Po skvělé druhé sadě rozhodovala koncovka třetí, kterou jsme nějak ubojovaly a pak už zápas dotáhly do vítězného konce. Přesto se nedá říct, že bychom celkově hrály dobře, spíš jsme jely
jako na horské dráze. Vždycky po vydařeném úseku jsme se možná trochu
uspokojily, začaly chybovat a znejistěly, čehož soupeřky využily. Podstatné
je, že se nám podařilo získat tři důležité body a jdeme dál, příště zkusíme
zahrát lépe, stabilněji. Proti KP Brno to budeme určitě potřebovat, čeká nás
kvalitní a nebezpečný soupeř.“
Michaela JURČÍKOVÁ,
blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
.$3,71.$

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍpodle průměru známek: 1. Gabriela Kopáčová 7,50, 2. Michaela Jurčíková a Adéla Stavinohová 7,00, 4. Iva Šípová, Kateřina Kvapilová, Karolína Fričová a Tereza Pluhařová 6,50, 8. Tereza Baláková 6,00, 9. Aneta Weidenthalerová 5,00,
10. Klára Dvořáčková 4,50

Kateøina
KVAPILOVÁ
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Iva Šípová (nahrávačka):
5
Klára Dvořáčková (nahrávačka):
5
Michaela Jurčíková (blokařka):
7
Kateřina Kvapilová (blokařka):
7
Karolína Fričová (smečařka):
6
Tereza Pluhařová (smečařka):
6
Aneta Weidenthalerová (smečařka):
5
Gabriela Kopáčová (univerzálka):
6
Tereza Baláková (univerzálka):
6
Adéla Stavinohová (libero):
7
Nehodnoceny: Petra Kožoušková (blokařka)
a Adriana Jurčíková (smečařka) nenastoupily

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.

komu se daøilo a komu nea
nea komu ne

HODNOTÍME HRÁČKY
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Výživných osmadvacet bodů sice opět zaznamenala
Gabriela Kopáčová, ale její výkon srazilo dolů dvanáct
útočných chyb. Proto nás v sobotním derby s Přerovem víc
zaujala blokařka Kateřina Kvapilová, především svou vyváženou stabilitou. Skórovala patnáctkrát, z toho bylo
pět es a čtyři vítězné bloky při úspěšnosti zakončení
šedesát procent a celkové užitečnosti +9. Na hřišti Katka většinou působí spíš nenápadně, ale
tentokrát zahrála opravdu velice dobře.

Kateøina KVAPILOVÁ

JEDNIČKA VK PODLE

Ženy vékáčka ztratily s papírově slabšími Zubřicemi
naštěstí pouze set a v neúplné ligové tabulce jsou třetí

stupně povýšila rovněž na pozici první
nahrávačky v Přerově.
Opakovaných zápasových bitev mezi sestrami se během uplynulých let nakupilo více než deset, ovšem teď je jim konec
– minimálně na nějaký čas... Starší Zatloukalová totiž koncem jara odešla na
mateřskou dovolenou a přerušila kariéru. Její mladší „ségra“ naopak pokračuje
u Zubřic, se kterými v sobotu nastoupila

v hale Sportcentra DDM. A vedla si dost
solidně, za svůj výkon se navzdory porážce 1:3 určitě nemusela stydět.
Produkcí v hostujících barvách navíc
zaujala také jiná plejerka z prostějovské
líhně Veronika Boudová. Ta strávila ve
VK celou dosavadní kariéru kromě půlroční anabáze v USA, minulou sezónu
plnila roli třetí blokařky místního „A“-týmu žen. Po skončení ročníku však o její

3:1

Vyrovnaný úvod se začal lámat za stavu
6:7. Nejprve vyšla čtyřbodová šňůra při
podání Šípové domácím i s pomocí tří
vítězných bloků (10:7), jenže odpověď
soupeřek byla ještě razantnější. Měla podobu sedmi získaných výměn za sebou,
když účinně servírovala Zatloukalová
a chybující vékáčko se nedokázalo prosadit přes obranu na síti - 10:14. Pomohla až
střídající Weidenthalerová, po snížení na
13:14 pokračoval boj rovnocenně, ovšem
oboustranně s nepřesnostmi. Po obratu

Marek SONNEVEND

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

jak se utkání vyvíjelo...

PROSTĚJOV Pěknými momenty,
ale především spoustou zaváhání se
vyznačovalo hanácké derby ve 3. kole
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21.
Volejbalistky VK Prostějov se chvílemi hodně trápily, a navíc musely otáčet
nepříznivý průběh, což se jim proti
místy velice vzdorujícímu Přerovu
nakonec povedlo, na konto si připsaly
očekávanou tříbodovou výhru. Ovšem po ne moc přesvědčivém výkonu.

VK PRO
VO PŘV

na 19:18 to vypadalo, že favoritky nabírají
pohodu, ale místo pokračujícího zlepšení
v koncovce jen přihlížely, jak je Zubřice
s pomocí kvalitní defenzivy rozebraly –
22:25 a 0:1.
Pravda byla taková, že rozjeté hostující
družstvo pouze využilo špatného výkonu
prostějovského týmu, který se zahajovací
sadou protrápil. Což zafungovalo jako
hlasitý budíček k naprostému probuzení
od druhé části. Petrášovy svěřenkyně se
plně zkoncentrovaly, na palubovku se
vrátily jako vyměněné a komplexně zvednutou herní produkcí doslova drtily náhle
bezradné Přerovanky. Skóre bleskově narůstalo (10:0, 14:1, 21:4), kolektiv tažený
Fričovou dominoval. A protivnicím nadělil jednociferný debakl – 25:6 a 1:1.
Také do třetího dějství vstoupily úspěšněji ženy VK (3:1), leč brzy si vybraly další
slabou pasáž, čehož probuzený soubor
kouče Vlčka využil k návratu do děje 5:7. Nicméně tento výpadek trval krátce,
aby jej mančaft kapitánky Jurčíkové vynahradil novým pronikavým náporem. Za
stavu 17:10 se zdálo rozhodnuto, ovšem
houpačka nahoru dolů pokračovala. Náhlá krize Prostějova kontrastovala s vydařeným úsekem děvčat v modrém, opět
při podání Boudové. A rázem bylo srovnáno 18:18. Drama vrcholilo v závěru,
který těsně ustála papírově silnější parta
zásluhou klíčových balónů zakončených
tahounkou Kopáčovou – 25:23 a 2:1.
Přesto měly obhájkyně čtvrtého místa
z minulé sezóny ve svém projevu mnoho
hrubek i výkyvů, proto nedokázaly mladé
sokyně trvale přehrávat. Znova to ukázal
start čtvrtého dílu, kde jim bojující Zubřice opětovně zatápěly - 2:3 a 7:7). Teprve pak se domácí děvčata uklidnila, vše
zpřesnila a zbytek duelu již převzala plně
pod svou kontrolu. Do té doby vzdorující
Přerov ve finiši zcela odpadl, tudíž mač už
v poklidu dospěl k předpokládanému triumfu hostitelek – 25:15 a 3:1.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
UNIQA extraligy najdete na straně 26

5DGLP9/¤(. – Volejbal Pøerov
„Jsem rád, že jsme konečně uhráli set. Bohužel místo toho, aby nás to nakoplo, jsme se snad lekli možného vítězství a během druhé sady udělali hromadu blbostí i v jednoduchých situacích.
Potom jsme začali předvádět dobrý volejbal někdy od půlky třetího setu, velká škoda těsně ztracené koncovky. Mohli jsme zde získat nějaký ten bod, místo toho ve čtvrté sadě od stavu 8:8 přišla
další série našich hloupých chyb. Což Prostějov uklidnilo a závěr utkání s přehledem dohrál. My
jsme se od minulého zápasu s KP Brno zlepšili, máme na čem stavět. Teď musíme makat dál.“

„Měli jsme zbytečně nervózní nástup do zápasu, nezatlačili na přihrávku soupeře a sami
udělali pět chyb v útoku plus pětkrát zakončili do bloku, což nás stálo první set. Ve druhém
se karta úplně otočila, zlepšení nastartovala Kája Fričová podáním, přidaly se i ostatní holky.
Od třetí sady se bohužel naše chybovost zase vrátila, a to nejen útočně, ale také v mezihře
a dalších činnostech. Celkově jsme zahráli o něco hůř než proti Šelmám, dost nervózně.
A náš místy špatný výkon by kvalitnější soupeř určitě potrestal ještě víc, utrpěli bychom porážku. Takhle jsme utkání otočili, máme tři body a to je rozhodující.“

/XERPÉU3(75h – VK Prostìjov
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PROSTĚJOV Druhým týmem VK
Prostějov, který po ženách vstoupil do nového soutěžního ročníku
2020/21, byly volejbalové starší
žákyně tohoto klubu. V domácím
prostředí Národního sportovního
centra PV absolvovaly kvalifikaci Českého poháru U15, kterou
zvládly na výbornou.
Mladé Hanačky během minulého
víkendu postupně porazily všech
šest svých soupeřů: Zlín, Znojmo,
Poličku, Ostravu i Přerov hladce
2:0, pouze Junior Brno těsněji 2:1.
Právě před jihomoravskými konkurentkami přesvědčivě opanovaly konečnou tabulku skupiny B, což jim
zajistilo postup do elitní osmičky
Východu pro úvodní kolo pohárové
soutěže.
„Už před začátkem sezóny jsem říkal,

5VCTwÊå¾M[P÷8-2TQUV÷LQXFTåÊUXQWVTG
PÆTMW.GPMW(CDKMQXKéQXQW
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ovládly domácí

Starší žá

další služby nebyl zájem, proto zamířila
do Přerova. A při premiéře proti svému
někdejšímu mateřskému oddílu ho potrápila hlavně účinným podáním, jímž
dala čtyři esa i pomohla k několika bodovým šňůrám svého nového družstva.
Dobré momenty pak měla rovněž třetí
bývalá Prostějovanka, smečařka Lucie
Polášková. Ovšem ta nakonec spadla do
herního i statistického mínusu. (son)
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PROSTĚJOV Za poslední roky jsme
si zvykli, že sestry Michaela a Lucie
Zatloukalovy coby volejbalové odchovankyně VK Prostějov pravidelně
hrávaly proti sobě, každá ve službách
jiného klubu.
Nejprve Míša hostovala ve Šternberku
a Lucka zůstala doma, potom si místa
vyměnily. A následně se z Michaely stala
kapitánka vékáčka, zatímco Lucie po-

Boudová trápila bývalé parťačky podáním

Na souboj sester Zatloukalových tentokrát nedošlo,

Domácí tým však měl namále, když se
doslova protrápil úvodní sadou k dílčí
porážce 22:25. Vzápětí začal hrát výborně a viditelně slabší soupeřky smetl 25:6, následně vedl ve třetím dějství
17:10. Potom se ale výkonnostní problémy vrátily (18:18, 20:21) a vékáčko si mohlo oddechnout, že zvládlo
vypjatou koncovku 25:23. Načež slabší vstup do čtvrté části (8:8) znovu
vystřídalo razantní zlepšení (25:15).
„Z naší strany to bylo strašně moc nahoru a dolů. Jakmile jsme hráli dobře,

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

neměl Přerov šanci a drželi jsme ho
jasně pod sebou. Stačilo však málo,
náš výkon šel rychle i výrazně dolů
a pak nastalo velké trápení. Největší
problém byl v přílišném počtu chyb
na útoku, kterých jsme udělali osmnáct v podstatě za dva a půl setu, což
je extrémně moc. Přidala se nejistota
v mezihře i dalších činnostech koncentrovaná do těch špatných pasáží, zatímco druhou sadu a polovinu
čtvrté jsme zvládli kvalitně,“ rozebral
kolísavé střetnutí hlavní trenér VK Lu)272*$/(5,(
bomír Petráš.
klikni na
Pro vysvětlení značných výkyvů svého
www.vecernikpv.cz
družstva nemusel chodit daleko. „Na
děvčatech byla vidět dost velká nervo- nějaký tlak na výsledky z přehnaných křeče ve chvílích, kdy jim to přestávalo
zita. Přitom my v současnosti nejsme ambic. Přesto holky chtěly vyhrát za jít. Místy byl pak náš výkon opravdu
mančaft, který by se měl dostávat pod tři body asi tak moc, že se dostávaly do špatný, aniž bych jakkoliv snižoval sna-

PROSTĚJOV Týden předtím proti favorizovaným Šelmám
Brno mohly volejbalistky VK Prostějov jen získat, což se jim
částečně povedlo. V sobotu s podceňovaným Přerovem
naopak hrozila pouze ztráta, k níž chyběl malý kousek, leč
naštěstí se zbytečné klopýtnutí nekonalo. A na vlastní palubovce se podařilo uhájit kompletní porci tří bodů do tabulky
UNIQA extraligy žen ČR 2020/2021.
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S Královým Polem se dá očekávat perný souboj
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1.

IVO
MYNAŘÍK

Foto
a video

vínovou barvu, ale bylo jí vysvětleno, že
tento odstín pro ni není vhodný. V rámci poradenství vždy ukážeme, kterým
odstínům by se měla vyhnout a na
které se naopak zaměřit. Poté se tým
vydali do Optiky Wagner, kde jsme
vybrali několikery brýle. Následovala
kosmetická péče společně s líčením
a završení přineslo změnu účesu. Na
závěr si všichni užívali krásného počasí
a focení u Městského divadla, kde vznikaly skvělé snímky. Lenka Večeřová si
tyto momenty nesmírně užívala, pózovala jako modelka a doslova zářila. Při
pohledu na ni bylo škoda končit...
Jak všechno probíhalo? To se dočtete
v následujících řádcích.

I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, co nenajdete
zde, tudíž uvidíte, když navštívíte internetové stránky www.
vecernikpv.cz. Čekají tam na vás obsáhlá fotogalerie a video
z podzimního kola PROMĚNY IMAGE. Najdete tam i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.

ZAUJALO NÁS

Padesátiletá Lenka Večeřová čekala
do poslední chvíle, zda se PROMĚNA IMAGE bude konat, nevěděli
jsme totiž, nepřijde-li už teď na poslední chvíli nějaká změna v nařízení.
Zůstalo vše u roušek, a tak jsme se přizpůsobili aktuální situaci. S ochranou
nosu a úst mohla celá proměna začít.
K dobré náladě přispělo i sluníčko,
nadšení celého týmu a také vítězky
Lenky Večeřové. „Byla jsem celé ráno
nervózní, napjatá, asi ale hlavně natěšená. Nemůžu se dočkat, až začneme,“
sdělila své pocity těsně před začátkem
zářijová vítězka.
Začali jsme, jak je již zvykem, výběrem
outfitů. Paní Lenka sice upřednostňuje

1.

V pořadí sedmapadesátý díl seriálu PROMĚNA IMAGE
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se uskutečnil za nestandardních
PRŮBĚŽNÉ
podmínek a ještě před výraznějším omezením v souvislosti s dalPOŘADÍ
ším šířením pandemie koronaviru. V rámci všeobecně známých
opatření, která není potřeba na tomto místě zvlášť připomínat, bylo nutné absolvovat poprvé celý díl v rouškách. Zvládli jsme to však
na výbornou, a tak se můžeme vytasit s dalším povedeným pokračováním oblíbené součásti nejčtenějšího regionálního periodika.
Jak tomu však bude dál, to v tuto chvíli nelze předjímat.
Prozatím jsme tedy mohli navázat na předešlé úspěšné díly, kterých od dubna 2015 proběhlo do jedné zářijové soboty v součtu
již šestapadesát. Pod rukama zkušených odborníků prošly desítky
žen všech věkových kategorií, dvojice mužů i manželských párů.
Každý měsíc proto usilovně pracujeme na tom, abychom vás činili
šťastnými a plnili vaše sny. A vězte, že vždy je to den PRŮBĚŽNÉ
jako z pohádky, který se do paměti vryje na celý život. Jsme tak nesmírně
POŘADÍ rádi, že se tento projekt těší velkému zájmu a můžeme pracovat na
něčem, co má smysl. Měníme totiž nejen vizáž, ale děláme radost,
vykouzlíme úsměv, pocity nadšení, vnitřní spokojenost a snažíme
se dodat kousek sebevědomí a zahřát u srdce. Těší nás i fakt, že za
námi jezdí lidé z celé republiky, dokonce až ze Slovenska. Tentokrát
k nám zavítala dáma z nedaleké Konice…

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

1. krok – volba obleèení

3. krok: líèení
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Závěrečné odhalení PROMĚNY IMAGE probíhalo po pěti letech poprvé netradičně. Všichni se totiž musíme přizpůsobit neradostné době, ve které se právě nacházíme, takže odhalení nové image se muselo konat za nezbytné účasti roušek až na paní Lenku, od které jsme dodržovali potřebný odstup. Všechno se však zvládlo
na výbornou a vítězka podzimního dílu se po několika hodinách práce a umu mohla poprvé spatřit v zrcadle. A ihned nadšeně vytrousila, že se vůbec nepoznává
a nevěřila, že může takto někdy vypadat. Není se čemu divit, Lenka Večeřová v novém outfitu, účesu a líčení vypadala opravdu jako jiný člověk.

5. krok - odhalení a fotografování

Nůžky, hřebeny, barvy a zrcadla nás čekaly na naší poslední zastávce, kterou byl Vlassalon ve Fanderlíkově ulici. Tam
se o Lenku Večeřovou pečlivě starala majitelka Andrea Furiaková. „Vlasy měla sušší, vlnité a v jedné délce. Barva byla
podomácku barvená s nepravidelnými odstíny. Celkově tedy byla potřeba změna, vlasy uhladit, sestříhat a zvolit
vhodný odstín,“ předeslala kadeřnice. „Vzhledem k typu paní Lenky jsem zvolila měděný odstín se zlatavými odlesky, který jí jde pěkně k očím a k pleti, i pokud by byla nenalíčená. Závěrečný styling byl pak jednoduchý a zvládne ho
dobře i sama. Vlasy jsem přes kartáč vyfoukala a vyžehlila, což paní Lence velice slušelo,“ popsala zrod nového účesu
Andrea Furiaková. „Na vlasech však bude potřeba pracovat a starat se o ně. Paní Lenka a další dámy s podobnými
vlasy by měly používat regenerační přípravky, olejíček do konečků a určitě by měla používat přípravky na nepoddajné vlasy. Vhodná by byla pro styling i žehlička na vlasy,“ poradila závěrem.

4. krok: barvení, støíhání a styling

Další velice příjemnou zastávku představovalo Studio H Hany Ondrejové v Rejskově ulici, kde se vítězce věnovala Hana
Ondrejová. Naše vizážistka provedla kosmetickou péči a posléze líčení. „V dnešní proměně jsme měli milou paní, která
se však o svoji pleť doma nijak zvlášť nestarala, ale chtěla poradit, co by měla dělat. Takže jsme začaly tím, co pravidelně
provádět, aby naše pleť vydržela co nejdéle svěží a pěkná,“ nastínila kosmetička. „Lenka Večeřová má smíšenou pleť.
Proto jsem po povrchovém čištění třífázovým gelem, které předchází každému ošetření, nanesla změkčující gel, který
otevře póry. Pak jsem pleť ultrazvukem vyčistila a zapracovala sérum proti vráskám i na redukci žilek v obličeji. Paní
Lenka říkala, že se hodně pohybuje na slunci, takže jsem vše ještě doplnila biostimulační mikromasáží, která podporuje
tvorbu kolagenu a elastinu v pokožce,“ zakončila první část péče Hana Ondrejová. Po nanesení krému začala líčením.
„Aplikovala jsem středně tmavý make-up. Poté přišlo na řadu líčení očí, zde jsem na celé víčko jako podklad nanesla stín
tělové barvy, pak jsem použila stíny v růžových odstínech. Nejdříve jsem nanesla jemný, světle růžový stín na pohyblivé
víčko a část vrchního víčka, pak jsem tmavším, ale jemným vystínovala vnější víčko. Linku jsem použila černou, ale
nanesla jsem ji přímo do oblasti řas, aby pohyblivé víčko nezaniklo. Na spodní víčko jsem použila tmavší růžový stín, rozmazaný, aby nepůsobil tvrdě. Řasy jsem
zvýraznila černou řasenkou. Tvářenku jsem použila v hnědé barvě a vše zafixovala minerálním pudrem. Rtěnku jsem nanesla jemně růžovou,“ popsala totální proměnu podzimní vítězky seriálu PROMĚNA IMAGE vizážistka. „Paní Lenka po nalíčení vypadala skvěle, úžasně prokoukla,“ zhodnotila spokojeně Hana Ondrejová.

Michal
SOBECKÝ

Jakmile jsme probrali trendy, věnovali se poradenství a vybrali slušivé kousky šatníku, mohli se přesunout do Optiky Wagner
sídlící na náměstí E. Husserla. Lenka Večeřová vůbec nevěděla, že je „brýlový typ“. Šlo o to vybrat ty správné z obrovského
sortimentu, který najdeme u majitele optiky Radka Wagnera. Podařilo se zvolit čtyři krásné a pro Lenku ty nejslušivější
kousky. „Letos se naše oblíbená značka Etnia Barcelona opravdu vytáhla. Jejich nová kolekce určuje trendy napříč brýlovým
spektrem, kdy dominují růžové barvy všech odstínů v kombinaci s další jednobarevnou záležitostí, v našem případě fialovou. V segmentu slunečních brýlí se toho moc neposunulo, stále platí, že větší jsou lepší a jednoduchost a elegance dominují,
což vidíme i v našem výběru. Co se dostává v těchto dnech do pozadí, jsou kulaté tvary a nastupují šesti a víceúhelníkové
tvary s tenkými linkami,“ prozradil majitel optiky Radek Wagner.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Teplo slunečních paprsků a dobrá nálada odstartovaly těsně před dalšími opatřeními zářijovou změnu vizáže, kterou jsme tradičně
započali v prodejně RV Fashion v Plumlovské ulici, kde nás již se zanícením sobě vlastním čekal majitel René Volek. „Pro proměnu
paní Lenky jsme zvolili modely z nové kolekce úspěšné módní návrhářky Andrea Martiny,“ prozradil na úvod zkušený stylista. „První
model, kterým byly elegantní šaty se střihem do mírného A v modré dominantní barvě, doplněné o trendy žlutou, vytváří pocit
celkové geometrie. Jedná se o šaty, které se dají použít na běžné nošení do zaměstnání, ale i na menší rodinné oslavy. Druhé šaty
v duhových barvách lze nosit samostatně, tak jako paní Lenka, neboť její krásné štíhlé nohy to umožňují, anebo je možné je využít
jako trendovou tuniku,“ nešetřil chválou René Volek. „Že káro módu neopouští, o tom svědčí výběr třetích šatů. Hnědé jemné káro
v kombinaci s kohoutí stopou v lehce růžovém podkladovém materiálu vytváří elegantní model, který je doplněn o sportovní boční
kapsy. Šaty jsou velmi pohodlné a dají se použít na běžné nošení do kanceláře. Paní zima se podle meteorologů už brzy přihlásí, proto
jsme zařadili první ochutnávku z kolekce zimních plášťů. V lososové barvě v klasickém střihu vypadala paní Lenka perfektně,“ zavřel výběr nových outfitů René Volek.

1. PROMÌNY

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

lékařskou pomoc. Uvedená povinnost
byla naplněna pouze částečně. Na
druhé straně nedospěla ke zjištění, že
by klub nepřítomnost lékaře zatajil záměrně. Klub HC Dukla Jihlava chybu
uznal, omluvil se za ni a oznámil, že
s okamžitou platností přijal opatření,
aby se podobná situace nemohla opakovat.
„Disciplinární komise potrestala klub
HC Dukla Jihlava za porušení Technických norem soutěže finanční pokutou ve výši 50 000 korun a podmínečným uzavřením zimního stadionu

+NWUVTCéPÊHQVQ
Zdroj: internet.
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a hrály takový ten nepříjemný hokej.
„Ze začátku jsme měli nějaké
Já jsem tam sám hrál, takže vím, co
šance, které jsme neproměnili.
se tam po těch hráčích chce.“
Benátky pak daly náhodný gól.
yy Jak vůbec hodnotíte utkání?
Pánbůh zaplať, oplatili jsme
„Řekl bych asi jen jedno, posrali
jim ho brzo. Věděli jsme, že
jsme to... Za stavu 5:2, kdy
loni, když Benátky první skómáme osm minut do
rovaly, tak už nás většinou
konce, se toto nemůdo ničeho nepouštěly.
že stát. Zbytečně
Myslím si, že jsme dvajsme ztratili jeden
apadesát minut hráli
bod, to nás dost
to, co jsme chtěli. Těch
mrzí.“
posledních osm je z naší
yy Od první
strany zklamání. Musíme
minuty to byla
se za to omluvit i fanoušvyrovnaná hra,
kům. Přišli nás podpořit,
ale Benátky se
nemůžou stát a my to takdokázaly první
to posereme.“
prosadit. Čím si
yy Co se v té půlce třetí
Foto: Josef Popelka
to vysvětlujete?
třetiny podle vás stalo?

a Žálčíkem. Jak se vám s nimi hrálo?
„Tak vždycky to může být lepší. (úsměv)
Nějaké šance tam máme. Myslím si, že
teď v týdnu v Kolíně měl soupeř proti
naší lajně více šancí. Musíme se polepšit a komunikovat spolu, říkat si, co děláme dobře a co špatně.“
yy S čím jste šli do závěrečné části?
Přece jen jste vedli o jednu branku...
„Stále jsme chtěli hrát svoji hru a napadat je. Určitě jsme nechtěli jen začít
bránit. Myslím si, že s naší hrou měli
problém. Pak se ale bohužel stalo to, co
se stalo.“
yy V tomto týdnu odehrajete tři
utkání. To bude náročný program…
„Myslím si, že furt je lepší hrát zápasy
než jen trénovat. Pro mě je to osobně
dobře. Bude to zajímavý týden.“

6:5

PP

Jestřábi naskočili do utkání velice svižně. Gólman Pařík ale předváděl dobré
zákroky a držel svůj celek. V 7. minutě
si obrovskou šanci z mezikruží vytvořil
Novák, jeho střelu ale gólman hostů
opět zlikvidoval. V čase 11:13 se poprvé
rozvlnila síť, a to za zády prostějovského
gólmana. Vyražený kotouč od Bláhy za-

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Sobotní zápas 6. kola
Chance ligy na prostějovském ledě
začal lépe pro Benátky nad Jizerou.
Jestřábi ale po chvíli dokázali utkání otočit na svoji stranu. V polovině
třetí třetiny Hanáci dokonce vedli již
rozdílem tří branek 5:2. Pak ale přišel
pořádný zvrat, když soupeř ze středních Čech dokázal zápas vyrovnat.
Napínavé utkání tak nakonec došlo
do prodloužení, ve kterém střelil rozhodující gól prostějovský Sova.

LHK PV
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chytil Aubrecht a neomylně jej poslal za
jeho záda – 0:1. Chvíli poté byla vidět
pořádná bitka, když se Hrabík, který měl
jasnou výškovou převahu, postavil Motlochovi a po pár ranách jej poslal k zemi.
Po této potyčce se obě trestné lavice naplnili a vyšli z ní lépe Hanáci, kteří díky
tomu měli možnost první přesilové hry.
V čase 13:38 Jestřábi početní výhody
využili. Delší dobu kombinovali v útočném pásmu, pak dostal Chlán nabito na
pravý kruh a nemýlil se – 1:1. Branka
vlila domácím krev do žil a tlačili se do
vedení. Paříka potrápily střely Kauta,
Ouřady a dalších.
Na začátku druhé části diktovali hru
Benátečtí. Všechny jejich pokusy o navýšení měl Bláha ve své moci. Od páté
minuty tlačila domácí lajna Žálčík –
Chlán – Hrníčko. Ve 28. minutě přišla
další obrovská šance Prostějova. Ouřada
proklouzl mezi dvěma obránci, následně se pokusil o bekhendovou kličku, ale
na Paříka byl krátký. Minutu a půl poté
se Jestřábi už radovali z branky. Chlán
skvělou přihrávkou vysunul za obranu
Benátek Hrníčka, který přesnou střelou

překonal gólmana Benátek – 2:1. Ve
34. minutě se po vhazování v útočném
pásmu domácích dostal ke střele od
modré čáry Hrdinka a dělovou ranou
poslal puk do benátecké svatyně – 3:1.
Následný tlak domácího celku zastavilo
až ve 37. minutě oslabení za vysokou
hru Bartoše. Hned od začátku se Benátečtí drželi v obranném pásmu Jestřábů.
V čase 37:46 naservíroval Hrabík puk
Špačkovi, ten na nic nečekal a dělovou
ranou rozvlnil síť za zády Bláhy – 3:2.
Dvě a půl minuty po startu závěrečné
části odskočil Prostějov už na rozdíl
dvou branek. Hrníčko se vymotal z rohu
kluziště, zbavil se obránců a z bezprostřední blízkosti protlačil černou gumu
za záda benáteckého brankáře – 4:2.
Čtyřiadvacetiletý hokejista tak přidal
druhý gól svému mateřskému klubu.
V čase 43:57 se celek z Hané radoval
popáté! Mrázek si nabruslil mezi kruhy
a bekhendovou střelou našel skulinku
mezi betony Paříka – 5:2. K vidění pak
byly přesilové hry na obou stranách. Jestřábi šli dokonce do tří, ale dvojnásobnou početní výhodu celek ze středních

mužích v poli se jim vyplatil! Kolmann
projel téměř celým hřištěm, a přesnou
střelou přes obránce prostřelil brankáře
Bláhu a bylo vyrovnáno – 5:5! Ve zbylých vteřinách se už nic nestalo, a tak
přišlo na řadu prodloužení. To ovšem
netrvalo dlouho, pouhých 27 sekund!
Sova dostal puk před branku a zametl jej
mezi betony Paříka – 6:5. Po dramatickém zápase nakonec domácí celek bere
dva body.

„V utkání jsme udělali zbytečně mnoho chyb, které soupeř potrestal. Druhá třetina byla
z naší strany špatná. V ní jsme zaváhali při vstupu do útočného pásma a soupeř trestal. Poté
přišlo špatné buly a domácí odskočili. Také se vstupem do třetí třetiny jsme měli problém,
protože jsme zaspali a Prostějov jsme si nechali odskočit na tři branky. Před posledními
deseti minutami jsme si něco řekli, zabrali jsme a podařilo se nám vrátit do utkání. Samozřejmě nás mrzí rychlý gól v prodloužení, ale celkově bod bereme a jsme za něj rádi.“

9DOGHPDU-,58hs+&%HQ½WN\QDG-L]HURX

„Myslím si, že to byl dobrý zápas. I když jsme dostali první gól, dokázali jsme se do toho
utkání velmi dobře vrátit. Odskočili jsme soupeři na 5:2, potom ale nevím, co se stalo. Ti
kluci toto přece nesmí udělat, takto ten konec podcenit. Když jsme vedli 5:2, tak to stačilo
odehrát s velkou zodpovědností na tom ledě, bez vyloučení, a ten zápas bychom v pohodě
dohráli. Ale toto..., no dostanou. To si přece nemohou dovolit. Člověk dělá nějakou práci
a oni ji úplně znehodnotí. To prostě nelze!“
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Čech nevyužil. Při klasické přesilovce se
už ale radoval. Špaček obkroužil branku,
načež předložil puk Dlouhému, jenž
z první propálil brankáře Bláhu – 5:3.
Tento gól Benátky nakopl. V čase 53:47
snížil na rozdíl jedné branky Kolman
– 5:4. Benáteckých hokejistů byl najednou plný led, hostující hráči byli nabuzení. Tři minuty před koncem si hostující celek vzal oddechový čas, po kterém
následně hrál bez brankáře. Risk v šesti
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„Asi už jsme mysleli na to, jak slavíme
výhru v kabině. Byly tam nějaké chyby
jako nevyhozené puky a také oslabení. Toho Benátky využily. My jsme to
zkrátka nezvládli.“
yy Vstřelil jste druhou a čtvrtou
branku Jestřábů. Jak byste obě akce
popsal?
„U té první mi Chlánič (Petr Chlán
– pozn.red.) hezky prohodil puk přes
obránce. Já jsem pak jel sám na bránu
a bekhendem jsem vystřelil. Naštěstí
to tam spadlo. V tom druhém případě
aasi tak, trenéři po nás chtějí, ať hodně
držíme kotouč, ať se prosadíme. Já jsem
tam udělal tu protizvratnou otočku,
kterou po nás trenér chce. Se štěstím to
tam propadlo mezi nohy.“
yy Nastoupil jste v lajně s Chlánem

cĂHNOE\FKDVLMHQMHGQRSRVUDOLMVPHWRp

ŘÍJNOVÁ PROMĚNA IMAGE
OPĚT V OHROŽENÍ
COVID-19

yy Co jste očekávali od Benátek? Přece jen měly ze dvou zápasů dvě výhry?
„Dívali jsme se na jejich hru. Víme, že
Benátky vždycky bruslily, dohrávaly to

Eva
REITEROVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Zápas hraný proti Benátkám nad Jizerou, po
velkém drama na konci, vyšel
lépe domácímu celku a po
prodloužení brali Jestřábi dva
body. Značný podíl na výhře
měl pětadvacetiletý útočník
Dominik Hrníčko (na snímku).
V zápase proti Benátkám, za
které několik sezón jako hráč
Liberce nastupoval, trefil hned
dvakrát.

na jedno soutěžní utkání do 30. dubna
2021. Pokud by se podobné provinění
v uvedené lhůtě opakovalo, klub by
musel toto utkání odehrát ve vzdálenosti minimálně 30 kilometrů,“ zní
vysvětlující tisková zpráva k celému
případu.
Vedoucí představitelé LHK nechtěli
tento verdikt nijak komentovat. Každopádně Jestřábi přišli o Michala
Gaga coby člena elitní útočné řady minimálně do konce kalendářního roku,
neboť aspoň tak dlouho bude léčit své
operované rameno.

'RPLQLN+UQtĀNRSR]WUiWěMDVQpKRYHGHQtYHWőHWtWőHWLQě

„Na základě podnětu, písemného
vyjádření klubu, vlastního šetření
a kontroly videozáznamu dospěla
k závěru, že k utkání se nedostavil
objednaný lékař a vzhledem ke karanténním opatřením ani lékař klubový.
2TQUV÷LQXwVÊJQMGLKUVÆOCLÊRQwGUVKMQNGEJXEGNMWFčXQFMTCFQUVK2čNMW\¾RCUč
První pomoc tak poskytl zraněnému
X[JT¾NK
Foto: Michal Sobecký
záchranář zdravotnické služby a hráč
byl následně převezen do Nemocnice
9]½MHPQÅ]½SDV\
Jihlava,“ píše se v tiskové zprávě svazu
YPLQXOÅVH]ÏQÈ
-CFCÿt2TQUV÷LQX2TQUV÷LQXt-CFCÿ2TQUV÷LQXt-CFCÿ-CFCÿt2TQU Český hokej.
Disciplinární komise konstatovala,
V÷LQX2TQUV÷LQXt-CFCÿ-CFCÿt2TQUV÷LQX
že došlo k závažnému porušení ustanovení Technických norem soutěže,
5QMQNQXt2TQUV÷LQX2TQUV÷LQXt5QMQNQX2TQUV÷LQXt5QMQNQX5QMQNQXt ukládajících pořádajícímu klubu po2TQUV÷LQX2TQUV÷LQXt5QMQNQX5QMQNQXt2TQUV÷LQX
vinnost zajistit při utkání odbornou

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Kontumaci nedávného zápasu Chance ligy v Jihlavě
požadoval šéf hokejistů LHK Jestřábi Prostějov Jaroslav Luňák za
to, že střetnutí nebyl přítomen domácím klubem zajištěný lékař. Výsledek 3:2 pro tým z Vysočiny však
zůstane v platnosti, Dukla dostala
od Disciplinární komise Českého
hokeje dle očekávání mírnější trest.

-1.'&'86º &WMNCX[X¾\NCUHKPCPéPÊ
Z LENKY VEČEŘOVÉ SE STALA OPRAVDU KOČKA!
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Vést v hokeji ještě necelých osm
minut před koncem tříbrankovým
rozdílem a nezvítězit za tři body je
trestuhodné. Přesně to se stalo elhákáčku, jež zkraje třetí periody uteklo
na 5:2, načež zpackaným finišem
umožnilo hostům mezi 53. a 59. minutou vyrovnat na 5:5.

Sobotní kolaps
v závìru

Na kolínském kluzišti i v domácí bitvě s pojizerským týmem to skončilo v normálním hracím čase nerozhodně, na řadu tak musel přijít extra
time. A Jestřábi obě prodloužení
dokázali vítězně rozhodnout, čímž
si zařídili dva získané body navíc.

Dvì zvládnutá
SURGORXzHQÉ
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.KVXÊPQXUMÚ DTQWUGM /KEJCN
6T¾XPÊéGMXNÆV÷QRWUVKNGZVTCNKIW
RąGUVWRGO FQ ·UVÊ PCF .CDGO
C X UQDQVW RTQåKN JQTMÆ EJXÊNG
2ąKUPC\GJKVPQWVRTQVKJT¾éGVQVKå
PGwċCUVP÷VTGHKNXNCUVPÊJQRCTċ¾MC
iV÷R¾PC *CXT¾PMC LGJQå OWUGNK
QVąGUGPÆJQQFPÆUV\NGFWPCPQ
UÊVM¾EJ

7U½YQÉÄHN]UDQLO
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*QMGLQXÚDčJ,CTQOÊT,¾ITUKEG
\C-NCFPQ\CVÊOPGPCUVWRWLGCNG
4[VÊąKUGOQJQWQRąÊVQLKPQWQUVąÊ
NGPQWJX÷\FW6QO¾wG2NGMCPEG
6GP O¾ PC UXÆO MQPV÷ RQ R÷VK
MQNGEJUQWV÷åGQUOMCPCFUMÚEJ
DQFč\CéV[ąKIÐN[KUVGLPÚRQéGV
CUKUVGPEÊ
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5QVXC P÷MVGTÆ VÚO[ RąGMQPCN[
P¾MC\WEQXKFWåFQMQTQPCXK
TQXÆFQO¾EÊK\QNCEGOWUGN[FCNwÊ
FXCMNWD[5%-QNÊPFXCFP[RQVÆ
EQ JT¾N FQOC U 2TQUV÷LQXGO
CRąGTQXwVÊ<WDąKFQMQPEGRQFTW
JÆD÷JGOMT¾VMÆFQD[

NEJ události
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„Toto kluci nesmí dělat,
že takhle podcení konec.
No dnes dostanou...“

(uohĹ

100

43

Zápasově stoprocentní zatím zůstávají Jestřábi v koronavirem poznamenaném úvodu nového prvoligového ročníku. Po šesti kolech mají
odehráno pět utkání, jen místo
odloženého duelu ve Frýdku-Místku (soupeř v karanténě) operativně
zařadili předehrávku na ledě Havířova..

Úterý 29. září 2020

PRŮBĚŽNÉ
POŘADÍ

1.&QOKPKM*TPÊéMQ
6, 2. (TCPVKwGM *T
FKPMC2GVT/T¾\GM
2GVT%JN¾PC/CV÷L
0QX¾M  6. 4QDKP
5VCP÷M C .WM¾w
ä¾NéÊM8. 1PFąGL
$N¾JC 6QO¾w &TVKN
C&CXKF$CTVQw

PRŮBĚŽNÉ
POŘADÍ

1. &QOKPKM *TPÊéMQ
6, 2. 2GVT %JN¾P
C .WM¾w ä¾NéÊM QDC
5, 4. (TCPVKwGM *T
FKPMC 2GVT /T¾\GM
C/CV÷L0QX¾MXwKEJ
ni 3, 7.4QDKP5VCP÷M
C1PFąGL$N¾JC9.
6QO¾w&TVKNC&CXKF
$CTVQw

ZAUJALO NÁS

.WM¾w ä¾NéÊM FQUWF URÊw PC
JT¾XCN VGPVQMT¾V UG RTQUCFKN
K UVąGNGEM[ ,CMQ LGFKPÚ \ 2TQ
UV÷LQXCPč2GVT%JN¾PLGPCF¾NG
XRQRąGFÊMNWDQXÆJQDQFQX¾PÊ
CUKUVGPEÊ RQVXTFKN FQDTQW HQT
OW C RąKRUCN UK K P÷MQNKM wCP
EÊ1PFąGL$N¾JCUKKRąGUéV[ąK
KPMCUQXCPÆ DTCPM[ RąKRUCN
P÷MQNKMXGNOKFQDTÚEJ\¾MTQMč
CFNQWJQFTåGN,GUVą¾D[XGJąG

1. star:.WM¾wä¾NéÊM D
2. star:2GVT%JN¾P D
UVCT1PFąGL$N¾JC D

ÚSTÍ – PROSTĚJOV 4:1

8 DTCPMQXÆ RąGUVąGNEG
D[NK PGLXÊE XKF÷V NQIKEM[
×VQéPÊEK \ PKEJå T[EJNQU
VÊ CIKNKVQW C VCMÆ DQFQX÷
X[PKMCNCVTQLKEGQRCMQXCP÷
RQVXT\WLÊEÊ QF PGF¾XPÆJQ
\Cé¾VMWUG\ÐP[UXQWFQD
TQWHQTOW

1. star: &QOKPKM*TPÊéMQ D 
2. star:2GVT%JN¾P D
UVCT2GVT/T¾\GM D

PROSTĚJOV – BENÁTKY 6:5 PP

2Q\P¾OMC TGFCMEG < MCåFÆJQ FWGNW ,GUVą¾Dč
X[DGTGOGPGLNGRwÊVąKRNGLGT[.*-CLKORąKF÷NGPÆ
DQF[ XK\XÚwG DWFGOGUéÊVCVFQRTčD÷åPÆVCDWN
M[RTQUV÷LQXUMÚEJVQRQRQT

1DT¾PEG*TFKPMCCUKUVQXCNWIÐNWPCCXRTQ
FNQWåGPÊ RCM MT¾UPQW KPFKXKFW¾NPÊ CMEÊ TQ\JQFN
QXÚUNGFMW'Z\PQLGOwVÊHQTXCTFK/T¾\GMU$CTVQ
wGO\čUV¾XCLÊCMVKXP÷RTQFWMVKXPÊKDG\\TCP÷PÆJQ
RCTċ¾MC/KEJCNC)CIC

1. star:(TCPVKwGM*TFKPMC DQF[
2. star:2GVT/T¾\GM DQF[
UVCT&CXKF$CTVQw DQF

KOLÍN – PROSTĚJOV 2:3 PP

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

Foto: Josef Popelka
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Vyrovnanost a nevyzpytatelnost

Mezi hokejovými mantinely

Do Chance ligy ČR 2020/21 vstupovali muži LHK Prostějov s pouhými šesti beky na soupisce, což je vskutku extrémně málo. Brzy přibyl
Slovák Vlastimil Hefka, ovšem dvě zdravotní indispozice způsobily, že
ve středu v Kolíně Hanáci nastoupili jen s pěti obránci v sestavě, zápas pak dohrávali dokonce pouze čtyři zadáci. „Obranu asi budeme
muset nějak doplnit,“ přál si hlavní trenér ptačí letky Jiří Šejba. Stalo se
vzápětí tím, že se do hráčského kádru vrátil dvacetiletý Martin Pěnčík,
který mezitím stihl jeden druholigový mač za Hodonín. A v sobotu
proti Benátkám nad Jizerou si hned připsal gólovou asistenci.
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1.

1.

lední hokej

3. krok: líèení

„Na první třetině bylo velmi znát, že jsme cestovali, kdy byla hra bez rytmu. Když už jsme se
dostali do tlaku, tak se tyto pasáže většinou rozbily zbytečným vyloučením. Na obou stranách
bylo mnoho šancí, ale hlavní rozdíl byl v tom, že domácí je dokázali využít. Celkově jsme dnes
byli slabí na puku a když už nějaké šance přišly, tak bylo zakončení většinou slabé. Rád to přirovnám k tomu, kdy my jsme dnes jakoby, stříleli ze vzduchovky a soupeř z kulovnice. Na
druhou stranu to byl náš první špatný zápas, navíc jsme hráli teprve dva zápasy doma a čtyři
venku, takže se do příště zamyslíme, zda není lepší hrát venkovní zápasy více takticky.

¸67<75(1§5č
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5. krok - odhalení a fotografování

4. krok: barvení, støíhání a styling

2:3

PP

KOLÍN, PROSTĚJOV Jak se říká,
do třetice všeho dobrého. Na tolikátý pokus dokázali prostějovští hokejisté přivézt body z venkovního
střetnutí této sezóny, když ve 4. kole
Chance ligy mužů ČR 2020/21 zvítězili po prodloužení na ledě kolínského nováčka druhé nejvyšší tuzemské soutěže.
O tom, že Středočechy rozhodně nečeká snadný soupeř, se mohli přítomní přesvědčit hned v úvodní minutě.
Jestřábi dostáli svému jménu, doslova
se slétli na domácí, uzavřeli je v obranném pásmu a parádní souhru nakonec
zakončil na kruzích volný Mrázek, který zavěsil pod víko Sejpalovy svatyně
– 0:1. Současní Hanáci mají mužstvo
výborně rychlostně vybavené, takže
se Kozli oslabení o kapitána Šafránka

SC KOL
LHK PV
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museli hodně snažit, aby tempu LHK hrací doby se nesla v duchu tlaku ptačí bod, ale bylo nutné určit, komu připadstačili. K vyrovnání nakonec vedla až letky, ale i domácí několikrát dokázali ne druhý.
přesilová hra v 17. minutě. Po sérii fanoušky zvednout z vynuceného se- V prodloužení byli paradoxně lepší
slibných šancí se na samotném konci zení. Hodně byli vidět především Král, Kozli. Leč na Bláhovi postupně vyhopočetní výhody prosadil Jankovský, vydatně vytěžovaný Exjestřáb Husa řeli Jankovský, Blaha i Němec. A tak
když přesně mířenou přízemní střelou a mnohokrát se tleskalo také Sejpalovi, přišel trest. Hrdinka se od levého manprocedil Bláhovy betony – 1:1.
který svůj tým při závěrečném závaru tinelu šikovně prosmýknul za zády
Ve druhé třetině se při přesilovce pro- elhákáčka několikrát podržel. I když si hned dvou hráčů v modrobílém a beksadili i hosté. Těm však ke skórování krátce před koncem pohrál s nervy pří- hendovým blafákem rozhodl o osudu
ve 25. stačilo pouhých dvanáct vteřin znivců, když mu jednoduché nahození středečního duelu – 2:3.
(son)
z trestu za příliš mnoho hráčů na ledě. záhadně proskotačilo podél tyčky až za
Chlán zavezl puk do rohu, odkud přes- klec. Oba mančafty si tedy vysloužily Statistiky z utkání najdete na straně 26.
ně nabil na kruzích číhajícímu Žálčíkovi, jenž opět mířil přesně pod spojnici
domácí brány – 1:2. Kolín musela znovu probrat početní převaha, byť v ní
3HWU0$57©1(.6&.ROÉQ
samotné neskóroval. Vytvořil si však
množství slibných šancí a elán vydržel „V oslabené sestavě jsme měli špatný vstup do zápasu, pak jsme se dokázali nějakým způi po uplynutí trestu, z čehož těžil Síla. sobem vzpamatovat. Ve druhé třetině jsme neproměnili vyložené šance a ta třetí už byla
pouze boj. Teď chvíli po utkání cítím zklamání, že jsme to nedotáhli ještě dál, ale i bod proti
V podstatě ze stejné pozice jako Žálčík kvalitnímu soupeři samozřejmě bereme.“
srovnal nedlouho před sirénou krás-LÔÉh(-%$/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
nou ranou pod břevno – 2:2.
„Začátek se nám povedl, v úvodních deseti minutách jsme měli spoustu šancí. Ale místo
Třetí část gól nepřinesla, ale více než
vedení o nějaké
čtyři góly
to bylo po první třetině 1:1. Zbytek zápasu proti nebezpečnému
Fotogalerii
a video
najdete
tisícovka diváků se rozhodně nenu- soupeři už byl vyrovnanější a v prodloužení jsme měli víc štěstí. S předvedenou hrou jsem
XzEU]\QDZZZYHFHUQLNSYF]
spokojen, potřebujeme však proměňovat větší počet příležitostí.“
dila. Tato dvacetiminutovka základní

3UYQtGYDERG\]YHQNXXUYDOL-HVWŐiELY.ROtQĚ

4 :1

nutě nepovedla rozehrávka a toho Hanáci
využili. Žálčík zkusil vystřelit, puk za záda
Hamalčíka dostal až po své vlastní dorážce – 1:1. Po chvíli mohli jít Ústečtí opět do
vedení, když se dostali do přečíslení 3 na
KOLÍN, PROSTĚJOV JÚSTÍ NAD 1. Vrdlovec dal Tůmovi před prázdnou
LABEM, PROSTĚJOV Ve sváteční branku, ten ovšem puk netrefil.
den zamířili Jestřábi v rámci 6. kola Start druhé třetiny se vyvedl lépe hosChance ligy do Ústí nad Labem, kde se tujícímu mužstvu. Ve 24. minutě šel na
od šestnácté hodiny střetli s tamním trestnou lavici Jandus, a i Ústí tak mělo
klubem. V první třetině byl k vidění možnost jít do vedení. Toho také ke konvyrovnaný výkon a do šaten se šlo za ci výhody využilo. Slovanu se podařilo
stavu 1:1. V prostřední části byl aktiv- usadit se v útočném pásmu a byla z toho
nější domácí celek a odskočil na rozdíl vedoucí branka, kterou střelil Matějček –
jedné branky. Na začátku závěrečné 2:1. S přesilovými hrami se doslova roztrdvacetiminutovky navýšil Slovan svo- hl pytel. V čase 25:22 šel na trestnou lavici
je vedení na 3:1 a nakonec slavil tři hráč Slovanu. Prostějov se tlačil k vyrovbody po výhře 4:1.
nání, nejblíže k němu byl Žálčík. S jeho
První buly vyhrál celek z Hané, který střelou si ale brankář Hamalčík poradil
hned začal okupovat obrané pásmo do- stejně jako s těmi ostatními. V polovině
mácích. Ve druhé minutě se do obrovské utkání měl Bláha co dělat s Valovou tvrWÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK
šance dostal ústecký Martin Bláha,
jeho dou střelou. I v dalších minutách musel
střelu ale prostějovský VWU½QN½FKZZZYHFHUQLNSYF]
Ondřej Bláha po- být brankář Jestřábů ve střehu před časlapil. Skóre zápasu otevřel v čase 5:34 Mi- tými střelami domácích. Ve 33. minutě
chal Trávníček, který vystřelil z mezikruží prověřil ústeckou obranu Ouřada, k zaa trefil se mezi betony – 1:0. Po brance byl končení se ale nakonec nedostal. Násleale aktivnější Prostějov, který kombinoval dovala další přesilovka pro Ústí, ve které
před brankou domácích. Ústí se v 8. mi- jeho hráči opět okupovali prostor před
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otázky pro ženu,
co se změnila...

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dospěl
k číslu 57 a přestože již teď profesionální tým chystá osmapadesáté pokračování, jeho osud je krajně
nejistý. Stejně jako tomu bylo na jaře totiž do hry i tentokrát zasahuje vyšší
moc a pandemie způsobená koronavirusem může pokračování opětovně
zastavit. Vládní nařízení a opatření v provozovnách výrazně omezuje jejich
fungování, což komplikuje i průběh proměny. Jestliže by se měly současné
podmínky ještě více omezit, může být říjnový díl odložen či zrušen a vše se
bude chystat až k listopadové fázi. Jsme znovu připraveni čekat do poslední
chvíle, proto čtěte Večerník a dozvíte se aktuální informace. Nic z výše uvedeného vám ale nebrání, abyste se už dnes přihlásili a dostali se tak do výběru
pro jednu z posledních změn v tomto roce. Hledáme přitom ženy i muže a těšíme se také na společné páry! Máte právě nyní jedinečnou šanci.
Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě Vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve Vám vybereme oblečení na míru, posléze se o Vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu , líčení v H Studiu, výběr nového šatníku v RV Fashion, brýlí v Optice Wagner
a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není
co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“
nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 16. října.
Těšíme se na spolupráci s vámi!
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku
a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma
získat novou image a také nezapomenutelné zážitky!
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ŘÍJNOVÁ PROMĚNA IMAGE
OPĚT V OHROŽENÍ
COVID-19

dávno. A že by se s chutí taky zúčastnili.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Můžu s klidným svědomím doporučit, aby se do takového dobrodružství pustily. Celý tým, který
proměnu provádí, je skvělý. A já
jsem vděčná za to, jak se o mě pěkně
všichni starali. Odpočinete si a nabije vás to pozitivní energií. Ještě jednou děkuji!“

„Bylo to
GREURGUXæVWYt´
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„Tato proměna byla opět výjimečná až netradiční, jelikož jsme ji poprvé zorganizovali s použitím nezbytných roušek a nařízených opatření. Zvládli jsme
ji však velice dobře a paní Lenka nepřišla o žádný z několika zážitků, který ji
s námi čekal. Dostalo se jí všeho, po čem tak toužila. Nechala se unášet danými okamžiky a opečovávat všemi zainteresovanými. Tým složený ze stylistů,
vizážistky, optometristy, vlasové stylistky vykouzlil novou image paní Lence.
Díky kameramanovi a fotografovi také bude mít na vždy na očích to, jak jí
nová image slušela. Teď je již pouze na Lence, zda se našimi radami bude
řídit i nadále. Doufáme, že ano. Lenka vypadala opravdu skvěle, úplně zářila a bylo na ní vidět, že si svou novou vizáž i při focení a natáčení užívala.
Ještě aby ne, když se z ní stala taková kočka. Přitom stačí tak málo – nový
účes, líčení a správný výběr šatníku, tedy PŘIHLÁSIT SE DO PROMĚNY IMAGE. Děkuji celému našemu týmu za perfektně odvedenou práci.
A vy, co jste doposud náš projekt sledovali pouze z novin nebo z internetu,
neváhejte a přihlaste se. Čeká vás zážitek na celý život.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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ně grády a zejména s farmou pražské
Sparty se dá čekat přinejmenším
vyrovnaná partie. Kadaň na Hanou
přijede ve středu na 18.00 hodin, se
Sokolovem se Jestřábi utkají na ledě
Severočechů od 17 hodin. Pokud tedy
nezasáhne vyšší moc, respektive vláda
ČR…
ƔƔ Lenko, jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše
přání?
„Moc příjemně. Celý den byl
krásným zážitkem, na který budu
dlouho vzpomínat. Jsem velmi
nadšená hlavně z účesu. Moje
Bláhovou brankou. Prostějov díky dob- prostějovský mančaft nezalekl a aktivně hodně nepoddajné vlasy jsou teď
rému bránění nedovolil domácímu muž- napadal obranné pásmo domácích, gól- zkrocené a lesklejší. Byly to úžasné
stvu odskočit na rozdíl dvou branek. Pět man Slovanu měl ale svůj den. Slovan však pocity.“ (úsměv)
minut před koncem prostřední části se pouze nebránil a sem tam prověřil Bláhu, ƔƔ Co vás na celé proměně nejPšenička dostal do samostatného úniku, ten byl tentokrát ostražitý. Pět minut před více překvapilo?
těsně ale minul pravou tyč
koncem navýšil Pšenička po přesné doráž- „Jednoznačně to byl pohled do
Třetí třetina začala ve vysokém tempu. Po ce skóre Ústí – 4:1. Alespoň o snížení skóre zrcadla, v první chvíli jsem se
chybě Prostějova ve středním pásmu se se pokusil ještě jediný střelec Prostějova nepoznávala. Také pro mě bylo
rozjelo Ústí na Bláhu. Akci Brože a Vrdlov- Žálčík, který se rozjel na gólmana Ústí, čer- překvapením, jak dobře se cítím
ce zakončil a poslal puk za záda jestřábího vené světlo za brankou ale nerozsvítil. (rei) v šatech, které bych si sama od
muže v masce Tůma v čase 41:27 – 3:1.
Statistiky z utkání a výsledkový servis sebe vůbec nezkusila. Inspirovalo
Ani dvoubrankového vedení soupeře se
Chance ligy najdete na straně 26 mě to k tomu, abych pokračovala
v započatých změnách.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Doma bylo velké překvapení.
-DURVODY528%©.s+&6ORYDQ¶VWÉQDG/DEHP
„Utkání hodnotím kladně, kdy se jednalo o naše první vítězství doma za tři body. Dalo by Mimo dcery nikdo nevěděl, kde
se říct, že po našem úvodním střetnutí na Slávii byl toto náš druhý nejlepší zápas. Plnili jsme jsem. (směje se) S výsledkem byli
věci, které jsme si říkali v kabině, což nás těší. Musím zmínit skvělý výkon našeho brankáře všichni moc spokojení. I známí
který nás v zápase několikrát podržel a také v neposlední řadě poděkovat našim fanouš- reagovali s nadšením, prý jsem
kům, kteří nás chodí i v těchto chvílích podporovat a strašně nám to na ledě pomáhá.
měla něco takového podniknout
-LÔÉh(-%$/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

ani jeden z týmů nepodceňuje. „Sokolov hraje teď dobře, má v týmu i kluky
z Ameriky. Kadaň je sice dole a dlouhodobě se jí nedaří, ale i na tohoto
soupeře se musíme speciálně připravit
a nepodcenit jej,“ uvedl trenér Prostějova. Kadaň loni i letos několikrát Prostějov potrápila, navíc se Trhači přeci
jen trochu zlepšují – zdá se, že doby,
kdy dostali od každého „klepec“ jsou
ty tam: včera dlouho vzdorovali Frýdku-Místku, nakonec však podlehli 2:3.
Mnohem lépe se pak vede Sokolovu.
Tým výrazně před sezónou posílil,
posunuly se tak i jeho ambice a dosud
padl bez bodů pouze s Porubou. Už
v prvním kole překvapivě porazil Havířov 2:1, následně zničil Litoměřice
nevídaným výsledkem 12:5.
Oba zápasy tak budou mít nepochyb-

NURNsYROEDEUÙOÉ

Labem, i když nutno podotknout, Severočeši přes pauzu velmi posílili.
Tým Jestřábů se po velkém jarním
průvanu v kabině stále dává dohromady. A někteří hráči si navíc musí zvykat
na nové role, třeba Petr Chlán. Mladík
byl dosud trochu upozaděný, nyní by
měl patřit k produktivním tahounům.
Což se mu zčásti daří – spolu s Lukášem Žálčíkem nasbíral už sedm bodů.
I tak má ale kouč Jestřábů Šejba k jeho
hře určité výhrady. „On i třeba Matěj
Novák mají lepší a horší zápasy. Jeden
zahrají dobře, pak jsou neviditelní. Je
to o tom, že roli mívali úplně jinou, ale
pokud chtějí hrát výš, měli by si držet
výkonnost konstantní,“ vyjádřil se někdejší reprezentant.
Na Jestřáby ještě v tomto týdnu čeká
Kadaň a poté Sokolov. Kormidelník

9ÔVWtVFK\WDOL+DQiFLWħtEUDQNRYìGHEDNO

Jestřábi naopak zatím odehráli všech
šest zápasů. A jak se jim vedlo? Ušlo
to, ale nezářili.
Zatím mají za sebou bilanci jednoho
jediného vítězství za tři body, dvou
výher za dva, ale také tří porážek. Nejlepší výkon dosud předvedli doma
proti Třebíči při zmíněném triumfu
6:3. S Kolínem, nováčkem soutěže,
naopak tým Jiřího Šejby přišel o bod.
A nyní ztratili také na ledě Ústí nad

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Prvních šest kol má za sebou Chance liga. A na startu rozhárané druhé nejvyšší
soutěže se bylo na co dívat. Občas ale také bohužel nebylo. A to doslova, protože část zápasů
musela být kvůli koronaviru zrušená. Například Vrchlabí muselo úvod sezóny oželet, v posledních dvou duelech už ale nastoupilo. Horší je to aktuálně v Kolíně, s virem se ale bojuje
i na jiných místech.

Ve středu hostí Jestřábi Kadaň
1. krok
– volba
a v sobotu
jedou
doobleèení
Sokolova
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Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí profesionální a komplexní
ošetření pleti, ale
také klid a relaxaci,
celkové uvolnění
a individuální přístup. Za pomoci
přírodní kosmetiky a nejmodernější
technologie bude vaše pleť
prvotřídně hýčkána. Poskytujeme
Mesobotox, což je účinná redukce
vrásek pro ženy starší čtyřiceti let,
dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický
peeling, ultrazvukové hloubkové
čištění, prodlužování řas, líčení, kosmetické čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo
i duši. Těšíme se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma, která
se zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak
v klasickém, tak volnočasovém stylu.
Výrobky značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází
v Plumlovské ulici 28, kde se můžete
setkat s velkým výběrem kolekcí
obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete
také v Žeranovské ulici.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fotí přírodu
a nejrůznější akce.
Na Proměně se
částečně podílel již delší dobu
a nyní dostal prostor pro vlastní iniciativu
v tomto projektu.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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PROSTĚJOV Jak vlastně zní moravská hymna? Tuto otázku si ještě za dob Československa
položil brněnský básník Jan Skácel. A hned si na ni také odpověděl.„Je to ona chvilka ticha
mezi českou a slovenskou částí československé hymny.“ Moravské písně vzniklé z ticha
a hloubi srdce přijeli do Prostějova představit sourozenci Hana a Petr Ulrychovi a jejich Javory,
6QNKMXÚDQTPÚEJOW\KMCPVčUGPCLGFPQORÐFKW
FOTOGALERIE
klikni na
5RQNGéGPUMÆJQFQOWX2TQUV÷LQX÷WåJQFP÷
které při této příležitosti doprovodila kapela Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou. Zájem o jejich B Y L I J S M E
www.vecernikpv.cz
U TOHO
FNQWJQPGUGwNQ
Foto: Martin Zaoral
společné vystoupení byl takový, že musel být přidaný jeden koncert. Minulé úterý 22. září tak
mohli lidé zamířit hned na dva koncerty konané v prostějovském Společenském domě. Oba běhl ve druhé polovině září. Do- zcela vyprodaný. Posluchači byli řádající agentury MUSIC MEDIA.
provázela ho mimořádná opatření rozděleni do jednotlivých sektorů, Prostějovský dvojkoncert slavil velse u posluchačů setkaly s velkým ohlasem a ujít si je nenechal ani Večerník.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sourozencům Haně a Petrovi Ulrychovým je dohromady 147 let a na
pódiích společně vystupují už neuvěřitelných 56 let. Je téměř neuvěřitelné,
že se za tu dobu jejich písně neoposlouchaly a zájem o jejich tvorbu stále
neupadá. „Zatímco v sedmdesátých
letech téměř všichni muzikanti poslouchali rádio Luxembourg a kopírovali západoevropské vzory, Petr
Ulrych se vydal opačným směrem
a vrátil se k moravské písni. A ukázalo
se, že její síla je tak mocná, že dokázala lidem opět učarovat,“ ohlédl se primáš Hradišťanu Jiří Pavlica, který je

zároveň též vystudovaný muzikolog.
Sám koncert zahájili sourozenci Ulrychovi svojí písni Nechoď do kláštera,
velmi brzy se k nim u písně Ideál přidala také kapela Hradišťan. Zbytek
akce se pak nesl zejména v rovině
vzpomínání prolínané písněmi, které
zásadním způsobem zasáhly hned několik generací posluchačů. Oba zhruba dvouhodinové koncerty zakončil
nadšený aplaus ve stoje. „Obě kapely
mám moc rád. Javory přináší krásný hlas Hany Ulrychové, který má
v sobě hloubku i emoce. Hradišťan je
zase typický nádherně zaranžovanou
muzikou a oduševnělými texty. Hlavně se dá říci, že všichni, kteří se dnes
sešli na pódiu, dělají hudbu s láskou
a podle toho to také vypadá. Snad jen
škoda akustiky v sále, ale s tím už člověk musel počítat,“ zhodnotil Karel
Musil.

Společný koncert kapel Hradišťan
a Javory v Prostějově se měl nejprve
konat začátkem dubna, poté začátkem června a nakonec tedy pro-

"INIL?JILN´Û
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související s aktuální situací kolem
epidemie koronaviru. „Zatímco
na odpolední koncert zůstalo pár
míst volných, večerní koncert byl

jsme rádi, že všichni bez výjimky
dodržovali opatření a nezapomněli
si vzít roušky,“ konstatoval za organizátory Martin Tichopádek z po-

ký úspěch. „Pokud Pán Bůh dá, tak
se Hradišťan společně s Javory sem
příští rok opět vrátí,“ slíbil Tichopádek.

jjaký
aký bbyl
yl ko
koncert
onceert sskupin
kuupiin jav
javory
vorr y a hhradišťan…
raddiššťann…

3x foto: Martin Zaoral
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Z VERNISÁŽE

Miroslav Donutil perlil, Dílo malíře Jaroslava France je stále živé
publikum dostal do varu
PROSTĚJOV Moderátor, bavič, herec. To je vizitka Miroslava Donutila,
jednoho z nejznámějších současných českých herců. A druhou z rolí
přijal při cestě do Prostějova. Se
svým programem Na kus řeči s Miroslavem Donutilem přitáhl i v aktuální nelehké době do Společenského
domu stovky příznivců. Dokonce
se před vstupem vytvořily dlouhé
fronty. Kdo přitom přišel, nebyl
zklamaný, Donutil dokázal, že i bez
„nahrávače“ a kulis dokáže všechny
přimět, aby se dosyta zasmáli. Večerník u toho nechyběl!

Michal SOBECKÝ
Přestože diváci museli mít během
představení roušku, ani to jim však nezabránilo ve smíchu. Aby ne, Donutil
například vzpomínal na to, jak hrával
s Ivou Janžurovou manželskou dvojici
a byl přitom stopován jejím manželem.
Nebo na své seznámení s Rudolfem
Hrušínským: nad Hrušínského postelí.
„Ve čtyři ráno mi někdo klepe na rameno a on mě budí národní pomník.“
Nebo o své známé. „Jednou si zkracovala ve svých pětaosmdesáti letech cestu
parkem Lužánky. Procházela a vyběhl
chlap, roztáhl kabát, stál před ní nahý.
Řekla – malý moment – sáhla do ka-

belky, vytáhla monokl, podívala se na
něj a zvolala – to si snad děláte legraci!“
spustil vodopád smíchu.
Mnozí navíc přišli najisto, věděli, že se
nudit nebudou. „Hodně dobře ho znám,
protože si pouštím jeho scénky, cédéčka, všechno, co mám. Máme ho rádi.
A máme ho rádi i ve filmech. Věděli jsme,
že zde bude vystupovat a rádi teď na něj
jdeme,“ říkal s úsměvem Petr Kiška a náladu mu nezkazila ani dlouhá fronta před
Společenským domem. Koneckonců
herce už viděl naživo. „Viděl jsem ho ve
Sluhovi dvou pánů v divadle. To bylo vynikající,“ poznamenal k Donutilovi, jenž
se do české kinematografie nezapomenutelně zapsal svými rolemi ve filmech
Pelíšky nebo Černí baroni.
Nakonec byla spokojenost všestranná,
kniha prodávaná v předsálí šla na dračku, diváci se skvěle bavili. A spokojený
byl i ředitel Společenského domu Ivo
Peštuka. „Myslím, že to bylo parádní,
lidem se to líbilo. Je prostě vidět, že Miroslav Donutil je profík, co dokáže pobavit i přivést na jiné myšlenky,“ ocenil
umělce s tím, že ohlasy byly jen pozitivní. Mrzet může snad jen fakt, že se nepodařilo obsadit všechna místa. „Kapacita
naplněná nebyla, přišlo zhruba šest stovek lidí. I tak to byla ale skvělá a nezapomenutelná show,“ dodal Peštuka.
FOTOGALERIE
klikni na
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PROSTĚJOV Miroslav Šmíd a nyní
Jaroslav Franc. Do prostějovského
muzea se podařilo těmto umělcům
přitáhnout svými díly velké davy lidí.
Vernisáže obou malířů může již nyní,
v nedokončené muzejní sezóně, Prostějov brát jako unikátní, takový zájem o umění se často nevidí. Bohužel
Jaroslav Franc, malíř pocházející ze
Žešova, už není třicet let mezi námi.
Muzejním pracovníkům tak s uspořádáním výstavy s názvem „Jaroslav
Franc – Krajina i příběh“ pomáhala &ÊNQ,CTQUNCXC(TCPEGWO÷NEGRąGåKNQ#DWFÊQDTQXUMÚ\¾LGO Foto: Michal Sobecký
Miroslavě, manželce Jaroslava France.
částí rodiny, která je ve své podstatě sunjeho rodina, manželka a dcery.
byl na výstavě prezentován jako dala ze svých zdí, aby je mohla pověsit na
Michal SOBECKÝ Ten
všestranný malíř. Jeho díla jsou skuteč- zdi naše,“ poznamenala Soňa Provazová.
„Příprava na výstavu byla zvláštní, velmi ně nejen různorodé technikou, ale také Rodina s ní úzce spolupracovala i na tom,
osobní a vřelá. Jsem moc ráda, že jsme ji motivy. V některých případech jsou du- jak bude expozice jako taková vypadat,
mohli zde v muzeu uspořádat,“ pronesla chovní, v jiných zase přírodní. Obraz To- nakonec zabrala dva sály. A mezi nimi
na čtvteční vernisáži, kterou hudebním vačovské rybníky upomíná na Hanou, na si člověk připadal jako ve dvou různých
doprovodem obstaralo kvarteto mladých dalším díle zase ztvárnil žně. „Výročí jsme světech. Zatímco v tom vstupním se jedumělců, ředitelka muzea Soňa Provazo- si připomněli v lednu tohoto roku. Jeho nalo často o barevná díla, mnohdy právě
vá. S kolegy předala rovněž kytku paní obrazy jsou pořád zde, hlavně jsou sou- přírodu, ve druhé místnosti bylo barev

méně, obrazy působily více pochmurně,
případně nutily k zamyšlení.
O rozdílnosti děl pohovořila také Eva
Rozmánková, jedna z dcer Jaroslava
France. „Jsou zde klasické tempery, například obrazy s duchovní tematikou.
V další místnosti jsou zase oleje, figurální
věci. Musím říct, že pracovníky muzea
byla díla rozdělena velice citlivě a pěkně,“
uvedla Rozmánková s tím, že každý člen
rodiny má rád jinou část otcovy tvorby. „Já mám ráda takového typického
France, sestra zas hlavně figurální věci,“
poznamenala žena a poděkovala muzeu
za možnost vystavovat. Jak se přitom ukázalo, Jaroslav Franc je pro mnohé pojem,
pro jiné možná byla výstava vzpomínkou
na něj. Jisté je, že u návštěvníků bodoval.
„Domácí autoři jsou sázkou na jistotu.
Je zde osobnější pouto s Prostějovem,“
usmála se ředitelka muzea.
Výstava v hlavní budově prostějovského muzea potrvá do 6. prosince.

Zapomenutí hrdinové? Rychlodabéøi!
Až doteď, dvojice nadšenců o nich natočila dokument
PROSTĚJOV Nenápadný film, navíc promítaný v době koronavirové.
Snímek si ale přesto zaslouží pozornost. Dokument se totiž věnuje tématu, které nikdy předtím (a možná
ani potom) už neobsáhne – tématu
rychlodabérů. Tito lidé v období
osmdesátých a první poloviny devadesátých let ve velkém dabovali
filmy. Ovšem dabér tak učinil pro
všechny postavy a často bez znalosti
daného snímku. Musel tak originální
dílo mnohdy vylepšit. A to tak, že by
se jejich autor dost divil…

znat, že jsem filmu téměř nerozuměl,
byl irskou angličtinou. A tak jsem si
příběh upravil,“ smál se třeba první
jmenovaný. Králové videa jsou o to
kouzelnější, že k rychlodabingu dávají i
titulky, je tak vidět velký nesoulad v původním překladu a skutečném obsahu
filmu. „Navíc do filmu jsme použili původní ‚vhseska‘, žádné upravené kazety,“ dodává režisér Lukáš Bulava, který
dorazil se scénáristou Petrem Svobodou i na prostějovskou premiéru.
Ohlasy diváků v rámci páteční akce pak
nebyly vlažné, jakoukoli vtipnější chvíli
(a že jich bylo) okořenili smíchem. A
Michal SOBECKÝ
spokojená byla i ředitelka kina Metro
Jak na plátně prozrazovali v dokumen- 70, přestože nakonec bylo v sále obsazetu Ondřej Neff nebo Ondřej Hejma, no jen 19 míst. „Mně se film moc líbil,
často si museli vymýšlet. „Musím při- já osobně jsem zažila až éru videopůjčo-

FOTOGALERIE
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ven ´devadesátek´, tak je pro mě rychlodabing docela nová disciplína. Bylo
skvělé, že pánové přijeli, beseda ve foyer
po skončení filmu byla moc milá,“ ocenila program Barbora Kucsa Prágerová.
Zajímavostí je, že mnozí rychlodabéři
podle slov dua Svoboda–Bulava účin-

kování v dokumentu odmítli. Jak navíc
dvojice poznamenává, pro mnohé je
to derniéra. „Jsou to lidé starší, okolo
sedmdesátky. Pokud by někdo za deset
let chtěl dělat podobný dokument, už
nebude mít s kým točit,“ povzdechl si
Petr Svoboda.
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DEN CHARITYQHäHWŐLOYWtSN\DGREURXQiODGRX
PROSTĚJOV „A máme tady dalšího modela. Ano, paní
Zemanová! Tentokrát bez psa.“
Kdosenacházelvpátekodpoledne poblíž sídla prostějovské charity, musel si myslet, že se nachází
nedaleko velké show. Zahrada
za budovou v Martinákově ulici
se totiž proměnila, ke stromům
a keřům přibyly stany, langoše,
a taky stolky s letáčky a výrobky
klientů i zaměstnanců charity.
A do toho všeho módní přehlídka! Vše svědčilo o jednom – Den
charity je i po roce zpět. A přinesl
nejen prezentování služeb charity, jako je odlehčovací služba
nebo pečovatelské služby, ale
i jejich zaměstnanců.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Akce byla menší než v minulosti, ale stejně živá. Příchozí – vesměs zaměstnanci
nebo klienti charity – si užívali třeba
domácích langošů, hudby, obdivovali
keramiku. Lidé mohli navíc nakouknout
nejen do charitního šatníku, ale stát se i na
chvíli modely. Po čtrnácté hodině se tak
rozjela svérázná módní přehlídka, která
ukázala, že nejen v lásce a ve válce je vše
dovoleno. „Jo, dar na charitu? To můžete? Kolik chcete? Celé peněženky, kartu
s pinem, to my berem,“ hovořil do telefonu třeba ředitel charity František Hynek
během svého čísla. Postupně se na improvizovaném molu objevovaly šílenější
a šílenější modely. A také jeden psík.
Akci, ať už během módní přehlídky,
nebo po ní, doprovázel častý smích. Dopomáhal k tomu hodně moderátor akce
Michal Mucha. „To je výslužka? Říkala
mi doktorka, když jsem u ní byl, měl jsem
zvýšenou hladinu močovou a podobné
věci. Dala mi leták, co můžu jíst. Když
jsem viděl, co jíst nemůžu, tak jsem jí řekl,
že brzo umřu. A teď vidím, že neumřu,“
poděkoval, když byl obdarován košíkem
dobrot vypěstovaných na zahrádce. Odměna byla zasloužená, nechyběly tradič-

/ÐFPÊRąGJNÊFMCRQUNQWåKNCLCMQWM¾\MCQD
NGéGPÊ \ EJCTKVPÊJQ wCVPÊMW 0GDQLVG RUÊMC
UGOPKMFQPGQFNQåKN Foto: Michal Sobecký

ní vtipy, sám se smál, pomohl s energií
akce. Zatímco modelům pomáhali zase
jiní. „Všechno mi nachystaly dámy. V tomhle pracuji normálně na zahradě. Já se
na to těšil, je to taková hecovačka. Nikomu se do toho nechce, ale je to sranda,
největší při přípravě,“ poznamenal jeden
z pracovníků charity Vít Forbelský, který
se představil coby hodinový manžel.
Spokojenost přítomným vydržela i přes
umouněnou oblohu. Jak jinak, při dobré
atmosféře se i tyhle drobné strasti braly
s nadsázkou. „Přestalo pršet, takže naše
modlitby došly s drobným zpožděním.
Ale není všechno hned,“ usmíval se Hynek. A vysvětlil, proč akce, která odkazuje

na patrona charity svatého Vincence,
proběhla. „Dokud se najde pár lidí, kteří jsou schopní ze sebe udělat kašpary
a srandu, tak ta charita neumře. Protože
to je základ.“ Zapravdu mu dali i někteří
klienti. Například pan Vladislav byl nadšený. „Bylo to fantastické, napište to tam
tak. A pestré,“ doslova zářil.
Příští rok navíc bude mít důvodů ke
spokojenosti ještě více. „Doufám, že to
na náměstí bude ve větším gardu a vše
klapne. Teď máme jen devětadvacáté
výročí, jen jsme tedy lehce potrénovali
a příští rok jedeme ke třicítce naostro,“
těší se František Hynek na návrat akce
do centra Prostějova.

Hody v Nezamyslicích zmařeny covidem-19 i počasím

„Je mi to strašně líto, většinu akcí jsme museli zrušit,“ smutnil starosta Michlíček
NEZAMYSLICE Měly to být tři
dny plné zábavy, veselí a ukázek hanáckých tradic. V pořadí dvacáté Svatováclavské
slavnosti v Nezamyslicích
místní městský úřad společně
s kulturními, společenskými,
sportovními spolky a také
s dobrovolnými hasiči velice
pečlivě připravil. A co peněz
to stálo, aby třídenní program
byl naplněn! Bohužel okolnosti tomu chtěly jinak, z nezamyslických hodů tak nakonec zbylo jen torzo.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
Dvacáté Svatováclavské slavnosti v Nezamyslicích měly zahájit v sobotu ráno
sportovní akce. V plánu byl svatováclavský běh, soutěž v kolové a hasiči pak
připravili závody v požárním útoku pro

mnohé věkové kategorie. „Už právě
tyto úvodní akce ovlivnilo počasí a část
z nich musela být zrušena. Pršelo
a byla zima, takže ani lidi se nepřišli podívat. To jsme ještě v tu chvíli netušili,
že se slavnostmi bude ještě hůř,“ posteskl si Vlastimil Michlíček.
V sobotu odpoledne se však na krátkou
dobu počasí umoudřilo a tak se alespoň
mohly roztočit kolotoče a hlavně pro
sportovní fandy bylo na fotbalovém
hřišti připraveno několik utkání v kopané. „Největší radost mám z výhry našeho týmu v mistrovském utkání s Tištínem, který jsme rozdrtili 11:1,“ vyloudil
alespoň tento výsledek nepatrný úsměv
na tváři starosty Michlíčka. Ale jen dočasně. „V sobotu večer jsme se rozhodli
zrušit vnitřní kulturní akce, konkrétně
divadelní představení souboru Šumavan a také koncert cimbálovky. A stejně
dopadly také prodejní trhy uživatelů
Domova Na Zámku a rovněž jsme
byli nuceni odvolat výstavu drobného
zvířectva. Tedy všechno akce, které
byly nosnými pilíři celých nezamyslických hodů. U toho všeho rozhodovala
hrozba nákazy koronavirem, který létá
všude okolo nás. Nechtěli jsme riskovat,“ litoval Michlíček.

Pořádnou porci zábavy připravil v neděli
odpoledne alespoň fotbalový „srandamač“ mezi starými pány Nezamyslic
a recesistickým uskupením Mažoreti.
Na fotbalovém hřišti se bavila stovka návštěvníků a některé výkony a zákroky zasloužilých fotbalistů budily úsměvy a vyvolávaly bouřlivé ovace. „Takto mohly
probíhat celé slavnosti, ale počasí a strach
z koronaviru naše hody očesaly, bohužel.
Moc mě to mrzí a chtěl bych poděkovat
všem zástupcům našich spolků a hasičům za vynaložené úsilí a spolupráci při
přípravách Svatováclavských slavností.
Jsem ale rád, že lidé pochopili skutečnost,
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že jsme některé akce byli nuceni zrušit.
A dík patří i těm návštěvníkům, kteří při
zbytku akcí dodržovali preventivní opatření. To se týká i těch, kteří se bavili na kolotočích. Věřím, že příští rok nám hody
už nic nezkazí,“ rozloučil se s Večerníkem
starosta Nezamyslic.
Slavnostní program měl pokračovat
i v pondělí. Úvodní svatováclavská
mše v místním kostele za účasti krojovaných Hanáků sice proběhla bez
problémů, nicméně se ze zahajovacího
programu pondělní části slavností stala vlastně akcí poslední. Zbývající část
byla taktéž zrušena.
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ZRUŠENA

KONICE Tradiční Konická drakiáda
patří k dalším akcím, které byly zrušeny. Oblíbená sešlost dětí z místní
mateřinky i základní školy se měla
uskutečnit v pondělí 28. září od 14.00
hodin na Březském vrchu. Organizátoři ale toho dne v ranních hodinách
řekli definitivní ne! Kvůli počasí.
„Je nám to strašně líto. S rozhodnutím
jsme čekali až do pondělí. Lije tu jako
z konve, fouká studený vítr a je zima.
Jsme nuceni naši drakiádu zrušit a budeme přemýšlet o náhradním termínu.
Děti se na akci moc těšily a měly připravené nádherné draky, které vyrobily s pomocí rodičů nebo učitelek. Je to
velká škoda. Snad se nám tradiční drakiádu podaří uspořádat někdy koncem
října při oslavách výročí založení republiky. Konkrétní termín ještě upřesníme,“ řekl Večerníku v pondělí dopoledne hlavní organizátor akce Vlastimil
Šmída, starosta Sboru dobrovolných
hasičů Konice.
(mik)

PROSTĚJOV Cenu města Prostějova za rok 2019 převzali v obřadní síni radnice chirurg Jan Horna,
spisovatelka a dramatička Taťána
Krejsová, ředitelka nestátního
zdravotnického zařízení SANCO
Květoslava Šťastná, výtvarník
a dřevořezbář Miroslav Srostlík
Moravský, parašutista Jiří Gečnuk,
stomatoložka Hana Adámková
a za Divadlo Point při Gymnáziu
Jiřího Wolkera Aleš Procházka.
„Zmíněné osobnosti či organizace
mohl na Cenu města Prostějova
navrhnout kdokoliv a bylo na odborné komisi, aby jednotlivé návrhy
vyhodnotila. Těch návrhů přišlo
opravdu hodně a letos bylo vybráno
hned sedm osobností a jedna organizace,“ uvedla Milada Sokolová,
náměstkyně prostějovského primátora. „Jsem nesmírně rád, že jsem
mohl všem laureátům Ceny města
Prostějova poděkovat a smeknout

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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před nimi za jejich práci. Za každým
z nich zůstává nejen v Prostějově významná stopa a jsou příkladem i pro
budoucí generace,“ přidal primátor
František Jura.
Letošní předávání cen proběhlo za
přísných hygienických opatření.
Samozřejmostí byla nasazená rouška, účastníci slavnostního aktu byli
povinni si před vstupem do obřadní
síně vydezinfikovat ruce a povinné
byly také dvoumetrové rozestupy při
programu akce. „Bylo to nutné a ni-

jak to nenarušilo slavnostní ráz ceremoniálu,“ konstatoval Jura. (mik)
Rozhovory s laureáty Cen města
Prostějova za rok 2019 vám Večerník přináší od srpna v každém
sudém vydání. Příště v rámci sportovní části listu vyzpovídáme parašutistu Jiřího Gečnuka, který se stal
po zástupci Divadla Point, T. Krejsové, M. Srostlíkovi a J. Hornovi
pátým respondentem. Dvojice Květoslava Šťastná a Hana Adámková
žádost o interview odmítla.

`,1"(û!&)
Chyby se stávají, ale nemělo by to tak být. Stalo se... Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se tímto omlouvá držiteli Ceny města
Prostějova MUDr. Janu Hornovi a samozřejmě také čtenářům za
nedopatření, ke kterému došlo v minulém vydání. V rozhovoru
s tímto známým prostějovským chirurgem došlo na straně 14 při
grafickém zlomu k záměně fotografií, kdy ve vizitce zůstala snímek
z předchozího čísla.
Ano, nebyl to snímek doktora Horny, ale herce a moderátora Ivo
Šmoldase. Redakce Večerníku se tak ještě jednou omlouvá a doufá,
že zainteresované strany berou vše s humorem...
(red)
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Kytičkový den
se po roce a půl vrací
PROSTĚJOV Kdo by je neznal,
zdobí nejednu domácnost, někdy taky batohy i oděvy. Kytičky
značící boj s rakovinou a zároveň
pochopení pro ty, kteří jí trpí, jsou
zkrátka klasikou a jednou z nejdéle trvajících charitativních akcí
v Česku vůbec. Letošek jim však
nepřál, tradiční květnový termín
byl zrušen. Přesto se Liga proti
rakovině, která akci každoročně
pořádá, nevzdala. Přišla tedy s novým termínem.
„Letos se bude netradičně chodit
hned dva dny, a sice 30. září a 1. října.
Což dosud nebylo obvyklé,“ prozradila za prostějovský spolek Diana,
který v regionu zajistí distribuci kytiček, Stanislava Růžičková.
Počet kytiček ani cena se naopak

oproti loňsku nezměnily. I letos jich
tak budou na Prostějovsku k mání
téměř čtyři tisícovky. Cena jedné je
dvacet korun, lidé ovšem nezřídka
dají do kasičky i více. „Průměrná
cena je asi pětadvacet korun. Jsou
lidé, kteří dají dvacku. Další ale přispívají stovku i více,“ uvedla předsedkyně Diany Marcela Plachá. S kolegyněmi opět vyrazí třeba na radnici,
kam Diana dostala pozvánku. Celkově toho ale nejspíš obejde méně.
„Nakonec s námi letos spolupracují
jen dvě školy, SOŠPO a Střední zdravotní škola. Žádná z dalších nechce,
kvůli koronaviru. I naše ženy mají
strach. Jsem upřímně zvědavá, jak to
dopadne. Mám z toho velké obavy,“
přiznala Marcela Plachá.
Tak se nebojte a přispějte!
(sob)
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Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Prostějovský region se stal dějištěm dvou reprezentačních soustředění
určených hned pro tři korfbalové výběry České republiky. V jednotlivých národních týmech přitom makalo dohromady třináct hráčů a hráček SK RG Prostějov!
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V hale RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici si daly začátkem září dostaveníčko kolektiv dospělých
ČR společně s tuzemským výkvětem do 22 let. Z „ergéčka“ u toho byli: v seniorském družstvu Lenka
Faltýnková, Petr Galíček, Alexandr Vyroubal, Jan Tichý, Petr Šnajdr a asistent trenéra David Konečný,
mezi mládežníky U22 Nikola Lorencová, Vojtěch Ošťádal a Martin Dušek.
V Městské sportovní hale Kostelce na Hané se připravoval český mančaft do 17 let, jehož součástí se
stali Eliška Křížková, František Valenta, Jan Nedbal, Roman Lisický a David Novák.
O něco později se v Kutné Hoře konalo mistrovství republiky v Korfbal4, kde byli zástupci prostějovského oddílu nadmíru úspěšní. Šampiony ČR se stali starší žáci, stříbro vybojovali dorostenci a bronz
přidali mladší žáci, což znamenalo kompletní sbírku medailí pro SK RG!
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IMOLA, PROSTĚJOV Dvě sezóny (2017 až 2018) byl Jakub Otruba členem cyklistického týmu
TUFO PARDUS Prostějov, než
loni v zimě odešel do elitní české
stáje Elkov Author. A nyní prožil
dosavadní vrchol své kariéry –
start na mistrovství světa v časovce mužské kategorie.
Dvaadvacetiletý rodák z Olomouce
se neustále zlepšoval jak během svého
působení na Hané, tak i po něm. Kvalitní výkonnost prokazoval také v tomto koronavirem poznamenaném roce,
čímž si vysloužil nominaci do reprezentace ČR pro termínově odložený
mezinárodní vrchol.
Šampionát se konal ve druhé polovině
minulého týdne v italské Imole, jízda
proti chronometru mužů byla na pro-

gramu v pátečním odpoledni. Otruba
zvládl necelých dvaatřicet kilometrů
časovkářské vzdálenosti v čase 39:25
minuty, na vítězného Itala Filippa
Gannu ztratil 3:31 a obsadil 37. místo.
„První polovina závodu byla proti
větru, takže dost náročná. Zpět to
chtělo asi trochu těžší převod, ale
jinak jsem docela spokojen,“ okomentoval Jakub svou premiéru na
světovém mistrovství. „Kuba i Pepa
Černí zajeli podle svých možností,“
přidal krátké hodnocení českých
jezdců reprezentační trenér Tomáš
Konečný, současně sportovní ředitel
Tufo Pardus Prostějov.
Jakub Otruba pak v sobotu vystartoval i do silničního závodu jednotlivců s hromadným startem, ten však
nedokončil.
(son)
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1. Ganna (Itálie) 35:54 min, 2. van Aert (Belgie) +26, 3. Küng (Švýcarsko)
+29, 4. Thomas (Velká Británie) +37, 5. Dennis (Austrálie) +39, 6. Asgreen
(Dánsko) +47, …ýHUQê2WUXED REDýHVNR 
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PROSTĚJOV Minulý čtvrtek bylo rozlosováno
už třetí kolo domácí pohárové soutěže v kopané.
Některé týmy, mezi nimi i 1.SK Prostějov, přitom
do úvodních kol vůbec nezasáhly, protože kluby
z amatérských soutěží nechtěly z různých důvodů
podstoupit povinné testy na přítomnost koronaviru. To ovšem už nebude případ kola třetího,
v jehož rámci pojedou prostějovští fotbalisté na
trávník prvoligového Slovácka.
Mezi dvaatřiceti týmy jsou už komplet i čeští zástupci v pohárové Evropě. Los byl velmi příznivý a krutý
zároveň k nováčku druhé ligy Blansku, který si v této
fázi soutěže zahraje s pražskou Spartou. Prostějovské
eskáčko se bude muset spokojit „jen“ s poměrně nedalekým 1.FC Slováckem. „Je to kvalitní soupeř z první
ligy, v poslední době dosahuje dobrých výsledků, což
se promítá i do aktuálního postavení v tabulce. Čeká

nás určitě zajímavý zápas, rozhodně ho nepojedeme
jen tak odehrát, budeme se chtít porvat o postup. Je
samozřejmě škoda, že se nehraje na našem hřišti, ale
to bohužel neovlivníme,“ okomentoval los kapitán sobotního zápasu s Táborskem Michal Stříž. „V podstatě jsou šance v pohárech otevřené, pro prvoligového
soupeře hovoří sice kvalita hráčského kádru, u nás je
ale zase vnitřní motivace hráčů předvést se proti ligovému soupeři,“ přidal prostějovský trenér Pavel Šustr.
Zároveň upozornil, že pohár nepodceňuje a na soupisku se nedostane lecjaký hráč. Hrát budou ti, kteří
si o místo svou hrou a přístupem řeknou. „Určitě to
neberu tak, že ti co nehrají v soutěži, že si najednou
zahrají v poháru,“ zdůraznil Šustr.
Úředním hracím dnem je už tato středa 30. září, pro
eskáčko byl ale tento termín nevhodný, protože ho
čeká v pátek 2. října ligový zápas v Jihlavě, stejně tak

hraje i Slovácko. „Bylo docela složité skloubit vhodný termín, oba soupeře totiž čekají ještě dohrávky
ve svých ligových soutěžích. Nakonec se oba kluby
dohodly na úterý 6. října v 18:00 hodin,“ osvětlil
průběh vyjednávání o náhradním termínu utkání
technický ředitel eskáčka Tomáš Čepa.
(tok)

Eskáčko musí na Vysočině zabojovat o body
PROSTĚJOV Už v pátek večer sehrají fotbalisté 1.SK Prostějov svoje
utkání 6. kola v Jihlavě proti týmu
Vysočiny. S týmem, s nímž eskáčko tradičně pronásledovala smůla,
bude teď nutné bodovat. Domácích
ztrát v tabulce pravdy začíná být příliš a je třeba je nahradit body zvenčí.
A je úplně jedno, jak silným daný
tým papírově je. Hrát vyrovnanou
partii lze i s favority.
Není to tak dávno, co se oba celky
střetly naposledy. O svátečních čer-

vs.
vencových dnech se strhla na Vysočině gólová přestřelka, padlo pět
branek, přičemž díky Zapletalovi
a Stáňovi Hanáci dokonce dvakrát
vedli. Jenže nakonec stejně o gól
prohráli.
Od té doby se toho hodně událo
na obou stranách. Letní pauza byla

příležitost pro zásadní obměny kádrů jak na Vysočině, tak na Hané.
Zatímco v Prostějově šlo ale o zamýšlené omlazení kádru, Jihlava
byla podle zákulisních informací
nucena ke změnám pod ekonomický tlakem. Tým v létě po Radimu
Kučerovi převzal dlouholetý trenér Ústí nad Labem Aleš Křeček.
Omlazený kádr se rovněž potýkal
s počáteční sehraností a v úvodních třech kolech získal jediný bod
za domácí remízu s Líšní. Hradec

NEZASTAVUJTE SPORT!

NOHEJBALISTÉ NEMUSÍ LITOVAT
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Koronavirus už zase ovládá naše životy, ať chceme nebo ne. Výhodu v poznamenané době však
rozhodně má ten, kdo nepodléhá strachu, často
účelově až úmyslně vyvolávanému.
Fakta o covidu-19 jsou totiž částečně a prokazatelně jiná, než co se z něj snaží udělat propaganda.
Takže znovu: svými důsledky jde o obdobu chřipky s tím rozdílem, že část lidí o jeho prodělání ani
neví, jak lehký má průběh, a část lidí onemocní
víc. Občas někdo s koronavirem zemře, tak jako
s chřipkou – kvůli jiným zdravotním problémům.
A je extrémně nakažlivý, v čemž spočívá jeho největší nebezpečnost pro civilizaci.
Leckdo se mnou nemusí souhlasit, ale to je normální. Každý má (nebo by ze zákona měl mít)
právo na vlastní názor. Ten můj v souvislosti s novou chorobou a opětovně silnějším omezováním
běžného života je jednoznačný: pokud vláda společně s hygieniky znovu zastaví veškeré dění, nadělá tím mnohem víc škody, než by kdy dokázal
covid. Což se samozřejmě týká i sportu jak vrcholového, s penězi, tak zájmového pro radost. Zničit
něco je hrozně jednoduché, znovu to budovat
strašně složité.

Jedním ze sportů, kterému koronavirus výrazně změnil podobu celé aktuální sezóny, je nohejbal. Na jaře
ve všeobecné panice to nejprve vypadalo, že se nebudou hrát vůbec žádné dlouhodobé soutěže ČR 2020.
Posléze zvítězil aspoň trochu rozum, když místo zrušených klasických lig vznikl nově vymyšlený Ligový
pohár družstev určený těm klubům, jež chtěly kopat
a ne jen sedět na zadku.
Prostějovští nohejbalisté šli do toho, navíc se rovnou
nechali uvrtat k účasti v elitní Divizi I mimořádné soutěže. Což obnášelo poměřit síly se čtyřmi účastníky
extraligy, zatímco Hanáci dlouhodobě působí v první
lize, tedy o patro níž. Na jedné straně byla lákavá vidina vyzvat špičkové soupeře, postavit se tváří v tvář
nejlepším českým (i slovenským) plejerům a potrápit
je. Na straně druhé visela hrozba opakovaných výsledkových debaklů.
Nyní, v závěru zvolna končícího Ligového poháru je
zřejmé, že se nebezpečí vysokých porážek naplnilo.
Přesto muži TJ Sokol I rozhodně nemusí litovat, že
proti favoritům odvážně šli. Navzdory výpraskům
svedli nemálo vyrovnaných jednotlivých soubojů,
nasbírali nedocenitelné zkušenosti. A nebýt kupy zranění, mohli dosáhnout i na nějaký ten bodík.

Že se Prostějov stal za poslední léta jedním z hlavních
center (ne-li tím úplně největším) tuzemského korfbalu, o tom ve Večerníku píšeme docela často. Důkazy přináší medailová úspěšnost týmů všech věkových
kategorií místního oddílu SK RG PV i jeho neutuchající organizační aktivita, viz pořádání mnoha významných akcí včetně Mistrovství Evropy do 21 let či závěrečného turnaje klubového poháru Europa Shield.
Hanácké korfbalisty navíc v jejich úsilí nijak nebrzdí
ani zpropadený covid-19. Vinou zrušení dohrávky
minulého ročníku soutěží ČR sice nemohli dokonat
jasně se rýsující útok na další sadu republikových
kovů včetně několika mistrovských titulů, ale jakmile to šlo, okamžitě zahájili normální přípravu na novou sezónu. A teď se hala RG a ZŠ města Prostějova
ve Studentské ulici stane na dva víkendy azylem pro
všechny účastníky 2. ročníku SUPERLIGY.
Když vezmeme v potaz zpřísňující se zdravotní opatření, nikdo se do organizace téhle soutěže momentálně nehrnul. Kromě ergéčka, jehož členky a členové
se prostě nebojí. Díky tomu SUPERLIGA hlásající
především zábavu, atraktivitu i pozitivní náladu proběhne 3. a 4. října (základní část) a poté 17. a 18. října
(play-off). A to v Prostějově!

a právě ústecká Arma byly nad jeho
síly. Jenže v dohrávce prvního kola
v Chrudimi zaznamenala Vysočina
první vítězství, které vzápětí rozšířila o víkendu v Třinci, který deklasovala 5:0!
„Šest venkovních bodů z tohoto týdne je samozřejmě důležitých a cenných, ale hned bezprostředně po
utkání jsme klukům v kabině řekli,
že tyto zisky nebudou mít význam,
pokud vítězně nezvládneme páteční domácí duel proti Prostějovu,“
upozornil bezprostředně po utkání ve Slezsku trenér Křeček. „Jsme
přesvědčeni, že jsme postavili velice perspektivní a ambiciózní tým,
v němž je konkurence pro každý
post sestavy. Týmu věříme a těšíme
se na to, jaké bude pod vedením našich trenérů dělat pokroky. Máme
sice nejmladší kádr v soutěži, ale
jsme přesvědčeni, že to nebude na
škodu, zvlášť když je v týmu řada
mládežnických reprezentantů,“ charakterizoval kádr sportovní ředitel
Jihlavy Lukáš Vaculík.
Pokroky byly zřetelné právě v Třinci,
kde nastoupila sestava Číž – Svoboda, Štefánek, Vlček, Horák – Červ,
Lacko – Smejkal (81. Křišťál), Tureček (81. Ritter), Peřina (65. Arroyo)
– Vedral (73. Araujo-Wilson).
V pátek 2. října od 18.00 hodin tak
bude zajímavé sledovat, který z mladých týmů vyjde ze zápasu spokojenější.
(tok)
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SKUPINA „A“:
3. kolo, sobota 3. října 12.00 hodin: Olšany/Kralice na Hané – Kostelec na Hané
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PØEBOR KFS DOROST:
9. kolo, sobota 3. října, 10.00 hodin: Bohuňovice – Konice/Brodek u Konice, Zábřeh – Čechovice
2. kolo, středa 7. října, 16.30 hodin:
Šternberk – Čechovice (15.30), Konice/
Brodek u Konice – Mohelnice

SSPM U12 – jih:
9. kolo, neděle 4. října, 10.00 hodin: 1.SK
Prostějov – Slovácko (hřiště Vrahovice)

SSPM U13 – jih:
9. kolo, neděle 4. října, 10.00 hodin: 1.SK
Prostějov – Slovácko (hřiště Vrahovice)

06l/8
7. kolo, neděle 4. října, 14.15 hodin: 1.SK
Prostějov – Karviná (hřiště Olšany u Pv)

06l/8
7. kolo, neděle 4. října, 12.15 hodin: 1.SK
Prostějov – Karviná (hřiště Olšany u Prostějova).

MSDD sk. E ml.:
9. kolo, neděle 4. října, 12.15 hodin: 1.SK
Prostějov „B“ – Hranice (areál Olympijská,
Prostějov)

MSDD sk. E st.:
9. kolo, neděle 4. října, 10.00 hodin: 1.SK
Prostějov „B“ – Hranice (areál Olympijská,
Prostějov)

MSDL ml.:
9. kolo, sobota 3. října, 12.15 hodin: Hlučín – 1.SK Prostějov (hřiště Píšť).

MSDL st.:
9. kolo, sobota 3. října, 10.00 hodin: Hlučín – 1.SK Prostějov (hřiště Píšť).

06',9,=(l(16.83,1$c%p
4.kolo,neděle5.října,15.00hodin:Bezměrov – Protivanov (sobota 3. 10., 15.00), Mostkovice – Vlkoš (11.00), Držovice – Holešov

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 4. října, 15.00 hodin: Zdětín
– Čechy pod Kosířem (sobota 3. 10., 15.00),
Hvozd – Brodek u Konice, Vilémov – Protivanov, Přemyslovice – Luká, Kladky volný los.

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SKUPINA „A“:
9. kolo, sobota 3. října, 15.00 hodin:
Pavlovice u Kojetína – Bedihošť (neděle
4. 10., 15.00), Olšany – Kostelec na Hané
„B“, Čechovice „B“ – Otaslavice „B“, Brodek u Prostějova „B“ – Želeč, Biskupice
volný los

PØEBOR OFS
- II. TØÍDA PROSTÌJOV:
9. kolo, neděle 4. října, 15.00 hodin:
Brodek u Konice – Vícov (sobota 3. 10,
15.00), Určice „B“ – Dobromilice (sobota
3. 10., 15.00), Kralice na Hané „B“ – Vrahovice, Držovice – Ptení (sobota 3. 10.,
15.00), Tištín – Brodek u Prostějova (hřiště Nezamyslice), Plumlov „B“ – Výšovice
(hřiště Krumsín), Němčice nad Hanou –
Nezamyslice

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 4. října, 15.00 hodin: Smržice – Jesenec-Dzbel (sobota 3. 10., 15.00),
Doloplazy – Haná Prostějov

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 4. října, 15.00 hodin: Klenovice – Pivín (sobota 3. 10., 15.00), Mostkovice – Kovalovice (sobota 3. 10., 15.00),
Ústí „B“ – Otaslavice (10.00), Vrchoslavice
– Želatovice „B“

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 4. října, 15.00 hodin:
Plumlov – Kojetín-Kovalovice (sobota 3.
10., 15.00), Čechovice – Opatovice, Kostelec
na Hané – Určice, Protivanov – Bělotín

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 4. října, 15.00 hodin: Konice – Olomouc-Chomoutov

&/($1<28.5$-6.¹3´(%25
9. kolo, neděle 4. října, 15.00 hodin: Kralice na Hané – Šternberk (sobota 3. 10.,
15.00), Lipová – Želatovice

Pohár ofs prostìjov:
Finále, středa 30. září, 16:30 hodin:
Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Kladky
(hříště Vícov)
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
6. kolo, pátek 2. října, 18.00 hodin: FC
Vysočina Jihlava – 1.SK Prostějov

36

4:1

Clean4you krajský
přebor mužů

PROSTĚJOVSKO V 8. kole Clean4you krajského přeboru Olomouckého KFS se dvěma zástupcům regionu
dařilo rozdílně. Zatímco Lipová potvrdila velice slušnou formu a znovu vyhrála, tak Kralice na Hané okusily další
porážku, když opětovně dostaly čtyři branky.Tým hrajícího kouče Petra Gottwalda tak zůstává nadále poslední
a stále navíc čeká na svoji první výhru v sezóně. Lipovští oskočili na třetí příčku průběžného pořadí, od vedoucího Šternberku je dělí jediná výhra.
Statistiky z utkání a výsledkový servis najdete na straně 27.

(2:1)

1:2
(1:1)

Velmi dobrou sezónu opětovně prožívají
fotbalisté Lipové. I během uplynulého víkendu se mohli radovat z výhry, navíc tříbodové. Vytáhli se tentokrát ve venkovním
zápase na Zábřeh. A ač to byla výhra vydřená
a těsná, na důležitosti či na lesku jí to nijak
neubírá. Lipová i díky ní potvrzuje velmi
dobrou dlouhodobou formu. A hlavně to, že
její loňské umístění těsně pod špicí tabulky
nebyla náhoda.
V minulém zápase Lipová čekala na svůj
první gól dlouho, předlouho. Až do 85. minuty. Korigovala pak už jen stav v utkání proti
lídrovi ze Šternberka. Tentokrát naopak svě-

57<$
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řenci trenéra Pavla Růžičky slavili velmi brzy.
Už v 6. minutě je rozradostnil Přikryl. Do
poločasu ale už nevstřelili žádnou branku,
kterou by dokázali odskočit, naopak soupeř
dokázal srovnat a hrálo se od začátku. Drama
nakonec trvalo až do konce utkání. V jeho
samém závěru obdržel Kvapil červenou kartu za dva fauly v průběhu šesti minut. Ještě
předtím ale Lipová stihla jít do vedení. A to
už udržela. Ukázala tak, že když vyhrává, stačí
jí k tomu jen málo gólů. Lipová už počtvrté
potřebovala na výhru méně než tři trefy.
I s pouhými 14 trefami je tak na třetím místě
průběžné tabulky. Bohužel ani tentokrát se
nám nepodařilo zajistit hodnocení trenéra
Pavla Růžičky. Jeho mobilní telefon zvonil
opakovaně marně. Tak snad příště...
Další utkání čeká Lipovou v neděli 4. října,
tentokrát na svém hřišti přivítá osmé Želatovice.

BOHDÍKOV, PROSTĚJOV Venkovní nebo domácí utkání? Je to jedno. Konice nehledě na to, kde zrovna hraje, sbírá bod, a to ve velkém. Aktuálně jich má na svém kontě už 22 a vytrvale znepříjemňuje
život vedoucí Olešnici. Co víc, svěřenci trenéra Petra Ullmanna se mohou pochlubit unikátní sérií, pět
zápasů už soupeři nedovolili skórovat. Formu Konice pak naposledy odnesl Bohdíkov. Ani ten na defenzivu Konických nevyzrál, sám naopak inkasoval tři políčky. Dobrou formu mohu svěřenci kouče
Ullmanna potvrdit tuto neděli 4. října od 15.00 hodin proti Olomouci-Chomoutovu.

jednou velké manko. „Po třech chybách na středu zálohy jsme prohrávali
1:4. Štve mě to, vidím, že dostáváme
hodně branek ze standardek. Hodně
taky propadáme,“ poznamenal Jan
Novotný.
Nabízí se tedy otázka, zda nedojde
v Kralicích k radikálním změnám.
„O tom, kdo hraje, a kdo ne, nerozhoduji, trenér je zodpovědnou
osobou. A pokud se týká trenéra,
tak zatím nic měnit nebudeme. Nesháněl jsem nikoho,“ tvrdí předseda
klubu.
Napravit nepodařené utkání se fotbalisté Kralic pokusí v sobotním domácím utkání. Nebude to ale vůbec
jednoduché, 3. října od 15 hodin
totiž přivítají lídra soutěže ze Šternberka.

domácích. „Bohdíkov neměl náhradního brankáře, tak jim chytal
hráč. Pro soupeře to byla nemalá
komplikace. Průběh zápasu ale
nebyl jednoznačný, museli jsme
přežít tři velké šance soupeře, kdy
nás podržel Zapletal. Byli jsme
nedůslední,“ nebyl spokojený
Ullmann. Tým ale horké chvilky

přežil. A do poločasu ještě navýšil. Po asistenci Jašíčka se prosadil
Kamenný – 0:2. „Ve druhém poločase soupeř fyzicky odpadl. Jašíček šel sám na bránu, ale vyřešil to
špatně. Krása ale pak po zemi navýšil střelou k tyči. Pak už se brankář Zapletal hrozil další nuly, že to
bude mít za další pětistovku do

kasy,“ smál se trenér Konice. Tak
se i stalo, Konice znovu neinkasovala, a i díky tomu mohla v autobuse jezdit na tamním rondelu
vítězná kolečka.
Statistiky z utkání
a výsledkový servis
I.A třídy, skupiny „A“
najdete na straně 26

PROSTĚJOVSKO Osmé kolo I.B třídy skupiny „A“ Olomouckého KFS přineslo několik zajímavých
výsledků. Ovšem pro těsnou většinu zástupců Prostějovska v soutěži nepříjemných. Otaslavice totiž tentokrát ukopaly jen bod za prohru v penaltovém rozstřelu, Klenovice padly již podruhé v řadě
a Vrchoslavice dostaly rovnou naloženo, načež padají tabulkou. Oproti tomu Pivín potvrdil zlepšenou formu a výrazným rozdílem vyhrál. Stejně se ale vedlo také Mostkovicím. Tým, který předlouho
čekal na první body, jich má nyní z posledních dvou zápasů hned plných šest.

„Klíčový moment obstaral ve 20.
minutě někdejší hráč Kralic a naše
nová posila Neoral, co rok nehrála. Poslal míč Pěruškovi, kterého
brankář soupeře fauloval,“ popsal
Ullmann. Klíčový to byl moment
hned z několika důvodů. Jednak
z penalty Konice šla do vedení
(0:1), zadruhé se zranil brankář

Sokol Újezdec

„První poločas se odehrál ve vysokém tempu.
Obě mužstva se dostávala do šancí. Nám se
podařilo skórovat a tak jsme šli do kabin šťastnější. Řekli jsme si, že budeme pokračovat ve
stejném stylu hry. Ale nástup do druhé poloviny byl z naší strany katastrofální. Vypadli jsme
z kombinační hry. Dělali jsme fatální chyby.
Soupeř využil šance a srovnal. Desetiminutovka jak na střelnici. Po vyrovnání se za dvě
minuty trefil Kaláb. O dvě minuty bylo zase
srovnáno. Pět minut na to soupeř fauloval ve
vápně. Na což jsme se z pokutového kopu
dostali do vedení. V 88. minutě přišel trest za
nedůraz u naší brány a bylo srovnáno. Jak jsem
několikrát řekl, pravidla fotbalu by měla být
pro všechny stejná. Takže penalty já moc neře-

Branky: 15. a 64. Kaláb, 72. Vogl – 62. Slaměník, 66. Klobáska, 88. Zývala. Rozhodčí:
Látal – Stloukal, Wencl. Žluté karty: 54. Drmola, 60. Tkáč, 81. Maňak – 42. Mazur, 45.
Kovařík, 72. Plch, 81. Bouchalík. Diváci: 50.
Sestava Otaslavic: Sika – Tkáč (64. Maňak),
Vogl, Smékal, T. Ruszó – Drmola – Hon, L.
Smékal, Chvojka, Gerneš (74. Hrazdíra) –
Kaláb (82. Šatný).
Trenér: Jiří Hon
Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

PK 4:5

3:3
(1:0)

Sokol Otaslavice
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Sokol Ústí „B“

„Bylo to tradičně jako přes kopírák. Měli jsme
hrůzu šancí, ale dlouho jsme čekali na gól.
Soupeř přijel s mladým, běhavým týmem, my
jsme trochu překopali sestavu. Soupeř pak přijel hrát to, co jsme čekali. Tedy běhavý fotbal,
předvedl taky hodně kombinací. My se soupeři přizpůsobili, ale nedávali jsme šance. Do vedení jsme šli pokutovým kopem, ve druhém
poločase jsme pak měli dvě tutovky a dostali
se do vedení 2:0. Mohli jsme zvýšit, ale dostali jsme z brejku na 2:1. Nakonec jsme ale
dokázali skóre navýšit. Vyhráli jsme nakonec

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 41. a 84. J. Svozil, 48. Ježek, 86. Konupka – 53. Frydrych. Rozhodčí: Kryl – Valouch, Hrbáček. Žluté karty: 41. Bernkopf,
41. a 63. Bagar, 43. Kopecký, 66. Frydrych.
Červená karta: 63. Bagar. Diváci: 50.
Sestava Pivína: Fürst – Bartoník, T. Vrba,
Petržela, M. Svozil – Pospíšil (60. Konupka),
Svozil, Večeřa (78. S. Vrba), Valtr – Ježek, Trajer (84. Frýbort).
Trenér: Jaroslav Svozil.

4:1
(1:0)

Takže si asi dovedete představit, jak jsme během posledních dvou dnů dávali tým dohromady. Nakonec nám jelo pomoci několik kluků, kteří už nějakou dobu aktivně nehrají, za
což jim chci poděkovat. Co se zápasu a informací, které od kluků mám, týká, byl soupeř do
dvacáté minuty nebezpečnější, přičemž nás
znovu v bráně podržel Patrik Zapletal. Poté
trenéři trochu proházeli sestavu a hra se díky
tomu vyrovnala. Dařilo se nám více podržet
vpředu míč a dostávat se do šancí. Také díky

1:3

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Trenér: Vladimír Horák. „Výsledek je krutý, hra tomu neodpovídala. Čtyři branky jsme soupeři darovali, gólmanovi nevyšel zápas. Nadechovali jsme
se po snížení k náporu, jenže další branky
nás zmrazily. Mančaft bojuje, jde herně na„Soupeř byl lepší na balónu. A taky byl rych- horu a pak taková srážka – to tým poznalejší. Dal nám poměrně brzo branku, již v je- mená. Třikrát jsem zasahoval do obrany,
denácté minutě. Do poločasu jsme srovnali, chyběli nám tři zranění stopeři. Soupeř byl
ale ve druhé půli hrál soupeř aktivně, šel do silný na balonu, měl šance, my jsme naše
vedení gólem z penalty. Poté krásně vyrov- neproměnili. Pro nás to byl nešťastný zá(sob)
nal Dostál a od 70. minuty jsme vyrovnali pas. Musíme jít dál.“

3:2

1:6

tomu jsme první poločas vyhráli. Druhou hru. Věřil jsem v body, ale dvě minuty před
půlku při nás dvakrát stálo štěstí, když soupeř koncem jsme udělali velkou chybu a bylo
dal tyč a břevno, my ale své šance proměnili po zápase.“
a mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Nesmírně si
Sokol
Sokol
(0:1)
tohoto vítězství vážíme, je zasloužené a vyboVrchoslavice 1946
Mostkovice
jované. Kluci na hřišti nechali vše, někteří hráli
Sokol
(0:3)
s velkým sebezapřením a zdravotními probléKovalovice
Branky: 81. Zatloukal – 40. Kubeš, 63. Foret, my a já jim za to velmi děkuji.“
66. Šlambor. Rozhodčí: Doležal – Šerý, Labaš. Žluté karty: 68. Plný, 86. Zajíc, 88. Mezu)&ŅHODWRYLFHÅ%´ Branky: 60. J. Horák – 14. a 26. Krčmář,
lianík – 41. Vojtíšek, 83. Jančík. Diváci: 175.
70. a 79. Lukáš, 29. Židlík, 62. P. Horák
Sestava Mostkovic: Zapletal – Kazda, Milar,
vlastní. Rozhodčí: Milek – Straka, SméSokol
(1:1)
Šlambor, Drábek – Němeček, Vojtíšek, Jankal. Žluté karty: 39. Coufalík, 58. Jašek
Klenovice
čík, O. Zapletal (84. Kuchař), Foret – Kubeš
– 20. Zavadil, 54. Vojáček. Diváci: 50.
(90+1. Dadák).
Branky: 53. z penalty a 88. Klimek, 11. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek,
Asistent trenéra: Václav Dadák. Koplík – 27. César z penalty, 69. Do- Kaňkovský (32. Panáček), Trávníček,
stál. Rozhodčí: Němec – Votava, Drtil. Coufalík (46. Král) – Machálek, P. Horák
Hodnocení trenéra Mostkovic
Žluté karty: 69. Mackovík – 39. M. Do- (84. Vévoda), P. Horák, Fialka – J. Horák,
Ivo Kroupy:
stál, 64, Frys, 76. Dreksler. Diváci: 50. Hradil.
Trenér: Miroslav Panáček.
Sestava Klenovic: Horák – Frys, Rozehnal,
„Když vezmu všechny, kteří s námi byli od za- Cetkovský, César – Zapletal (86. Spálovský), Hodnocení trenéra Vrchoslavic
čátku sezóny, tak nám kvůli různým zraněním Dreksler, Dostál, Popelka (46. Grepl) – DoMiroslava
Panáčka:
a nemocem chybělo přesně dvanáct hráčů. stál, Všianský.

ším. Rozhodla pátá série, když náš hráč netrefil zaslouženě. Byl to klidný zápas, bez emocí.“
branku. Soupeř si za druhý poločas bod navíc
6RNRO7RYDćRY
zasloužil.“

Vrchoslavice dostaly šestku, Klenovice založily sérii proher
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I.B třída skupina A

takové hektické. Nepřijel autobus, náhradní se po cestě málem
rozsypal. Měli jsme rovněž obavy
ze hřiště, ale to bylo ve velmi dobrém stavu,“ usmíval se trenér Petr
(0:2)
Ullmann.
Zdánlivě jasné skóre 3:0 se však Poté už přišel čas na hru. Konice
nerodilo lehce, stejně jako od- do zápasu nešla s překvapivou sejezd k zápasu. „Vše bylo zprvu stavou, kromě tedy jedné výjimky.

FK BOH
S KON

0:3

Další nula! Konice znovu s čistým štítem

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

Minulá sezóna Kralic na Hané?
Špatná. Ta předminulá? Taky se příliš nepovedla. Čekalo se tak, že by
letošní přeci jen mohla být o něčem
jiném. Jak se však ukazuje, mizerné
výsledky se týmu Petra Gottwalda
nemíní pustit. A tak tento celek ztrácí a ztrácí. Naposledy si odjel pro
výprask do Medlova., kde Kralice
potvrdily nejen špatnou formu, ale
taky pověst nejčastěji inkasujícího
týmu.
Konečně prolomení mizérie? Ne, naopak její prohloubení. Kralice jely do

(-/'&
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Medlova v roli outsidera a velmi složité
situaci. „Bylo to pro nás pošesté nebo
posedmé, co jsme prohráli. Pořád se
snažíme o to, abychom nedostali první gól. Ale dostáváme je,“ uvedl předseda klubu Jan Novotný. Toho musel
Večerník zkontaktovat poté, co hrající
lodivod Gottwald opakovaně nezvedl
mobilní telefon ke zhodnocení zápasu.
Chápeme, že to není nejpříjemnější,
ale kraličtí příznivci si zaslouží znát pohled svého kouče…
Stejně jako v předešlých případech
i tentokrát Kralice na Hané nepustily
soupeře do trháku. „Poměrně rychle
nám soupeř dal branku na 0:1. Opět
jsme srovnávali, byli jsme i lepší,“ je
si vědom předseda klubu. Poslední
čtvrtina zápasu ale Kralicím utekla
a z nadějného výsledku 1:2 bylo na-

Kralická krize se prohlubuje, Lipová těsně vyhrála

fotbal

(0:1)

1:4

a dopředu se nedokázali nijak prosazovat,
takže Klimeš byl v brance relativně bez
práce. Jedinou akci, kdy se dral dopředu,
Štěpánek dobře vyhodnotil a včas míč
před forvardem vykopl. Na konci poločasu ještě nebezpečně pálil Petr Halouzka,
ale hostující obrana dobře mířenou střelu
zblokovala. V poslední minutě první půle
se nepříjemně srazil Rotschedl s Klimešem, oba ale po ošetření mohli pokračovat.
Poločasový výsledek tak byl pro domácí
ještě příznivý a naděje do druhé půle žila.
Druhý poločas začali hosté stejně aktivně jako půli první. Po krásné akci se ocitl
před brankářem Valdez a jeho obrovskou
tutovku dokázal bravurně vytěsnit Solich. O chvíli později už však byl i brankář Určic krátký. Přihrávku mezi beky si
z velkého úhlu nachystal Filip Halouzka, zkusil i překvapit brankáře přímou
střelou a s pomocí břevna míč do brány
skutečně zapadl – 0:2. O minutu později
mohl přidat další branku, když si nabě-
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hl na centr Muzikanta a zcela osamocen
hlavou netrefil zařízení. Další obrovskou
šanci měl Ondřej Halouzka. Jeho nádherná střela trefila břevno branky a míč
spadl těsně před brankovou čáru. Třetí
branka, kterou si hosté zasloužili, přišla
po trase Muzikant Valdez. Prvně jmenovaného centroval a Valdez si míč krásně
sklepl a trefil bombou pod víko – 0:3.
Po třetím gólu se konečně k šancím
dostali také domácí. Petr Halouzka si
povodil míč po levé straně a hledal Šnajdra. Tomu ale chybělo pár centimetrů,
aby míč dostal do branky. V pětasedmdesáté prodloužil jeden z obránců míč
z centru nešťastně na domácího Bureše,
jeho pokus ale trefil tyč. Pravidlo nedáš – dostaneš hosté hned potvrdili.
Filip Halouzka trefil z malého vápna po
odvráceném rohu přesně a bylo to 0:4.
Pak už se hosté spokojili s dosavadním
průběhem. Domácí už ale také neměli
sílu na to něco se zápasem udělat. Poslední zásadní moment přišel tři minuty
na

www.vecernikpv.cz

Lukáš KOLÁÈEK – Sokol Èechovice
„Musím kluky opravdu pochválit. Měli jsme z utkání strach, věděli jsme, že Určice jsou
velmi dobrým mužstvem, které se pod vedením trenéra Kobylíka opravdu zvedlo, a navíc jsem cítil z mužstva mírnou deku po tom nepovedeném utkání s Kostelcem. Připravoval jsem hráče na to, co asi budou Určice hrát, a musím uznat, že kluci to zvládli takticky na výbornou. Vyšel nám hned start utkání, kdy jsme se dostali do dvou šancí a jednu
dokázali proměnit. To nám hodně pomohlo a nakoplo do dalšího průběhu. I další průběh zápasu byl z naší strany dominantní. Vytvářeli jsme si neskutečné množství šancí,
a to ještě musím pochválit domácího brankáře Solicha, který zachytal výborně. Pro nás
to jsou opravdu cenné tři body z horké půdy Určic. Jsem i velice rád za kluky, jakým
způsobem se po minulém utkání zvedli a předvedli parádní fotbal. Musím vše hodnotit
pouze v superlativech. Doufám, že nám tady ten zápal vydrží i do konce podzimu, který
pro nás bude hodně náročný. S takovým výkonem bych ale o výsledky strach neměl.“

PROSTĚJOVSKO Co přinesly další zápasy osmého dějství skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS? Pro většinu mančaftů z Prostějovska nedopadly dobře. Velký rozdíl ve skóre panoval především v souboji mezi Plumlovem a 1. HFK
Olomouc, kdy regionální zástupce schytal bůra. Nespokojení jsou rovněž v Kostelci na Hané, který sice dostal„jen“ dvě
branky, ale na půdě slabého soupeře, kde nečekaně prohrál. Pěkný výsledek proti favoritovi naopak udělal Protivanov,
který se pomalu škrábe ke středu tabulky.

trenér Sokol Urèice
„Zápas byl zcela jasně v režii hostujícího
celku, který nás přehrál. Řekl bych, že mu
paradoxně naše velké hřiště vyhovovalo
více než nám. Ještě nás hodně podržel
brankář Solich, který chytil spoustu šancí. Určitě chyběl i kouč Kobylík, který
tentokrát bohužel nemohl a příští zápas
už s námi bude zase. Soupeř vyhrál zcela
zaslouženě a můžeme mu pouze pogratulovat. My jsme od začátku tahali za kratší
konec a byli jsme také potrestáni.“

Petr KOUØIL – zastupující

Pozápasové hodnocení trenérù

před koncem, kdy sudí zapískal domá- To byla také finálová tečka za nedělním
cím penaltu po faulu na Štěpánka. Dalo derby, které udělalo radost v Čechoviby se polemizovat nejen nad faulem, ale cích a Určicím zbyl jen smutek pro pláč.
Statistiky z utkání
také nad místem přestupku. Penaltu sám
najdete na straně 27
faulovaný hráč proměnil a snížil na 1:4.
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Foto: Jan Frehar

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

FC Kostelec
na Hané

„Hrálo se v těžkém terénu, nebyl to fotbal
ale plácaná. U tohoto soupeře by ale asi
vyhráli všichni, kromě nás. Hrál hrozně,
my byli ale ještě horší. Co my nedáme, to
je nekvalita a nesoustředěnost. Vždyť jsme
neproměnili z jednoho a půl metru do
prázdné brány, třikrát jsme šli sami na gólmana... Soupeř prostě proměnil dva brejky. Jsem naštvaný, měly to být povinné tři
body. Hlavně nechápu to, že hrajeme velmi
dobře v derby s Čechovicemi a že následně podáme tragický výkon s outsiderem.
Cílem bylo dostat se na nějakých dvaadvacet třiadvacet bodů a být v klidu. Jenže teď
z následujících sedmi zápasů musíme aspoň
třikrát vyhrát, abychom se na takovou metu
dostali. Tento tým má přitom podle mě na
sedmé, možná páté místo.“

SK Protivanov

.Hodnocení trenéra Protivanova
Pavla Musila:

Branky: 67. F. Pospíšil, 74. Grmela.
Rozhodčí: Molík – Brázdil, Šmíd. Žluté karty: 13. Musil, 50. F. Pospíšil, 74.
D. Nejedlý, 83. R. Sedlák. Diváci: 50.
Sestava Protivanov: Piňos (46. Piták) – Z.
Pospíšil, D. Nejedlý, Sekanina, Kropáč –
Musil, Ondroušek, Dvořák, D. Sedlák (90.
Menšík) – Grmela, F. Pospíšil (78. R. Sedlák).
Trenér: Pavel Musil.

0:2
(0:0)

Lipník nad
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SK Zvole

mužstev se nepodařilo využít své šance. Ve 35.
minutě se dostali Hanáci do několika šancí,
míč poletoval v obraně hostí, ale situaci vyřešil
gólman Šikl. Z protiútoku hosté zahrozili, ale
jejich prudkou střelu gólman Marák robinzonádou vyrazil do pole. Před koncem poločasu
kopal rohový kop domácí Krupička, ale míč z
hlavy Čermáka těsně minul „šibenici“.
Ve druhém poločase převzali otěže zápasu domácí hráči. V 65. minutě unikl po pravé straně
domácí Zatloukal, přihrál volnému Novákovi,
ten však zblízka trestuhodně přestřelil. Následující střelu Typnera z trestného kopu vyrazil špičkami prstů brankář hostí do autu. Od této šance
domácí hráči ještě zvýšili svůj tlak a v 80. minutě
se konečně radovali. Po autovém vhazování se
míč dostal k Zatloukalovi, který vrátil Světlíkovi a
ten nakopl dlouhý centr na hlavu Krupičky a míč
z jeho hlavy skončil za zády překvapeného Šikla
– 1:0! V 89. minutě navíc obraně hostí Typner
a podél brankáře uzavřel na konečných 2:0! Příští neděli 4. října v 15.00 hodin odehrají fotbalisté
Prostějov další kolo v Doloplazech u Olomouce.
Branky: 80. Krupička, 89. Typner Rozhodčí: Hubený – Antoníček, Kryl. Žluté karty:
83. Krupička, 84. Macourek – 39. Stolarik,
71. Ospálek, 76. Daříček, 86. Havlíček. Diváků: 50.
Sestava Haná Prostějov: Marák – Světlík,
Macourek, Čermák, Kumstát (60. M. Kolář)
– Jančiar (60. Zatloukal), Krupička, Typner,
Jakub Novák – Cibulec (88. Ohlídal), Danis.
Trenér: Daniel Kolář.
Sestava SK Zvole: Šikl – Fiedler, Daniel
Nejedlý, Plhák, Daříček – Stolarik, Lukáš
Ospálek, Jakub Ospálek, Havlíček – Chernyshow (53. Navrátil), Ondřej Nejedlý (79.
Maixner).
Trenér: Petr Dvořák.
Fotbalisté Prostějova na „umělce“ areálu SCM
Za Místním nádraží vyzvali nováčka ze Zvole,
která se nachází asi 5 kilometrů od Zábřehu.
Hodnocení trenéra Hané ProstěUtkání bylo plné tvrdých střetů, faulů a rozjov Daniela Koláře:
hodčí rozdal půltucet žlutých karet. První půlhodina zápasu byla vyrovnaná a žádnému z „Po většinu zápasu jsme byli lepším týmem,

(0:0)

2:0
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I.B třída
skupina B

(0:0)

Sokol
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„Odehráli jsme to bez pěti hráčů základu,
jsem tedy moc rád za tři body. Odedřeli jsme
to, měli tři velké šance a díky tomu vyhráli.
Deset dní jsme netrénovali, další kluci jsou
ještě v karanténě. Bylo těžké dát se dohromady. Ať už tu soutěž zastaví, nemá to úroveň.
Kluci ale zápas odmakali, díky za to.“ (sob)

Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu Petra Tichého:

Branky: 61. Burian, 69. J. Burget – 65. Ďurina.
Rozhodčí: Šmíd – Horák, Domisch.Žlutékarty:
42.J. Burget,80.Poles–75.Zmeškal.Diváci:41.
Sestava Jesence-Dzbelu: Burget – Horák,
Ullmann, Zajíček, Žouželka – J. Burget, Burian,
Laštůvka, Drešr – Poles, Mostickyj (83. Hegr).
Trenér: Petr Tichý.

2:1

Jesenec-Dzbel

ale dlouho se nám nedařilo vstřelit soupeři gól.
Naštěstí se nám to po zvýšeném úsilí a tlaku ve
2. poločasu podařilo a zaslouženě dnes opět
bereme tři body“.

PROSTĚJOVSKONejnižšíkrajskásoutěžnabídlavrámci osmého dějství I.B třídy skupiny „B“ Olomouckého
KFS svýher týmů z Prostějovska. Papírové předpoklady
potvrdila Haná Prostějov, když proti nováčkovi soutěže
potvrdila roli favorita a zvítězila za tři body. V dosavadním průběhu soutěže ještě v normální hrací době neprohrála a útočí na čelo tabulky. Navrátilci z
karantény, fotbalisté Jesence-Dzbelu, se pak také vyznamenali. Měli proti sobě soupeře o poznání
těžšího, i v zalátané sestavě ho ale dokázali porazit.To Smržice tentokrát nehrály.

Smržice proti Šternberku nenastoupily

+DQiFLVWiOHMHGRXQDYtWĚ]QpYOQĚ
-HVHQHF']EHOURYQĚæYtWĚ]Që

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Lubomíra Keluce:

Branky: 78. Žůrek, 85. Jura. Rozhodčí: Šerý
– Štětka, Němec. Žluté karty: 48. Kantor, 74.
Mareček, 81. Gajdoš – 40. Chytil, 87. Baláš.
Diváci: 50.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka – Holoubek, Baláš, Lužný, Pazdera – Skalník, Chytil
(79. Pavlíček), Hruban, Grulich, Zatloukal
(84. Keluc) – Preisler.
Trenér: Lubomír Keluc.

2:0
(0:0)

KojetínKovalovice

Holešovské
holky
Mostkovice

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
„Ze zápasu nemáme ani bod, spokojeni být
úplně nemůžeme. Musíme ale sportovně
uznat větší sílu soupeře, který byl fotbalovější než my. Holky se snažily to dohánět
bojovností a srdíčkem, ale ani to bohužel
nestačilo. Soupeř měl daleko více šancí, ale
nebyly to žádné tutovky. Domácí vyhráli
zaslouženě a je jim třeba pogratulovat, my
se musíme soustředit na další zápasy. Holkám chci i tak poděkovat za bojovný výkon,
taky že to ani po obou brankách soupeřek
nevzdaly.“
(jaf)

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
V příštím čísle se už dozvíte více...

UŽ VELMI BRZY!

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

Branky: 8. Pospíšilíková, 57. Doleželová.
Rozhodčí: Uhlířová. Bez karet. Diváků:
29.
Sestava Mostkovic: Ptáčníková – Peková,
Vaverková, Hejcmanová, Jančíková – Karafiátová B., Všetičková, Kraváková, Vlková – Barešová, Harenčáková.
Střídaly: Kalendová, Mikulová, Mikulecká, Karafiátová T.
Trenér: Jaroslav Karafiát.

2:0
(1:0)

Mostkovice
Y+ROHäRYLFtFKEH]ERGX

MSDŽ skupina B

+).2ORPRXF
„B“
6RNRO3OXPORY

„Zápas nebyl úplně nejhorší, i když přihlédnu
k výsledku. Soupeř dal dva rychlé góly a ty určily ráz zápasu. Nemuselo to skončit tak špatně,
ale výsledek 1:5 mluví za vše. Teď nás čeká zápas
s Kojetínem, který je naším konkurentem. Daří
se nám teď dávat do kupy, i proto chceme udělat
s tímto soupeřem výsledek.“
(sob)

Hodnocení asistenta trenéra
Plumlova Petra Kišky:

Branky: 80. a 86. Filípek, 15. Henkl, 16.
Němec, 41. Spurný – 42. J. Kiška. Rozhodčí: Majer – Pekárek, Winkler. Žluté karty:
90. Regec – 79. Pavel Kiška. Diváci: 28.
Sestava Plumlova: Grepl – J. Kiška, Sobota,
Kutný, Vysloužil – Surma (70. Kolomazník),
Aujezdský (46. Pavel Kiška), Ševcůj, Kotlán,
Bureš – Kolařík.
Trenér: Petr Kiška.

PROSTĚJOVSKO Další kolo Moravskoslezské divize žen nabídlo
v neděli zápasy všech tří regionálních účastnic. V přímém souboji
si domácí Protivanov poradil s ženami s Držovic jasně 4:0 a slaví
tak první výhru v soutěži. Reportáž z tohoto zápasu vám přinášíme v rámci Fotbalové rozhledny na straně 39. Poprvé vyšly bodově naprázdno Mostkovice, když po sérii remíz prohrály
v Holešově o dvě branky.

5:1
(3:1)

„Musím říct, že abychom byli úspěšní, tak
musíme vydržet hrát celý zápas. A to bez
individuálních chyb, které nás obvykle
sráží. Tento zápas jsme dokázali bez nich
odehrát celý. Soupeř měl minimum šancí,
dohromady měl tentokrát tak dvě, po jedné
v každém poločase. Po zisku balónu jsme
se navíc snažili tvořit a nezbavovali jsme se
ho. Hráči hráli podle mě na hranici svých
možností a celkově jsme předvedli velmi
dobrý výkon. Po všech stránkách jsem tak
spokojený.“

-GPHGJQUIJQPKJM<Ü@I U<QµC<GD(JNO@G@>+<JK<F-MJODQ<IJQNOJKMJ>@IOIÁ

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

Hned první vážnější akce znamenala
úpravu skóre. Čechovický Muzikant se
dostal k míči za velkým vápnem a střelou
z pětadvaceti metrů trefil krásně pod víko
– 0:1. Po čtvrthodině hry se mohli hosté
radovat znovu. Pas do vápna si našel Filip
Halouzka, ale jeho střelu stihl v poslední
chvilce zblokovat Frehar. O chvíli později se v další šanci ocitl Ondřej Halouzka,
ten však i přes dobré zakončení slavit nemohl, jelikož bravurní zákrok předvedl
domácí brankář Solich. Ve 20. minutě
měl další šanci Filip Halouzka, jeho střela
z odraženého míče ale branku překopla.
Po půlhodině se hosté chvíli radovali ze
druhého gólu, jenže míč, který Lakomý
vracel hlavou zpátky na přední tyč, Halouzka dostal do brány pouze pomocí
ruky, za což také obdržel žlutou kartu. Domácím vázla kombinace na středu hřiště

Jan
FRÉHAR

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

URČICE Osmé kolo I.A třídy Olomouckého KFS svedlo ve skupině „B“ proti sobě dva nedaleké celky z prostějovského regionu.
Na stadion v Určicích zavítaly Čechovice. Před zápasem by se dal
mírně favorizovat domácí celek, který se vezl na bodové vlně,
zatímco hosté měli za sebou těžkou porážku od Kostelce, který
utkání otočil v posledních minutách. Derby ale opětovně ukázalo, že favorit dopředu jasný není. Čechovice byly od samého
začátku aktivnějším mužstvem a svou převahu zúročily také na
skóre, když Určicím nadělily hned čtyři branky. O zcela zaslouženém vítězství svěřenců trenéra Koláčka tak nemůže být řeč.

V Urèicích dominovali hosté z Èechovic

www.vecernikpv.cz
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PØEBOR OFS MLADŠÍ
PØÍPRAVKA:
16. kolo, sobota 3. října, 9.00 hodin,
hřiště Němčice nad Hanou: Haná Prostějov – Horní Štěpánov / Konice, Určice
„B“ – Haná Prostějov, Němčice nad Hanou
– Horní Štěpánov/Konice, Určice „B“ –
Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou
– Haná Prostějov, Horní Štěpánov / Konice
– Určice „B“
17. kolo, sobota 3. října, 9.00 hodin,
hřiště Mostkovice: Bedihošť – Držovice, Držovice – Mostkovice, Držovice
– Přemyslovice, Bedihošť – Mostkovice,
Přemyslovice – Bedihošť, Mostkovice –
Přemyslovice
18. kolo, neděle 4. října, 9.00 hodin, hřiště Vícov: Vícov/Plumlov – Protivanov, Čechovice – Vícov/Plumlov, Čechovice – Protivanov, Vícov/Plumlov – Kralice na Hané,
Protivanov – Kralice na Hané, Čechovice
– Kralice na Hané
19. kolo, neděle 4. října, 9.00 hodin: Jesenec-Dzbel – Určice „A“, 1.SK Prostějov „A“
– Kostelec na Hané, Jesenec-Dzbel – 1.SK
Prostějov „A“, Kostelec na Hané – Jesenec-Dzbel, 1.SK Prostějov „A“ – Určice „A“,
Určice „A“ – Kostelec na Hané.
20. kolo, neděle 4. října, 9.00 hodin,
hřiště Nezamyslice: Hvozd – Otaslavice, Lipová / Brodek u Konice – 1.SK
Prostějov „B“, Lipová / Brodek u Konice
– Hvozd, Nezamyslice – 1.SK Prostějov
„B“, Hvozd – 1.SK Prostějov „B“, Otaslavice – Nezamyslice, Hvozd – Nezamyslice,
Lipová / Brodek u Konice – Otaslavice,
Otaslavice – 1.SK Prostějov „B“, Lipová /
Brodek u Konice – Nezamyslice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

3´(%252)60/$'h©l&,
3. kolo, neděle 4. října, 9.00 hodin:
Lipová/Brodek u Konice – Kostelec
na Hané (sobota 3. 10., 9.00), Vrahovice – Určice (sobota 3. 10., 10.00), Brodek u Prostějova – Bedihošť/Držovice
(10.00), Haná Prostějov – Kralice na
Hané (pondělí 5. 10., 17.00), Přemyslovice – Protivanov.

3´(%252)667$5h©l&,
3. kolo, středa 30. září, 16.00 hodin: Brodek u Prostějova – Smržice (úterý 29. 9.,
17.00), Horní Štěpánov – Plumlov/Ptení
(čtvrtek 1. 10., 16.30), Otaslavice – Mostkovice (středa 7. 10., 16.00), Jesenec-Dzbel/
Přemyslovice – Brodek u Konice (hřiště Přemyslovice), Protivanov – Klenovice na Hané,
Pivín – Bedihošť/Držovice, Určice – volný
los.
9. kolo, neděle 4. října, 12.00 hodin:
Smržice – Mostkovice (pátek 2. 10., 17.00),
Protivanov – Určice (sobota 3. 10., 9.30),
Klenovice na Hané – Plumlov/Ptení (sobota 3. 10., 10.00), Brodek u Prostějova
– Horní Štěpánov (sobota 3. 10., 10.00),
Otaslavice – Bedihošť/Držovice (10.30),
Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Pivín, Brodek u Konice – volný los.

.5$-6.6287¨l67$5h©&+
PØÍPRAVEK:
20. kolo, neděle 4. října, 12.00 hodin: hřiště Nové Sady: 1.SK Prostějov – Nové Sady,
Olšany u Prostějova – Nové Sady, Olšany –
1.SK Prostějov, Šumperk – 1.SK Prostějov,
Šumperk – Olšany

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
.)60/$'h©l&,
3. kolo, středa 30. září, 17.00 hodin: 1.SK
Prostějov „B“ – SK Loštice (16.00), Jesenec-Dzbel – Hranice „C“

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
.)60/$'h©l&,
3. kolo, středa 30. září, 17.45 hodin:
Mohelnice – Olšany (15.00), Šternberk –
Nezamyslice/Němčice (16.00), Čechovice
– Želatovice (16.00), Konice/Smržice –
Černovír.
9. kolo, neděle 4. října, 11.45 hodin: Černovír – Olšany (sobota 3. 10., 11.15), Nezamyslice/Němčice – Kozlovice/Radslavice
(9.00), Konice/Smržice – Čechovice

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
.)667$5h©l&,
3. kolo, středa 30. září, 17.45 hodin: Konice/Smržice – Černovír (16.00), Mohelnice/Loštice – Olšany (16.30), Čechovice/
Mostkovice – Želatovice (17.15), Šternberk
– Němčice/Nezamyslice
9. kolo, neděle 4. října, 10.45 hodin:
Černovír – Olšany (sobota 3. října, 9.30),
Konice/Smržice – Čechovice/Mostkovice
(10.00), Nezamyslice/Němčice – Kozlovice/Radslavice

.5$-6.6287¨l
KFS DOROST SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 4. října, 12.00 hodin:
Tovačov – Pivín (sobota 3. října, 12.00),
Lověšice – Nezamyslice, Horní Moštěnice – Čechovice „B“ (11.00), Kojetín-Kovalovice – Němčice/Brodek u Prostějov
odloženo

´
menicko

´
´
zapasove
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

7-62.2/'5l29,&(

Ve Vícově se jen tak nevyhrává a už vůbec ne rozdílem třídy, jako to předvedly
v neděli Držovice, které svému sokovi uštědřily neskutečný debakl. Teď bude
zajímavé sledovat, zda se po něm družina trenéra Krutovského zvedne.
Držovicím navíc pár lidí chybělo, takže ukázaly, že i šířka kádru bude velká.

KOLA

SM LÍK
Hrajete derby proti úhlavnímu sokovi, u kterého navíc hrajete své domácí
zápasy a dostanete jedenáct branek. Situace Tištína tak nevypadá ideálně
a je otázkou, jestli takováto prohra nenahlodá už tak nízké sebevědomí
posledního mužstva tabulky.

PROGNÓZA NA 9. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Jiskra Brodek u Konice VS. TJ Sokol Vícov
Tip
Konickému Brodku se v tomhle ročníku moc nedaří, na- Veèerníku:
opak Vícov je opět mistrem ve sbírání bodů za hubené
2:1
výhry. Tentokrát se ale domácí dočkají sladkého triumfu.
TJ Sokol Urèice VS. FC Dobromilice
Tip
Souboj, který by měl přinést solidní a zároveň vyrovna- Veèerníku:
ný fotbal. O něco lépe se v něm taktéž povede domácím,
3.
avšak z vítězství se budou radovat až po penaltách.
7-6RNRO'UzRYLFH)&3WHQÉ
VS.
Tip
Zde je favorit jasný. Nováček sice bude Držovice zpočátku Veèerníku:
trápit, ale Ptení to nebude nic platné, „Držky“ si vítězství
3:1
vzít nenechají a svého soka přejedou.
7-7LvWÉQ7-6RNRO%URGHNX3URVWÈMRYD
VS.
Tip
Prostějovský Brodek zažívá mizerný úvod sezóny, Tištín Veèerníku:
je na tom ale ještě hůře. Bitvu dvou zklamaných nakonec
2:1
překvapivě ovládnou domácí.
7-6RNRO3OXPORY9ÙvRYLFH6NDOND
VS.
Tip
Plumlov hraje přeci jen lépe (a výše) než v minulém roční- Veèerníku:
ku. Sloučený tým Výšovice-Skalka pak má výsledky jak na
1:3
houpačce, tentokrát bude ale nahoře.
).1ÈPÄLFHQDG+DQRX+DQ½1H]DP\VOLFH
VS.
Tip
Derby jako řemen. Jenže Němčice se potýkají s prachbíd- Veèerníku:
ným vstupem do sezóny, který si soubojem se sousedy ne2:3
zlepší. Bude to drama, emoce lépe zvládnou hosté.
)&.UDOLFHQD+DQÅ7-6RNRO9UDKRYLFH
VS.
Tip
Šlágr kola. Potkají se dva týmy, které by měly hrát nahoře. Veèerníku:
Jenže Vrahovicím to zatím skřípe. Utkání na půdě kralické
4:2
rezervy hodně napoví, jakou budou mít sezónu.

1. Bross Petr (Sokol Držovice)
12 branek
2. Vodák Petr (Sokol Určice „B“)
9 branek
3. Přikryl Martin (Nezamyslice)
7 branek
Frgál Jakub (Nezamyslice)
7 branek
Dospiva Oldřich (Ptení) 7 branek
6. Dvořák Jan (Vrahovice)
6 branek
Petržela Zdeněk (Kralice „B“)
6 branek
Burget Aleš (Brodek u Konice)
6 branek
Řehulka Martin (Držovice)
6 branek
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HODOVÉ DERBY PRO NEZAMYSLICE
Domácí tým načepoval sousedům jedenáctku

NEZAMYSLICE Čí só hode? Naše! To si směle mohli říct po uplynulé
sobotě hráči Nezamyslic. V rámci dalšího kola Okresního přeboru se na
svém hřišti utkali s Tištínem. Pravda i ten mohl nyní prohlásit, že vlastně hraje doma, do sousedních Nezamyslic totiž přijela řada Tištínských.
Navíc právě v Nezamyslicích z důvodu rekonstrukce hřiště nyní hraje své
domácí zápasy během podzimní části této sezóny. Nicméně „Nezátka“
mu tentokrát pořádně zatopila. A po úvodním oťukávání ukázala, že si
chtějí v duelu pořádně zastřílet a soupeř bude dělat jen svědky kanonády. Jak si domácí usmysleli, tak udělali. Už o poločase nebylo o vítězi pochyb a pro hosty se zápas brzy změnil ve fotbalovou noční můru.

H NEZ
TJ TIŠ

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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„Musím vyzdvihnout našeho
brankáře Grulicha, který chytil
neuvěřitelně čtyři penalty z pěti,
bod navíc pro nás zachránil. Na
to, že začínal před třemi lety, je
opravdu neskutečně dobrý.“
Kouč Ptení žasl nad výkonem svého
svěřence

ZAJÍMAVOST

KOLA

'(%$./
1(%25(0Ì=$
Osmé kolo nabídlo šest duelů. Sedmý
zápas byl odložen, co ale ukázalo
tohle kolo? Dva zápasy skončily remízou, u zbytku ale vždy dominoval
jeden z celků. Diváci tak buď viděli
penalty, nebo jednostranný fotbal.
Nic mezi tím.

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Pořádně nasáklý vodou byl trávník na fotbalovém stadionu v Nezamyslicích. Leč
jezero se z něj nestalo, a tak mohli domácí
borci ve žluté a hostující ve vínových dresech nastoupit. Už od začátku přitom Nezamyslice šlapaly na plyn. Otáhal mohl ve
druhé minutě obrat rozehrávajícího hráče
o míč a jít do brejku, ten ale se štěstím udržel. Ve 4. minutě to pro domácí vypadalo
lépe, Martin Přikryl ze strany naběhnutý
si ale nevěřil na střelu a tak poslal míč do
vápna, kde jej však obrana soupeře vytlačila z nebezpečné vzdálenosti. Následně
se mohl prosadit Tištín. Nejprve byli
hostující borci přistiženi v ofsajdu, krátce
poté ale Stančík střílel z větší vzdálenosti
k tyči – brankář ale zasáhl včas. Jedenáctá
minuta už ale přinesla branku, faul na hráče
Nezamyslic nabíhajícího do šance vyústil
ve standardku, po níž si sice brankář na
míč sáhl, ale těsně nedosáhl – 1:0. Hosté
se snažili odpovědět, pohledná kombinace ale skončila beze střely. Naopak na
druhé straně ze třetí střely domácí navýšili
vedení, Robin Návrat se ze strany dostal

11:1

)272*$/(5,(

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

(5:0)

sám k vápnu a následně přeloboval vyběhnutého Pokorného – 2:0. Michal Frgál to
následně zkoušel z dálky, bez úspěchu.
Dva góly však hodově naladěným Nezamyslicím nestačily. A dál bušily do obrany
soupeře. Dočkaly se, 22. minuta a Martin
Přikryl dorazil bekem sraženou střelu –
3:0. Ve 28. minutě přidal další gól Přikryl,
tentokrát Jiří, který prokličkoval obranou
a s obráncem na zádech překonal Pokorného počtvrté – 4:0. Ve 31. minutě zahrozili domácí znovu, tentokrát se ale dostali
do ofsajdu. Ve 36. minutě opět zkusil lob
Návrat, bez úspěchu. Přesto se ale ještě
domácí dočkali páté branky. Jakub Frgál
utekl obránci, šanci však ještě vyšperkoval
nahrávkou Jiřímu Přikrylovi. Ten přistrčil
Martinu Přikrylovi, který pohotově završil
hattrick – 5:0.
Do druhé půle se tak nastupovalo za
rozhodnutého stavu. Tištín nevypadal,
že by mohl s výsledkem něco udělat
a taky podle toho probíhal druhý poločas. Šestou branku totiž brzy přidal
Martin Přikryl (6:0), a pokud do té
doby někdo o vítězství Nezamyslic pochyboval, změnil názor. Netrvalo dlouho a Jakub Frgál prošel přes půlku hřiště
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Foto: Michal Sobecký
a samostatnou akci zakončil nikým neatakován k levé tyči – 7:0. V 62. minutě
už to bylo dokonce 8:0, kdy nejprve
sice Flajzar nastřelil z blízka brankáře,
akce ale pokračovala a Špička ji vylepšil střelou z dálky do sítě – Pokorný
byl bez šance. A v 64. minutě tu byl na
scéně opět Jakub Frgál. Šel tentokrát po
levém křídle, Pokorný vystartoval, zpomalil ho, ale nezastavil. Frgál ho obehrál
a zakončil do prázdné brány – 9:0. Poté
přeci jen decimovaný Tištín trochu
zabral a naopak Nezamyslice ubraly na
tempu. Krátce po devátém gólu totiž snížil Dominik Strýček, když využil zmatku po standardce před bránou a dorazil
přesně – 9:1. V 69. minutě se pak tentýž
hráč škrábal do vzduchu za hlavičkou,
marně. Po centru Flajzara pak hlavičkoval nebezpečně Martin Přikryl, tentokrát
ale Pokorný skvěle zasáhl. V 74. minutě
se pak ukázalo pravidlo nedáš – dostaneš, Hanák z dálky netrefil růžek brány
a hned z protiútoku zvýšil Otáhal už na
10:1. Hosté poté byli na míči už jen sporadicky a ani Nezamyslice se nikam ne-
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„Co k zápasu říct? Bylo to jednoznačné
od první do poslední minuty, v poločase
jsme vedli už pět nula, nebylo moc co
řešit. Soupeř se nesešel a my byli lepší
ve všech směrech. Co se týká hodnocení
hráčů, tak nikoho bych speciálně nevyzdvihl. Tohle totiž nebyl soupeř, který by
nás měl vážně prověřit.“

=GHQÈN28/(+/$
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„K zápasu se tentokrát nebudu vyjadřovat.“
hnaly. Z ojedinělé šance se pokoušel prosadit Stančík, ale trefil brankáře. Naopak
v 86. minutě se ještě jednou prosadili domácí, Martin Přikryl trefil z dálky a upravil na konečných 11:1. Demolice byla
skončená a hosté už byli rádi, že mají za
sebou příliš brzy prohrané utkání.

8. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Určice „B“
FK Výšovice




ODLOŽENO,
termín bude určen později
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Už v sobotu ráno jsme
viděli, že hřiště je pod vodou a do odpoledne se to v těchto podmínkách nezlepší. Domluvili jsme se tedy se soupeřem,
že zápas odložíme. Jsem rád, že nám vyšel vstříc. Přece jen si rozorat nové hřiště
nemělo velký význam.“
Michal Dudík: „Už dopoledne jsme
s vedením Určic jednali ohledně odložení zápasu, jelikož bylo podmáčené
hřiště. Chápeme, že mají zcela nově udělané hřiště a rozorat ho by nemělo velký
význam, takže jsme se domluvili na náhradním termínu utkání.“

Sokol Vrahovice
Sokol Plumlov „B“

6:0


svůj únik Kolařík. Tam jsme mohli soupeře trochu znervóznit. Druhá půle už byla
ve znamení domácího mužstva, které nás
nepustilo relativně k ničemu a dominovalo,
navíc dalo i opravdu krásné branky. I tak si
ale myslím, že náš výkon nebyl tak špatný,
abychom odjížděli s výsledkem nula šest...“

FC Dobromilice
Jiskra Brodek u Konice

4:1


Branky: 45. Z. Nosek, 56. Kratochvíl,
58. Richter, 84. Neděla – 34. J. Koudelka
z penalty. Rozhodčí: Spurný. Žluté karty: 6. Z. Nosek, 38. Kratochvíl – 39.
Koudelka Z., 52. Ščudla, 59. Burget, 68.
Hloušek. Diváků: 0.
Sestava Dobromilic: Nosek L. – Kubíček, Fialka, Špaček, Svozílek – Nosek Z.,
Václavík, Šoc, Selucký – Neděla, Kratochvíl. Střídali: Rochla, Bako, Slavíček,
Richter, Abeles. Trenér: Michal Rochla.
Sestava Brodku u K.: Kováč – Hloušek,
H. Burget, Ščudla, Možný – Svoboda, Z.
Koudelka, Kolář, K. Grepl – A. Burget, J.
Koudelka. Střídali: Grepl M., Koudelka M.,
Konečný, Ošlejšek. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Prvních dvacet až
pětadvacet minut bylo nervózní z naší
strany. Možná jsme soupeře i lehce podcenili. Branku jsme dostali z penalty,
navíc jsme na můj vkus zbytečně faulovali a soupeř má ty standardky dobře
secvičené. Pak už se nám ale dařilo soupeře kombinačně předčít a hlavně jsme
se uklidnili. Povedlo se vyrovnat ještě
v první půli a ve druhé jsme podle mého
názoru měli zcela určitě navrch. Takže
jsme zaslouženě vyhráli.“
Radovan Vičar: „Do pětatřicáté minuty
patřilo utkání nám, v té době jsme se zaslouženě dostali do vedení z pokutového kopu.
Poté ale jako když utne a v poslední minutě
prvního poločasu jsme dostali vyrovnávací
branku. Druhý poločas byli domácí více
na míči, ale podle mého názoru byl zápas
hrubě ovlivněn nepřesnými výroky pomezních rozhodčích, kteří byli na obou stranách
laici od domácích. Pochopím, když je hráč
na hraně, ale aby neodmávali minimálně
metrové ofsajdy, to nepochopím. Další věc,
kterou nepochopím je, že ve Ptení i Vícově
jsou tři sudí a u našeho zápasu je jeden, navíc dvacetiletý kluk, který lehce podlehne
atmosféře domácího klubu...“

Branky: 21. a 57. Varga, 25. a 75. Jamrich,
47. Studený, 89. Michalec. Rozhodčí:
Řezníček – Weiser, Procházka. Žluté karty: 28. Prucek, 86. Vitásek – 35. Klváček,
87. Kolomazník. Diváků: 45.
Sestava Vrahovic: Můdrý – Marek, Petík, Prucek, Vybíral – Michalec, Hanák,
Dvořák, Jamrich – Varga, Bukovec. Střídali: Doležel, Vitásek, Studený, Němec.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Plumlova: Grepl – Kolomazník, Klváček, Čarný, Bontempo – Bureš,
Křupka, Stoklasa, Kotlán – Hulka, Kolařík. Střídali: Pur, Surma, Aujezdský,
Bureš. Trenér: Radek Bureš.
Pohledem trenérů
David Mezuliánek: „Dneska jsme
podle mě zahráli velmi dobře. Chtěli
jsme být dnes dominantní na míči, což
se nám dařilo od první minuty. Dali jsme
krásné branky, které nepadly náhodou,
byly opravdu vypracované. Vážíme si
tohoto vítězství a věříme, že nám pomůže i do dalšího souboje, který nás čeká
v Kralicích. Velmi bych chtěl poděkovat
i místním žákům, kteří dnes přišli s různými bubínky, hrkačkami a podobnými
věcmi a podporovali nás celých devadesát minut. Udělali nám opravdu super
atmosféru a moc si toho vážíme.“
Radek Bureš: „Jeli jsme k soupeři, u kterého jsme věděli, že má kvalitu i predispozice,
aby hrál špičku tabulky. Takže jsme tam jeli FC Ptení
0:0
 
s určitým respektem, i když jsme věděli, že FK Němčice nad Hanou
3.
jejich výsledky jsou na začátku sezóny kolísavé. V první půli šlo o relativně vyrovnanou Rozhodčí: Vrážel – Weiser. Žluté karpartii, kde bohužel za stavu 2:0 neproměnil ty: 67. Novák. Diváků: 38.

Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Hrabal, Vyroubal, Lang – Šmída, Nevrla,
Koudelka, Holinka – Dospiva, Novák.
Střídali: Chlup, Procházka, Jergl, Doležel, Vlach. Trenér: František Vlach.
Sestava Němčic: Kopřiva – Hutera, Navrátil, Tomek, Řezáč – Korčák, Župka,
O. Tomek, Jordán – Kolečkář, Studený.
Střídali: Frýda, Hrabal, Jiříček, Chmelař. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
František Vlach: „Před zápasem jsem si
myslel, že bychom měli v utkání mít navrch, ale musím uznat, že Němčice měly
sílu a byly opravdu těžkým soupeřem.
Určitě si nezaslouží hrát na spodu tabulky, bohužel jim chybí někdo, kdo by
dokázal branky vstřelit. Dneska musím
vyzdvihnout našeho brankáře Grulicha,
který chytil neuvěřitelně čtyři penalty
z pěti a bod navíc pro nás zachránil. Na
to, že začínal před třemi lety, je opravdu
neskutečně dobrý. Zase se můžeme spokojeně dívat na tabulku, jsem za to rád.“
Pavel Voráč: „Jeli jsme do Ptení se vší
pokorou, přece jen jsou sice nováčkem,
ale bodů mají hodně a jedou na vlně. Čekali jsme, že na nás vletí, ale dobře jsme
je zachytili od úvodu. Dařilo se nám celkem kombinačně, ale my prostě nejsme
schopni dát bohužel branku. Zápas tak
asi spravedlivě skončil remízou. Chtěl
jsem, aby kluci udrželi zase nulu, to se
povedlo. Ale chtěl jsem také, abychom
konečně protrhli naši střeleckou mizérii,
a to se nepovedlo. A z pěti penalt dát jednu, to prostě na bod navíc stačit nebude.
Před zápasem bych bod zřejmě bral, ale
teď jsem upřímně zklamaný, dalo se vytěžit více.“

Sokol Brodek u PV
FC Kralice na Hané „B“

1:1

3.

Branky: 48. Dvořák – 30. Zapletal. Rozhodčí: Keluc Žluté karty: 81. Matoušek
P. (B) Diváků: 50.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – P.
Matoušek., Šířila, Bureš, Zatloukal –
Grulich, Frys, J. Matoušek, Dvořák
– Kordzik, Janura. Střídali: Gábor,
Mudrla, Crhonek, Hladík. Trenér: Vít
Hochman.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, Uličný,
Havlíček, Dokoupil – Zapletal, Frýbort,
Kawij, O. Petržela – Pejřimovský, R. Petržela. Střídali: Lexa, Daniel, Soušek.
Trenér: Jiří Němčík.
Pohledem trenérů
Vít Hochman: „Tak jak jsem to říkal
klukům v šatně. Klobouk dolů za takový
výkon. Byl to zápas nahoru, dolů. Remí-

za byla asi spravedlivá. Šancí bylo nespočet, takže i pro diváky dobrá podívaná.
Všichni kluci dnes makali a dřeli, jak to
jen šlo. I naši dorostenci v sestavě odvedli vynikající práci. Určitě zatím nejlepší
výkon, který kluci pod mým vedením
předvedli, bod navíc si za něj určitě zasloužili.“
Jiří Němčík: „Chybělo nám pár hráčů.
Ale přišlo mi, že od začátku jsme vstoupili do zápasu, že se nám nemůže nic
stát a odvezeme si body. V první půli
se nám ještě relativně dařilo a byli jsme
o něco lepší. Ve druhé si ale šel soupeř
za vyrovnáním, a také se mu to podařilo. Byl to bojovný výkon domácích,
nakonec i zasloužená remíza, poločas
lepší my poločas soupeř. Z celkového
pohledu a absencí i ten bod z venku
bereme.“

Sokol Vícov
TJ Sokol Držovice

1:7


Branky: 48. Dostál –10. a 63. Dokoupil,
20. a 81. Řehulka, 2. Chlup, 41. S. Valenta, 68. Srbený. Rozhodčí: Heger –
Knoll, Vodák. Bez karet. Diváků: 48.
Sestava Vícova: Dokoupil – M. Pliska,
Humpolíček, D. Mrňka, Chytil – Ježek,
P. Mrňka, Vávra, Studený – P. Pliska, Dostál. Střídali: Rozsíval, Trnečka, Šobr.
Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Držovic: Lošťák – M. Valenta,
Srbený, Kolkop, Kučera – Hodulák, Dokoupil, Hradečný, S. Valenta – Maťa, Řehulka. Střídali: Chlup, Štěpánek, Budaj,
Grepl. Trenér: Viktor Šťastný.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Vůbec jsme do
utkání nevstoupili dobře a během prvních deseti minut jsme dostali dvě branky po našich hrubých chybách. Pak jsme
neproměnili naše šance a dostali třetí
branku. Pak už jsme se do toho nemohli
dostat a věděli jsme, že je zle. Nevybavuji
si, kdybychom dostali doma takový příděl, a doufám, že se z toho už v příštím
kole oklepeme.“
Viktor Šťastný: „Jeli jsme do Vícova
s obavami, jelikož chybělo asi šest hráčů. Chtěli jsme začít v klidu odzadu, ale
hned na začátku se nám podařilo vsítit
dvě branky, které domácí hodně položily. Pak se nám navíc podařilo přežít
tlak a vstřelit třetí branku. Do poločasu
jsme přidali ještě čtvrtou a bylo hotovo.
Do druhé půle jsme šli s tím, abychom
soupeři nic nedarovali. Jenže jsme hned
dostali branku. Pak jsme ale přidali pátou
a bylo hotovo. Musím všechny kluky pochválit za jejich výkon.“
(jaf)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„My i druhý tým jsme se chovaly
PROTIVANOV
URVAL
V
ŽENSKÉ
DIVIZI
DERBY
QRUPiOQĨ´NRPHQWXMHWíDVNDYp
NRPHQWXMHWíDVNDYp
Cestu za historickým triumfem proklestila hattrickem Průchová QRUPiOQĨ´
PROTIVANOV Ve čtvrtém kole Moravskoslezské divize žen došlo na pikantní souboj Protivanova s Držovicemi. Ty po letním
odchdu hráček v každém zápase hrají o co možná nejčestnější
výsledek a v tomto utkání se jim to nakonec podařilo. S jasným favoritem zápasu držely Držovice krok až do padesáté minuty, kdy
především díky brankářce Jetelové držely nejtěsnější výsledek
0:1. Ve druhém poločase se pak přece jen projevila fyzická převaha a vyšší kvalita domácích. Protivanov si tak připsal premiérové
vítězství a v tabulce je nově čtvrtý se šesti body.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

derby Dominika Neherová
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BYLI JSME
U TOHO

desátou minutou třemi brankami
pojistily vítězství. Kdyby ovšem
byly efektivnější, mohl se zrodit opět
i dvojciferný výsledek.

Tomáš KALÁB
=½VDGQÉRNDPzLN\
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Karty byly jasně rozdány. Držovice,
které mají v podstatě polovinu kádru
právě v Protivanově, inkasovaly na domácí půdě v úvodních dvou zápasech
„desítku“. Jejich hlavní ambicí je především nastoupit a poté teprve uhrát
přijatelný výsledek. Protivanov, který
se pohybuje ve středu divizní tabulky,
musel urvat povinné tři body, otázkou
pouze bylo, jak si holky proti soupeřkám zastřílí. Souboji navíc dodávaly
prestiž právě letní události a malá přestřelka právě ve Večerníku, kdy se dnes
již bývalým fotbalistkám Držovic nelíbilo vyjádření trenéra Jetela...

9ÙYRM]½SDVX
Hrálo se od prvních minut prakticky
na jednu branku, Držovice se dostaly před domácí branku ojediněle
a gólmanku Bartoškovou prověřily obě hrotové hráčky Mekysková
a Benková. To brankářka Držovic
měla podstatně víc práce a rozhodně
se nenudila. První gól obdržela už
v sedmé minutě, pak ale držela dlouho svým spoluhráčkám přijatelné
jednobrankové manko. To se změnilo až po přestávce, kdy si domácí
fotbalistky mezi padesátou a sedm-

Už po šesti minutách se zleva opřela
do balónu Průchová a střelou pod
břevno zpoza hranice šestnáctky zaskočila brankářku Jetelovou – 1:0.
Její spoluhráčky mohly kontrovat
po pěti minutách, Mekysková našla před brankou Benkovou, jenže
domácí gólmanka byla na místě.
Na domácí straně hýřila aktivitou
především kapitánka Smyčková. Ve
vynikající pozici sama před brankářkou se ocitla Kejíková, Jetelová ji ale
bravurně vychytala. Včasným výběhem pak zabránila v šanci Smyčkové,
na druhé straně se po chybě domácí
obrany dostávala do šance Mekysková, nevyužila ji však. Pěkné sólo až
z obrany předvedla Tempírová, Jetelová byla opět na místě. V samém
závěru první půle dostala průnikovou přihrávku za obranu Vybralová,
mířila ale mimo branku.
V úvodu druhého dějství vyrazila
Jetelová na roh střelu Smyčkové. Po
nedůraze v prostoru před hranicí
šestnáctky se v 50. minutě dostala ke
střele Průchová a zvýšila náskok na
dvě branky – 2:0. Po hodině hry už
začaly být držovické fotbalistky vyčerpané a bylo to znát. Po vhazování
nechaly v 62. minutě ve vápně úplně
volnou Frömmlovou, která po zemi
přidala třetí branku a skóre uzavřela
o sedm minut později z levé strany
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střelou k tyči opět Průchová. Ta pak
ještě vyzkoušela překvapit Jetelovou
padáčkem pod břevno, gólmanka se
ale nachytat nedala.

(QVQ6QO¾w-CN¾D

exaktně odpískaná malá domů, která
se kopala z prostoru penaltové „tečky“, takže zeď držovických hráček
stála až na brankové čáře. Šance na
skórování se tak limitně blížila nule.

Michal SOBECKÝ

2VREQRVWXWN½QÉ
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Není zvykem vysoko hodnotit
strážce svatyně, který obdrží čtyři
branky. V současném rozpoložení
Držovic to je ovšem velice lichotivý
výsledek a lví podíl na něm má právě
Adéla Jetelová. Její výborný výkon,
kdy zabránila nejméně pěti dalším
brankám, vyniká ještě tím, že jde původně o stoperku, která se z nouze
musela na brankářku přeškolit. Kdyby byly všechny rekvalifikační kurzy
tak úspěšné, mohly by si personální
agentury jen blahopřát.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Utkání mělo pikantní nádech nejen
co do derby, když šlo o souboj dvou
ze tří zástupců prostějovského regionu, navíc se soupeřky zatraceně
dobře znaly. Protivanov má totiž ve
svých řadách množství držovických
hráček a dobře z těchto akvizic herně
profituje. Zajímavostí byla přísně, leč

PROTIVANOV Zápas, který sliboval říznou podívanou. To bylo
utkání mezi hráčkami Protivanova a Držovic. Proč? Především ze
dvou důvodů. Jednak šlo o derby,
zadruhé proti Držovicím nastoupila řada žen, které byly ještě nedávno hráčkami Držovic. Ty navíc potřebovaly bodovat, zatím
totiž nezískaly v novém ročníku
ani bod. I tak šlo ale podle kapitánky Držovic Dominiky Neherové (na snímku) o povedené vystoupení, které se nedá měřit jen
statistikami. „Já, kdybych mohla,
tak bych vychválila každou hráčku, kterou tam máme. Všechny
(QVQ6QO¾w-CN¾D
jsou skvělé,“ prohlásila po utkání
jedna z fotbalistek, jež i přes exo- ƔƔ Jak jste brala zápas proti nědus spoluhráček směrem do Pro- kterým svým bývalým spoluhráčkám? Bylo to podle vás hodně vytivanova zůstaly v Držovicích.
hecované?
„My i druhý tým jsme se chovaly
ƔƔ Jak hodnotíte zápas po herní normálně. A co se stalo, stalo se. Ale
stránce?
přišly k nám nové hráčky a spolu
„Zatím to byl nejlepší zápas, jaký dokážeme víc. Spíš jsme jen byly trojsme teď s holkami odehrály.“
chu nervózní.“
ƔƔV čem? Co jste se spoluhráčka- ƔƔ Víkend byl hodně deštivý. Pomi dělaly jinak?
depsalo se to i na povrchu?
„Víc jsme spolu komunikovaly na „Ani ne, jen byla trochu zima.“
hřišti a celkově jsme se taky zlep- ƔƔ Co udělat pro zvýšení efektišily fyzicky. Hlavně jsme měly vity týmu? Chybí vám zatím memotivaci a chtěly vyhrát, což se zihra?
bohužel nesplnilo. I tak je ale pro „Řekla bych, že to ukáže až čas. A to,
nás výhra, že vůbec hrajeme. Měly že spolu odehrajeme více zápasů.“
jsme skvělou brankářku Adélku Je- ƔƔJaký máte cíl do dalších soutěžtelovou, která vychytala velké šan- ních zápasů?
ce Protivanova. Nebýt jí, utkání by „Zkusit už vybojovat nějaký ten
skončilo hůř.“
bod.“ (úsměv)

Po deštivém víkendu hráčkám obou
týmů v pěkném sportovním areálu
v Protivanově vysvitlo sluníčko, což
podtrhlo pohodovou atmosféru celého utkání. Jestliže je něžné pohlaví
označováno jako emotivní, pak by
si na jejich zápas měli povinně dojít
někteří hráči eskáčka, aby se naučili,
jak si utkání bez nervů užít. Nepočetní diváci vytvořili velmi přátelskou atmosféru, kdy dokázali ocenit
i drobné parády s míčem hlavního
sudího. A především nediskutovali
a neuráželi soupeřova trenéra...

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
%URQLVODY37¤1©.6.3URWLYDQRY
„V utkání jsme neproměnili spoustu šancí, mohli jsme nastřílet klidně deset, patnáct branek. Trápí nás produktivita, nedáváme ani vyložené šance.
Holky také chtěly větší vyjádření své převahy, vždyť se hrálo prakticky na
jednu branku. V prvním poločase jsme měli vést aspoň o tři branky, hra by
pak byla klidnější. Ve druhém poločase už soupeřkám docházely síly, hra
se kouskovala množstvím faulů. Jinak jsem s hrou spokojen.“

7RP½v-(7(/6RNRO'UzRYLFH
„Pro nás je to určitě úspěch, v posledních dvou utkáních jsme dostali deset gólů. Holky se dnes vytáhly, bojovaly, zahrály perfektně
na to, že jsme do této sezóny vůbec neměli nastoupit. Těžko jsem to
dával dohromady, protože půl týmu mám tady v Protivanově. Pro
nás je výhra, že jsme vůbec do soutěže nastoupili a hrajeme. Holkám musím poděkovat za dobrý výkon.“

TJ Sokol Držovice
4:0
4. kolo Moravskoslezské divize žen – skupina „B“

SK Protivanov

Benková
Kostíková

Zapletalová

Kejíková

Bronislav
PTÁČNÍK

Tomáš
JETEL

Heinzová
Bartošková

Jarošová

Frömmlová

Šogorová

Průchová
Jetelová

Mekysková

Ledinská
Králová

Přikrylová
Smyčková

Brožovičová

Kašparová

Koledová

Branky: 7., 50., 69. Průchová, 62. Frömmlová
Střely na branku:
Střely mimo branku:

14

Rohové kopy:

PROTIVANOV

15
7

Neherová

Klimešová

Vybralová

4 : 0

DRŽOVICE

Branky: -

( 1 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Kouřílek – Procházka, Horák

Diváků: 45 Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: -

Střídání: Abrahámová, Langerová, Tempírová a Niklová

Střídání: Heinzová a Budajová

4

Rohové kopy:

1
2
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Předseda klubu cvrnkání kuliček
Hanácké trefy Lukáš Vlček
vzpomíná na začátky oddílu
PROSTĚJOV Nejspíš jen málokterý
sport má takovou minulost a lidovou
oblíbenost jako cvrnkání kuliček.
I když kuličky a sport, při tomhle
spojení možná nejednomu z vás vytane úsměv na tváři. Přesto se však
kuličkaření v České republice utěšeně rozvíjí a své nadšence si našlo taky
na Prostějovsku. Dokonce jich je
tolik, že před časem vznikl oddíl Hanácká trefa sídlící v Bedihošti. Ten se
mimo jiného věnuje právě soutěžím
ve cvrnkání do kuliček. Ba co víc, tak
velmi úspěšně, když v minulosti se
hodně dařilo juniorům, v roce 2014
získala jedna členka i ocenění Nováček klubu. Zakladatel a předseda Hanácké trefy Lukáš Vlček (na snímku)
tak měl o čem vyprávět.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jaké byly začátky cvrnkání? A co
předcházelo vzniku Hanácké trefy?
„Úplně náhodou jsem našel na internetu, že se pořádají kuličkové turnaje.
A tak jsem se na jeden vypravil. Když

jsem to viděl, řekl jsem si, že bych
mohl taky nějaké klání uspořádat. Tak
jsem udělal tři turnaje, první z nich
v Mostkovicích na hřišti. No a tam
začali chodit různí lidé, tak jsme se dali
dohromady. A nakonec se rozhodli, že
založíme Hanáckou trefu.“
yy Bylo těžké získat první nadšence?
„To ano. První turnaj jsem uspořádal
v Mostkovicích v roce 2011 a na něj
přišlo jen sedm lidí, následně podruhé deset. Bylo to tedy docela těžké, ze
začátku se všechno hodně dávalo dohromady různě přes známé, až potom
si k oddílu našli cestu ti, které to bavilo, sami přicházeli, že si o tom někde
přečetli. A z těch se potom poskládala
členská základna.“
yy Byl nějaký zlomový moment,
kdy jste si řekl, že klub založíte?
„V roce 2011 jsme uspořádali první turnaj. A v průběhu následujících
dvou let, protože Hanáckou trefu jsme
založili v roce 2013, jsme si řekli, že už
na turnaje lidé chodí, bylo jich okolo
pětadvaceti, a že bychom mohli něco
podniknout. Asi tam nebyl vyloženě
žádný zlom. Prostě jsme si řekli, že bychom do toho mohli jít, a tak se i stalo,
vyšlo to.“ (úsměv)
yy Podařilo se vám zlákat i někoho
z rodiny nebo z přátel?

„Většinou hrají naše partnerky nebo
partneři a děti. Ale ze širší rodiny, to se
přiznám, že ani ne. To spíš říkali, že kuličky jsou taková zvláštní zábava, byli
si to třeba jen vyzkoušet. Ale že by se
z nich stali pravidelní hráči, tak to ne.“
yy Zmiňujete děti, před časem na
turnaji v Bedihošti na Pavoukovi jste
říkal, že se k vám moc nehrnou...
„Když děti přijdou, tak je to baví. Ono
je to spíš tak, že když jsme začínali
v roce 2013, tak jsme měli spoustu
juniorů. Protože v té době my, co jsme
hráli, jsme často měli děti ještě v juniorském věku. Jednu dobu jsme ta
měli nejlepší juniory v republice. Oni
hrají kuličky dodnes, ale jak postupně
vyrostli, tak už nyní v soutěžích dospělých. (směje se) Je pravdou, že v současné době už se nám moc těch juniorů nedostává. Dá se říct, že nemáme
skoro žádné. Ne že by to přestali hrát,
prostě přešli mezi dospěláky. A noví
nejsou...“
yy Kolik máte tedy nyní hráčů? A jak
se Hanácké trefě daří?
„Myslím si, že celkem dobře. Jsme na
stabilní členské základně, přes třicet lidí
máme. K tomu máme ještě klub šipkařů,
kteří hrají ‚B‘ ligu Prostějovska. Ještě jsme
založili Klub deskových her a už čtyři
roky hrajeme také soutěže v Dominionu,

Bylo to docela těžké, ze začátku se to
dávalo hodně dohromady různě přes
známé. Až potom si našli cestu ti,
které to bavilo, sami přicházeli,
že si o tom třeba někde přečetli...

to je rovněž desková hra, má osm nebo „V podstatě člověk při tom může stát,
devět částí každý rok a získané body se klečet, ležet. Tahle věc není v pravisčítají. Takže ano, já jsem spokojedlech nijak řešena. Pravidly je řešeno,
ný.“ (úsměv)
že člověk musí vykonat cvrnk.
Takže ne jak se dřív hrávalo, že se kulička jen
potáhla prstem.
Musí cvrnk-

20090811394

Foto: Michal Sobecký

yy U sportů se často řeší, co by hráč
měl nebo neměl mít. Jak je tomu u kuliček? Předpokládám, že základem
jsou dobrá záda a pevná kolena?
„Tak hlavně pevná ruka. Ta kolena…
Je pravda, že většina z nás si k tomu
cvrnku kleká, ale zažil jsem i lidi, kteří
celou dobu stojí a jen se k tomu předklání.“
yy To tedy klobouk dolů...
„Zažil jsem i člověka, který odehrál
celý turnaj sedící na židli. Byl to takový korpulentnější pán, nemohl moc
chodit. On si tedy vždycky postavil
židličku a musím říct, dopadl tehdy
velice dobře. Ale zpět k vaší otázce.
Nejdůležitější je opravdu pevná ruka,
protože pokud namíříte, tak když s rukou jakkoli pohnete před cvrnkem,
tak kulička nejde tam, kam má. Potom
taky dobrý odhad při počátečním rozhozu. Myslím, že to jsou nejdůležitější
věci. Ten rozhoz je vůbec nejdůležitější, protože cílem je už při rozhozu
naházet co nejvíce kuliček ze startu
do důlku. Popřípadě co nejblíž. A docvrnkávání je už tak druhá fáze hry.“
yy Vrátím se k sedícímu závodníkovi. Jaké jsou v tomhle směru
pokyny? Může u toho třeba člověk
i ležet?

nout. Ale v jaké poloze při tom je, to je
úplně jedno. Vleže jsem ještě žádného
hráče nezažil. Ale říkám, ve stoje, někdo si klekne, někdo třeba jen dřepí, já
taky. To fakt záleží na každém, z jaké
pozice se mu nejlépe odcvrnkává.“
yy Padá názor, že lidé berou kuličky
jako zvláštní koníček. Setkali jste se
i s nějakou překvapivou reakcí?
„Stává se to. Když se s někým bavím,
zmíním kuličky a že pořádáme turnaj,
tak se stává, že se lidé pousmějí. Vůbec
ani nevěří, že se v takové aktivitě mo-

hou pořádat celorepublikové turnaje.
To se stává poměrně často. Na druhou
stranu je pravda, že když se někdo
nový přijde podívat, třeba s počátečním despektem, a vyzkouší si hru, tak
i od dospělých máme zpětnou vazbu,
že je to super, že se vrátili do dětských
let. A že si určitě zase přijdou zahrát.
Takže, když se o tomhle jenom mluví, tak to vzbuzuje úsměv na tváři. Ale
když někdo přijde a vyzkouší si to, tak
ho to většinou baví.“
yy Příchozí reagují pozdviženým
obočím?
„To se ani tak nedá říct. Stává se ale, že
přijdou rodiče s dětmi, které si jdou zahrát. S tím, že rodiče třeba vůbec neměli v plánu se turnaje aktivně zúčastnit.
A když jim to ukážeme a vyzkouší si
to, tak se často pak i sami zúčastní. To
se mi líbí, že se nakonec zapojí a mají
pak pozitivní zpětnou vazbu, že to není
špatný. S pozdviženým obočím sice
nechodí, spíše to považují za takovou
legraci. Nevěří, že by se v tom mohla
hrát celorepubliková liga, nevěří,
že bychom jeli na turnaj do Brna
nebo do Prahy a celý den tam hráli
kuličky.“ (směje se)
yy Klubu se tedy celkem
daří. Jaké jsou další cíle
do budoucna?
„Jak jsem říkal, máme sekci
kuliček, šipkařů a deskových
her. Další nový se zakládat
nechystáme. Spíš je naším cílem rozvíjet stávající činnost,
pokračovat, udržet šipkaře
v ‚B‘ lize. Abych řekl pravdu,
my teď ani nemáme žádný
větší cíl. Jsme aktuálně se současným stavem spokojení. Děláme to
pro zábavu, rádi se setkáváme. A to je
tak asi vše.“
yy Bylo pro vás velkou výzvou řídit vše na dálku, když jste se přesunul do Ostravy za prací?
(úsměv) „Vzhledem k tomu, že celkem rád jezdím autem a dojezdová
vzdálenost je hodina, tak ani ne. Já navíc jezdím do Prostějova často. A zatím mi to nečiní problémy skloubit
to s Hanáckou trefou. A to tam jsem
devátý rok.“

vizitka
LUKÁŠ VLČEK
✓ narodil se 27. prosince 1978 v Prostějově
✓ nadšenec do hraní kuliček, zakladatel a předseda
Hanácké trefy, které se věnuje také šipkám
a deskovým hrám
✓ vystudoval Střední školu podnikání a obchodu v Prostějově
✓ později studoval na vyšší odborné škole v Kunovicích
✓ jeho aktuálním oborem je obchodní činnost
✓ s cvrnkáním kuliček začal v roce 2011, kdy také uspořádal první turnaj
✓ v roce 2013 založil Hanáckou trefu, jejímž předsedou je doteď
✓ kromě kuliček se ve volném čase věnuje pasivně tenisu, má v oblibě jízdu
na kole, rovněž velmi rád cestuje
zajímavost: mezi jeho ne zcela obvyklé zábavy a koníčky patří tvorba
svíček, například z krystalického vosku

TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
ROMAN BALA

Hráč, který se poctivě snažil propracovat se do profesionálního fotbalu, na sebe rozhodně upozornil. Nejen
svědomitým plněním si povinností stopera, kde ve dvojici
s Bialkem působí kompaktním dojmem, ale stihl se
už zapsat i do střelecké listiny. Pro stopera nijak
běžná situace. Ve střelecké tabulce tak figurují dva
obránci s výzvou, aby se konečně přidali i útočníci.

MICHAL
ZAPLETAL
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MINIŠPÍL

Tomáš
KALÁB

ZNÁMKA
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GLOSA
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TOMÁŠ KALÁB
Čtyři červené karty v jednom zápase
se v profesionálním fotbale jistě nevidí každý den. O těch dvou ze závěru
utkání se netřeba rozepisovat, po
dvou žlutých kartách se to občas
stává. Pravda v případě záložníka
Tolna, který patří k nadějným
hráčům nováčka, na to stačilo něco
přes půl hodiny hry. Na pováženou je
ale ta první sada. Patřila totiž nikoli
k ojedinělým emočním výlevům této
sezóny. Začalo to už v prvním utkání s Blanskem přes Žižkov, tam
všude na hřišti bublaly emoce. Jistým
vysvětlením může být nízký věk týmu
a ještě ne zcela zažité profesionální
chování. Eskáčkem v nedávné minulosti prošla řada zkušených borců
od současného asistenta Hunala přes
Bureše, Pospíšila, Zelenku, Kroupu
až k Schusterovi. Těm jistě nechybělo
zdravé sebevědomí, přesto udrželi
nervy na uzdě. Určitou výjimkou byl
emotivní Janíček, ale nikdy nedošlo
k nějakým hromadným strkanicím.
Nebylo by dobré, aby se podobné scénky staly trvalou součástí místního
koloritu.

OKÉNKO ZASTTUPUJÍCÍHO KAPITÁNA
DQHESRKOHGHPPLFKDODVWĊtÖH
„Z naší strany to byl zápas dvou poločasů. V prvním poločase jsme se prezentovali
výborně, myslím, že to z naší strany mělo kvalitu, jediné, co chybělo, bylo přidat
ještě druhý a třetí gól. Šance jsme na to měli. Za první poločas jsme si první vítězství
zasloužili. Druhý poločas byl v našem podání zbytečně opatrný, nevím, jestli jsme se
obávali o výsledek. Nebylo to ono, zbytečně jsme se nechali v některých fázích zatlačit,
z toho pak vyplynula penalta proti nám. Jsou to pro nás ztracené dva body. Kdybychom
pokračovali ve výkonu z první půle, určitě bychom ty dva body neztratili. Vyloučení
Šimona Šmehyla bylo naprosto zbytečné, navíc ještě za stavu 1:0. Musíme zachovat
chladnou hlavu a nepouštět se do takových rozmíšek.“
Michal Stříž,
kapitán 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Konstelace byla přitom před utkáním
skvělá, trenér 1.SK Prostějov Pavel Šustr
měl k dispozici kromě dlouhodobě zraněného Suse kompletní kádr, dokonce
ještě rozšířený o útočníka Jakuba Rolince.
Ten po překonání zdravotních problémů
nakonec uzavřel se svým staronovým klubem novou smlouvu. A také proti Táborsku na posledních dvacet minut nastoupil.
Jelikož bylo z čeho vybírat, dal kouč důvěru evidentně hráčům, kteří měli na rovněž
mladý a běhavý tým druhého nováčka
soutěže platit. Proto vsadil spíše na rychlostní než silové typy hráčů, počínaje stoperskou dvojicí, v níž důvěru dostali mladíci Bala a Bialek. O křídelní hru po čáře
se měli starat Zapletal s Langerem a zakončovat na hrotu pak Píchal se Ziklem.
Oba soupeři nastoupili na trávník, který
byl zcela logicky poznamenán předchozím počasím. Vytrvalý déšť, který

naštěstí v poledne ustal, podklad docela
promáčel. „Zápas byl na měkkém terénu
hodně fyzicky náročný,“ poznamenal po
zápase trenér Táborska Miloslav Brožek.
Fyzickou kondici měli především domácí docela „naběhanou“, absence zápasu
ve Vlašimi byla kompenzována jen tréninkovými jednotkami.
A právě hlad po utkání byl zcela patrný
v úvodních pasážích hry. Prakticky po deseti minutách mohlo být o výsledku rozhodnuto. Jenže nebylo a to, co přišlo po
změně stran, bylo hodně těžké racionálně pochopit. Domácí se totiž naprosto
vzdali toho, co je v první půli zdobilo, přenechali soupeři iniciativu a v některých
pasážích se doslova nebyli schopni dostat
přes půlící čáru. Bylo z toho opět čekání
na průšvih, který i v podání nepříliš her-

Do hry naskočil
i navrátilec Rolinc
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ně kvalitního Táborska prostě musel
přijít. A je úplně jedno, jestli na sebe vzal
podobu poněkud úzkostlivě odpískané
penalty. Rozhodčí byl ten poslední, který
by tentokrát chtěl eskáčko poškodit, stačí
si vzpomenout na komedii, kterou rozhodčí sehráli s domácím týmem rovněž
proti Táborsku na podzim doku 2016.
Co naplat, že se v posledních minutách svěřenci trenéra Šustra vzepjali
k výraznému tlaku, který od půlící čáry
podporoval i brankář Mucha. Problém
prostějovského týmu, kterým je proměňování šancí, totiž zatvrzele pokračuje
bez ohledu na složení mužstva a realizačního týmu. Je ale třeba připomenout, že
výsledek nevisel na dvou šancích střída-

jícího Šteigla, ten měl rozhodnout třeba
stejným počtem šancí ještě do poločasu
Píchal. A dost možná by nedošlo ani na
karetní extempore.
Jestliže se při malém počtu účastníků
před sezónou naznačovalo, že každý
výsledek bude hodně důležitý, pak je
potřeba na rovinu přiznat, že eskáčku
pomalu začíná ujíždět vlak. Má ze sebou už třetinu podzimní porce utkání
a absence výhry při třech remízách je
prostě znát. A nejen v tabulce. Nejlepší očistnou kůrou pro sebevědomí
jednotlivců i týmu jako celku by jistě
bylo vítězství v Jihlavě, které má z minulých zápasů prostějovský fotbal dozajista co vracet.
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PROSTĚJOV Kolikrát se už v souvislosti s fotbalovým Prostějovem psalo
o zápase dvou poločasů? Cifra by to
byla zajímavá, každopádně zápas s Táborskem se přesně vešel do této šablony. Úvod téměř snový, rychlá branka,
válcování soupeře, převaha, množství
šancí. Jenže nevyužitých a soupeř se
po přestávce dal dohromady. Dokonce natolik, že eskáčko prakticky k ničemu nepustil a po přísně odpískané penaltě i vyrovnal. Závěrečný tlak vyšel
naprázdno, i když Šteigl nebyl dvakrát
daleko od vítězné branky. Kaňkou na
utkání byly hned čtyři červené karty.

Tomáš KALÁB
Oba týmy si hned v úvodu vyzkoušely rohové kopy a tato standardní situace vedla
domácí barvy k úspěchu. Po centru míč
na zadní tyči tečoval stoper Bala a míč si
pozvolna přece jen našel cestu za brankovou čáru – 1:0. Hosté byli v následující
fázi zápasu na ručník, jenže eskáčko toho
nevyužilo. Po deseti minutách si na levé

straně našel míč Zapletal, brankář Slávik
míč jen vyrazil a dobíhající Píchal dorážel
z první, jenže trefil znovu jen gólmana Táborska. Na opačné straně pokus o brejk
zakončil Musiol vydařenou střelou, kterou musel Mucha vytěsnit nad břevno na
rohový kop. Do slibné pozice pílil Langer,
jenže včas vyběhl brankář Slávik. Po Střížově centru se dostal před brankou k hlavičce Zikl, míč skončil v brankářově náruči. Deset minut před přestávkou zahrozili
i Táborští, jejich pokusy, včetně toho Musiolova, zblokovala domácí obrana.
Do poločasu ještě přišly dva pěkné momenty na obou stranách. Nejprve utekl
Píchal, jenže jeho technickou střelu vystihl Slávik a nedovolil domácím navýšit
náskok. V poslední minutě načechral od
rohového praporku Kučera míč na Navrátila, ten rozvlnil síť jen z boční strany.
Po změně stran se začali hosté z Tábora
více osmělovat a Plachý sice zakončil,
ale značně nepřesně. Vzrušení pak
nepřinesly branky, nýbrž strkanice po
faulu hostí, kdy Šmehyl neudržel nervy na uzdě a oplatil Musiolův políček,
což znamenalo vyloučení na obou
stranách. Že je fotbal přece jen hezčí,
dokázal vzápětí Zapletal, který míč

z přímého kopu poslal opravdu jen těsně vedle. Tlak Táborska se stupňoval
a Kučera zpoza šestnáctky solidní střelou vyzkoušel postřeh Muchy.
Pasivita se nakonec eskáčku vymstila.
Po další šanci Táborska míč trefil ruku
obránce a z nařízeného pokutového
kopu Kučera vyrovnal – 1:1. O chvíli
později přišel na hřiště Šteigl jako žolík
v závěrečném náporu a málem se to
vyplatilo. Zapletal předtím opět dobře

rozehrál přímý kop, který vyboxoval do
prostoru Slávik. Pak to zkusil technicky
právě Šteigl a Slávik se musel hodně
natáhnout, aby míč vytlačil těsně nad
břevno. Na začátku nastavení odešli
z hřiště postupně Spáčil a Tolno za dvě
žluté karty. A v úplném závěru tentokrát
čistě orazítkoval břevno opět Šteigl, jenže na vítěznou branku to už nestačilo.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
F:NL najdete na straně 27

Pozápasové hodnocení trenérù
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Utkání rozhodl první poločas, kdy jsme šli rychle do vedení po standardní situaci.
Dokázali jsme si vytvořit tři stoprocentní šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve
druhém poločase jsme nenavázali na výkon z toho prvního, trošku jsme se začali obávat o výsledek, z toho pramenily ztráty. Po jednom našem nedůrazu se soupeř dostal
k nám do šestnáctky a nešťastně trefil ruku bránícího hráče. Penalta, vyrovnání na 1:1
a naše hra pak navíc po nedisciplinovanosti Šmehyla, který byl zbytečně vyloučen,
neměla tu správnou kvalitu, nedokázali jsme soupeře přehrát a bohužel ztratili další
body v domácím zápase.“
0LORVODY%52l(. - asistent trenéra FC MAS Táborsko:
„Zápas byl velmi hektický, hodně se toho událo, takže to možná bylo zajímavé i pro
diváky. V prvním poločase byli domácí lepší, vytvořili si šance, ale neproměnili je. To
je z mého pohledu příčina toho, proč zápas nevyhráli. V prvním poločase jsme na
tom nebyli dobře pohybově, v novém složení jsme se trochu sehrávali a měli s tím
problém. Ve druhém poločase se z naší strany hrál minimálně vyrovnaný fotbal, kdy
oba týmy chvíli tahali za kratší konec. Výrazně jsme přidali a přispěli ke slušné kvalitě
tohoto utkání. Máme první bod, z tohoto prostředí si jej strašně vážím, Prostějov má
velmi dobrý tým. Přijeli jsme sem vyhrát, ale jsme moc rádi za remízu.“

Å%\ORWRSURPĘGRFHODVORçLWp´RKOtçtVH-DNXE5ROLQF
PROSTĚJOV Staronový přírůstek do kádru Prostějova. Útočník
Jakub Rolinc (na snímku) se v sestavě eskáčka neobjevil od zápasu s Duklou Praha koncem června minulé sezóny a od té doby
mohla jeho fotbalovou budoucnost hádat tak leda věštkyně
z karet. Nepříjemné zranění se nakonec podařilo vyléčit a po téměř třech měsících přišla také nová smlouva. Rolinc v 1.SK zůstává, nový kontrakt má do konce června příštího roku, a bude i na
něm, aby si forvardi vylepšili zatím nulovou střeleckou bilanci.

Na pokuty
nejsou peníze!
Prostějov (tok) – Nesportovní
chování fanoušků z „kotle“ začíná být pro eskáčko docela problém. Jejich nesportovní chování
z utkání proti Žižkovu neuniklo
pozornosti disciplinární komise
a ta vyměřila Prostějovu pokutu
15 tisíc korun. Když se po vyloučení dvojice hráčů v druhé půli
opět vzedmuly emoce, šel pokřikující diváky krotit sportovní ředitel Ladislav Dudík. „Já vás prosím, abyste těch výroků nechali.
Příště můžeme dostat pokutu
padesát tisíc a na to peníze nemáme,“ snažil se klidně apelovat
na levý kraj hlavní tribuny.

PROSTĚJOV Po porážce s Viktorií Žižkov už to mělo přijít. Vítězství
a tříbodový zisk by si eskáčko svou hrou jistě zasloužilo, jenže proti
byla nejprve koronavirová nákaza v týmu Vlašimi. Domácí zápas
sTáborskem, do té doby asi nejslabším celkem čtrnáctičlenného druholigového pelotonu, měl být tím správným odrazovým můstkem. Jenže
opět nebyl. Další plichta je hodně málo, zvlášť když utkání bylo pro
Hanáky tak dobře rozehrané. Bodový deficit tak bude třeba napravit už
v pátek večer v Jihlavě (o preview k tomuto utkání čtěte na straně 35
dnešního vydání, kde najdete i informace k losu MOL Cupu).

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
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yy Můžete nejdříve rekapitulovat,
jak jste prožil fotbalové léto, protože
v závěrečných zápasech minulé sezóny jste se už v sestavě neobjevoval?
„Byla to pro mě docela složitá situace.
K třicátému červnu mi v Prostějově
končila smlouva, už předtím jsme se
bavili o smlouvě nové a už to vypada-

lo, že se domluvíme. Jenže pak jsem
se v zápase s Duklou Praha koncem
června zranil a posledních pět zápasů
jsem nenastoupil. Jednání o smlouvě se
v tomto okamžiku zadrhla, měl jsem se
co nejrychleji dát do pořádku. Mezitím
jsem s eskáčkem trénoval, až teď jsme se
domluvili na smlouvě a jsem zpátky.“
yyTo zranění bylo dlouhodobějšího
rázu? O co přesně šlo?
„Zlomeninu třetího článku nártu, léčení
mělo trvat osm týdnů. Léčba se nakonec urychlila a po šesti týdnech jsem
se zapojil do tréninku. Pak ještě nastala
pauza, kdy jsem řešil jednu nabídku,

která přišla zvenčí, ale nakonec jsme se
domluvili s Prostějovem. Momentálně
jsem fit a doufám, že mi zdraví vydrží.“
yy Letní změny v eskáčku jste sledoval přece jen trochu z ústraní,
jaký je váš dojem?
„Trenér je pracovitý, přišlo hodně mladých
kluků, s nimiž z jeho předchozího působení
u mládeže Zbrojovky Brno umí pracovat.
Tým je kvalitní a myslím si, že se to usadí.
Vzhledem k mládí ovšem chybí zkušenost,
což se konečně ukázalo i v tomto zápase,
který jsme nedotáhli do vítězného konce.“
yy V případě eskáčka se už mnohokrát stalo, že odehrálo zápas dvou
úplně rozdílných poločasů. Čím si
to vysvětlujete?
„Kdybychom do poločasu dali ještě
aspoň jeden gól, tak druhý poločas vypadal úplně jinak. Po přestávce jsme se
zbytečně stáhli, z lavičky to bylo dobře
patrné, nevím, jestli jsme se báli o výsledek, snad jsme si mysleli, že to nedohrajeme. Byla to chyba, měli jsme hrát

aktivněji a soupeř nás za to potrestal.
Myslím si ale, že penalta byla hodně
přísně odpískaná, ale na to se nelze vymlouvat. Každopádně je to škoda, ztratili jsme tříbodový zápas.“
yyNastoupil jste na posledních dvacet
minut po hodně dlouhé době do reálného zápasu, jak jste se na hřišti cítil?
„Už v týdnu při trénincích jsem se cítil kondičně dobře. Trenér přemýšlel
i o variantě, že by mě nasadil do základní sestavy, ale nakonec jsme se bavili, že
nastoupím ke konci na nějakých dvacet
třicet minut. Cítím se v pořádku, uvidíme, co přinesou další zápasy.“
yy Co vy osobně očekáváte od jakéhosi restartu v týmu Prostějova, čeho
bystechtěldosáhnoutvosobnírovině?
„Doufám, že začneme sbírat body, že se
bude dařit nejen týmu, ale i mně osobně. Do zimní přestávky už moc zápasů
není, takže se to už snad zlomí. Přál
bych si, aby se mi dařilo střelecky a mohl
tím týmu pomoci.“

basketbal

46

HRÁČ

www.vecernikpv.cz

NEJVÍCE ODCHODŮ MĚLO OLOMOUCKO A SVITAVY

VEČERNÍKU

Sonda do šaten týmů
Kooperativy NBL

5$'29$1.28´,/
Po dvou hodně nepovedených výkonech se rozehrávač BK Olomoucko ukázal v lepším světle
a naznačil své možnosti. K osmnácti bodům
přidal jedenáct doskoků a získal první
double-double v sezóně. Třikrát doskočil
míč a proměnil hned čtyři trojky ze šesti
střeleckých pokusů. Snažil se také táhnout
útoky Olomoucka, škoda je, že neproměnil
ani jeden ze dvou trestných hodů.

PROSTĚJOV Hodně složitě skládaly sestavy před novou sezónou
kluby v basketbalové NBL. Zpočátku se přestupovalo především
v rámci soutěže, s blížícím se startem ročníku začaly přicházet i zahraniční akvizice. Pořádný průvan v kabině zažilo především zdejší
BK Olomoucko a Tuři ze Svitav. Z těchto kabin odešlo devět hráčů.
Původní zpravodajství

NEMANJA
BEZBRADICA

pro Večerník
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„To číslo vypadá jako vysoké, ale je to
dáno tím, že jsme několik změn udělali
v průběhu minulé sezóny, kdy přišlo
trio Rose, Shelton a Arrington. Počítalo se, že u nás zůstanou pouze do
konce ročníku,“ vysvětlil velký počet
odchodů sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek, podle něhož

by za normální situace bylo číslo
ještě menší. „Kdyby se například
těžce nezranil Malik Morgan, určitě bychom jednali o tom, aby u nás
zůstal. Některé věci se prostě nedají
naplánovat.“
Původně se kvůli koronavirové
pandemii příliš nepředpokládalo,
že v nejvyšší domácí soutěži budou
v aktuálním ročníku figurovat ve
větším počtu hráči ze Spojených
států. Nakonec je v týmech dvanáct
Američanů. Celkově do ligy nasko-

Foto: www.bkolomoucko.cz

čilo osmadvacet cizinců, o sedm
méně než loni. Patnáct z Evropy,
jediným zámořským basketbalistou, kromě Američanů, je Kanaďan
Justus Alleyn hrající v Ostravě. Kvótu pěti cizinců využil naplno pouze
Nymburk. „Také u nás mají cizinci
menší zastoupení než v předešlých

KAMIL
ŠVRDLÍK

letech. Je to logické. Podařilo se nám
získat dva hráče z naší ligy a do ligy
posunuli další hráče z mládežnického BCM Orli Prostějov. Až když
byla kostra pohromadě, začali jsme
hledat za hranicemi,“ popsal způsob
posilování kádru Pekárek.
Do Olomoucka přišel Leon Šantelj a Nemanja Bezbradica. Dva cizince mají také
Pardubice, Svitavy a USK Praha, jediného Brno a čistě s tuzemskou sestavou
hraje Opava a Děčín. Pět týmů má v kádru minimálně tři zahraniční basketbalisty.
„Nemusí to být konečné číslo. Umím si
představit, že se týmy budou v sezóně
podle vývoje posilovat,“ vyjádřil svůj názor sportovní manažer BK Olomoucko.
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Na Tatranu pro první
YÙKUXYHQNX
Ostrava (lv) – Další zájezd na sever
Moravy čeká hráče BK Olomoucko.
Na konci týdne se představí v Ostravě. Duel 6. kola Kooperativa NBL
začíná v hale Tatranu v sobotu 3.
října v 17.30 hodin. „Nová huť je zatím hodně nečitelná. Stačí se podívat
na její výsledky v domácím prostředí. Prohrála s Královskými Sokoly
z Hradce Králové, v posledním
domácím vystoupení ale porazila
Svitavy. U Ostravy platí, že záleží na
momentální formě v konkrétní den.
Prostředí Tatranu je specifické, chceme ale vyhrát. Bude to ovšem boj,“
odhaduje kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček.

¶VSÈvQÙYVWXS2UOÕ
GRSUYQÉOLJ\
Pardubice (lv) – Díky odloženému utkání s Brnem vstoupili
basketbalisté BCM Orli Prostějov
do nové sezóny v první lize až ve
2. kole na půdě BK Vividbooks
Pardubice. V zápase bohatém na
body vyhráli 110:102, přičemž základem úspěchu byl kvalitní první
poločas, který Orli vyhráli 62:47.
Deset minut před koncem dokonce vedli o sedmnáct bodů, v poslední čtvrtině ale museli odolávat
náporu domácích, kteří dokázali
snížit až na rozdíl čtyř bodů. Závěr
duelu si přesto basketbalisté Prostějova pohlídali a zvládli vítěznou
premiéru v nové sezóně.

OPAVA Basketbalisté BK Olomoucko nedokázali navázat na
předchozí kvalitní výkony a v rámci
4. kola Kooperativa NBL prohráli
70:101 na půdě Opavy. Do poločasu
středečního vystoupení se ještě drželi na dostřel, po obrátce ale rychle
přišli o naději na dobrý výsledek.
Skóre otevřel trojkou Gniadek a naznačil,
že domácí opět budou spoléhat na kvalitní střelbu z dálky. Po pěti minutách už
hosté prohrávali 6:13 a nemohli se dostat
do odpovídajícího herního tempa. Svým
uměním je trápil především Šiřina, který
stačil za šest minut na palubovce dát devět bodů a nakonec se zastavil na 32 bo-

dech. Zlepšení přišlo až v závěru periody,
kdy trojka Feštra a koš Palyzy přinesly snížení místy dvouciferné ztráty na 16:23.
Olomoucko dělalo, co mohlo, aby se
k soupeři přiblížilo. Feštr měl už ve 13.
minutě na svém kontě deset bodů, o dvě
minuty později ho mezi dvoucifernými
střelci doplnil Pekárek. Ani to nestačilo na dorovnání výsledku. I zásluhou
opavského Slavíka, který se opakovaně
prosadil z nájezdu. V závěru ještě Slezané
potrestali několik chyb Hanáků a díky
tomu v poločase vedli 46:37.
Do druhé půle vstoupila Opava sérií
osmi bodů v řadě a získala patřičné sebevědomí. Ve 24. minutě už Jurečka po

PROSTĚJOV Nesmírně vyrovnaný duel nabídlo utkání 5. kola basketbalové ligy mezi Olomouckem
a Pardubicemi. Domácí sice většinu
času sobotního měření sil sice vedli,
nakonec se však museli smířit s porážkou 93:94, kterou těžkou trojkou
z dálky zařídil Vyoral.

a Pardubice toho uměly využít. Čtyři
sekundy před první pauzou se trefil bývalý hráč Olomoucka Dunans a po jeho
trojce Hanáci vedli pouze 31:29.
Ve druhé části se soupeři zlepšili v defenzivě a body přece jen na obou stranách
naskakovaly pomaleji. Ve 14. minutě se
už zdálo, že domácí soupeři výrazněji
odskočí. Po koši Bezbradici vedli 42:34,
Východočeši ale odpověděli sérií šesti
bodů v řadě a vyrovnaný souboj pokračoval. Pardubice se v jednom případě
dokonce dostaly na rozdíl jediného
bodu, až trojka Palyzy ve 20. minutě přinesla navýšení náskoku na 53:49.
Stačila jediná minuta třetí čtvrtiny a hosté zásluhou čtyř bodů Dunanse vyrov-

BK OP
BK OL

101:70
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NA TISKOVCE...
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trestných hodech zvyšoval domácí ve- „S výkonem jsem velmi spokojený. Opět nás táhl Jakub Šiřina, ale tentokrát se přii další hráči. Přeskákali jsme Olomoucko o dvaadvacet doskoků, to je opravdu
dení na 59:39, ve stejné minutě se navíc dali
velice slušné číslo. Velký kredit si vysloužil Honza Švandrlík, který skvěle ubránil
v sestavě Olomoucka vyfauloval Šantelj Lukáše Palyzu a ještě přidal čtrnáct vstřelených bodů. Už první poločas byl povea o všem podstatném bylo prakticky dený, rozhodl nástup do druhého poločasu, kdy jsme soupeři ještě více odskočili.“
rozhodnuto. Domácí hráli v klidu a vel3UHGUDJ%(1¤(. s%.2ORPRXFNR
ké pohodě, na koše soupeře pravidelně „Opava byla prostě lepší a to prakticky ve všem. Naši hráči se vydali ze všech sil
odpovídali, což se projevilo na skóre v předchozím utkání proti Nymburku a síle Opavanů nebyli schopni konkurovat.
Neubránili jsme Šiřinu a propadli na doskoku. Měli jsme špatný začátek, pak se ale tý70:52 deset minut před koncem.
podařilo vrátit a do poločasu bylo všechno otevřené. Ve druhém poločase už byl
V závěru už Slezané dominovali, jejich mu
na palubovce jenom jeden tým. Po třech minutách třetí čtvrtiny už nebylo o co hrát.“
soupeř naopak dohrával ve velkém
Statistiky z utkání najdete
útlumu. Střelecky se nedařilo obvyk- dva body dal Bezbradica, který strávil
na straně 26
lým oporám Palyzovi a Váňovi a jen na hřišti pouze třináct minut.
(lv)

'RPiFtSRUiÿNX]DítGLOSDUGXELFNĄ9\RUDO
Ladislav VALNÝ

Hodně divokou úvodní pasáž odstartoval trojkou hostující Heřman. Domácí
prohrávali do 4. Minuty, něž trojkou
vyrovnal Váňa, pak překlopil skóre další
střelou z dálky Kouřil. Hanáci v dalším
průběhu čtvrtiny měli několikrát náskok
pěti bodů, nebyli však důslední v obraně

BK OL
BK PAR

93:94
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nali na 53:53, podobný kousek o chvíli „Je to pro nás trošku krutá porážka, protože jsme třiatřicet minut vedli. Ale hraje se
později ukázal také domácí kapitán na čtyřicet minut a nám koncovka nevyšla. V obraně jsme neubránili jednoduché
Palyza. Pěti body v řadě zajistil svému situace a v útoku se nepodařilo vymyslet nějaké šikovné zakončení. Závěr střetnutí
nás nezastihl v optimální pohodě. Tým na chvíli ztratil koncentraci, už mu docházely
týmu vedení 62:57, výraznější nápor síly a to se nakonec ve výsledku odrazilo.“
Olomoucka ani to nepřineslo. Pardubi$GDP.219$/,1.$ s%.-,33DUGXELFH
ce se dokázaly zase dotáhnout, v průbě- „Nevstoupili jsme do utkání špatně, ale nedařilo se nám v obraně, kde nás domácí
hu 30. minuty snížily na 69:68 a za toho- rozebírali na prvočísla. Po přestávce to už bylo lepší. V závěru jsme byli šťastnější,
to stavu se šlo do závěrečné periody.
byla to odměna za předchozí zápas s Nymburkem, který jsme prohráli po hodDo poslední části dali hráči Olomoucka ně dobrém výkonu. Koncovku obstaral Vyoral, který takové situace vyhledává.
maximum zbývající energie a snažili se Tentokrát mu to vyšlo, prodal své zkušenosti.
Statistiky z utkání
co nejrychleji rozhodnout. Po trojce Bez- Dvě a půl minuty před koncem ale Vyoa výsledkový servis Kooperativy NBL
bradici vedli ve 33. minutě 77:72, pak do- ral snížil na 89:91 a stejný hráč pak pronajdete a straně 26
konce 89:81 po bodech stejného hráče. vedl v samotném závěru dokonalý obrat.

Å5R]KRGODQDåHåSDWQiREUDQDGRSRORĀDVX´
PROSTĚJOVTřetím nejlepším střelcem Olomoucka v dosavadním průběhu sezóny
je František Váňa (na snímku) s průměrem 15,3 bodu na zápas. Jeho jedenáct
bodů a tři trojky ale na vítězství nad Pardubicemi nestačily.„Je to pro nás
zklamání. Prohrát o bod, to zamrzí,“ posteskl si křídelník Hanáků.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Foto: BK Olomoucko

Ladislav
VALNÝ

ƔƔ Utkání rozhodly poslední střely. Soupeř je
proměnil, Olomoucko ne. Jak to bolí?
„Jsme pochopitelně zklamaní. Chvěli jsme vyhrát, věřili, že je to v našich silách, že na soupeře
máme. Dlouho to tak i vypadalo. Ale poslední
střely nerozhodly.“
ƔƔ Kde nastal problém, který vás stál vítězství?
„Bylo to především o naší obraně v prvním poločase. Pardubice sice dávaly i těžké střely, ale

KRGQRWLO9iłD

my jsme pod vlastním košem špatně rotovali
a umožnili soupeři skórovat. Proto byl výsledek v poslední čtvrtině vyrovnaný a koncovku
soupeř zvládl lépe.“
ƔƔ Nepomohlo ani průběžné vedení o osm
bodů. Proč to nestačilo?
„Protože jsme za tohoto stavu nedokázali ubránit další dva útoky soupeře. Mohl to být úplně
jiný zápas. Celkový výsledek ukazuje, že nej-

víc se toho během zápasu odehrálo v obraně.
A tam to bylo špatné.“
ƔƔ Celkové výkony ale tak špatné nejsou,
přesto máte tři porážky. Co tomu říkáte?
„Po Nymburku jsme měli docela radost, že
jsme až na první čtvrtinu hráli vážně dobře. Ale
byla z toho porážka podobná té poslední. Výkon je jedna věc, ale hraje se na vítězství a ne na
to, jak na hřišti vypadáme...“
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PROSTĚJOV Domácí loučení s Ligovým pohárem družstev
mužů ČR 2020 vyšlo nohejbalistům TJ Sokol I Prostějov nad
očekávání dobře. V předposledním 9. kole elitní Divize I přivítali TJ Sokol Holice, a byť jim chyběli čtyři zranění členové základní sestavy, přesto dlouho bojovali o senzační remízu. V závěru už sice odpadli a nakonec
podlehli 3:6, i tak ale zanechali příznivý dojem z maximálně odbojované bitvy.

SO PRO
SO HOL

3:6

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Původně se mělo hrát na venkovním kurtu u sokolovny na Skálově
náměstí, kde však po vydatných deštích zůstala v době začátku střetnutí
metrová kaluž u sítě. Organizátoři

ji sice umně vymetli, leč antukový
podklad byl na kritickém místě nadále nebezpečný a hrozil zraněním,
proto sudí rozhodli o přesunutí duelu do nedaleké tělocvičny ZŠ v ulici
Palackého.
Tam Hanáci předvedli výborný start,
když úvodní dvojice Ladislav Pírek Tomáš Roba parádním výkonem
zdolala Mrákavu s Červinkou 10:8,
10:6. Druhá dvojka Petr Deutsch David Pořízek vzápětí nestačila vynikajícímu Kopovi s Pohlem 5:10,
3:10, čímž se vývoj zápasu jal otáčet.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Nastoupili jsme bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy, což by se mělo zákonitě projevit na výkonu i výsledku. Obzvlášť
proti kompletnímu týmu extraligových Holic v čele s vynikajícími Pavlem Kopem a Jakubem Mrákavou. Naštěstí už nejsme
v elitní divizi Ligového poháru žádným otloukánkem, naopak kluci si i na tak silné soupeře již věří mnohem víc než dřív. To se
ukázalo především v první dvojce Ladi Pírka s Tomášem Robou, v plonku Lukáše Pírka s Michalem Růžičkou a samozřejmě
v singlu, kde skvělou formu opět potvrdil Tom Roba suverénním smetením Mrákavy. Premiérově během letošní soutěže jsme se
tak dostali v některém zápase na průběžný stav 3:3. A přestože závěr patřil přece jen lepším hostům, já před výkonem svých
svěřenců hluboce smekám. Řada členů naší momentální sestavy ligové soutěže ještě nikdy nehrála, ale bojovali jako lvi a ukázali
i jistou nohejbalovou dovednost. Jako tým jsme podali určitě nejlepší výkon celé téhle sezóny a zároveň ukázali, že na tuto soutěž
můžeme při lepší přípravě a doplnění kádru mít. Chválím úplně všechny kluky za nesmírně obětavé, kvalitní výkony.“

32:23

HOLEŠOV, PROSTĚJOV Zahajovací duel před týdnem jim zrušila koronavirová hrozba u soupeře,
střetnutí druhého kola 2. ligy skupiny Jižní Morava 2020/2021 už
házenkáři TJ Sokol II Prostějov
v nedělním dopoledni normálně
odehráli. Silný Holešov je na své

Jeho svěřenci zpočátku i vedli, byť
těsně. „Do patnácté minuty jsme
předváděli fakt dobrý výkon a drželi
vyrovnaný stav 6:6. Potom nám domácí odskočili na rozhodující rozdíl,
který po přestávce narostl až na devět gólů,“ popisoval Černíček.
Hanáci však nerezignovali, naopak
mač ještě částečně zdramatizovali.
„Uprostřed druhého poločasu se
nám povedlo šňůrou čtyř branek
snížit z 22:13 na 22:17 a tím jsme

dřív, neboť ke střetnutí úvodního
extraligového dějství do Ústí nad
Labem přicestoval v nekompletní
sestavě a s odřenýma ušima vydřel
aspoň remízu 8:8.
„Nemám z toho dobrý pocit, protože
Děčín vystupuje jako adept na zlato
a potom hned v prvním utkání neobsadí dvě váhové kategorie. Nevím, jaké
měli problémy, ale je mi ze současného přetrvávajícího stavu boxerského
sportu v České republice smutno. My
v Prostějově se snažíme postupnými
kroky leccos zlepšit, bohužel odezva
z jiných oddílů je často chabá,“ posteskl si šéftrenér BC DTJ Petr Novotný.

Na dnešní podvečer svolal do prostějovské boxárny v Krasické ulici už
druhé extraligové sparingy, jež budou
kvalitní přípravou právě na nadcházející bitvu v polabském městě. „Uvidíme,
kteří kluci na sparingy dorazí a v jakém
stavu. Otestujeme jejich formu i zdravotní stav, na základě získaných informací pak určím sestavu pro děčínský
zápas,“ prozradil Novotný.
V ringu na severu Čech půjde o střet
dvou spolufavoritů elitní týmové soutěže naší země. „Záleží však, jak k tomu
soupeř přistoupí. My každopádně
chceme postavit co nejsilnější mančaft, byť třeba zase i trochu omlazený.

2. kolo

3. kolo
sobota 3. øíjna, 17.00 hodin:

4. kolo
sobota 10. øíjna, 17.00 hodin:
2GTHGMVPÊHQTOWRQVXTFKNKRTQVK*QNKEÊO6QO¾w4QDC\KUMGOFXQWDQFčRąKFčUVQL
PÆRQT¾åEG
Foto: Marek Sonnevend

v singlu nedal žádnou šanci Mrákavovi, po triumfu dvakrát 10:5 bylo
tedy srovnáno na průběžných 3:3!
Teprve poté se ve zbytku utkání
projevila vyšší herní úroveň favorizovaných Východočechů. Třetí trojici ovládli dominantně 5:10 a 3:10,
čtvrtou trojku po dalším srdnatém
odporu prostějovských válečníků
dvakrát 7:10. Načež tečku za celým

mačem udělala čtvrtá dvojice neporazitelného Kopa s výsledkem 5:10,
5:10. I tak sklidilo sedm statečných
borců Sokola I zasloužený aplaus
nejvěrnějších fanoušků.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Ligového poháru najdete
na straně 26, nohejbalisté „jedničky“ jej uzavřou v sobotu 3. října
od 14.00 hodin ve Vsetíně.

Holešov donutili na hřiště vrátit své
největší opory, které už odpočívaly
na lavičce. Koncovku si domácí následně pohlídali, přesto můžeme mít
ze zápasu slušný pocit i my,“ pravil
kouč „dvojky“. Za výkon vyzdvihl
kromě obvyklých tahounů Jiřího
Kosiny a Davida Jurečky ještě gólmana Jiřího Hrubého a Pavla Šestořáda na pivotu. „Pavel měl stoprocentní střelbu 5/5, velmi příjemně
mě překvapil,“ ocenil Černíček.

Ve 3. dějství druholigové soutěže
přivítají prostějovští muži Újezd
u Brna. Hrát se má tuto sobotu 3.
října od 19.30 hodin.
Házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK mají střetnutí v Bohunicích odloženo na 28. října, a tak po
týdenním volnu nastoupí rovněž
doma proti Velkému Meziříčí v neděli 4. října od 10.30 hodin. (son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 46
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PROSTĚJOV Těsným vítězstvím
10:6 nad Plzní nedávno vykročili
boxeři BC DTJ Prostějov ke splnění jasného cíle pro aktuální sezónu:
znovu vyhrát extraligu družstev
mužů ČR! Další krok na této cestě
napříč ročníkem 2020/21 teď pojedou udělat do Děčína, kde je čeká
zápas 2. kola nejvyšší české soutěže.
Důležitý mač propukne v neděli 4.
října od 14.00 hodin. Právě se Severočechy bojovali Hanáci o mistrovský titul už loni, než minulou
sezónu předčasně utnul koronavirus. Momentálně to však vypadá, že
Armex není v takové pohodě jako

-QUVGNGE PC *CPÆ t /CNQO÷ąKEG
$TPQd$q2TQUV÷LQXt8GNMÆ/G\KąÊ
éÊ  +XCPéKEGt·LG\FW$TPC
1NQOQWEt*QNGwQX5QMQN6GNPKEG
t6CVTCP$QJWPKEG-WąKOt,WNK¾PQX
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NQO÷ąKEG$t$QJWPKEG  1NQ
OQWEt-WąKO PGF÷NG 
6GNPKEGt*QNGwQX 

Prostìjovští házenkáøi bez osmi chybìjících hráèù
DEBAKL v Holešovì NEPØIPUSTILI
palubovce porazil 32:23 (16:8),
což se ve značně nekompletní sestavě hostí dalo považovat za přijatelný výsledek.
„Z různých důvodů nám chybělo
osm hráčů, proto jsem měl ze zápasu
velké obavy. V daném složení jsme
však favoritovi byli důstojným soupeřem a nepřipustili žádný debakl,
proto utkání hodnotím relativně
spokojeně,“ konstatoval hlavní trenér Sokola II Tomáš Černíček.

1. kolo
(odehráno):

(odehráno):

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2020

TJ HOL
S PV

Los podzimu
YHOL]HK½]HQÅPXzÕ
JM 2020/2021

*QNGwQX t 2TQUV÷LQX $QJWPKEG t
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  8GNMÆ /G\KąÊéÊ t 6GNPKEG
+XCPéKEG t -WąKO ,WNK¾PQX t /CNQ
O÷ąKEGd$q·LG\FW$TPCt1NQOQWE

V trojicích sice domácí makali ze
všech sil, nicméně Ladislav Pírek Michal Růžička - Miroslav Růžička
nevyzráli na Mrákavovo trio docela
těsně 8:10, 6:10 a Roba, Deutsch,
Pořízek okusili kvality Kopa a spol.
poměrem 7:10, 4:10. Leč tímhle
zdaleka nic nekončilo, právě naopak.
Do plonkové dvojice totiž naskočil
po boku Michala Růžičky poraněný
a tím obětavější Lukáš Pírek, aby
tohle duo nečekaně přejelo Příhodu
s Konečným 10:8, 10:5. A vzápětí
Tomáš Roba úžasným výkonem

Pozápasové hodnocení trenéra
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1. kolo (odehráno): %&'7-3URVWČMRY±3DEOR%R[LQJ3O]HĖ6.36HYHUÒVWt
QDG/DEHP±$UPH['ČþtQ
2. kolo, DĜtMQD$UPH['ČþtQ±%&'7-3URVWČMRY QHGČOHKRGLQ 
%R[7HDP'XEQLFDQDG9iKRP±6.36HYHUÒVWtQDG/DEHP
3. kolo, DĜtMQD %&'7-3URVWČMRY±%R[7HDP'XEQLFDQDG9iKRP3DEOR
%R[LQJ3O]HĖ±$UPH['ČþtQ
4. kolo, DOLVWRSDGX 6.36HYHUÒVWtQDG/DEHP±%&'7-3URVWČMRY%R[
7HDP'XEQLFDQDG9iKRP±3DEOR%R[LQJ3O]HĖ
5. kolo, DSURVLQFH3DEOR%R[LQJ3O]HĖ±6.36HYHUÒVWtQDG/DEHP$UPH[
'ČþtQ±%R[7HDP'XEQLFDQDG9iKRP
3R]QiPND2GYHW\EXGRXQiVOHGRYDWYQRYpPNDOHQGiĜQtPURFH]iSDVRYp
WHUPtQ\VHWHSUYHVWDQRYt

A rozhodně půjdeme tvrdě za vítěz- zapojí slovenský nováček. „Dubnica
stvím, po kterém toužíme pokaždé,“ nad Váhom bude určitě silná, do české
zdůraznil Novotný, podle jehož ná- extraligy by měla vnést víc kvality.“
zoru se do boje o prvenství rozhodně
(son)

*QNGwQXt-QUVGNGE PGF÷NG
  -WąKO t 2TQUV÷LQX PGF÷NG
 8GNMÆ/G\KąÊéÊt/C
NQO÷ąKEG $ +XCPéKEG t 1NQOQWE
,WNK¾PQXt$QJWPKEG PGF÷NG
 ·LG\FW$TPCt6GNPKEG PG
F÷NG

5. kolo,
sobota 17. øíjna, 17.00 hodin:
2TQUV÷LQXt+XCPéKEG  -QUVG
NGEt·LG\FW$TPC PGF÷NG
 1NQOQWEt,WNK¾PQX  
/CNQO÷ąKEG $ t *QNGwQX  
$QJWPKEGt8GNMÆ/G\KąÊéÊ 
  6GNPKEG t -WąKO  

6. kolo
nedìle 25. øíjna, 16.00 hodin:
1NQOQWEt2TQUV÷LQX-WąKOt-QU
VGNGE   +XCPéKEG t 6GNPKEG
UQDQVC    *QNGwQX t
$QJWPKEG  ,WNK¾PQXt8GNMÆ
/G\KąÊéÊ  ·LG\FW$TPCt/C
NQO÷ąKEG$ 
7. kolo
sobota 31. øíjna, 17.00 hodin:
2TQUV÷LQXt,WNK¾PQX  -QUVG
NGEt+XCPéKEG PGF÷NG 
8GNMÆ /G\KąÊéÊ t *QNGwQX /CNQO÷
ąKEG$t-WąKO  $QJWPKEGt
·LG\FW$TPC PGF÷NG 
6GNPKEG t 1NQOQWE PGF÷NG  

8. kolo
sobota 14. listopadu, 17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t 6GNPKEG   1NQ
OQWE t -QUVGNGE PGF÷NG  
  +XCPéKEG t /CNQO÷ąKEG $
,WNK¾PQXt*QNGwQX PGF÷NG
  ·LG\F W $TPC t 8GNMÆ /G
\KąÊéÊ PGF÷NG -WąKO
t$QJWPKEG PGF÷NG
9. kolo
sobota 21. listopadu, 17.00 hodin:
-QUVGNGE t 2TQUV÷LQX PGF÷NG 
 8GNMÆ/G\KąÊéÊt-WąKO
/CNQO÷ąKEG $ t 1NQOQWE  
*QNGwQXt·LG\FW$TPC PGF÷NG
 $QJWPKEGt+XCPéKEG 
 6GNPKEGt,WNK¾PQX PG
F÷NG
10. kolo
sobota 28. listopadu, 17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t /CNQO÷ąKEG $  
6GNPKEGt-QUVGNGE PGF÷NG
  +XCPéKEG t 8GNMÆ /G\KąÊéÊ
,WNK¾PQXt·LG\FW$TPC PGF÷NG
   1NQOQWE t $QJWPKEG
    -WąKO t *QNGwQX
PGF÷NG
11. kolo
sobota 5. prosince, 17.00 hodin:
-QUVGNGEt,WNK¾PQX PGF÷NG
  $QJWPKEG t 2TQUV÷LQX PG
F÷NG     8GNMÆ /G\KąÊéÊ
t1NQOQWE/CNQO÷ąKEG$t6GNPKEG
 +XCPéKEGt*QNGwQX  
·LG\FW$TPCt-WąKO PGF÷NG
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