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MÁTE RÁDI
HELENU
VONDRÁČKOVOU?
PROSTĚJOV
MÁ SPOJENÝ
S JEDNÍM MUŽEM!
EXKLUZIVNÍ INTERVIEW
ČTĚTE NA STRANĚ 14

+NWUVTCéPÊHQVQTHEQO

➢

20100211542

20100211543

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S MARCELOU ŽUPKOVOU ČTĚTE
NA DVOUSTRANĚ 08-09, KDE TAKÉ
NAJDETE AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

20092511523

20100211541

20100211540

PROSTĚJOV Zákeřný koronavirus si nevybírá a
hrozí nám všem! Své o tom ví členka Rady statutárního města Prostějova Marcela Župková. Ta v
minulých týdnech prodělala nákazu covid-19 na
plné pecky a Večerníku se svěřila s pocity, které
během izolace prožívala.„Moc jsem se nehlídala
a koronavirus mě za to potrestal,“ připouští prostějovská radní.
Foto: archív Večerníku
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Kraj hledá
podnikatele roku
Prostějov (mls) – Už patnáctý
ročník soutěže EY Podnikatel roku
Olomouckého kraje odstartoval
v těchto dnech. „Letošní rok je pro
řadu podnikatelů asi nejtěžší, jaký si
vůbec mohli představit. Podnikání
je ale hlavně o překonávání překážek,“ uvědomuje si hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Nominovat podnikatele do soutěže
může kdokoliv, nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře
na stránkách www.podnikatelroku.
cz. Tam je k dispozici také přihláška
pro podnikatele. Uzávěrka přihlášek
i nominací je 21. října 2020. Jméno
držitele titulu EY Podnikatel roku
2020 Olomouckého kraje zveřejní
organizátoři v průběhu února příštího roku. Výsledky národního finále
budou vyhlášeny 2. března 2021.

Chystá se velké
stìhování hasièù
Prostějov (mls) – OZákladna prostějovských profesionálních hasičů
a záchranné služby ve Wolkerově
ulici již kapacitně nestačí. Jak již Večerník informoval, Olomoucký kraj
tak plánuje stavbu nového objektu,
který by se měl nacházet v Brněnské
ulici a měl by také sloužit ke vzdělávání veřejnosti v oblasti mimořádných situací. Nyní vedení hejtmanství v dané záležitosti udělalo první
krok a plánuje vyčlenit první dva
miliony korun na přípravu předmětné projektové dokumentace.

Bobøi ve Vrahovicích?
Prostějov (mik) – Hned několik
občanů Vrahovic spatřilo v říčce
Romži dvojici bobrů a svěřilo se
s těmito poznatky naší redakci. Je to
možné? Přestože se toto tvrzení nepodařilo ověřit, proč místním lidem
nevěřit. Nicméně na další zavolání
je Večerník už připraven s fotoaparátem vyrazit k Romži!

www.vecernikpv.cz
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Foto: Martina Nysk

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV„Budulínku, dej mi
hrášku, povozím tě na ocásku.“
Dokonalá ilustrace této všeobecně známé dětské říkanky
vznikla v rámci projektu Coco
a její dobrodružství. Jeho výsledkem bude fotografický kalendář, který si bude možné objednat na internetu. „Částkou
deset tisíc korun z jeho prodeje bychom rádi podpořili
Kolpingovu rodinu Smečno
a jejich aktivity. Zbytek by měl
sloužit ke zbudování a údržbě
chovného zařízení pro lišku
Coco,“ nastínil Radomil Holík,
který za celým projektem stojí. Kalendáře ve formátu A3 by
měly být k mání od listopadu
letošního roku. Prostě, liška
Coco je hodná, Budulínek se
nemusí ničeho bát.

Agentura 0ĚVWVNpPXUR]SRÿWXSRPŢæHVEĚUKXE
Hledá se každá koruna, která by
znovu zaplnila městskou pokladnu.
Prostějovští konšelé po výprodeji
obrazů z galerie přišli na další nápad, jak zalátat díry v radničním
rozpočtu. Je všeobecně známo, že
město vlastní tisíce hektarů lesa, ze
kterých by se daly vyždímat miliony
korun navíc.
„Když pomineme prachy z těžby dřeva, kdy nyní kácíme jeden
strom za druhým, dají se z našich
lesů opravdu vytřískat další peníze.

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

•• Úterý ••
Zkrat po letech. Co se v mládí naučíš, ve stáří ti může pořádně pokazit život...
Jaroslav Novotný se závažnějšího přestupku dopustil už coby šestnáctiletý kluk.
Pak si dal na dlouhou dobu pokoj, problémy měl „jen“ s alkoholem, kvůli němuž
přišel o práci řidiče autobusu. Přesto se protloukal, jak se dalo, až do chvíle, kdy
přišel o práci a dlužil na nájemném. Tehdy vzal odhozenou láhev piva a uhodil jí
ženu, kterou následně okradl o kabelku. Nyní kvůli tomu skončil u soudu.
•• Středa ••
Vidíme, co chceme vidět. „Situace našich armád je kromobyčejně příznivá,“ komentuje opakovaně u mapy Vlastimil Brodský v roli nacistického politruka další
ústup fašistických vojsk ve filmu Ostře sledované vlaky. Na příkladu této postavy
je dokonale vidět, že přání bývá otcem myšlenky častěji, než jsme ochotni si připustit. Přání diváků vidět na velkém plátně snímek jednoho z nejlepších režisérů
československé historie Jiřího Menzela vyslyšelo kino Metro 70.
•• Čtvrtek ••
Masaryk a židovské vtipy. Pan Kohn jde po parku a najednou mu shůry spadne
na klopu ptačí hovínko. Zastaví se, podívá se na ně a povídá: „To jsem celej já.
Jinejm zpívá...“ Židovské anekdoty v sobě mají neobyčejné kouzlo i proto, že vtipně komentují náš „normální“ život. O židovství se zajímal i první československý
prezident T. G. Masaryk. Za jeho návštěvou „svaté země“ se ohlíží výstava, jejíž
vernisáž proběhla ve Špalíčku prostějovského muzea.
•• Pátek ••
Anarchisté mezi námi. Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali... Je to zhruba deset let, co se toto heslo objevilo na zdech jistých měst. Tehdy
někteří mysleli, že se jedná o „nejnovější produkt lidové moudrosti a skepse“. Autorkou citátu je však americká anarchistka Emma Goldman narozená už v roce
1869! Co z toho v den zahájení krajských voleb vyplývá? Že lidé v demokracii
budou skeptičtí vždy a za všech okolností. Snad je to tak i dobře.
•• Sobota ••
Zapomínaný návod k přežití. „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život,“ praví jedno moudré čínské přísloví.
Naše generace již pomalu zapomíná tajemství lovu, který byl pro mnohé z našich
předků nezbytnou podmínkou přežití. Připomenout si jej mohli lidé na myslivecké akci v Kobeřicích, kde se lovilo s dravými ptáky.
•• Neděle ••
Konec legrace. „Když někdo chápe přísloví doslovně, může to vést k tragédii.
Znám případ muže, kterého pětkrát přivezli do nemocnice zle potrhaného, neboť tvrdil, že pes, který štěká, nekouše,“ vypráví doktor Vlach v románu Saturnin.
Jeho divadelní swingovou podobu v režii Ondřeje Havelky diváci prostějovského
divadla vyprodali, kvůli karanténě v souboru se však nakonec nekonalo.

Za co? Za houby, které tady rostou
ladem a kromě pár houbařských
pomatenců si jich nikdo nevšímá,“
dumá primátor Prostějova Francimór Kopačka, jehož návrh radní
s potleskem schválili. „O houby je
v potravinářském průmyslu enormní zájem a za pravé hřiby, křemenáče nebo václavky platí zpracovatelské firmy doslova hříšné peníze.
Podal jsem radním návrh, že bychom houby v městských lesích sbírali a prodávali. Bylo to schváleno
jednomyslně s tím, že se akorát zamyslíme, kdo je pro nás bude sbírat,“
dodal první muž Prostějova.
A v tom je právě háček. V lesích města Prostějova rostou každoročně desítky tun všech možných druhů hub.

KRIMI
Ü½NGJ

Tento způsob, jak si vydělat,
rozhodně nedoporučujeme. Šestačtyřicetiletá žena
si sjednala hned 14 půjček,
čímž si nadělala obrovské
dluhy a navíc podvedla společnosti, které jí prostředky
zapůjčily. Výsledná škoda
tak činí těžko uvěřitelných
více jak milion korun.

Jak je ale dostat z lesa? „Já osobně si
myslím, že bychom do sběru měli zapojit všechny pracovníky magistrátu,
tedy úředníky a úřednice. Projednáme
to ještě s tajemnicí úřadu, ale myslím si,
že ta nebude proti. Sama je totiž náruživá houbařka,“ sdělil Agentuře Hóser
Jiří Nikamnepospíchal, první náměstek primátora Prostějova.
A tajemnice magistrátu skutečně
nebyla proti. „Denně mě trápí skutečnost, že úředníci a úřednice našeho úřadu nevyužívají plně pracovní
dobu a flákají se. Takže udělat něco
pro město by mělo být povinností
každého. Teď už je asi pozdě, protože houbařská sezóna je pryč. Ale
od příštího roku od června bude mít
každý úředník magistrátu povinnost

strávit v lese čtyři hodiny denně a přinést alespoň jeden plný koš hub. Ty
se budou odevzdávat přímo na
radnici, kde už bude čekat kamion
zpracovatelské firmy,“ prozradila
Blanka Odsloužilová. „Počítáme
s tím, že každoročně za houby vyinkasujeme až padesát milionů
korun. Úředníci města z této částky
budou mít pětiprocentní provizi,“
uzavřel toto téma primátor Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku
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Nezaměstnaných méně. V září se
celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil na 15
448 osob, počet hlášených volných
pracovních míst klesl na 7 876 a podíl nezaměstnaných pak na hodnotu
3,6 %. Vyplývá to z aktuálních statistických dat vydaných v pátek 2. října
Úřadem práce ČR.
CO NÁS UDIVILO…
Utekl i s miliony? Vzal miliony
korun, které si půjčil od kamarádů
i bankovních společností, a zmizel. Tak se zachoval dvaatřicetiletý
Martin Valenta z Prostějova. Koncem srpna přitom měl odsouzený
podvodník nastoupit do vězení.
Ale neučinil tak a policisté proto
po něm vyhlásili pátrání. Můžeme
se jen ptát, proč nejsou takoví lidé
více pod kontrolou...
ZACHYTILI JSME

5

Tolik provozoven na Prostějovsku letos uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Prodejny nebo výrobny potravin se provinily proti předpisům
špatnou hygienou nebo výskytem myšího trusu.
ZAUJAL NÁS...

DANIEL
MERON

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

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.

JANA SKÁCELOVÁ
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se narodila 13. srpna 1975 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. října 2020. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 45 do 50 let, měří mezi 165 až
170 centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.

Foto: internet

Zase tak často se nestává, aby Prostějov navštívil velvyslanec. Ten
izraelský, Daniel Meron, je tady
však pomalu jako doma. Tentokrát byl přítomný vernisáži výstavy Masaryk ve Svaté zemi, která
byla spuštěna v Galerii Špalíček.
ZASLECHLI JSME…

„LIDÉ NÁM NADÁVAJÍ,
JAKO BYCHOM ZA TO
MOHLI SNAD MY.“
Starosta Mostkovic Jaroslav Peška se
setkal s kritikou kolařů ohledně průjezdu biokoridoru Hloučela. Kolaři
však pláčou na špatném hrobě.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 21/11 °C
Eliška

¶WHUÙ

17/11 °C

Støeda

15/8 °C

Hanuš
Justýna

Podvodnice nyní uvízla
nejen ve finanční spirále,
ale i v chapadlech policie.
Za své skutky jí nyní hrozí
trest odnětí svobody až osmi
roků. Takže, krátkodobé
a hlavně nezákonné řešení
životní situace se této ženě
opravdu nevyplatilo.

DAVID SVOBODA
se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. září 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 15 do 16 let, měří mezi 176
a 182 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé, vlnité vlasy.

Ètvrtek 16/10 °C
Věra

Pátek

17/9 °C
Štefan, Sára

Sobota

17/8 °C

Mariana

Nedìle 18/11 °C
Andrej
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska. Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Šéfgrafik: Milan Fojt (sefgrafik@vecernikpv.cz). Grafik: Zuzana Brázdilová (grafika@vecernikpv.cz), Kateřina Marková
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a předplatné: Lenka Rychlíková (608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

32'92'1¨.

7RMHDOHSUHYËW

Babičku

0"36%±3í7"+¡

okradl

u hrobu!

PROSTĚJOV Patří mu pořádně dát
rákoskou a zavřít až zčerná! Jenže zřejmě nějaký čas potrvá, než ho policie
dopadne. Řeč je o zatím neznámém
prevítovi, který minulý pátek okradl
stařenku na městském hřbitově v Prostějově.
„V pátek druhého října odpoledne navštívila sedmaosmdesátiletá seniorka
prostějovský hřbitov. „Při údržbě hrobu
si stařenka odložil svou kabelku. Neznámý pachatel využil nestřeženou chvilku
a seniorku okradl. Z kabelky jí odcizil
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zpravodajství
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Utekl i s miliony?
+NWUVTCEGTHEQO

peněženku a příruční taštičku s finanční
hotovostí 3 900 korun, osobními doklady a také platební kartou. Svým jednáním způsobil škodu za 4 000 korun,“
popsala odsouzeníhodný skutek Tereza
Neubauerová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté nyní případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud se neznaboha
podaří vypátrat, hrozí mu až dva roky
vězení.
(mik)

PROSTĚJOV Vzal prachy a zmizel.
Tak se zachoval dvaatřicetiletý Martin Valenta z Prostějova. Koncem
srpna měl odsouzený podvodník
nastoupit do vězení. Ale neučinil
tak a policisté proto po něm vyhlásili pátrání.
Podle informací Večerníku měl před
svým útěkem nadělat dluhy výrazně
převyšující milion korun. Peníze podvodným způsobem mámil nejen z lidí,
ale i z bank. Po pravomocném odsouzení jej měl v úterý 29. září čekat další
soud. Od svého kamaráda, který mu
dlouho pomáhal, si měl vypůjčit zhruba 1,5 milionu korun. Kromě toho se za
něj měl vydávat při sjednávání dalších
půjček. K hlavnímu líčení se však poli-

Po MARTINU
VALENTOVI
policisté
pátrají od konce
letošního srpna

(QVQ2è4

cií hledaný muž nedostavil a nepodal
o sobě ani žádnou zprávu. K příkazu
dodání do výkonu trestu tak v jeho
případě přibyl i příkaz k zatčení. „Hlav-

ní líčení v této věci bylo odročeno na
24. listopadu,“ prozradila soudkyně Ivona Otrubová.
Pátrání po Martinu Valentovi policisté vyhlásili 27. srpna 2020. Hledaný je asi 168 centimetrů vysoký, má
modré oči, hnědé vlnité vlasy a měl
plnovous. Pokud by o něm lidé měli
nějakou zprávu, pak mohou kontaktovat linku 158 nebo zavolat přímo
prostějovským kriminalistům na telefon 974 781 326.
(mls)
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V pátek a v sobotu proběhly volby do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. Děkuji
každému, kdo se vydal do
volební místnosti a hlasoval
o budoucnosti našeho regionu. Vím, že to tentokrát
kvůli epidemické situaci nebylo jednoduché. O to více
si vážím všech voličů, kteří
svého práva využili. Poděkování míří také ke všem
občanům, kteří ocenili moji
práci pro Olomoucký kraj
a pro město Prostějov svým
preferenčním hlasem. Beru
to jako závazek do nadcházejícího období.

František JURA,

RTKO¾VQTUVCVWV¾TPÊJQ
O÷UVC2TQUV÷LQX

9UDKRYLÎW®]XĚ®GHVtWN\SRQLÿHQëFKDXW
PROSTĚJOV To musel udělat neskutečný lotr! Desítky majitelů aut z Vrahovic nyní zuří nad počínáním stále neznámého
vandala, který v několika ulicích ostrým předmětem poničil
desítky osobních vozidel nebo dodávek. Na jednom z automobilů dokonce prořezal všechny pneumatiky. Nezjištěný
gauner řádil ve Vrahovicích podle policie v noci z pondělí 28.
na úterý 29. září. Vandal se stal terčem zloby i dvou komunálních politiků, kteří v této části Prostějova bydlí.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Poškrábané karoserie, ulomená
nebo zkroucená zrcátky, propíchnuté pneumatiky. Zatím nedopadený šílenec řádil v noci na úterý
v ulicích kpt. Nálepky, Josefa Suka,
0G\P¾OÆOWXCPFCNQXKRCFN[XG8TCJQXKEÊEJ\CQD÷ċFGUÊVM[XQ\K
Ivana Olbrachta, Hanačka a v dalFGNiMQF[RčLFQW\ąGLO÷FQUVCVKUÊEčMQTWP
ších lokalitách Vrahovic. „Poško
ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
zeny jsou desítky vozidel a podle
mého názoru půjde o statisícové
žet obě ruce. Já jen Pavel Dopita, který bydlí právě
škody. Poblíž mého domu ten
doufám a věřím, že v ulici kpt. Nálepky.
idiot ostrým předmětem, možná škody pak utrpěla další voziho policie vypátrá,“ Jeho sousedem je náměstek primánožem, poškrábal po celém ob- dla v okolí. Mně osobně poničil SPD a pak také i mé vlastní.
sdělil exkluzivně tora Prostějova Jiří Rozehnal. „Provodu zcela nové BMW, výrazné vandal dvě auta, jedno volební Takovému hajzlíkovi patří zpřerá- Večerníku prostějovský zastupitel sím Večerník o zveřejnění žádosti

o pomoc při hledání pachatele a také
obyvatele, aby byli všímaví a při
podezření volali městskou policii
a zároveň, aby všichni poškození,
kteří tak dosud neučinili, nahlásili
událost Policii ČR,“ vyzval veřejnost
Rozehnal, který přiznal, že magistrát
uvažuje o vypsání odměny pro toho,
kdo policii dovede k pachateli tohoto vandalského činu.
Sociální sítě a facebooková stránka
Naše Vrahovice jsou zaplněny ostrými vyhlášeními poškozených. „Pracky
urazit,“ vzkazuje prozatím neznámému lotrovi například Helena Večerková.
K případu se bohužel zatím podrobně nevyjadřuje prostějovská policie.
„Můžeme potvrdit, že jsme přijali
oznámení o poškození několika
osobních automobilů v Prostějově-Vrahovicích přes noc z 28. na 29.
září. Případ šetříme pro podezření
z přečinu poškození cizí věci a po
pachateli pátráme. Pokud by vaši
čtenáři mohli přispět k jeho odhalení a dopadení, rádi jejich informace
přijmeme,“ odpověděl stručně na
dotaz Večerníku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.

Audit potvrdil finanční nesrovnalosti v Národním domě

64'560ª1<0/'0ª EXKLUZIVNĚ

200930011534

PROSTĚJOV Nad bývalým ředitelem Národního domu v Prostějově se stahují mračna! Jak
Večerník už dvakrát informoval, účetní audit odhalil během
ročního působení Jiřího Hlocha
značné finanční nesrovnalosti
v hospodaření této obecně prospěšné společnosti. Přestože
z různých stran a z různých úst
zaznívají nejrůznější sumy, vedení magistrátu částku nechce
komentovat. Ovšem jak jsme
se nyní exkluzivně dozvěděli,
správní a dozorčí rada Národního domu podala na exšéfa trestní oznámení!

PCGZąGFKVGNG ,KąÊJQ
*NQEJC

dy ještě představitelé
města i správní rady
Národního domu
nechtěli zveřejňovat
důvody, proč musel
balit kufry. Dnes se
to už ví. Padaly na
něj stížnosti nejen
od personálu kvůli
nevhodnému chování,
ale hlavním důvodem
se staly finanční nesrovnalosti v účetnictví.
Michal KADLEC >>>
Dokončení na
Ve funkci ředitele Národního straně 19
domu se Jiří Hloch ohřál pouze
5RT¾XPÊCFQ\QTéÊTCFC0¾TQFPÊJQFQOWRQFCNCRTQUVąGFPKEVXÊOCFXQM¾VPÊMCPEGN¾ąGPCDÚXCNÆJQąGFKVGNG,KąÊJQ
něco málo přes rok, když byl letos
*NQEJCVTGUVPÊQ\P¾OGPÊ(KPCPéPÊOKPGUTQXPCNQUVOKUGVCMDWFG\CDÚXCVRQNKEKG
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
23. června z funkce odvolán. Teh-

pohled zpátky
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ČECHY POD KOSÍŘEM Byl to
obrovský úspěch! Zámek v Čechách pod Kosířem zhruba před
rokem zvítězil v anketě Památka
roku 2019. Dokázal tak uspět
v hlasování, kam bylo nominováno 14 unikátních míst z celé ČR.
Stalo se tak díky hromadnému
hlasování lidí pocházejících hlavně z prostě regionu. S odstupem
času Večerník zajímalo, jak se
toto ocenění projevilo na letošní
turistické sezóně, kterou fatálním způsobem ovlivnila opatření
proti šíření koronaviru.
Zámku v Čechách pod Kosířem
se před rokem podařilo uspět v tak
silné konkurenci, jakou představovaly historická budova Národního
muzea v Praze, národní hřebčín
v Kladrubech či například velkolepý

Napsáno

à

pred

4. 10. 2010

klášter Teplá. „Za podporu od lidí
jsme byli opravdu vděčni, i proto
jsme se snažili získaný titul nějakým
způsobem využít. Díky němu si nás
ještě více začala všímat celostátní média, byli jsme třeba pozváni
do Dobrého rána v České televizi,
zařazeni do seznamu Dosud neobjevených skvostů pro sezónu 2020
vydaných agenturou CzechTourism
a bylo toho mnohem více. Když
se tohle vše sečte, tak nám to velice pomáhá, abychom se dostali do
povědomí lidí z celé republiky a pomalu i ze zahraničí. Pokud pak někdo pojede po dálnici, uvidí hnědou
ceduli zvoucí na zámek a spojí si to
s něčím, o čem už dříve něco viděl,
tak se spíše rozhodne pro návštěvu.
Tak tomu bylo v případě mnohých
našich návštěvníků,“ vyjádřil se Mar-

tin Váňa, kastelán zámku v Čechách
pod Kosířem, na který letos zavítalo
mimo jiné mnoho lidí z Ostravska
či jižní Moravy. „Ze zahraničí jsme
navzdory omezení turistického ruchu evidovali návštěvníky z Polska,
Slovenska, Velké Británie, a dokonce
i z USA,“ dodal Váňa, jenž připojil
také zajímavou perličku. „Zástupce
agentury CzechTourism nás informoval o tom, že mnoho Číňanů
miluje anglické parky, za nimiž jsou
ochotni cestovat po celém světě.
Jsou pak rádi, pokud objeví nějaký
pro ně dosud neznámý. V budoucnu
tak prý není vyloučeno, že by mohli dorazit také k nám do Čech pod
Kosířem. Takže uvidíme, vše bude
samozřejmě záležet na vývoji situace
kolem koronaviru,“ pousmál se kastelán.
(mls)

PROSTĚJOV Ani vydatné deště
letošního roku to nezachránily!
Prostějov se znovu potýká s problémem usychajících stromů.
Tentokrát se jedná konkrétně
o listnáče v Palackého ulici a našince také hodně mrzí skutečnost,
že je již z poloviny uhynulý také
památný strom mezi lázněmi a sokolovnou v Blahoslavově ulici.
Zatímco prvně jmenovaný hodlá
magistrát pokácet, památný jírovec se bude snažit zachránit a částečně tak eliminovat tento veřejný
STÍN MINULOSTI.
Stromy vysázené podél silnice a u základní školy v Palackého ulici jsou ve
špatném stavu již delší dobu. „Jejich
kontrolu provádí odborná arboristická firma a na základě jejího posudku
jsou stromy ošetřovány. Dřeviny se
nacházejí v těsné blízkosti frekventované komunikace, která je v zimním
období intenzivně chemicky ošetřována, což stromům neprospívá. Aktuálně tak správce zeleně zabezpečí do
31. října ořezání suchých větví, načež
d řeviny budou posouzeny a s největší pravděpodobností bude podána
žádost na odbor životního prostředí
o kácení,“ potvrdila situaci v Palackého ulici Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku
města prostějovského magistrátu. Co
bude dál? „Po prověření podzemního
vedení všech inženýrských sítí zvážíme případnou dosadbu uličního stromořadí,“ nastínila Klimková.

U SOKOLOVNY!
2CO¾VPÚUVTQOWUQMQNQXP[LG\RQNQXKP[WUEJNÚOCIKUVT¾VUGJQDWFGUPCåKV
\CEJT¾PKV
2x foto: Michal Kadlec

Daleko více ale Prostějovany mrzí
fakt, že výrazně hyne také památný
jírovec mezi lázněmi a sokolovnou
v Blahoslavově ulici. „Trpěl nešetrným uložením stavebního materiálu u kmene stromu při nedávné
rekonstrukci objektu. Po deštích
pak došlo k prosáknutí ke kořenům
a strom začíná usychat,“ upozornila
radní Libuše Mišovicová z Prostějova. Jasně tak pojmenovala skutečnost, která kromě sucha mohla
mít vliv na postupné hynutí památného jírovce. To ostatně potvrzuje
i vedoucí odboru správy majetku.
„Nešetrné uložení stavebního materiálu u kmene památného stromu
jírovec maďal rostoucího za budovou sokolovny bylo předáno k řešení odboru životního prostředí,
který je kompetentní tuto situaci
řešit. Vlastník pozemku zastoupený

odborem správy a údržby majetku
města na základě zjištění dřevokazné houby v prostoru kořenového
systému a u báze kmene objednal
aktuální posouzení zdravotního
stavu památného stromu, které
proběhlo v červnu tohoto roku.
Odborná firma provedla kontrolu
zdravotního stavu stromu a doporučila provést detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké
techniky, bezpečnostní řez, lokální
redukce z důvodu stabilizace a přístrojový test stromu. Jakmile bude
proveden přístrojový test stromu,
rozhodne odborná firma o jeho dalším případném ošetření,“ popsala
opatření Alexandra Klímková
z prostějovského magistrátu. Zda se
ale památný jírovec s nádhernými
kaštany podaří celkově zachránit, to
zůstává ve hvězdách.
(mik)

3íHMH]GY2ORPRXFNpSíHWQRX]iYRU\

Křižovatka ulic Sladkovského a Olomoucké je už roky velice diskutovaným tématem. Před lety vytvořila
radnice projekt, který ve snaze maximálně zabezpečit tolik nebezpečnou
lokalitu počítal s výstavbou rondelu,
kterým by napříč procházel železniční přejezd. S tím ale nesouhlasily
České dráhy a tak se jednoduše celý
projekt hodil do koše...
Po zhruba třech letech dalších tahanic
nakonec radnice alespoň vybojovala
přejezd přes koleje pro cyklisty a také
přechod pro chodce. A navíc celý bude
železniční přejezd brzy vybaven závorami a novým signalizačním zařízením.

Zmíněný přejezd v Olomoucké ulici
je problematický jak pro řidiče, tak
především chodce a cyklisty. Došlo
na něm k několika smrtelným úrazům
a poslední roky se o něm mezi lidmi
hovoří také jako o přejezdu sebevrahů. „Myslím, že jinde v Evropě neexistuje železniční přejezd na tak frekventovaném místě bez závor či jiného
kvalitního zabezpečení. Jsem rád, že
jsme se nakonec dohodli s Českými drahami i Olomouckým krajem
o výstavbě přechodu pro chodce
i cyklostezky přes zdejší koleje. A co
se týká závor, ty zcela jistě zamezí častým smrtelným zraněním, které jsme

v posledních letech evidovali,“ řekl
Zdeněk Peichl, radní a předseda dopravní komise města.
Nejen obyvatelé sousedního Sídliště
E. Beneše si doposud často zkracovali
cestu do centra města divokou pěšinkou přes koleje v místech zvaných
Háječek poblíž místního nádraží.
Nejbližší přechody jsou totiž vzdáleny až několik stovek metrů. „V tomto
místě plánujeme vybudovat přejezd
pro cyklisty a přechod pro chodce. Na
stavbu už vydal stavební úřad potřebná povolení,“ potvrdila Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského
městského úřadu.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Jak se řeklo, tak se nakonec také povedlo. Sice to trvalo ještě nějaký
ten pátek, ale velice nebezpečný přejezd v Olomoucké ulici je už dávno zabezpečen závorami a také kvalitnějším signálním zařízením.
A jen o pár desítek metrů dál blíže k místnímu nádraží mají luxusní
přechod chodci a přejezd také cyklisté. Tyto dvě stavební záležitosti splnily beze zbytku svůj účel. Od té doby se na železničním přejezdu i na kolejích v těsném sousedství přihodila snad jedna nebo
maximálně dvě tragédie. Vzpomeňme například neštěstí mladé školačky, která se sluchátky na uších vůbec nezareagovala na příjezd
vlaku a koleje se snažila přejít naprosto nevzrušena... I tak ovšem
zmíněné stavby patří dodnes k tomu nejlepšímu, co se v Prostějově
za uplynulá léta pro bezpečnost řidičů, chodců a cyklistů udělalo.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Ječmínkova ulice

,OGPWLGUGRQFNGMT¾NG7NKEGD[NCRQLOGPQXCP¾FPGéGTXGPEGRQFNGJCP¾EMÆJQRQJ¾FMQXÆJQ
MT¾NG,GéOÊPMC$÷JGOPCEKUVKEMÆQMWRCEGD[NCXNGVGEJCå\X¾PCP÷OGEM[,GéOÊPGM)CUUG
,GFP¾UGQRQO÷TP÷MT¾VMQWWNKEKURąGX¾åPQW\¾UVCXDQWTQFKPPÚEJCD[VQXÚEJFQOčMVGT¾UGPCUXÆ\¾RCF
PÊUVTCP÷PCRQLWLGPC,G\FGEMQWWNKEK*KUVQTKEM¾HQVQITCHKG\P¾\QTÿWLGXQLGPUMQWLGFPQVMWPCMQPÊEJX,G\
FGEMÆWNKEKMVGT¾RT¾X÷OÊąÊUO÷TGOQF,GéOÊPMQX[WNKEGFQMCU¾TGP
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
20040910555

Příště: Kostelecká ulice
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Pøedplatné levnìji
608 960 042

krimi

www.vecernikpv.cz

Pondělí 5. října 2020

168

KRGLQ

2Ą'&21.+%',0ª/25'/5'5%*18#. ÿ(51É

DO AUTA

VPěVWVNRXSROLFLt

Bezdomovec spal
u vchodu

V podvečer během soboty 26. září
bylo přijato oznámení o spícím a zřejmě opilém muži ve vchodových dveřích domu v Plumlovské ulici. Hlídka
na místě zjistila devětapadesátiletého
bezdomovce. Dotyčný komunikoval, ale ovládat své motorické funkce
nedokázal a samostatného pohybu
nebyl schopen, načež orientační dechovou zkouškou bylo u něj naměřeno 2,94 promile alkoholu v dechu.
K posouzení zdravotního stavu si
strážníci vyžádali příjezd lékaře a bylo
rozhodnuto o převozu a umístění
muže do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Svým jednáním je
muž důvodně podezřelý z přestupku
proti veřejnému pořádku.

8 2TQUV÷LQX÷ FQM¾\CN éV[ąPQJÚ RQOQEPÊM
\CFTåGVXCPFCN[
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Michal KADLEC
„V úterý 29. září krátce po půlnoci
vykonával policejní psovod se služebním psem hlídkovou činnost
v Mathonově ulici v Prostějově.
Asi deset minut po půlnoci na parkoviště u nemocnice přijel osobní
automobil a vystoupili z něho dva

muži, kteří se pak podezřele pohybovali kolem zaparkované Škody
Octavie. Podezření policisty se potvrdilo, když zaslechl zvuk skřípění kovu o kov,“ pustil se do popisu
události František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

Chlupatý Mercedes vyčenichal
vandaly, ničili auto

PROSTĚJOV Nebýt čtyřnohého „policisty“, zůstal by vandalský
čin zřejmě neobjasněn. V noci z minulého úterý na středu poničili
v Mathonově ulici dva muži škrábanci jedno ze zaparkovaných vozidel. Poblíž byl však policista se služebním psem s příhodným jménem Mercedes. Ten oba muže ničící cizí majetek„vyštěkal“, přičemž
jeden z vandalů se ze strachu před ním schoval do auta. Zadržení
kompletní dvojice pak již bylo pouhou formalitou.
V bezprostředním okamžiku „oba
policisté“ zasáhli. „Pes Mercedes začal
štěkat a psovod podezřelé zvoláním
vyzval, aby svého jednání zanechali. Jeden z podezřelých z místa utekl, druhý
se ze strachu ze služebního psa schoval do auta. Tam ho policista zadržel.
Druhý podezřelý se na místo po chvíli
dobrovolně vrátil,“ konstatoval mluvčí.

Oba vandaly nyní čeká vysvětlování před správním orgánem. „Ohledáním vozidla policisté zjistili
poškození karoserie vrypy. Výše
způsobené hmotné škody nebyla
dosud přesně vyčíslena. Policisté
věc šetří pro podezření z přestupku
proti majetku,“ potvrdil František
Kořínek.
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Prodával na parkovišti
Minulé úterý 29. září v odpoledních
hodinách se na linku 156 obrátil muž
s tím, že se na parkovišti před obchodním domem pohybuje osoba nabízející nějaké zboží. Strážníci zkontaktovali osmadvacetiletého muže, který se
k nabídce zboží doznal. Hlídka muže
poučila o platnosti tržního řádu na celém území města Prostějova, který zakazuje pochůzkový prodej. Nabízené
zboží mu bylo odebráno. Protiprávní
jednání, ze kterého je osmadvacetiletý muž podezřelý, projedná příslušný
správní orgán.

Utekl z nemocnice.
Strážníkům se ve středu 30. září podařilo vypátrat nemocného muže,
který v ranních hodinách utekl
z prostějovské nemocnice. Šestapadesátiletý pacient se pohyboval na
Pernštýnském náměstí, kde si ho
všimla hlídka zhruba čtvrt hodiny po
přijatém oznámení o jeho odchodu
z nemocnice. Na místo byla přivolána převozní sanitka, která dotyčného
za doprovodu hlídky dopravila zpět
na oddělení, kde byl hospitalizovaný.

Zmařili jim vloupání
V pátek 2. října půl hodiny po půlnoci
vyjížděla hlídka prověřit telefonické
oznámení do ulice nedaleko centra
města, kde se podle oznamovatelky
má někdo pokoušet vniknout do
sousedního neobydleného domu.
Strážníci si při příjezdu na místo povšimli dvou mužů, kteří rychlým krokem odcházeli. Na domě byly stopy
po pokusu o násilné vniknutí. Jednoho z podezřelých hlídka zadržela ve
vedlejší ulici. Druhý muž byl nalezen
na stromě nedaleko, kde se pokoušel
ukrýt. Muže ve věku 63 a 31 let strážníci zadrželi. Na místo byla přivolána
Policie ČR, která si celou záležitost
převzala k dalšímu šetření.

Kontroly pejskařů
Ve středu 30. září a ve čtvrtek 1. října
provedli strážníci ve městě kontroly
psů a jejich majitelů. Cílem bylo zjistit, zda je pes očipovaný, přihlášený
na magistrátu města Prostějova a zda
jsou za něj zaplaceny poplatky. Během
měsíce září strážníci zrealizovali už osm
podobných preventivních akcí, při kterých bylo zkontrolováno 46 psů. Z tohoto počtu se čtyři majitelé dopustili
přestupkového jednání, tím, že neměli
psa na vodítku. Jelikož se jednalo o preventivní akci, byly tyto drobné prohřešky řešeny domluvou. Ti majitelé,
kteří měli vše v pořádku, obdrželi sadu
igelitových sáčků na psí exkrementy.
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Půjčila si přes milion Z hospody ho vyvedli v poutech
korun, nevrátila nic!
PROSTĚJOV Žije si na dluh,
a to pořádný. Jenže své závazky neplatí, takže se dostala do
hledáčku hospodářské kriminálky. V úterý 29. září zahájili
prostějovští kriminalisté trestní
stíhání šestačtyřicetileté ženy
z Prostějova a sdělili jí obvinění
ze dvou trestných činů, a to podvodu a úvěrového podvodu.
„Prověřováním policisté zjistili,
že od měsíce října 2016 do konce
roku 2017, uzavřela obviněná celkem čtrnáct smluv o poskytnutí
úvěrů a zápůjček s deseti bankovními a nebankovními společnostmi.
V žádostech záměrně nepřiznala
důležité informace, které se týkaly

jejích dalších finančních závazků,
konkrétně toho, že splácí již dříve
uzavřené úvěry a půjčky. S ohledem
na svůj příjem nebyla schopná dostát závazků, které jí ze smluv vyplývaly, a proto je nesplácela a neuhradila,“ popsala protiprávní jednání
podvodnice Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
„Poskytovatelům úvěrů a finančních prostředků způsobila žena celkovou škodu něco málo přes 1 040
000 korun. Trestní zákoník stanoví
za uvedené trestné činy až osmiletý trest odnětí svobody, především
s ohledem na výši způsobené škody,“
dodala Zajícová.
(mik)

PROSTĚJOV Nejdříve obsluha,
pak také strážníci. Všichni měli
plné ruce práce s opilým výtržníkem, který se v hospodě v Plumlovské ulici dožadoval nalití dalšího alkoholu. Vzpurného opilce
nakonec ze zařízení museli strážníci vyvést v poutech.
„Ve středu 30. září v odpoledních
hodinách vyjížděli strážníci do
hospody v Plumlovské ulici, kde se
nacházel muž v podnapilém stavu,
který se do podniku neustále vracel
a hrubě nadával obsluze i dalším
návštěvníkům. Strážníci na místě
zkontaktovali obsluhu. Ta označila
muže, se kterým měla potíže, jelikož
mu kvůli jeho podnapilosti odmítla
prodat další alkohol,“ informovala
o případu Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.

Že výčepní odmítla nalít již tak opilému výtržníkovi další alkohol, se
dotyčnému nelíbilo. „Alkoholu se
ale dožadoval neustále. Podezřelého muže hlídka vyzvala k prokázání totožnosti a opuštění podniku.
Na výzvu zakročujících strážníků
muž reagoval slovy ´nic vám neukážu a nikam nepůjdu´. Podnapilý
muž odmítal s hlídkou spolupracovat, aktivně se bránil předvedení
ke zjištění totožnosti na služebnu
Policie ČR. To bylo nakonec realizováno za pomoci donucovacích prostředků,“ uvedla Greplová
s tím, že šestatřicetiletý muž je
svým jednáním podezřelý z přestupku proti občanskému soužití
a proti veřejnému pořádku. Celou
záležitost nyní projedná příslušný
správní orgán.
(mik)
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PROSTĚJOV „Nuzota z lidí lotry
činí a vlky z lesů žene hlad,“ napsal
ve své básnické závěti Francois
Villon. Živoucím příkladem
těchto veršů může být Jaroslav
Novotný, který si na stáří pořádně pokazil život. Za přepadení
a okradení ženy o 14 000 korun,
k němuž došlo letos v červnu
u prostějovské nemocnice, byl
uplynulé úterý 29. září odsouzen
ke třem letům do vězení. Za své
problémy si devětapadesátiletý
muž se zálibou v alkoholu může
hlavně sám, ostatně v minulosti
kvůli řízení v opilosti musel opustit místo řidiče autobusu. Líčení
u Okresního soudu v Prostějově
sledoval i Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Tento den by Jaroslav Novotný
ze svého života nejraději vymazal.
V úterý 16. června vyrazil do Penny
Marketu v Plumlovské ulici s těžkou
hlavou. Nevěděl totiž, kde vzít peníze,
aby mohl zaplatit svoji část nájmu za
prostějovský byt, jenž sdílel společně s maminkou a bratrem. Koupil
si v obchodě dva lahváče a spočinul
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U TOHO

NÍ
K DOPANODVOETNÉHO

A
JAROSLAV
-(+2
3
3į,6 Đ/<
217e5.<
Ć(59(1e0

alimenty na své tři nyní již dospělé děti.
I proto na něj byly vedeny exekuce. To
byl zřejmě také důvod, proč i s bratrem
a maminkou prodali dům ve Ptení a pře,CTQUNCX0QXQVPÚKMUQWFWFQTC\KNXGUXÚEJTWFÚEJOQPVÆTM¾EJMVGTÆRąKUR÷N[ stěhovali se do podnájmu v Prostějově.
MLGJQFQRCFGPÊ
(QVQ/CTVKP<CQTCN Na obecním úřadě ve Ptení je však stále
v parčíku před prostějovskou nemoc- i k soudu byl Novotný z vazby předve- vedeno jeho trvalé bydliště.
nicí. Zanedlouho se nedaleko od něj den právě v rudých montérkách, které
6W½OHVH
posadila žena, která si vedle sebe po- přispěly k jeho identifikaci.
QHRPOXYLO
ložila kabelku a začala telefonovat.
c-DNMVHPPRKO
.VRXGXYUXGÙFK
XGÈODWWDNRYRXEOELQX"p Jaroslav Novotný u soudu působil
poměrně kajícným dojmem, na druPRQWÅUN½FK
Před senátem starší muž nedokázal vy- hou stranu se poškozené, jíž kromě
Jaroslav Novotný ji chvíli pozoroval, světlit, co to do něj před loupeží vjelo. menšího zranění způsobil také jisté
a pak se v něm něco zlomilo. „Vstal „Byl to asi nějaký zkrat, opilý jsem roz- trauma, dosud nebyl schopný písemjsem a blížil se k ní zezadu. V trávě le- hodně nebyl, měl jsem jenom jedno ně omluvit. Ona sama se ho pak obážela prázdná sklenice od piva, tak jsem pivo. Nevím, jak jsem skoro v šedesáti vala natolik, že jejich výslech musel být
ji vzal do ruky a praštil s ní tu ženu, až letech mohl udělat takovou blbinu,“ proveden striktně odděleně. Obžalose láhev rozbila. Chtěl jsem ji omrá- přemítal otec tří dospělých dětí. V jeho vaný nakonec odcházel s tříletým
čit, aby mě nemohla pronásledovat. případě to nebyl první podobný zkrat. nepodmíněným trestem. Za násilNásledně jsem jí vzal kabelku a zdrhl. V minulosti coby šofér autobusu řídil nou loupež mu přitom hrozilo až
Bylo v ní čtrnácti tisíc, deset z nich jsem osobní auto pod vlivem alkoholu, načež 10 let vězení. „Polehčující okolností
dal mámě na nájem, něco jsem utratil, dostal mastnou pokutu a přišel o řidičský v tomto případě bylo plné doznání
zbytek mi zůstal,“ popsal sám obžalo- průkaz. Dále se protloukal, jak se dalo, a senát rovněž přihlédl k tísnivým
vaný, kterého policisté zatkli první čer- delší čas pracoval při vytváření okrasných sociálním poměrům obžalovaného.
vencový den. K jeho dopadení přispěl zahrad, o toto zaměstnání přišel údajně Naopak mu přitěžoval zákeřný způsob
fakt, že se krádeže dopustil v typických kvůli vážné nemoci majitele firmy. Ná- provedení loupeže i intenzita útoku,“
červených montérkách, na základě in- sledně půl roku pracoval při montáži odůvodnil výši a druh trestu předseda
formací od veřejnosti pak policisté zjis- plastových oken, načež skončil kvůli senátu Petr Vrtěl.
tili, že před činem nakupoval v Penny propouštění v souvislosti s koronavirem. Rozsudek dosud není pravomocný,
Marketu. Tam byl také zachycen na zá- S nedostatkem financí však bojoval již obě procesní strany si ponechaly
znamu z kamer. Pozoruhodné bylo, že dříve, po rozvodu s manželkou neplatil lhůty pro možnost odvolání.

.521,.$
Trestuhodná chyba
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Přes noc z neděle 27. na pondělí 28.
září využil zatím nezjištěný pachatel
trestuhodné neopatrnosti třiatřicetiletého muže z Prostějova. Ten ve svém
Volkswagenu zaparkovaném večer
v Plumlovské ulici ponechal peněženku a automobil navíc neuzamkl. Když
se ráno k vozidlu vrátil, zjistil, že mu
tam chybí peněženka, dva nabíjecí kabely k telefonu a dioptrické sluneční
brýle. S peněženkou přišel i o osobní
doklady, platební kartu a finanční hotovost bezmála 3 000 korun. Celkem
způsobenou škodu pak vyčíslil na
bezmála 10 000 korun. Policisté věc
šetří pro podezření z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. Za ty pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva rok.

Stačilo mu pět minut
Příležitost dalšímu zloději dal v neděli 27. září také pětašedesátiletý návštěvník jednoho z prostějovských
barů. Po sedmnácté hodině zde bez
dozoru na pouhých pět minut ponechal svou vestu s peněženkou v kapse. Toho využil dosud nezjištěný pachatel a zmocnil se lupu. Poškozený
muž tak přišel i o osobní doklady,
platební kartu a finanční hotovost
100 euro a 1 000 korun. Tuto věc policisté šetří pro podezření z přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku
s dvouletou trestní sazbou.

Jednoduchá kořist
V úterý 29. září vpodvečer nechala žena středního věku odemčené
osobní vozidlo na parkovišti u marketu v Okružní ulici. Auto bylo
odemčené jen krátkou chvíli, ale
i přesto si je stihl vyčíhnout neznámý zloděj, který z kabelky odložené
na předním sedadle vzal peněženku
a rychle zmizel. Poškozená policistům sdělila, že v peněžence měla hotovost 2 000 korun, osobní doklady
a platební kartu. Událost policisté
šetří pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud se strážcům zákona podaří zloděje zjistit,
hrozí mu dvouletý kriminál.

Lup vyhodil do popelnice
Že vozidlo není trezor a trocha obezřetnosti může lecčemus zabránit,
se ve středu 30. září na vlastní kůži
nepříjemně přesvědčili manželé
z Norské ulice. Na zadním sedadle
své fábie zaparkované na parkovišti
před domem totiž ponechali malý
rybářský prut s navijákem a tašku
od notebooku. Před třetí hodinou
v noci zřejmě ona taška přivábila pozornost dosud nezjištěného
zloděje, který v touze se jí zmocnit
neváhal rozbít okno vozu. Tašku
i s prutem z vozidla odcizil, ale když
zjistil, že pro něj valnou cenu nemají, vyhodil je do popelnice v nedaleké Myslbekově ulici. Hodnota
odcizených a posléze vyhozených
věcí byla vyčíslena na 400 korun.
Škoda způsobená poškozením vozidla pak na 2 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

děti, pejsci a školství
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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!

Vítejte na svìtì

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

Ester ANTLOVÁ
23. 9. 2020 50 cm 3,00 kg
Dobromilice

Ondřej BOŘIL
27. 9. 2020 50 cm 3,20 kg
Horní Štěpánov

Vojtěch GRULICH
27. 9. 2020 50 cm 4,00 kg
Mostkovice

Dominik FABIÁNEK
29. 9. 2020 53 cm 4,15 kg
Prostějov

SOŠPOUJMB<IDUJQ<G<NJPOîÜ
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PROSTĚJOV Střední odborná škola podnikání a obchodu připravila
pro žáky 9. tříd základních škol soutěž Dobrodružství s historií. Akce
byla zařazena do programu oslav
630. výročí povýšení Prostějova na
město a konala se uplynulý pátek.
„Soutěže se zúčastnilo jedenáct družstev. V centru města bylo připraveno
patnáct stanovišť s nejrůznějšími
úkoly jako například určování domovních znamení, historických údajů, stavebních slohů či prostějovských
osobností,“ informovala Jana Mohrová, hlavní organizátorka soutěže a vyučující na SOŠPO Prostějov.
Žáci měli možnost si nejen ověřit své
znalosti, ale také se dozvědět zajímavé
informace o Prostějově. „První místo

(QVQZ51i212TQUV÷LQX
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získalo tříčlenné družstvo ze ZŠ E.
Valenty, na druhé a třetí příčce se
umístili žáci ze ZŠ Dr. Horáka. Všichni zúčastnění obdrželi účastnické listy a drobné odměny. Tři nejlepší pak
byla oceněna v obřadní síni prostějovské radnice, kde jim odměny předal
náměstek primátora Jan Krchňavý,“
podotkl ředitel školy Marek Moudrý.
Klání se konalo pod záštitou statutárního města Prostějov. Přestože je aktuální situace kolem covid-19 značně
proměnlivá, tak se SOŠPO zhostila
soutěže na výbornou a připravila žákům za dodržení hygienických opatření velmi zajímavou akci.
(red)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Samoživitelky. Pro většinu z nás ženy,
které předvádí nadlidské výkony. Obzvláště pokud otcové na děti neplatí
výživné, což v našich končinách rozhodně není nic neobvyklého. Přímo
se to nabízí. Jestli si někdo zaslouží
nejen obdiv, ale i podporu, pak jsou
to právě ony. Je tedy celkem pochopitelné, že stát těmto ženám stále
štědřeji nabízí pomocnou ruku. Jak už
to v podobných případech bývá, našli
se tací, respektive takové, které se jí
naučily velmi rychle zneužívat. A to
až do té míry, že některé ženy dávají
údělu samoživitelky přednost před
tradiční rodinou. Zní to šíleně, ale je
to skutečně tak. Tvrdit něco jiného je

zakrývání očí před smutnou realitou.
Nedávno si faktu, že některé ženy
záměrně předstírají samoživitelství,
aby dosáhly na vyšší státní podporu, povšimla ministryně financí
Alena Schillerová. Kolem jejího
vyjádření se náhle strhla mela. Pikantní na dané záležitosti je fakt, že
stejná ministryně žije zdarma v rozlehlém bytě v samém centru Prahy.
Ten patří státu a Schillerová na něj
dle zákona má právo. Být v takové
pozici a upozorňovat na zneužívání
státních peněz ze strany některých
samoživitelek chce notnou dávku
odvahy. Nicméně ministryně ji projevila a na některé své „kolegyně“,

které rovněž dojí stát, jak jen mohou, se rozhodla upozornit.
Za to si vysloužila kritiku ze všech stran.
V tomto případě však ne zcela oprávněnou. Neoddiskutovatelným faktem totiž
je, že řada samoživitelek skutečnými samoživitelkami není. Žijí ve společné domácnosti s partnerem, kterého před úřady tají. Zároveň čerpají všechny možné
dávky a vydělávají na svém statusu. Tito
lidé se přitom mezi sebou vzájemně radí,
jak „vydrbat“ s úřady.
A to snad není ani to nejhorší. Jiné ženy
jsou připravené nechat si udělat dítě v daném termínu, kdy jim končí poslední
mateřská, přičemž svého partnera následně bez větších důvodů opustí. Nabí-

zená podpora ze strany státu jim dodává
náležité sebevědomí, že kromě sebe se
nemusí na nikoho jiného ohlížet.
Jak z toho ven? Jisté je, že zcela efektivní rozdělování sociálních dávek je
prostě iluze. Na druhou stranu asi nelze plošně nechat zcela bez podpory
poctivé samoživitelky, které to mají
opravdu skutečně těžké a složité. A to
i v důsledku těch nepoctivých. Nezbývá tedy nic jiného než nejrůznější podvodníky tvrdě trestat a zároveň doufat
v poslední zbytky rozumu. Vždyť by
stačilo dělat vše pro to, abychom si
zasloužili podporu svých nejbližších.
Rozhodně je to rozumnější než křičet,
že na mě stát kašle…

O zajímavých zážitcích
V

poslední stati se budu věnovat
V životě lidském občas nastanou nějaké změny a člověk dělá věci,
tomu, co se na venkově nazývá
které by snad ani nečekal, že ještě dělat bude. Třeba já jako člověk
městský mám teď šanci kapku nahlédnout do života zdejšího pouť a pouťová zábava. Zjistil jsem, že
na tohle téma by se dal natočit film,
venkova a řeknu vám, že se jako„měšťák“ nestačím divit.

Z

aprvé se nestačím kochat
takřka božského klidu, kterého v dnešním „uřvaném“ světě není
dost a je tak s podivem, že může
ještě někde panovat. Věřte ale, že
je skvělé se ráno probudit a slyšet
jen ticho, maximálně pak kdákající
slepičky, případně slyšet zpívající
ptáčky a zvuk zvonu z nedalekého
kostelíčka či kapličky. I když jednoho uřvaného kohouta brzy přece
jen pošlu do vývaru, to zase jo…
ako člověk technicky zdatný
a chytrého telefonu silně využívající si pak chci prohlédnout nové
e-maily a co je nového doma i v zahraničí. Leč zde nastává problém,
jelikož ač nás všichni mobilní operátoři ubezpečují, že mají takřka
stoprocentní pokrytí, tak slovo
TAKŘKA se na venkově naplňuje
takřka do sytosti. Pokud již chcete
komunikovat se světem, tak je dobré
si vyběhnout na nejbližší kopec. To
ale ještě není jisté, že se s tím světem
spojíte. Je ovšem pravda, že se zbavíte otravných telefonátů od různých

J

energetických a jiných šmejdů. Na
druhé straně si nedokážu představit, jak určitá část venkova mohla
fungovat během koronakrize na
home office a jak žáci mohli studovat on-line.
když jsme tak u toho covidu, je
zajímavé sledovat, jak venkov
k této věci přistupuje. Jsou tací, kteří jsou
hodně vyděšení, ale povětšinou jde o ty,
kteří jezdí za prací do velkoměsta, a pak
jsou ti, kteří jsou ve firmách ve svém
okolí a našeho oblíbeného „vira“ v podstatě sledují jen v televizi. Večer si zajdou
na pivko do své hospůdky a jsou zcela
v klidu. Když jsme u těch hospůdek,
tak jsou to na venkově jedny z mála
kulturních zařízení, kde se tak nějak
udržuje společenský život. Dalším
z nich pak může být místní obchod,
který kupodivu ještě občas v některých obcích funguje. V těchto dvou
místech se semele prakticky všechno,
co se na obci šustne, samozřejmě třeba i to, kdo se objevil v obci nový, zda
se případně z obce někdo neodstěhoval, či nestěhuje.

A

jehož režisérství bych svěřil již bohužel
nedávno zesnulému Jiřímu Menzelovi. Já jsem zábavu zažil po mnoha desítkách let a pokusím se o rádoby vtipný popis. Ideální je, když vám na tento
termín vyjde počasí, což se mi samozřejmě stalo v podobě bouřky, přívalového deště a krup někde na trase směrem k centru dění. Ideální je, pokud se
tímto místem stane nějaká příjemná
hospůdka. Tam si vytvoříte příjemný
základ, jelikož podle starousedlíků nesmíte přijít na zábavu úplně střízlivý,
poněvadž pak vás vyděsí kvalita hudby,
outfity spolustolovníků a i jejich stupeň promile. Pokud ovšem dorazíte
v náladě, snadno zapadnete a máte
svatý klid a pokoj, vaše kulturní ï
estetické srdce moc neutrpí. Během
této chvíle se v „mezistanici“ snadno
seznámíte s osazenstvem, se kterým
začnete diskutovat o životě, otáčením
panáků si onu výše zmíněnou hladinku snadno vytvoříte. Pak již čekáte, kdy
déšť na chvíli ustane, a indiánským během přeběhnete do místa konání zábavy. Tam je vhodné přijít v momentě,
kdy se již neplatí vstupné a z důvodu
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špatného počasí to místní kapela zabalí a pořadatelé nějakým způsobem
zprovozní reprosoustavu, na kterou si
pak každý průběžně „napíchne“ mobil
a hraje si na přání. Vznikne tedy směska od Neckáře po KISSáky, u toho se
popíjí a najednou je pět ráno...
Za sebe musím říct, že to byl silný zážitek
a na dlouho si dám zase pokoj.

+/$6/,'8+/$6%2æÌ
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Jediné štěstí, že chodím pěšky. Právě proto jsem mohl nezaujatě pozorovat situaci, ke které došlo minulou středu po osmé hodině ranní. Ale nejde o ojedinělou situaci. Rondel v Kostelecké ulici vedle budovy autoškoly byl celý ucpán čekajícími vozidly, které zablokovaly stažené závory na železničním přejezdu. Stál
jsem u nich a nechápal, proč se stahují, když vlak ještě nezastavil ani na místním
nádraží! Trvalo tedy asi dalších pět minut, než se vlak rozjel a projel přejezdem
v Kostelecké ulici. Proč se tedy zapíná výstražné signalizační zařízení tak brzo
a ucpává se tím celý rondel?
František Kopečný, Prostějov

+RGQÈE\Q½PWRSRPRKOR
Byl jsem mezi prvními, kteří si před lety na prostějovské radnici vyzvedl biopopelnici. Zajištění svozu bioodpadu jsem bral a stále beru jako výborný nápad,
který nám všem, a to nejen zahrádkářům, ušetří spoustu práce a času. Jen bych
chtěl podotknout, že vedení města by mohlo zařídit právě nyní na podzim odvoz bioodpadu každý týden, a ne, jak je to doposud, jednou za čtrnáct dní. Myslím si, že by to městskou pokladnu tak moc nezhuntovalo a nám všem, kteří
v tomto ročním období řešíme stříhání stromů, sběr shnilých jablek a podobně,
by to hodně a hodně pomohlo.
Jiří Vyčítal, Prostějov

1DFRYvLFKQLÄHN½PH"
Naprosto souhlasím s názorem, že v souvislosti s nebezpečím nákazy koronavirem nám už bohužel pořádně otrnulo a nehodláme se už disciplinovaně podřídit
přísným opatřením. Hrozím se toho, co přinesou další dny a týdny. Vůbec nechápu, proč vláda a ministři tak vyměkli a rapidním způsobem zmírnili dříve přísná
opatření připravovaná k 1. září. Komu to prospěje, že v supermarketech, po ulicích
a ve školách budeme chodit bez potřebné ochrany obličeje? Počty nakažených
v Evropě a také u nás raketově rostou a my všichni se tváříme, jako by se nic nedělo.
Proč už také dávno nejsou znovu uzavřené hranice? Na co všichni čekáme? Jen
proto, že jsme líní, pohodlní a roušky jsou pro nás zátěží, se necháme jeden od
druhého nakazit! Já osobně nosím roušku do všech obchodů a je mi jedno, zda se
na mě někdo dívá jako na blázna.
Miroslav Zapletal, Prostějov

7DG\QÈNRKRSÔHMHGRX
Chtěl bych upozornit na velice nebezpečné místo, a to jak pro řidiče,
tak chodce. Jedná se o přechod pro chodce v Janáčkově ulici mezi supermarketem Albert a hlavním nádražím. Vedle silnice ve směru od
nádraží jsou těsně u přechodu vysazeny keře, jejichž výška aktuálně dosahuje zhruba jednoho a půl metru! Lidé směřující od nádraží směrem
k Albertu jsou tak velice „dobře“ schovaní a řidiči je na přechodu spatří
až ve chvíli, kdy vejdou, nebo někteří dokonce vběhnou na přechod!
Mně se během posledního týdne, protože tudy projíždím autem několikrát, stala podobná věc třikrát. I když tudy jezdím velice obezřetně,
stane se, že chodec schován za vysokým keřem naprosto nečekaně vejde na bílou zebru. To se pak mohu ubrzdit.
Jiří Vondra, Prostějov

20080611207
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8zDE\UDGDU\PÈÔLO\
Pokud vedení města chce opět do ulic nasadit radary na měření rychlosti, pak bych se moc přimlouval za to, aby jeden byl umístěn v Brněnské ulici před hřbitovem. Řidiči tudy jezdí jako „čuňata“ a jelikož jde o hodně frekventované místo ohledně chodců, dochází zde k mnoha nebezpečným situacím. Lidé silnici přecházejí směrem
na hřbitov i naopak do květinářství. Jen málokterý řidič v místě dodržuje předepsanou „padesátku“.
Milan Kašpar, Prostějov
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předsedové SVJ či BD dotčené
lokality. Poté budou předsedové
přizváni k osobnímu společnému
jednání a následně po projednání
v orgánech města bude přistoupeno
k zadání projektové dokumentace,“
prozradil náměstek prostějovského
primátora pro oblast investic Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
Cílem projektu je revitalizovat
plochy mezi panelovými domy.
Rozehnal rovněž zmínil změny
v herních prvcích a na sportovištích.
Část z nich přitom na sídlišti
Hloučela padla za oběť zatravnění,
z pískoviště, které přímo s ulicí
V. Špály sousedí, se pak stal záhon.
Někteří z obyvatel sídliště podle
reakcí vítají, že se s nedostatečným
prostorem k parkování něco
konečně udělá. Jiní ale namítají,
že parkovací místa přímo pod
okny budou mít i negativní dopad.
„Klidně bych je nedělala. Bude to
více nebezpečné pro děti, bude tu
větší hluk. A nebude tu žádná zeleň,“
poznamenala například obyvatelka
sídliště Monika Matušová. „Je tu
přeautováno, není kde parkovat. Já
sama hledám místo na parkování
a nechávám auto u nemocnice. Beru
to ale taky z pohledu maminky,“
vysvětlila žena.
(sob)

Pondělí 5. října 2020

kažených. Celkově v sobotu večer bylo nákazou covid-19 aktuálně v Olomouckém
kraji postiženo 1 774 lidí,“ sdělila Krajská
hygienická stanice prostřednictvím internetových stránek. Celkový počet uzdravených
osob činí od začátku pandemie 1 941 osob.
Na konci každého týdne komentuje pro
Večerník současnou koronavirou situaci
hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk. Nyní ale bohužel z důvodu jeho
zaneprázdnění kvůli povolebním vyjednáváním se vyjádřil jen velice stručně. „Monitorujeme situaci v nemocnicích, která je
zatím pod kontrolou, i když hospitalizovaných pacientů stále přibývá. Zneklidňuje
mě i velký týdenní nárůst nakažených
v celém Olomouckém kraji. Věřím ale,
že všechno zvládneme, obzvláště když je
v pondělí vyhlášen nouzový stav a s ním
přicházejí další výrazná opatření a omezení,“ sdělil Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
(mik)

„Mohu potvrdit, že počet hospitalizovaných pacientů v prostějovské nemocnici
v neděli 4. října přesahoval dvě desítky, přičemž čtvrtina pacientů je ve velmi vážném
zdravotním stavu,“ sdělila Večerníku aktuálně Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
Večerník zároveň zajímalo, zda nemocnice učinila další nová opatření v souvislosti

Michal
KADLEC

pro Večerník
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Kde ji ale máme, to je česká národní
povaha. Vedou se pravda diskuse,
zda něco jako národní povaha vůbec
existuje. Osobně jsem ale přesvědčený, že ano. A co je typickou složkou
té české? Humor, schopnost si dělat ze
všeho legraci. Ta ani s koronavirem
nezmizela, lidé si utahují z „brouka“, z vlády, z čínského dovozu (i sem
vlastně koronavirus s nadsázkou patří), zkrátka ze všeho.
Ze současné situace můžeme navíc
těžit nejen humorem, ale můžeme si
vzít příklad třeba z oštěpaře Vítězslava Veselého. Při Velké ceně Prostějova, které se zúčastnil, řekl mimo
jiné, že je potřeba „se naučit i v tom
špatném najít to dobré a změnit to
a využít ve svůj prospěch“. Jinými slovy, porážkami se člověk může hodně
naučit. A ty koronavirové nás třeba
nutí vzít v potaz, že máloco je samozřejmost. A že i v těžkých chvílích je
důležité být pozitivní, pardon optimističtí.

ku 25 514 432 korun, a to bez nákladů na
sběrný dvůr, úklid, třídění, odvoz a likvidaci odpadů U svaté Anny a v ulici Průmyslová, bez nákladů na vývoz odpadu
z odpadkových košů na psí exkrementy,
bez nákladů na opravy a podobně a byly
rozúčtovány takto: Náklady 25 514 432
korun děleno 44 826 (44 318 osob s pobytem na území města Prostějova + 508
staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
= 569 korun. Společně s první částí
sazby poplatku, která je podle zákona
v maximální výši 250 korun, by tedy
celková výše sazby poplatku ve městě
mohla činit až 819 korun!
„Ano, toto je právě výše poplatku, ke
kterému bychom se přiblížili od roku
2022. Podle mého názoru už nelze
z městské pokladny doplácet obrovské
sumy peněz za likvidaci odpadu v Prostějově, které navíc každým rokem stoupají,“ vzkázal první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil.

2TXPÊ P¾O÷UVGM RTKO¾VQTC ,KąÊ 2QURÊwKN
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\XÚwKV RQRNCVGM \C QFRCF RTQ LGFPQVNKXÆ
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Michal KADLEC
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dobré pro učitele, žáky ani jejich rodiny, to
už jsme si vyzkoušeli,“ poznamenala ředitelka s odkazem na jaro, během něhož
byly školy skoro čtvrt roku uzavřeny.
Přesto se však ode od pondělí 5. října,
tj. dnes, některá nařízení vlády škol dotknou, a to poněkud zvláštním způsobem, nově nebude třeba možné zpívat
v hodinách hudební výchovy. A omezen bude rovněž tělocvik. „Na druhém
stupni základní školy nesmí v tělocviku
probíhat sportovní aktivity. Což je věc,
která se velmi těžce definuje, asi by se děti
neměly zadýchávat,“ vrtí hlavou ředitel
ZŠ Protivanov Jaroslav Vašíček. A vyjádřil
se rovněž, co si o tomhle nařízení myslí.
„Vlk se nažral a koza zůstala celá,“ glosoval
nejnovější nápad vlády. Slíbil však, že při
zpřísnění opatření a úplném zákazu tělocviku by žáci dopilovávali učivo, které na
jaře kvůli koronavirovým nařízením ve
škole neprobrali.
(sob)

lo se tak bezprostředně poté, co
byla ukončena podrobná kontrola účetnictví do data působení
bývalého ředitele ve funkci ředitele
společnosti. Vzhledem k tomu,
že v působnosti správní rady je
dbát na zachování účelu, pro který
byla obecně prospěšná společnost
založena, a na řádné hospodaření
s jejím majetkem, přistoupila
správní rada okamžitě, jak nabyla
podezření na pochybení, k odvolání bývalého ředitele z funkce,“
dodala Sokolová.
Večerník pochopitelně zajímaly
důvody, které k tomuto kroku

>>> dokončení ze strany 3
„Ve středu 30. září podala olomoucká právní kancelář Ritter–Šťastný, zastupující v této
věci společnost Národní dům
Prostějov, na základě pověření
současného ředitele, které bylo
iniciováno správní a dozorčí radou této společnosti, trestní oznámení na bývalého ředitele obecně
prospěšné společnosti Národní
dům Prostějov Jiřího Hlocha,“
prozradila
Milada
Sokolová,
předsedkyně
správní
rady
Národního domu a náměstkyně
prostějovského primátora. „Sta-
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bude značné. Uděláme vše pro to, aby
průjezd městem byl co nejpříznivější.
Na tyto opravy jsme čekali dlouhou
dobu a já jsem rád, že je tady,“ řekl při
setkání František Jura.
Minulé úterý zahájená stavba bude
rozdělena do několika částí. „První je
oprava mostu v Dolní ulici, druhou
generální rekonstrukce mostu u firmy FCC, třetí etapou oprava estakády Haná a s tím souvisejících sjezdů

i nájezdů. V lokalitě Prostějov-střed
tím dojde k rozšíření celé mostní konstrukce a vzniku nových připojovacích a odbočovacích pruhů z dálnice,
to znamená při sjezdu a nájezdu na
dálnici. Dnes to nejde, dochází tam
k nebezpečným situacím,“ popsal
náměstek primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal. Jak ještě dodal,
součástí stavby by mělo být také odhlučnění u estakády Haná.
(mik)
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PROSTĚJOV Ucpané ulice,
minimum místa na parkování,
někde zcela zničené obrubníky
a vyježděné koleje v trávníku. Taková je často situace na největším
prostějovském sídlišti Hloučela.
Lokalita, kde žije kolem sedmi tisíc lidí, se trvale potýká
například s nedostatkem parkování. Lidé tak staví vozy i tam,
kde by neměli, tedy přímo do
vnitrobloků. Znemožňují tím
tak průjezd nejen popelářským
vozům, ale také sanitkám.
Zástupci města se rozhodli jednat
a problém s nedostatkem prostoru vyřešit. Výsledkem by měl
být zcela proměněný vnitroblok
ulice Václava Špály nacházející se
v samém srdci sídliště.
Aktuálně jsou na stole tři varianty,
podle kterých by se mělo postupovat. Ty by měly řešit například parkování, ale také prostor pro chodce
a zeleň. „Projekt včetně přípravy
zhotovení projektové dokumentace
je teprve na počátku. V současnosti
se k těmto návrhům vyjadřují

PROSTĚJOV Snaha byla, peněz
to stálo hodně, ovšem hrozba koronaviru, a navíc nepříliš optimistická předpověď počasí byly proti.
Vedení prostějovského magistrátu
zrušilo vystoupení zpěváka Pokáče a také koncert kapely Laura
a její tygři. Tím de facto ukončilo
Prostějovské „babí“ léto, jelikož
další kulturní akce již nebyly plánované. S výjimkou oslav 630. výročí založení Prostějova. S těmi je
ale pro letošní rok také amen...
Zatímco v sále Společenského domu
proběhla během předminulého týdne

bez jakýchkoliv komplikací vystoupení Hradišťanu, Hany a Petra Ulrychových a rovněž Miroslava Donutila,
vedení města se rozhodlo nic neriskovat a všechny již naplánované akce
zrušilo. Přitom šlo o akce venkovní...
Nejprve měl vystoupit na náměstí T.
G. Masaryka Pokáč, uplynulý čtvrtek
pak měla přijít na řadu skupina Laura
a její tygři. „Tyto koncerty Prostějovského ‚babího‘ léta rušíme! Důvodem
je stoupající nákaza covid-19 a nově
zavedená hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,“ oznámila
Milada Sokolová, náměstkyně pri-

mátora zodpovědná za kulturní dění
v Prostějově. Vzápětí ale potvrdila,
že nová tvrdá opatření kvůli hrozbě
nákazy koronavirem byla nad síly
pořadatelů. „Dlouho jsme zvažovali, jak vyhovět nařízení ministerstva
zdravotnictví, které říká, že venkovní
akce mohou být pouze pro sedící diváky. To je ovšem pro organizaci těchto akcí nesmírně složité na zajištění.
Prověřili jsme také možnost konání
koncertů ve Společenském domě, ale
aktuální vládní nařízení i v tomto případě reguluje počty návštěvníků, což
nám pro tento typ koncertů přijde

jako velmi omezující. Chtěli bychom
totiž koncerty nabídnout co nejširšímu publiku. Například v případě Hanáckých slavností jsme se snažili akci
ještě zachovat a přizpůsobit vládním
opatřením, nyní je to již ale velmi
náročné,“ objasnila Sokolová a přiblížila, že shánění tisícovky židliček
by bylo velice náročné jak na čas,
tak na peníze. „Neumím si opravdu
představit, že bychom po celý pátek
lítali po školách a nakládali a pak na
náměstí přiváželi židličky. Mohli
jsme sice koncerty Pokáče i Laury
přeložit do Společenského domu,

ale taková vystoupení jsme prostě
nechtěli tahat do sálů. Vedení Kulturního klubu Duha se bez problémů
jak s Pokáčem, tak manažerem kapely
Laura a její tygři dohodlo na odložení
koncertů, takže je uvidíme příští rok
v rámci tradičního Prostějovského
léta.“
Ještě více smutku panuje nad odložením oslav 630. výročí založení
města Prostějova. Pokud si čtenáři Večerníku správně vzpomínají,
tyto oslavy už jednou odloženy
byly, měly se uskutečnit v květnu.
„Ještě před měsícem jsem si vů-

bec nepřipouštěla, že bychom tak
významnou akci mohli odložit
podruhé. Bohužel se stalo. Hodně
mě to mrzí, už vzhledem k tomu,
že tyto oslavy byly naplánovány
a koncipovány v podobném duchu
jako Hanácké slavnosti. Aktuálně
jednáme s ostravskou agenturou,
která oslavy pro naše město zajišťuje, o odložení akce na jaro 2021,“
konstatovala Milada Sokolová.
V sobotu 3. října jsme tak na náměstí
oslavit předky a vůbec celou historii
města nemohli, snad tedy až nám
bude 631 let…
(mik)

vedly? „Stížnosti žáků školy i jejich zákonných zástupců na
nevhodné chování ředitele a také
zcela nevyhovující ekonomická
situace v Národním domě, kterou zjistila správní a dozorčí rada
poté, co jí byla začátkem června
2020 předložena ke schválení
výroční zpráva a auditovaná účetní
závěrka za rok 2019. Zpráva za
loňský rok, která byla ukončena
záporným zůstatkem, vedla správní
radu k požadavku na předložení
a následné důkladné prověření
dalších dokladů i výstupů, a to
za měsíce leden plus únor roku

2020. Zjištěné informace následně
dospěly k odvolání ředitele a provedení okamžitých inventur přímo
v den jeho odvolání,“ shrnula Milada Sokolová, předsedkyně správní
rady společnosti. Jak následně
pro Večerník dodala, další kroky
byly již činěny na základě postupu
doporučeného právní kanceláří
Ritter–Šťastný s cílem zajistit co
nejlépe pozici společnosti pro
náhradu škody ze strany bývalého
ředitele společnosti. „Časová
posloupnost,
přepočítávání,
dohledávání výsledků, zpracování mimořádné inventury, kon-

trola pracovně-právních vztahů
a vypracování obou závěrečných
zpráv, to vše bylo časově náročné.
V současné době je možné informace pokládat za zjištěné a úplné,
způsobilé k informování veřejnosti,
což nebylo do tohoto okamžiku
vhodné a žádoucí, protože by to
oslabilo pozici společnosti při
vymáhání škody vůči bývalému
řediteli. Účetní kancelář informace
průběžně aktualizovala,“ vyjádřil
se k celému předseda dozorčí rady
společnosti Národní dům Miloš
Sklenka, radní a předseda dozorčí
rady společnosti Národní dům.

A o jak velkou díru v účetnictví tedy
jde a z čeho vůbec pramení? „Nejde
o manko jako takové, když vám chybí
hotové peníze v pokladně. Tady se
domníváme, že chybí tržby. A výši
schodku nesdělujeme,“ zareagovala
na doplňující dotaz Milada Sokolová.
Večerník se snažil získat také aktuální stanovisko bývalého ředitele
Národního domu k celé situaci. Jiří
Hloch však na otázky zaslané elektronickou poštou odpověděl pouze
jedinou větou. „V tuto chvíli máte
informace, o kterých nevím, a proto
se nemám k čemu vyjadřovat,“ uvedl
stroze.

Přeloženy byly koncerty Pokáče, skupiny Laura a její tygři,
oslavy 630. výročí založení Prostějova proběhnou až na jaře Audit SRWYUGLOILQDQÿQtnesrovnalostiY1iURGQtPGRPĚ

vy. Je nejnebezpečnějším úsekem na
D46. Pochopitelně mě těší, že stamiliony korun potečou právě sem,
protože oprava tohoto úseku dálnice
je víc než potřebná,“ uvedl Ladislav
Okleštěk, hejtman Olomouckého
kraje.
Dálnice D46 kolem Prostějova vznikla v letech 1986 a 1987 což znamená,
že již nevyhovuje svými parametry ani
požadavky na zatížení. Je potřeba provést opravy tak, aby parametry splňovaly dnešní požadavky na provoz dané
komunikace. „Ruku v ruce s avizovanými pracemi při opravách mostu,
nájezdů a sjezdů na D46 nás v příštím
roce čeká také oprava komunikace ve
Vrahovicích. Vše na sebe bude navazovat a tak předpokládáme, že dopravní
zatížení města náhradními trasami

PROSTĚJOV V úterý dopoledne se
představitelé Olomouckého kraje,
statutárního města Prostějov a Ředitelství silnic a dálnic sešli v těsné
blízkosti dálničního sjezdu na centrum města v Dolní ulici. Společně
tak oficiálně zahájili dlouho očekávanou rekonstrukci části dálnice
vedoucí okolo Prostějova.
Konkrétně se bude jednat o zřízení
připojovacích a odbočovacích pruhů na D46 a také o rozšíření mostu.
Brífink stavby dálnice D46 Prostějov-střed byl pomyslným startem
rozsáhlé opravy, která město Prostějov a jeho motoristy čeká. V letošním
roce budou probíhat přípravné práce, sama stavební činnost proběhne
v roce příštím, tedy 2021. „Jsem velice rád, že se tento úsek dočká opra-

Prostějov byla zahájena
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kontejnerového bydlení. Jde o ideální
možnost pružného řešení navýšení již
nedostačující kapacity, za relativně optimální finanční prostředky ve výši zhruba dvou
milionů korun. Jsme rádi,
že tato žádost mohla být
nyní realizována,“ uvedl
primátor města František Jura (ANO 2011).
Z rozšíření kapacity
o obytné kontejneVýstavba nových obytných kontejnerů ry má pochopitelně
v areálu azylového domu v Určické uli- radost i ředitel Azyci byla dokončena v závěru srpna, nyní lového centra v Pro- ĄGFKVGN#\[NQXÆJQEGPVTCX2TQUV÷LQX÷,CP-CNNC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
je stavba už také zkolaudována. „Nově stějově.
„Usilovali 
budou sloužit obytné kontejnery se jsme o to delší dobu,
sociálním zázemím včetně napojení na od roku 2009 jsme totiž neměnili kapa- života. Z těchto důvodů jsme velmi rádi,
rozvody vody, kanalizace a elektřiny. citu služeb. V posledních letech došlo že město Prostějov bylo ochotno za
Součástí akce byly také nové zpevněné k nárůstu počtu lidí, kteří se dostali do účelem zvýšení kapacity služeb v areálu
plochy a oplocení této části areálu azy- obtížné životní situace spojené se ztrá- centra vybudovat takzvané kontejnerolového domu. Celá investiční akce stála tou bydlení,“ sdělil Večerníku Jan Kalla, vé bydlení. Jsou to moderní ubytovací
městskou pokladnu 2,2 milionu korun,“ který cítí potřebnost nových obytných jednotky i s kuchyňkou, které, když je
podotkl Lukáš Chytil z odboru rozvoje kontejnerů. „Služby azylového domu následně vybavíme novým nábytkem,
a investic prostějovského magistrátu.
a noclehárny jsou i přes velkou obměnu budou splňovat vysoké požadavky na
„Už před lety se na nás obrátil ředitel klientů zcela zaplněny i přes letní měsí- kvalitu poskytování služeb,“ prozradil řecentra Jan Kalla se žádostí o možnost ce. V zimě je situace ještě horší, ve vel- ditel Azylového centra v Prostějově.
rozšíření kapacity tohoto zařízení po- kých mrazech umožňujeme přespání na Aktuálně ještě probíhají administrativní
řízením obytných buněk, takzvaného rozkládacích lůžkách za účelem ochrany procesy na krajském úřadě, pokud bude
vše schváleno, kapacita azylového domu
se rozšíří o dvanáct míst. „Chtěl bych
touto cestou poděkovat statutárnímu
městu Prostějov, jeho představitelům a zástupcům
jednotlivých odborů
za skvělou spolupráci a ochotu při
rozšíření našeho centra,“
4Q\wÊąGPÊMCRCEKV[C\[NQXÆJQFQOWX7TéKEMÆWNKEKQQD[VPÆMQPVGLPGT[
vzkázal Jan

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Kalla.

PROSTĚJOV V azylovém domě
v Určické ulici konečně přibyly nové
obytné kontejnery. Byla tak dovršena snaha ředitele Azylového centra
v Prostějově Jana Kally, který zvýšení
kapacity „azyláku“ dosáhl naposledy
v roce 2009. Přitom současná doba
a tvrdá sociální situace produkují
rok co rok nové a nové bezdomovce.
A o ty je potřeba se postarat...

7<KJGJKJ?U@HIÁFJIO@EI@MTU<KG<OÁHîNOJ Rekonstrukce dálnice přes

zitivní“. U slov obecně je zajímavé,
v jakém kontextu se v konkrétní době
vyskytují. Zatímco být před rokem
dvěma pozitivní znamenalo ve většině případů spíše důvod k radosti (samozřejmě, až na výjimky u nemocí),
letoškem toto slovo dostává natolik
hanlivé zabarvení, že si nejspíš budeme hodně dávat bacha na to, abychom ho příliš často nepoužívali.
Dnešní doba však je nejen covidová,
ale taky dobou nejistot. Tradičně se
každý den pereme s tím, že nevíme,
co nás večer, natož za týden, potká.
S přítomnosti koronaviru a zejména
souvisejících opatření si však člověk
připadá, že pluje na kmeni stromu po
rozbouřené Amazonce. Nikdy neví,
kam ho proud strhne, jestli přežije
peřeje, zda se na kládě udrží. A kam
ho vlastně zanese. Se životem nejen
v České republice, ale ve velké části
světa je to úplně stejné. Jestli něco
dnešek charakterizuje, je to hlavně
nejistota.
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Doba covidová. Tohle spojení už jsem
nejednou v souvislosti se současností
plnou virů, testování, ale hlavně nejistoty nad tím, co bude dál, zahlédl
mnohokrát. Co ale vlastně současnost znamená? Jak na ni jednou
budou pohlížet naši potomci, až jim
budeme (snad s úsměvem) vyprávět
o tom, co jsme to vlastně v prapodivném roce 2020 prožili?
Vezměme to popořádku. Letos se
nám například proměnil slovník.
Vzpomínám si doteď živě, že nám češtinář před lety na střední jednou vykládal, že nečastější slova ve veřejném
životě tehdy byla „sex“, „zdarma“
a „sleva“. A dnes? Jednoznačně by
vyhrávala „testování“, „nakažený“.
A taky „rouška“, snad nejoblíbenější a u velké části nejvíce nenáviděný
předmět domácností. Přezdívaný
taky jako náhubek.
Až se jednou budeme bavit se svými
dětmi, které tuto dobu neměly možnost zažít, určitě padne slovo „po-

Michal SOBECKÝ

Školy na Prostějovsku
Hlavně neztratit pozitivnost, pardon optimismus zůstávají otevřené

PROSTĚJOV Koronavirus v poslední
době stále více straší školy. Nejen školáci, ale hlavně učitelé a ředitelé mají
obavy z toho, že by opět mohlo dojít
na uzavření a následné učení z domu.
Zatím se tak ale nestává, alespoň ne na
Prostějovsku. To je v epidemickém semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR
mezi zelenými regiony, což znamená,
že se zatím nemusí zavírat například
střední školy jako v postiženějších regionech. Nový ministr zdravotnictví
ovšem mluví i o možnosti uzavřít plošně druhý stupeň základních škol.
To se pochopitelně ředitelům škol příliš
nezamlouvá. „Byli bychom samozřejmě
neradi a doufáme, že současný stav vydrží. Ministr Prymula alespoň slíbil, že první
ročník nechá otevřený,“ poznamenal Dalibor Ovečka, ředitel Základní školy Jana
Železného v Prostějově. V ponechání
škol a vyučování, jak jsou, doufá rovněž
ředitelka ZŠ Ptení Viera Šmilňáková.
„Jsme pro to, aby nebyly zavřené. Není to

s hrozbou nákazy covid-19. „Co se týká
opatření, v ambulancích probíhá triáž
pacientů, kdy se sestřičky snaží odhalit potenciálně nakaženého a předejít tak možné nákaze. Nemocnice mají naskladněny
ochranné pracovní pomůcky na tři měsíce dopředu a zdravotníci dbají na jejich
důsledné používání. Rovněž na pacienty
apelujeme, aby dodržovali pravidlo „3R“
a chovali se zodpovědně. Poskytování
zdravotní péče zatím nijak neomezujeme.
Pacienti jsou objednáváni na kontroly do
ambulancí, na vyšetření i k plánovaným
zákrokům,“ informovala Radka Miloševská. Jak ještě na další otázku Večerníku dodala, návštěvy v nemocnici jsou i nadále
zakázány s jedinou výjimkou porodnice.



PŮVODNÍ
zpravodajství
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PROSTĚJOV Kromě enormního nárůstu počtu nakažených koronavirem přibývá bohužel také počet hospitalizovaných pacientů.
V prostějovské nemocnici už leží přes dvacet osob a podle mluvčí
tohoto zdravotnického zařízení čtvrtina z nich je umístěna na oddělení ARO ve velmi vážném stavu!

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

PROSTĚJOV Jsou to hrozná čísla a je
vidět, že koronavirus udeřil v plné síle.
Oproti minulému týdnu v Olomouckém kraji skokově přibylo množství případů pozitivních pacientů na covid-19.
Podle zveřejněných údajů Krajské hygienické stanice je během sedmi dní o 860
nakažených osob více. A přibývá i hospitalizovaných, navíc s vážným průběhem
nákazy.
K sobotnímu večeru 3. října bylo v Olomouckém kraji evidováno už 3 750 potvrzených případů koronaviru. Je to o 860 případů více než týden předtím. V Olomouci
jde o 2 048 případů, v Prostějově o 555
nakažených, V Šumperku 521, v Přerově
472 a nejméně nakažených bylo zatím na
Jesenicku, a to 154 osob. „Co se týká aktuálního stavu potvrzených případů, tak v Olomouci evidujeme 776 nemocných a v izolaci, v Prostějově 288 osob, v Šumperku 348
pacientů, v Přerově 254 a Jesenicku 108 na-
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Během týdne přibylo v kraji 860 nakažených
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Prostějov (red) – Ve čtvrtek 30.
září vydala vláda ČR usnesení, kterým zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve
vnitřních prostorách staveb. Z tohoto důvodu je zrušeno vítání občánků, které se mělo uskutečnit ve
čtvrtek 15. října. Na základě dalšího
vývoje vládních opatřeních bude
buď zvolen náhradní termín vítání
občánků v obřadní síni prostějovské
radnice, anebo budou rodiče dětí
pozváni do Kulturního klubu Duha
k zapsání do pamětní knihy města
Prostějova a k vyzvednutí dárků
pro nového občánka. „Informováni
budou písemně.,“ dodala Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů
prostějovského magistrátu.

Vítání
obèánkù zrušeno

Prostějov (mik) – Další dopravní
komplikace zaregistrují motoristé
už dnes v jiné prostějovské lokalitě.
„Z důvodu prací na výměně veřejného vodovodu bude od pondělí 5.
října (tj. dnes – pozn.red.) až do 30.
listopadu uzavřena křižovatka ulic
Dykova a J. B. Pecky v Prostějově,“
oznámil šéf odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslav
Nakládal.

.ÔLzRYDWNX
uzavøou práce

Prostějov (mik) – Město ve spolupráci se společností FCC Prostějov
zavádí novinku ve třídění odpadů z domácností. Nyní je možné
drobný kovový odpad ukládat do
žlutých kontejnerů původně určených pouze pro plast či nápojové
kartony. Drobný kovový odpad
jsou typicky plechovky od nápojů
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. „Třídicí
linka společnosti FCC Prostějov
umožňuje separaci plastů a kovů,
proto zavádíme novinku ve třídění
odpadů z domácností, kdy je možné drobný kovový odpad ukládat
do zmíněných žlutých kontejnerů
původně určených pouze pro plast.
Na žluté kontejnery po městě bude
doplněna samolepka s informací
o možnosti ukládání kovů. Stávající
šedé kontejnery určené pouze na
kovový odpad zůstanou na svých
stanovištích ponechány. Děkujeme
občanům města, že třídí odpad.
Zavedením této možnosti se zvýší množství vytříděných odpadů,“
uvedl první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Parkovat
ve Školní se bude!

Prostějov (mik) – Ode dnešního
dne, tj. pondělí 5. září, si budou muset hlavně řidiči zvykat na dopravní
problémy v Kostelecké ulici. „Z důvodu druhé etapy rekonstrukce
povrchu vozovky bude až do čtvrtka 29. října zcela uzavřen úsek od
křižovatky s Martinákovou ulicí po
kruhovou křižovatku s ulicí U Stadionu. Jedná se o úsek zhruba sto
padesáti metrů,“ informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Hlavní objízdná trasa pro veškerou
dopravu povede přes Fanderlíkovu,
Krapkovu a ulicí U Stadionu.



předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtených na jednoho poplatníka.“
Magistrát v současnosti poskytuje
občanům řadu úlev vztahujících se ke
zmiňovanému poplatku. „Rozhodli
jsme se zatím ponechat stávající stav, tedy
současnou sazbu místního poplatku ve
výši šesti set korun a zachovat stávající
osvobození i úlevy pro rok 2021. V budoucnosti však budeme muset počítat
se změnami,“ předesílá však prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011).
„V současnosti se navíc v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR projednává
změna zákona o místních poplatcích, která navrhuje úpravy, jež by se mohly spolu
se stále rostoucím navyšováním nákladů
za komunální odpad negativně odrazit
v dnes platném poplatku v Prostějově,“
dodal první muž města.
Podle údajů předložených odborem
správy a údržby majetku města činily skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu část-
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PROSTĚJOV Za volantem neměl
vůbec co dělat, přesto sedl do auta
a jel. Mladý muž však za jízdy zazmatkoval a místo brzdy sešlápl
plyn. Vozidlo poblíž ulice Újezd
vyjelo ze silnice a narazilo do zdi.
Havarující šofér ale nemá řidičák,
a navíc policisté přišli na to, že ani
auto nemá platnou technickou prohlídku.
V úterý 29. září po jednadvacáté hodině řídil osmadvacetiletý muž osobní
automobil Renault v Prostějově, a to
kolem budovy Újezd 10, směrem
k ulici Sádky. „Před levotočivou zatáčkou objel zaparkované vozidlo a pak
dle svých slov ‚zazmatkoval‘ a při průjezdu zatáčkou prudce sešlápl plynový

pedál. Následkem toho vyjel vpravo
mimo komunikaci, kde narazil do
cihelné zdi,“ popsal havárii František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při této havárii naštěstí nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
10 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření. Při šetření
na místě ale policisté zjistili, že mladý
muž není držitelem řidičského průkazu a vozidlo má propadlou STK,“
dodal podstatnou záležitost František
Kořínek.
(mik)

Neřidič vrazil do zdi
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PROSTĚJOV Jak už ze zpravodajství Večerníku víte, během jara
a léta tohoto roku byly na devíti
místech v Prostějově vybudovány polopodzemní kontejnery na
separovaný odpad. V minulých
dnech pak na účet města „připluly“ dotační peníze na tuto investici z Operačního programu životního prostředí.
„Naše žádost o dotaci splnila formální náležitosti a kritéria přijatelnosti projektu, prošla věcným
hodnocením a byla schválena k finanční podpoře,“ nastínil primátor
František Jura. „Projekt byl realizován v období od dubna do července
tohoto roku. Pořízené polopodzemní kontejnery na separovaný odpad
byly umístěny na devíti centrálních

PROSTĚJOV Netradičně ve středu a netradičně v obřadní síni
radnice se uskuteční další jednání
Rady statutárního města Prostějova. „V plánu máme se zabývat návrhy participativního rozpočtu města
pro příští roky a na stole už budeme
mít k projednání také první návrh
rozpočtu města na rok 2021.
Půjde zatím o informativní materiál,
takže o jeho jednotlivých položkách je
zbytečné zatím hovořit. Připravovaný
rozpočet projde ještě mnohými dílčími
úpravami a vyjádřit se k němu budou
moci tradičně také všichni zastupitelé
na semináři,“ uvedl primátor města
František Jura (ANO 2011). Radní
ve středu budou dále probírat dotace
příspěvkovým organizacím, zabývat se
budou rekonstrukcí Sídliště Bohumíra
Šmerala či projektem rozšíření veřejné
zeleně v Říční ulici. „Součástí středečního jednání rady budou také některá
rozpočtová opatření i majetkoprávní
záležitosti,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). (mik)

RADA JEDNÁ
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Martin ZAORAL
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středoškolskou lavici. Musím uznat, že pro mě
bylo celkem úlevné dozvědět se, že ani v dnešní
době nejsem povinen okamžitě vyrazit na testy
a bude stačit, když prozatím zůstanu doma,
pořádně se vyspím a uvidím, co bude. Bylo to
prima, uzdravil jsem se rychleji, než by mi došly
výsledky…
Na doporučení jsem však delší čas mezi lidi
prostě nechodil. Není totiž dobré jakoukoliv
nemoc šířit či zlehčovat. Covid stejně jako každá
jiná choroba může mít u různých lidí rozdílný
průběh i následky. A existuje již opravdu nemálo
svědectví o tom, že každému může dát pořádně
zabrat stejně jako o tom, že u obézních, nemocných či starších lidí může přispět k fatálním
následkům.
Ostatně chřipka lidi v minulosti zabíjela, zabíjí
a zabíjet bude. Například takoví Aztékové by
mohli vyprávět…
I proto bychom v zájmu zachování svého trvalého
fyzického zdraví neměli podceňovat žádnou
nemoc. Ovšem pro zachování svého psychického zdraví bychom zase žádnou nemoc neměli
přeceňovat. Covid-19 v tom určitě není výjimkou.

PA ST
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PROSTĚJOVTolik lidí se na to dívalo, tolik lidí to kontrolovalo a stejně to osadili špatně! Kuriózní značka
navádějící řidiče, aby vjeli do protisměru, se nedávno objevila na„kruháči“ u prostějovské nemocnice.
Pokud by ji lidé s podezřením na koronavirus slepě dodržovali, vjeli by na křižovatce do protisměru.
Mělo by to sice svá rizika, na druhou stranu by to přineslo minimálně dva„pozitivní“ důsledky. Jednak
by se tímto způsobem zřetelně odlišili od zdravých řidičů, jednak by se po sérii dopravních nehod
u nás výrazně snížil počet nakažených. Inu, když se kácí les, létají třísky...

Martin ZAORAL
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Pondělí 5. října 2020
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učit hudební výchova beze zpěvu. Tělocvik bude na prvním stupni bez omezení,
na druhém stupni by se měl konat venku.
Beze zpěvu bude hudební výchova také ve
středních školách a konzervatořích, které
zůstanou otevřené, protože jsou v regionech s nižším rizikem nákazy označených
zeleně. Naopak v červených a oranžových
okresech přejdou od pondělí na výuku na
dálku kromě středních škol i základní umělecké školy a vyšší odborné školy.
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více než 20 lidí. Výjimku budou mít členové jedné domácnosti, práce v zaměstnání
nebo zastupitelstva a další jednání státních
orgánů. Omezení se nevztahuje také na
posilovny či akvaparky. I zájmové kroužky
by se měly omezit jen pro skupiny nanejvýš 10 účastníků uvnitř a 20 venku. Školní
družiny budou fungovat normálně.

Sportovní utkání se budou konat bez
diváků. Na stadiony budou smět sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující utkání a média do počtu 130
lidí. V případě zájmové činnosti, kdy se
sejdou například lidé po práci a chtějí si
zahrát fotbal, je jejich počet omezen maximálně na 20.

6SRUWEH]GLY¾Nč

představení „kde někdo dvě minuty zpívá”.
V divadlech musí být dodržena vzdálenost dva metry mezi účastníky a účinkujícími, případně musí být účinkující od
účastníků odděleni nějakou nepropustnou zábranou bránící šíření kapének, například plexisklem.

9KRVSRG÷QDQHMYÚw
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Počet lidí na církevních shromážděních
vláda omezuje od pondělí na dva týdny
maximálně na 100 s dodržením rozestupů. Při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy. Zpěv je podle ministra Prymuly
v souvislosti se šířením koronaviru rizikový, což prý dokazují i v Česku případy onemocnění ve sborech.

9NRVWHOHVUR]HVWXS\
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V restauracích bude moci být od pondělí
u jednoho stolu maximálně šest lidí. Už
podle dřívějšího opatření ministerstva
zdravotnictví také musí bary a restaurace
zavírat ve 22.00 hodin. Do svých prostor
mohou vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst
k sezení.

jedná o nákazu covid-19. Měla jsem spíše
příznaky střevní chřipky s menší teplotou
a postupně v neděli večer přišla zimnice
pro Večerník
a dost velká bolest zad a hlavy. V pondělí
ráno už jsem pociťovala obrovskou únaMichal
vu a bolest svalů a nebyla jsem schopná
KADLEC
normálně fungovat. Spíše jsem celý den
ƔƔ Kdy jste poprvé pocítila příznaky prospala a zrušila vše naplánované. Další
covid-19 a jak jste to řešila?
den jsem se cítila mnohem hůře. Tak jsem
„První příznaky jsem pocítila druhý zavolala svojí obvodní doktorce a řekla
zářijový víkend, ale to jsem netušila, že se jsem, že vím, že se děje něco jinak a jestli

E X K LU Z I V N Í
rozhovor

PROSTĚJOV Prostějovská radní Marcela Župková prodělala nakažlivé onemocnění covid-19. Večerníku na toto téma poskytla zpověď s tím, že by byla ráda, kdyby mohla tímto apelovat na disciplínu
a ochotu lidí dodržovat nastavená protiepidemická opatření. „Také
jsem na podzim některé věci nedodržovala a koronavirus mě potrestal,“ zmiňuje mimo jiné vyléčená politička.
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nemám
jít na test, že
ta bolest zad a svalů, na
kterou nepůsobí žádný prášek
od bolesti, je zvláštní. Lékařka
okamžitě odeslala žádanku a já jsem
se ve středu podrobila testu v nemocnici v Prostějově, kde vše perfektně fungovalo, žádné velké fronty nestály. Sice
jsem měla pocit, že se můj stav zlepšil,
ale únava a bolesti hlavy s malátností
pořád přetrvávaly. Takže jsem odvolala
do konce týdne všechny další aktivity
a zůstala doma.“
ƔƔ Když jste se dozvěděla, že je váš
test na koronavirus pozitivní, jaké jste
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měla pocity?
„Výsledek testu přišel až v pátek odpoledne smskou, kde mi bylo sděleno, že
jsem pozitivní na covid-19 a mám zůstat
v izolaci, všichni moji blízcí v karanténě.
A že mám vyčkat, až se mi ozvou z hygienické stanice. Jelikož ten výsledek
přišel v pátek, kdy už jsem se cítila mnohem lépe, tak to bylo trochu překvapení.
Také hlavně pro moji rodinu, které
se na deset dní změnil režim a museli

jsme všichni zůstat doma a čekat na
další pokyny. Také jsem měla v tu chvíli
strach o moje blízké a hlavně maminku
a přítelovy rodiče, jestli jsem je nenakazila. Ale byla jsem si jistá, že když mi nebylo dobře, tak jsem se s nikým neviděla.
Doufala jsem, že vše dopadne dobře.
Samozřejmě jsem přemýšlela, kde jsem
se mohla nakazit, i když zrovna v té době
jsem se s nikým moc nestýkala. Nakonec
jsem na to nepřišla a je možné, že to byla
opravdu jen náhoda v čekárně na
veterině nebo v obchodě.
Později se také potvrdilo,
že všichni moji nejbližší
jsou negativní, tak jsem
měla příjemný pocit, že
jsme to všichni zvládli.“
ƔƔ Jak u vás
onemocnění probíhalo?
„Myslím, že průběh
jsem měla mírnější a hlavně jsem neměla
žádnou dušnost. Měla jsem napadenou
spíše nervovou soustavu, ale to jsem
se dočetla všechno až později, protože
v poslední době takový průběh popisuje
hodně lidí. Neměla jsem ani vysoké
horečky, tak nebyla nutná hospitalizace.
Když to shrnu, tak jsem prospala tři dny
a zpětně si je ani moc nepamatuju. A co
se týče hlavních příznaků, tak o čich
a chuť jsem přišla až šestý den nákazy.

Jinak se dá říci, že celých deset dní, což
je povinná izolace, u mě přetrvávaly
bolesti hlavy a zad, i když již s mírnějším
průběhem.“
ƔƔJak jste prožívala karanténu?
„Izolaci jsem trávila většinou u televize,
na internetu a hlavně jsem měla čas se
věnovat naší fence, která je nemocná.“
ƔƔ Zanechal covid-19 na vás nějaké
zdravotní následky?
„Myslím, že zdravotní následky žádné
nepociťuji, ale častější únava a bolest hlavy
pořád přetrvávají.“
ƔƔ Co byste doporučila lidem, kteří
hrozbu koronaviru podceňují?
„Všem bych chtěla vzkázat, že sama
nevím, kde jsem se nakazila. A je pravdou,
že na jaře jsem se nákazy více bála, takže
jsem teď také možná nedodržovala vše,
jak se má. A proto si myslím, že bychom se
zase všichni měli semknout, začít respektovat vládní nařízení a hlavně dodržovat
‚3R‘ a být všichni k sobě více ohleduplní.
Nikdo neví, jak nákazu zvládne a hlavně
kdy se s ní setká. Proto věřím, že nošení
roušek je to nejmenší, co pro sebe i své
okolí můžeme udělat. Já jsem od minulé
středy po čtrnácti dnech konečně negativní na nákazu covid-19 a přemýšlím
o tom, že si nechám udělat test na protilátky. A pokud jich budu mít dostatek, tak
bych věnovala krevní plazmu na léčbu
rizikovým pacientům.“

d0÷ODMVHPVWUDFKRVYÆEOÊ]NÆDKODYQ÷PDPLQNXq

Divadla a kina budou moci dál hrát až pro
500 lidí, budou ale zakázány přestávky na
občerstvení. Představení se zpěvem, tedy
+XGHEQÊYÚFKRYD
koncerty, opery či muzikály, nebudou poEH]H]S÷YX
Na dva týdny se zakazují hromadné akce volena. Podle ministra zdravotnictví RoNa základních školách se bude 14 dnů uvnitř pro více než 10 lidí a akce venku pro mana Prymuly (za ANO) to neplatí pro

Na dva týdny budou uzavřeny střední
školy v okresech, jež jsou na takzvaném koronavirovém semaforu, který značí míru
rizika šíření nákazy, označeny červenou
nebo oranžovou barvou. Praktická výuka
se ale ve školách bude moci konat. Červenou barvu mají na semaforu hlavní město
Praha, okresy Praha-západ a Praha-východ
a Uherskohradišťsko. Pět desítek okresů je
oranžových, zbytek zelený.

8]DYąHQÊé¾VWL
VWąHGQÊFKwNRO

Co všechno můžeme a naopak nesmíme?

Ode dneška platí v republice NOUZOVÝ STAV!

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Kdo letos na podzim na sobě ještě nepozoroval
příznaky nemoci covid-19, tak je buď mrtvý,
nebo už nějakou tu chřipku nedávno prodělal.
Příznaky světové nemoci roku 2020 jsou totiž od
běžného nachlazení absolutně nerozeznatelné.
Je přitom naprosto přirozené, že s podzimem
nastupují respirační onemocnění nejrůznějšího
druhu. Jenže pokud člověk dříve chytil chřipku,
tak to neřešil. Možná, že to nebyl úplně ideální
přístup a epidemiologové by nás za něj hnali
před soud, nicméně fungovalo to. Člověk tak
například v naprostém klidu prožil velkou
chřipkovou epidemii před 25 lety, aniž by si toho
vůbec všiml. Přitom tehdy s chřipkou zemřelo
minimálně o šest tisíc lidí víc než předchozí rok.
Ale nebyl internet, takže se to tak neřešilo.
Nyní je vše jinak. Člověk musí téměř každý den
sledovat, jaká nová opatření vláda zase vydala, aby nebyl obviněn z toho, že se záměrně
snaží zákeřným virem vyhladit své okolí. Třeba
zpěvem… Došlo to dokonce tak daleko, že jsem
svoji bolest kloubů, svalů, občasný kašel a teplotu
řešil s praktickou doktorkou. Bylo to vůbec poprvé od chvíle, kdy jsem před více jak 20 lety opustil

TUBWVǢ 6PUWHOQ½FKÔLSNDWDG\E\OD
MHDEXGH%DFKDQDQL

PROSTĚJOV V pondělí 5. října
začíná v Česku platit nouzový stav
a současně vstupují v platnost další opatření proti šíření koronaviru.
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
Něco podobného jsme už zažili na
jaře, nyní ale vláda na doporučení ministra zdravotnictví Prymuly nesáhla
ještě k tak drastickým opatřením. Budeme si ale všichni muset opět zvyknout na výrazná opatření a omezení.
Večerník přináší přehled hlavních
místech na sídlištích, vhodných změn.
z hlediska přístupu občanů a do1RX]RYÚVWDY
pravní obsluhy. Realizací projektu
došlo k náhradě stávajících 55 kusů Začíná platit nouzový stav, bude platit
kontejnerů o dostupném objemu měsíc, tedy do začátku listopadu. Vláda
60,5 m3 za 36 kusů polopodzem- si od něj slibuje, že jí umožní snáze přijíních kontejnerů o dostupném obje- mat opatření a zajistit fungování zdravotmu 130,5 m3. Došlo tedy k navýšení nického systému, který je místy přetížedostupného objemu pro odkládání ný. Nouzový stav kvůli koronaviru platil
odpadu. Kontejnery jsou používány po 66 dní i na jaře.
na separaci plastu, papíru, skla a bioodpadu,“ doplnil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
Celkové náklady projektu jsou ve
výši 4 772 398,96 Kč včetně DPH
a vlastní zdroje činí pouze 15 %, což
je 668 942,10 Kč z uznatelných výdajů. Výše dotace činí 3 790 671,86
Kč, a to je 85 % z celkových uznatelných výdajů projektu.
(red)
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poplatek obèana za svoz a likvidaci odpadu v prostìjovì
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finanèní hodnota odpadového
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sazba poplatku za odpad v okolních mìstech

Statutární město Prostějov každoročně
provádí rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu
za předchozí kalendářní rok. Již osmým
rokem je stanovena sazba u místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve
výši 600 korun. Tuto částku je povinen
občan Prostějova zaplatit vždy do konce

Michal
KADLEC

pro Večerník

června daného kalendářního roku. A poplatek v této výši by radní podle svých
slov rádi zachovali, avšak rostoucí náklady
a připravované změny zákonů by jej přece jen mohly ovlivnit. „Sazba poplatku je
tvořena ze dvou složek,“ pustil se do vysvětlování Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Statutárního města
Prostějov. „Ta první může být libovolná
do maximální výše 250 korun a magistrát
její výši nemusí zdůvodňovat. Jsou v tom
kompenzovány zejména náklady na sběr
a svoz tříděného komunálního odpadu,
náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a náklady na likvidaci černých skládek.
Druhou složku poplatku město stanoví
na základě skutečných nákladů obce


PŮVODNÍ
zpravodajství




PROSTĚJOV Už o tom v posledních letech byla na stránkách Večerníku mnohokrát řeč.
Rok od roku jsou náklady města za sběr a svoz komunálního odpadu vyšší. A jde o nemalé
částky. Důvodem jsou rostoucí celkové náklady na komunální odpad. Výšku cen mohou
do budoucna ovlivnit i v současnosti připravované změny zákonů o odpadech a o místních
poplatcích, které by měly začít platit v roce 2021. Už letos na jaře prostějovští radní
přiznali, že dlouhá léta neměnná výše poplatku za likvidaci odpadu pro jednotlivého občana se zanedlouho změní. Prostějované budou platit více!



„Náklady na svoz a likvidaci každoročně stoupají,“
upozorňuje první náměstek Jiří Pospíšil



Uzavírka Kostelecké

www.vecernikpv.cz

MĚSTO POČÍTÁ SE ZVÝŠENÍM POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ,'<26-;84')+107
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Postupně přicházející podzimní plískanice hodně ovlivní náladu Prostějovanů, kteří
by nejraději pokračovali v letních aktivitách. Přizpůsobit se zcela jiné činnosti bude
některým z nás činit větší potíže, než se na první pohled může zdát.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Rádi byste se ve své profesní kariéře
posunuli o významný kus dál, ale stále netušíte, jak na to. Pokud nemáte
v plánu změnu zaměstnání, snažte se
v tom současném vyvinout daleko
více aktivity.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Většinou míváte klidnou náladu a na
některé neomalenosti ze strany druhých osob reagujete smířlivě. Tento
týden ale budou vaše nervy na pochodu, neboť chování některých jedinců
bude na pováženou.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Kvůli zlým a strašidelným snům se
budete často budit a nepomohou ani
noční procházky. Nesmíte se dívat na
horory a jiné filmy, ze kterých býváte
vystrašeni. Pusťte si třeba pohádku
nebo českou komedii.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Chybí vám výlety do přírody, kde
byste se dostatečně odreagovali od
starostí běžných dní. Neseďte jako
peciválové pořád v práci a pak doma,
chtělo by to daleko větší aktivitu.
Když ne v přírodě, tak v posilovně.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Budete muset počítat s tím, že
v těchto dnech se na vaše místo
bude tlačit konkurence. Pokud nevyvinete mnohem větší snahu plnit
pracovní úkoly, pro šéfy to bude
znamenat impuls na vaši výměnu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Ve vašem intimním vztahu to začne pořádně skřípat. Hádky budou
stále častější a se svým partnerem
si řádně polezete na nervy. Nedá se
nic dělat, buďto to všechno utněte,
nebo se na čas odstěhujte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Budete mít chuť na seznámení s novým objektem svých vášní. Jelikož
jste ale hodně přelétaví a vybíraví,
vůbec nebudete vědět, co vlastně
chcete. Pak se nedivte, že s nikým
dlouho nevydržíte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Uprostřed týdne se vám stane drobná nehoda na silnici, naštěstí ale nepůjde o nic vážného. Starosti vám
ovšem nastanou při opravě auta,
která vás může stát majlant. Nastanou vám finanční starosti.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Celkem rádi a často se dostáváte
do sporů s kolegy na pracovišti, ale
i doma se členy rodiny. Kupodivu
v těchto dnech nebudete mít na hádky myšlenky, čekají vás jiné starosti.
Hlavně se zdravím.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Už dlouho jste si nevyšli nikam do
společnosti. Je čas to změnit! Pokud
přijmete pozvání, čeká vás akce, na
kterou jen tak nezapomenete. Seznámíte se na ní s mnoha důležitými
lidmi.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Při pohledu do svých skříní zjistíte,
že jste si už dlouho nekoupili nic na
sebe. Je čas to změnit, proto vyrazte
do obchodů a za oblečení utraťte, co
můžete. Jen prosím svého partnera
z nákupů vynechte!
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Stále máte potřebu mít vše pod kontrolou a jinak tomu nebude ani tento
týden. Přestože vám partner dobrovolně hlásí všechno, co dělá, stále budete mít pocit, že něco tají. Začnete
ho sledovat.

nákupní
servis
pro vás
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POZVÁNKY na semináøe OHK:

Víte, jak správně přeshraničně poskytovat služby
a vysílat pracovníky? Mrkněte na https://www.
ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/vysilani-pracovniku-do-zahranici-publikace-pripadove-studie/.
Najdete tam pravidelně aktualizovanou publikaci, která je zaměřena především na přeshraniční poskytování
služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým
otázkám spojeným s danou problematikou. Díky velkému množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit
správný postup.
Informace jsou soustředěny na Centru regionálního
rozvoje a následně na Enterprise Europe Network
(EEN).
V případě nutnosti dalších podrobnějších informací je
tam přímý kontakt na zpracovatele publikace.
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.RQHFVRXWøæHO VSTUPENKY NA FLORU!

Po tři minulé týdny jsme rozdávali vstupenky na podzimní Floru Olomouc, která se uskutečnila v minulém týdnu.
Hned dvacet jedna čtenářů si rozebralo volné vstupenky v redakci na adrese Vápencie 19.
Výherci z posledního kola: Božena STAŇKOVÁ, Ptení; Sofie MOUDRÁ, Určice; Hana KYŠOVÁ, Prostějov; Marie LUSKOVÁ, Prostějov; Václav HANZL, Prostějov; Marie HONOVÁ, Otaslavice; Aneta
KRÁLOVÁ, Němčice n. H.

Oznámení o přerušení dodávky

... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA...

3DSULNDÿHUYHQiNJ

Pondělí 5. října 2020
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Konstelace hvězd Prostějova
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Zelenina je v potravě důležitým zdrojem vitamínů, minerálních látek,
vlákniny a dalších prospěšných látek. Některé její druhy se využívají
v gastronomii jako koření nebo ve fytoterapii jako léčivky. Proto přijde
vhod vědět, že nejlevnější červenou papriku i koktejlové rajče nabízí
Tesco, pro květák s ledovým salátem se vyplatí navštívit Lidl a cenově
nejvýhodnější okurku-hadovku nabízí Penny market. Kdo má rád avokádo, potěší jej nabídka Albertu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 30. září.

Blokové îLÔWüQt

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění.
středa 6. října
Sídl. svobody - vnitroblok, Sídl. svobody - parkoviště, Anenská, Sídl. svobody – parkoviště a komunikace, Sídl. svobody
– komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobody
čtvrtek 8. října
Sídl. svobody - vnitroblok Sídl. svobody - parkoviště (blok 18 - 21), Plumlovská (Jungmannova – včetně kruhového
objezdu), Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská – Česká), cyklostezka (Jungmannova – křižovatka bl. č. 17-18)

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vícov
Obec: Čechy pod Kosířem, Pěnčín, Laškov, Kandia
Dne: 19. 10. 2020 od 7:30 do 10:30 hodin.
Dne: 26. 10. 2020 od 10:00 do 12:30 hodin.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice BPE Vícov Vypnutá oblast: celé obce: Pěnčín, Laškov, Kandia.
(703044).
Celá obec Čechy pod Kosířem mimo č. p. 133 a parc.
Obec: Kostelec na Hané
č. 187/3. Odběratelská trafostanice Pěnčín ZD (č.
Dne: 19. 10. 2020 od 11:00 do 15:00 hodin.
300811).
Vypnutá oblast: areál ČOV Kostelec na Hané.
Obec: Hvozd
Obec: Seloutky, Určice
Dne: 27. 10. 2020 od 7:00 do 16:00 hodin.
Dne: 21. 10. 2020 od 10:30 do 13:30 hodin.
Vypnutá oblast: Hvozd – č. p. 97, 31, 30, 56, 57. OnVypnutá oblast: celá obec Seloutky. Část obce Určice: dráškův Mlýn, Hanušův Mlýn.
Jednostranně od č. 351, vč. BUS nádraží a dále od č. 335 Obec: Držovice
po 385 včetně sokolovny. Oboustranně od č. 406 a 386 Dne: 27. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
po 401 a 390 a dále ulice s č. 391, 392 a 453. Regul. st. Vypnutá oblast: část obce Držovice s ul. Pod Školou RWE + jídelna ZD. Oboustranně od č. 244 a 214 podél od trafostanice levá strana po č. 497, celá ul. Na Trávnísilnice směr Seloutky po konec obce, včetně č. 63 až 61. ku, M. Gorkého oboustranně od č. 13 a 16a po ul. Na
Ulice od č. 280 a 507 po 226. Ulice od č. 254 a 275 obou- Trávníku, ul. Na Romži č. 477 (palírna).
stranně směrem ke kostelu, okolí kostela včetně domova Obec: Hvozd
důchodců, pošty, obecní úřad. Lokalita novostaveb.
Dne: 30. 10. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin.
Část obce kolem dětského hřiště od č.140 po č.67 s 45 Vypnutá oblast: Hvozd - lokalita novostaveb - parc. č.
a dále od č.14 a 42 po konec obce směr ZD ohraničený čís- 141/19.
ly 410, 39, 36, 31, 18, 371 a ulice od 373 po 379. Odběratel- Obec: Přemyslovice
ské trafostanice: Určice závlaha (č. 300734), FVE SOLAR Dne: 30. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
3 s.r.o. Určice, Bioplynová stanice Určice (702928).
Vypnutá oblast: jednostranně ulice u silnice na
Obec: Olšany u Prostějov
PV od č. 187 po konec obce směr Hluchov s č. 152
Dne: 26. 10. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
a 473. Celá ulice směr okály včetně okálů končící
Vypnutá oblast: část ul. u sokolovny - pravá strana od č. čísly 174, 197, 139, 478, 477 a dále až k chatám s č.
143 po č. 340, levá strana od č. 443, 214, 135 po č. 212 3, 4, 5, 6, 87, 89.
a dále levá strana ul. sm. Lutín s č. 216 a 235.
E.ON Distribuce, a.s.
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OD 5. DO 11. 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.

Pondělí 5. října 2020

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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V městysi se nedaří dokončit rozjeté projekty

KRALICE NA HANÉ Kde jen může
být zakopaný pes? Cyklostezka, která
už před téměř dvěma lety měla spojit
Kralice na Hané a Bedihošť, není jediným rozpracovaným, nicméně stále
nedokončeným projektem v městysi. Dalším je oprava zdejšího zámku,
kde za více jak 6 milionů korun mělo
vzniknout pět sociálních bytů. Stavba,
která byla zahájena v dubnu 2018, byla loni zastavena a stále se nerozběhla.
Stojí za tím přešlapy bývalého či současného vedení městyse? Nebo něco
úplně jiného?

EXKLUZIVNĚ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na základě smlouvy měly být byty hotové už
koncem roku 2018. To se ovšem stále nepodařilo. Námi oslovená starostka o konkrétních
důvodech hovořit nechtěla. „Práce byly pozastaveny ze strany stavební firmy. Z tohoto důvodu se necítím být oprávněna se k této otázce
blíže vyjadřovat, neboť skutečný důvod zná
jen zhotovitel,“ reagovala na dotaz Večerníku
Veronika Petrželová Bašná, starostka městyse
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Kralice na Hané. Podle jejích slov se obec snaží se společností dohodnout na dalším postupu směřujícím k dokončení stavby. „Bohužel
jsme dosud nenašli východisko schůdné pro
obě strany. Je to však velmi složité, neboť musíme opravovat celou řadu dřívějších nedostatků,“ naznačila pouze starostka.
Podle informací Večerníku mělo údajně dojít
k výraznému prodražení stavby, které nebylo pí-
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region

www.vecernikpv.cz

semně odsouhlaseno. Stavební firma následně
měla vedení městyse předložit dodatek smlouvy, který však právník doporučil nepodepsat,
protože měl být pro městys nevýhodný.
Podaří se tedy opravy zámku dokončit?
„Vzhledem k tomu, že pokračování prací nezávisí pouze na obci, nejsem schopna sdělit kdy
přesně se stavba opět rozběhne a kdy bude
ukončena. Nicméně stále věříme ve zdárný

Foto:

a doufejme i brzký konec,“ uzavřela Veronika
Petrželová Bašná, jež se stala starostkou po
loňském odstoupení Pavla Koláře.
Bývalý starosta jako svůj cíl uvedl právě dokončení rozjetých projektů. To se mu dle jeho slov nedařilo i kvůli sporům s tehdejšími místostarostkami. Jedna z nich ho nakonec v křesle vystřídala.
Vyjádření stavební firmy se Večerníku získat
nepodařilo.

Pod rozpadlou zídkou

našel granát
SLUŽÍN Nemilé překvapení čekalo
majitele domu ve Služíně, kterému
se na zahradě rozpadla kamenná
zídka. To ale nebylo ani to podstatné, horší byl nález, který pod
zdivem učinil. Našel totiž zrezivělý
granát ze druhé světové války!
Minulý čtvrtek 1. října v podvečer
se na linku 158 obrátil majitel domu
v obci Služín, který oznámil, že na
zahradě pod rozpadlou kamennou
zídkou našel pravděpodobně sta-

rou munici. „Přivolaná hlídka na
místě prohlédla předmět a přivolala na základě vyhodnocení kolegy
z pyrotechnické služby. Specialista
potvrdil, že se jedná o německý dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů
pocházející z doby druhé světové
války,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. Jak ještě dodala, nález odvezl pyrotechnik
k odborné likvidaci.
(mik)
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Pøírodopis
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Kostelec na Hané (mls) - Vzdělání
je nejlepší investice. I proto v Kostelci na Hané investovali do modernizace přírodovědné učebny na zdejší
škole. Za zhruba 736 tisíc korun byl
pořízen nový nábytek, interaktivní
tabule, počítač, mikroskop a další
pomůcky vhodné pro výuku daného předmětu. Celkové náklady na
tuto učebnu byly ve výši cca 736 tisíc
korun, dotace z MAS Regionu Haná
činila 95 %.

Pivín postaví nová høištì
Pivín (sob) - Hned dvě nová hřiště
pro děti by měla vzniknout na přelomu aktuálního a příštího roku v Pivíně. Obec požádala o spolufinancování ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj. A dočkala se. „Jedno vznikne
v areálu mateřské školy, další u nové
výstavby. Bude se jednat o herní hřiště, kde budou skluzavky, houpačka,
prolézačka nebo třeba lanové centrum,“ upřesnil starosta Pivína Kamil
Štětař. Celkově by hřiště měla přijít
750 000 korun. A podobně jako
v případě oprav školy by obec ráda
využila i pomoci místních dobrovolníků. „Lidé pak mají k takto vzniklým dílům jiný vztah,“ uvedl.

Ordinace
se zatím neobnoví
Čechy pod Kosířem (sob) - Změnu využití do budoucnosti hlásí
v Čechách pod Kosířem u místnosti
na radnici. Donedávna sloužila jako
ordinace dětského lékaře. Ta však
k začátku září ukončila svou činnost.
„Nikdo tam nechodil, nebylo to pro
lékařku zajímavé. Přišla k nám tedy
později slečna, že by zde ráda provozovala kosmetiku,“ uvedl starosta
obce Milan Kiebel. Obec tak nyní
vyhlásí záměr. Pokud se nikdo jiný
nepřihlásí, bude nově osazenstvo
místnosti pomáhat se zkrášlením
vzhledu. V budoucnu by ale podle
slov starosty obec ráda přilákala dětského lékaře zpět.

V Brodku vznikne pedikúra
Brodek u Konice (sob) - Obdobně se řešil pronájem volných prostor
v Brodku u Konice. V uprázdněné
prostoře ve zdravotním středisku
by mohlo dojít k podobné výměně.
Dnes, tj. v pondělí 5. října tak budou
na zastupitelstvu v Brodku hlasovat,
zda v budově bude nově fungovat
pedikúra.

&\NOLVWÅVHGRÄNDMÉ
SUÕMH]GQÅ+ORXÄHO\
Mostkovice (sob) - Problémům
s průjezdem musí čelit už pěkných
pár týdnů cyklisté, kteří projíždí podél
Hloučely do Mostkovic nebo naopak.
Silnice je totiž pod „Ohrozimákem“
zapáskovaná. Důvod? Mostkovice se
tam snaží plnit požadavky policistů na
vyšší bezpečnost místa. „Má zde být
zákaz předjíždění, plná čára, omezení
na padesát kilometrů v hodině. Největší novinkou bude zábradlí, které
donutí cyklisty sesednout, ne rovnou
přejíždět silnici,“ vysvětlil starosta
Mostkovic Jaroslav Peška. Kolaři by se
ale brzy měli dočkat, zábradlí nechala
obec osadit ve středu a nyní by ráda
kolaudovala.
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Dostanou novou stezku

KLENOVICE NA HANÉ Další
cyklostezka by měla v blízké budoucnosti začít růst na Prostějovsku. Tentokrát by měla napojit
Klenovice na Hané na Obědkovice. Díky tomu by byla malá obec
Obědkovice nově propojena
i s Prostějovem. Na nákladech by
se pak měly podílet obě vesnice.

„Jsme ve fázi přípravy, dokončuje se projekt pro složené území,
následně pro provedení stavby,“
přiblížil starosta Klenovic na
Hané Stanislav Cetkovský a dodal
rovněž, kdy by se mohlo poprvé
kopnout do země. „Musí se dořešit
projekt a stavební povolení a také
vlastnictví pozemků – to je alfa

a omega všeho. Netroufám si úplně odhadnout, kdy by to mohlo
být hotové. Pokud však bude vůle,
tak třeba i do konce roku,“ vyjádřil
se pro Večerník starosta a přidal
zatím předběžný odhad ceny části,
která se bude nacházet na katastru
jeho obce, a sice zhruba tři miliony
korun.
(sob)

20093011533

Čekala je procházka dlouhá zhruba
sedm kilometrů, jejímž hlavním cílem
bylo ulovit nějakou kořist. Pro samy
účastníky však bylo jak na začátku, tak
během výletu připraveno občerstvení
z myslivecké kuchyně. „Loni nám pršelo,
letos sice slunce svítí, ale vše zase komplikoval silný vítr. Za takového počasí dravce
na nebi vůbec neuvidíte, bývají někde
zalezlí a šetří síly,“ vysvětlil Radomil Holík
z pořádajícího mysliveckého spolku.
Navzdory špatným podmínkám se hned
dvěma orlům skalním podařilo úspěšně
ulovit dva kusy srnčí zvěře. „Živá váha
ulovené srny byla jistě přes patnáct kilogramů. Hlavním úkolem dravce v takovém případě je zpomalit zvěř, pak již
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Foto: www.pametnaroda.cz

KOSTELEC NA HANÉ Tuhle paní osobně znalo
tolik dětí jako nikoho jiného u nás. MUDr. Alena
Strnadová od roku 1959 působila jako obvodní
dětská lékařka v Kostelci na Hané. Do důchodu
sice odešla už v roce 1992, ale i v penzi ještě zhruba tři desítky let velice pilně zaskakovala za své
podstatně mladší kolegy v ordinacích po celém
regionu. Nyní se k nám donesla zpráva, že Alena
Strnadová ve svých 87 letech zemřela.

Alena Strnadová se narodila 20. února 1933. Na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově maturovala v roce
1951, následně studovala medicínu na univerzitách
v Olomouci a Brně. Promovala v roce 1957, celý život
pak pracovala jako dětská lékařka. Svoji profesi stejně
jako děti opravdu a upřímně milovala, a to navzdory
tomu, či snad právě proto, že s manželem vlastní děti mít
nemohla. Chodily k ní zástupy dětí, v některých případech postupně ošetřovala dokonce tři generace malých
pacientů ze stejné rodiny, tedy nejprve prarodiče, pak
rodiče a nakonec i jejich potomky. „I já jsem k ní chodil.
Velmi dobře si vzpomínám, jak jsme i s celou třídou u ní
hromadně absolvovali preventivní prohlídky. To už se
dnes nedělá. Starala se pak i o mé děti, potkávali jsme ji
také na dětské pohotovosti v Prostějově,“ zavzpomínal
starosta Kostelce na Hané František Horák.
Alena Strnadová řadu let obývala rodinnou vilu na
okraji Kostelce na Hané, po krátkém pobytu ve zdejším

Martin ZAORAL

domově pro seniory nakonec žila na sídlišti v městském bytě. Ve svých vzpomínkách se vracela zejména
do období druhé světové války. Ostatně právě její otec
Vilém Brzica byl členem tajné protiněmecké skupiny
Sedm kocourů. Tím bezprostředně ohrožoval život nejen svůj, ale i životy všech členů své rodiny. „Když válka
končila, byla jsem dvanáctiletá holčička. S rodiči jsme
bydleli ve Dvořákově ulici v Prostějově. Živě si vzpomínám, jak poslední neděli v dubnu došlo k velkém náletu
na město. Dodnes se mi vybavuje ten zvuk letadel, stále
mi z něčeho podobného běhá mráz po zádech. Cílem
bylo hlavně letiště. Devět náloží dopadlo i na naši zahradu, kde zůstaly ležet, aniž by vybuchly. Bylo na nich napsáno CCCP. Ještě štěstí, že tehdejší sovětská vojenská
technika nebyla tak zcela dokonalá, to bych asi konec
války nepřežila,“ vzpomínala před sedmi lety v obsáhlém rozhovoru pro Večerník Alena Strnadová, jejíž životní pouť se uzavřela v pondělí 3. srpna 2020.
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klikni na

FOTOGALERIE

pokud mě pozvou, přijedu zas,“ prohlásil
Karel Světlík, který dorazil se svým kánětem z Letovic.
Celý lov byl ukončen tzv. výřadem. Během tohoto pozoruhodného rituálu lovci
vzdali čest kořisti. Následně se všichni
přesunuli na zdejší mysliveckou chatu,
kde oslavili kulaté narozeniny hospodáře
místního spolku Zdeňka Ervi.
Letošní ročník provázela nejistota ohledně chystaných vládních opatření, která
omezují jedno podobné setkání za druhým. „Doufáme, že příští rok budeme
této nejistoty už ušetřeni,“ utrousili členové pořádajícího mysliveckého spolku.

www.vecernikpv.cz
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Michal SOBECKÝ

PIVÍN Dost bylo ostudy! V Pivíně
se rozhodli, že chátrající neobydlené domy, které jsou ve vlastnictví obce, půjdou k zemi. Na
svém posledním zastupitelstvu
tak zvedli jeho členové ruku pro
demolici dvou domů. V jednom
z nich bydleli nepřizpůsobiví obyvatelé. A podle toho později budova vypadala...

la vybydleli. Bortí se zde i střecha,“
poznamenal pro Večerník starosta
Karel Štětař.
Druhá stavba, kterou čeká demolice,
se nachází hned v sousedství. Nemovitost dostal Pivín do držení loni, využití se však pro něj nenašlo. I proto,
že ani on podle starosty nebyl v nejlepším stavu. Vzhledem k tomu, že
spolu stavby sousedily, se pak nabízí
otázka, co se vzniklým prostorem?
O tom rozhodnutí ještě nepadlo.
„Jeden z domů jsme měli odkou- „Vznikne nám prostor, který nejspíš
pený už z dřívějška. Nastěhovali se nejdřív bude na zeleň. Je otázka, jaké
sem nepřizpůsobiví, kteří dům zce- využití bude mít místo v budoucnu.

Foto: internet

Spíš to vidím na občanskou vybavenost, nabízí se třeba i stavba domovu
pro seniory,“ říká Štětař.
Pivín při demolici domů využije
i dotaci, která přichází z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a není na Prostějovsku ničím neznámým. K demolicím, a to v mnohem větší míře,
přistoupily v minulosti už třeba
Dobromilice nebo Hradčany-Kobeřice. I tyto obce se díky ní zbavily vybydlených rodinných domů. Dotaci
využily i Určice, zde ovšem budova
překážela v rozhledu a komplikovala
provoz na silnici.
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Výmoly, díry, místy už to asfalt prostě
vzdal. Řidiči si jízdou autem okolo Podhradského rybníka a přehrady z jihu
koledují o návštěvu servisu. A v případě
cyklistů šlo i doslova o zdraví. Zejména
ve večerních hodinách se průjezd okolo přehrady kvůli tomu mění v hodně
nepříjemnou a nebezpečnou záležitost.
Cesta, léta ponechávaná ve špatném stavu, dlouho čekala na rekonstrukci.
Je to přitom hodně divné. Zatímco na
některých zapadlých místech regionu
vyrůstají krásné cyklostezky, jedním
z turisticky nejatraktivnějších míst vedla
polorozpadlá asfaltka plná hlubokých
děr. Řeč je o stále jediné komunikaci lemující plumlovskou přehradu. Přestože

Martin ZAORAL
Michal SOBECKÝ
nádrž v minulosti prošla nákladnou revitalizací za více jak čtvrt miliardy korun,
její okolí v některých místech působilo
jako z doby těsně po válce.
Procházka okolo přehrady se tak sestávala z několika fází. Z pěkně opravené
hráze se člověk dostal před restaurací
„Panel“ na silnici, která už je na tom
o něco hůře. „Zatím ale není důvod ani
prostředky k opravě. Není to opravdu
ideální, ale ještě je ten stav dobrý. Katastrofa je to až od Zlechova,“ hodnotil
vozovku Jaroslav Peška, starosta Mostkovic. Zmíněná další komunikace směrem k Plumlovu se zhoršuje a už je na
tom opravdu hůře a hůře. Část této cesty
vlastní společnost Lakewood s. r. o., rovněž vlastník prostoru okolních lesů. A to
je právě podle některých aktérů kámen
úrazu. Zatímco lidé chtějí cestu využí-

lem firmy. Asi to ale neplánuje spravit.
Jeho dosavadní stanovisko bylo, že opravovat nebude, že k tomu opravdu není
důvod...,“ konstatovala ještě před pár dny
Gabriela Jančíková, starostka Plumlova.
Večerník Tomáše Balihara uvedeného
jako jediného vlastníka firmy Lakewood
oslovil. Zajímalo nás, jak se staví k opravě? „Obraťte se na starostku Plumlova.
Návrhy od nás mají, záleží tedy právě na
nich,“ zněla oproti starostce odlišná reakce podnikatele. K tomu, co tedy se silnicí
zamýšlí on sám, se nevyjádřil. „Cesta
slouží hlavně potřebám lesa,“ tvrdil.
Přesto se ledy pohnuly. Neutěšený stav
se po letech rozhodli společně změnit
představitelé Mostkovic, Plumlova a zejména majitelé hotelu Zlechov, kolem
něhož cesta vede. „Prostě jsme se na to
už nemohli dívat! Bylo nám líto tisíců

starostka Gabriela Jančíková. „Jsme
přesvědčeni, že cesta má význam pro
občany Mostkovic i Plumlova, kteří sem
často míří za vycházkami. Proto jsme se
s majitelem domluvili tak, že nám dovolí
ji opravit. Museli jsme tak ovšem učinit
na naše náklady,“ prozradila Večerníku
aktuální novinku plumlovská starostka
Gabriela Jančíková.
Zalepení největších kráterů nakonec vyšlo na zhruba 250 000 korun.
„Polovinu nákladů uhradili majitelé hotelu Zlechov, o druhou jsme se rovným
dílem podělili s Mostkovicemi,“ objasnila starostka Plumlova, která rovněž
zaštiťuje projekt moderní cyklostezky
vyrůstající na opačném břehu plumlovské přehrady za více jak 23 milionů
korun. Ta by měla být dokončena na
jaře příštího roku. „Zatím jsme dosáhli

maximum možného pro lepší komfort
pěších i cyklistů. Do budoucna chceme, aby lidé mohli celou přehradu obkroužit třeba i na in-line bruslích. To by

si však vyžádalo na straně pod Zlechovem důkladnější opravu. Její realizace
v tuto chvíli není na pořadu dne,“ vzkázala Jančíková.
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Změnu přinesla iniciativa majitelů hotelu Zlechov i vedení obcí

MOSTKOVICE, PLUMLOV Až neuvěřitelné se stalo skutkem!
Dlouhá léta se zdálo, že stav cesty vedoucí kolem plumlovské přehrady pod hotelem Zlechov nikdo neřeší. Nyní se však oblíbená vat k venčení a k vyjížďkám na kole, pro turistů, kteří tudy prochází či projíždí
stezka hojně využívaná cyklisty i místními obyvateli k častým pro- firmu má přednost podnikání. „Jsme na kolech. Místy byl stav cesty opravdu
cházkám konečně dočkala opravy za zhruba 250 tisíc korun.
v kontaktu s panem Baliharem, majite- katastrofální,“ konstatovala plumlovská
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nastupuje lovec, který přibíhá s nožem
a kořist zabije. Nicméně je patrné, že orli
si vybrali slabší kusy, které by nastávající
zimu zřejmě ani nepřežily,“ okomentoval
Holík.
Kromě orlů skalních již bylo úspěšné
už jen jedno káně Harrisovo, které
chytilo jediného zajíce. „Zajíci intuitivně vždy vybíhají proti větru, čímž výrazným způsobem komplikují dravci situaci.
Za takto silného větru to byla prakticky
neřešitelná situace,“ zdůvodnil Radomil
Holík.
Na akci se sjeli lovci ze širokého okolí.
„Jsem tu prvně, ale moc se mi tu líbí,

.QXUFTCXÚOKRV¾M[TQ\JQFP÷PGPÊRQW\GOWåUMQW\¾NGåKVQUVÊFoto: Martin Zaoral
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o ukázku dalších dravých ptáků, mezi
nimiž nechyběly také sovy a poštolky.
Následně lovci společně se zhruba čtyřmi
desítkami zájemců z řad veřejnosti vyrazili do okolí obce.
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Setkání sokolníků v režii Mysliveckého
spolku Předina Kobeřice a spolku Dotkni
se křídel se konalo v Hradčanech-Kobeřicích již popáté. Ráno se lovci sešli na hřišti
v Hradčanech, kde byl program doplněn

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

HRADČANY, KOBEŘICE Čtyři orli skalní, pět káňat Harrisových
a dva jestřábi. To byli hlavní hrdinové sobotního sokolnického
setkání a lovu s dravými ptáky, které se uplynulou sobotu 3.
října konaly v okolí Hradčan-Kobeřic. Přestože počasí na procházku bylo téměř ideální, pro lov tomu už tak úplně nebylo.
Tradiční akci sledoval také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Páté setkání lovců s dravými ptáky komplikovalo počasí

BYLI JSME
U TOHO

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

ORLI U HRADČAN ULOVILI DVĚ SRNKY. NAVZDORY VĚTRU
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www.vecernikpv.cz

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

region
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UŽ TO BUDE!
V půlce října
startujeme
v novém kabátě
www.vecernikpv.cz

Cyklistu, který do ulic vyrazil posilněn alkoholem, zastavili policisté v sobotu 3. října
v Němčicích nad Hanou. Policisté cyklistu potkali před dvaadvacátou hodinou na výjezdu
z města směrem na Víceměřice.
Třiadvacetiletý muž se dobrovolně podrobil dechové zkoušce
na alkohol. Při té mu byla naměřena hodnota 2,76 promile
alkoholu. Cyklista s naměřenou
hodnotou souhlasil a přiznal se,
že před jízdnou požil zhruba půl
litru slivovice.

Po slivovici sedl na kolo

Řídit vozidlo neměla mladá
žena, kterou zastavila policejní
hlídka ve čtvrtek 1. října odpoledne v obci Bedihošť ve vozidle
značky Volkswagen. Provedenou dechovou zkouškou jí byly
naměřeny hodnoty 0,24 a 0,23
promile alkoholu v dechu. Dále
u ní policisté provedli orientační
test na návykové látky, který byl
stejně jako předchozí test pozitivní, tentokrát na kanabisové
látky. Řidička se podrobila lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v prostějovské nemocnici.
Jednání řidičky bylo zaevidováno jako přestupek.

Alkohol a marihuana
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Automatický externí defibrilátor se
obec rozhodla pořídit za podpory
Olomouckého kraje, který přispěl
polovinou celkové částky pohybující se okolo sta tisíc korun. Tento
malý přístroj je nyní umístěn na fasádě hasičské zbrojnice v ochranné
bezpečnostní skříňce. Do ní se člověk dostane jednoduše poté, co po
zavolání na linku 155 oznámí svou
polohu a operátor mu sdělí PIN
kód, kterým se k defibrilátoru zachránce dostane. Obsluha automatizovaného defibrilátoru je velice jednoduchá a zvládne ji každý. Přístroj
má v sobě zabudované také hlasové
pokyny v češtině, takže zachránci
přesně řekne, jakým způsobem postupovat. Kromě hlasových pokynů
dokáže také detekovat zástavu srdce,
a pokud ji přístroj nedetekuje, neumožní podání výboje. Přístroj tak
nedokáže ublížit zdravému jedinci,
pouze pomůže člověku, který to
akutně potřebuje.

Jan FREHAR

OTASLAVICE Před nedávnem
Večerník informoval o tom, že
město Prostějov koupí dva nové
defibrilátory, které budou umístěné u kina Metro 70 a Městského
divadla. Tento přístroj teď pořídila za přispění Olomouckého
kraje také obec Otaslavice, a už je
dokonce nainstalován na fasádě
hasičské zbrojnice nacházející se
přímo v centru obce. U místních
zastupitelů na koupi přístroje panovala jednoznačně shoda, přesto
doufají, že bude co nejméně používán. Jsou ale přesvědčeni, že
v případě potřeby rozhodně zvýší
šance na záchranu života. K defibrilátoru se dostane každý a přístroj sám obsluhujícího navede,
jak ho použít.

„V loňském roce jsme pro občany
uspořádali besedu na téma první
pomoc, kde si občané mohli obnovit znalosti z této problematiky.
Součástí besedy byla i ukázka AED
defibrilátoru. Přístroj nás zaujal natolik, že jsme se ho rozhodli do naší
obce pořídit. Hlavně jednoduchost
obsluhy, kterou zvládne prakticky
i malé dítě, je obrovskou výhodou.
Zároveň však budu rád, když ho nebudeme muset využívat, případně
co nejméně,“ přiblížil starosta obce
Marek Hýbl, jak se zrodila myšlenka
na nákup přístroje.
Umístění defibrilátoru v centru
obce je také jistě dobrou volbou.
Hasičská zbrojnice se nachází hned
u sportovního areálu, obecního
úřadu, obchodu a zastávky, takže
v místě výskytu nejvyšší koncentrace obyvatel obce. I když zastupitelé
doufají, že přístroj snad nebude potřeba. Zástava srdce a pozdní první
pomoc patří k nejčastějším příčinám úmrtí, takže kdyby se podařilo
zachránit jen jediný lidský život, má
jeho pořízení v Otaslavicích smysl.
„Jsem nesmírně rád, že jsme takový
přístroj do naší obce pořídili. Život
se někdy obrátí během okamžiku.
Nedávno jsme se starostou zažili
dramatickou událost se smutným
koncem. Kdybychom již tehdy měli
AED defibrilátor k dispozici, mohla
situace skončit třeba jinak. Z tohoto
důvodu jsme ani na okamžik neváhali a přístroj pořídili. Děkuji všem
zastupitelům, že hlasovali pro, také
Olomouckému kraji za jeho přispění
na nákup. Na podzim připravujeme
pro občany a zájemce opět besedu
ohledně použití AED defibrilátoru
a samozřejmě znovu neopomeneme
první pomoc, protože vnímáme, že
je toto téma aktuální,“ dodal místostarosta obce Mojmír Sokol.
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vlastní defibrilátor

Otaslavice mají svůj
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Zpěvačka Helena Vondráčková
má naše město spojeno
s Jaromírem Jágrem
PLUMLOV Pokud máte nějaký jasně
daný cíl, vydržíte toho opravdu hodně. Jestli tahle věta o někom do puntíku platí, pak je to nepochybně Helena
Vondráčková (na snímku). Slavná
zpěvačka se na špici české populární hudby drží opravdu neuvěřitelně
dlouho. Zatímco ostatním pomalu
docházely síly a podléhali sebeuspokojení, vyhoření či prostě únavě spojené s věkem, ona stále zpívá s neutuchajícím elánem. Přesto si i tato
neobyčejně šarmantní a zároveň
odolná žena uvědomuje, že na pódiu
nebude věčně. „I když nebudu zpívat,
vždy zažívám pocit vzrušení u krásné
muziky. Hudba a rodina jsou pro mě
prostě vším,“ prozradila Večerníku
„Šíleně smutná princezna“ u příležitosti jejího nedávného koncertu
v rámci Prostějovského „babího“ léta.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Jak vzpomínáte na své prostějovské vystoupení? A vybaví se vám
v hlavě nějaký moment, který vám
v paměti alespoň nějaký čas zůstane?
„Na koncert v Prostějově vzpomínám
velmi ráda, protože to bylo moc příjemné. Měla jsem trošku obavu, jak to
v čase koronaviru pořadatelé zvládnou,
ale organizátoři měli vše výborně zajištěno a nevyskytl se žádný moment, kdy
by mohlo dojít k problému. Čili vše, co
bylo domluveno, se splnilo. Bylo o nás
báječně postaráno, měli jsme skvělý
servis, jídlo a pití. Fanoušci, kteří mi přinášeli dárky, sice nemohli přijít do mé
blízkosti, ale pořadatelé mi pozornosti
doručili a za to všem děkuji. I písnička,
kterou jsem zpívala s Radimem Schwabem, dopadla dobře a lidé na ni krásně
reagovali. Poté se uskutečnil křest jeho
kalendáře, kdy lidé rozsvítili na pokyn
pořadatelů mobily a udělali světýlka,
která na fotkách vypadají moc hezky.
Prostě super atmosféra a zdařilá akce.“
yy Je něco, co vás pojí s Prostějovem?
„Zrovna držím v ruce fotografii od Jany
Zaorálkové z Prostějova, kterou mi po
vystoupení věnovala. Tím mi připomněla televizní pořad, který se jmenoval
‚Jágr team‘ a vysílal se v roce 2005 z prostějovských tenisových kurtů. Koukám
na sebe, Ivetu Bartošovou, Věru Martinovou, Danielu Šinkorovou a mnohé

další. Toto je tedy má vzpomínka na
Prostějov. Na Hanou jsem jezdila vždy
ráda, během celé kariéry jsem měla jak
v kulturním domě, tak v plenéru mnoho
příjemných vystoupení, na která mám
krásné vzpomínky.“
yy Na základě dohody s pořadatelem
koncertu jste vystupovala sama bez
doprovodné kapely na half-playback.
Jaký je to pocit stát na tak velkém
pódiu před tolika lidmi úplně sama?
Nebo už vám to ani nepřijde?
„Vystupovat bez kapely na velkých pódiích na half-playback mi nedělá žádný
problém, je to běžná praxe a otázka
domluvy s pořadateli. Nicméně svoji
doprovodnou kapelu mám, jmenuje je
Charlie Band a pravidelně s ní na koncerty jezdím. Každopádně je pro mě
příjemnější mít za sebou živý orchestr
nebo skupinu, ale vystupovat i bez nich
mi nedělá problém. Myslím si, že lidé mě
krásně přijali, aniž by přemýšleli, jestli vystupuji s kapelou, nebo ne.“
yy Neuvažovala jste v případě prostějovského koncertu právě o komornějším způsobu vystoupení pouze
s klavíristou či doprovodnou kapelou
Radima Schwaba? A měla byste hlavně odvahu to risknout?
„Mám svoji vlastní kapelu a vždycky jsem
kolem sebe měla spoustu muzikantů, se
kterými jsem spolupracovala. Vystupovala jsem jak s malými skupinami, tak s velkými big bandy a orchestry. Nejedná se
tedy o žádný risk, ale o varianty.“ (úsměv)
yy Ve vašem případě je neuvěřitelné,
jak dlouho jste se dokázala udržet na
špičce české hudební scény. Většina
současných hvězd i hvězdiček to obvykle vydrží zlomek času. Jsou ohrožovaní nejčastěji sebeuspokojením,
alkoholem, drogami a zejména vyhořením. Jak je možné, že vám se tohle
všechno vyhnulo?
„To, že jsem se udržela na špičce české
hudební scény tak dlouho, je dáno tím,
že mě práce neustále baví, přináší mi
pocit štěstí a radosti. Je to zkrátka pro mě
celý život. Existuje spousta interpretů,
kteří našli zálibu v alkoholu nebo drogách a ty je dovedly na scestí... Takový
člověk potom nemá chuť ani sílu pokračovat v tom, co je krásné, to je pro každého hudebníka požitek z hudby. Je to o to
větší škoda, když se to přihodí mladým
lidem.“
yy Měla jste vždy tak silnou touhu
zpívat, nebo to bylo spíše o tom, že jste
poměrně brzy nastoupila do expresu
se značkou Helena Vondráčková a už
z něj prostě nešlo vystoupit?

Když mi umřel tatínek, měla jsem zrovna vystoupení
v Lounech. I když jsem byla na dně a zoufalá,
tak jsem koncert musela odzpívat tak, aby lidé
nic nepoznali a byli spokojení. Nakonec jsem
to ale zvládla, i když s velkou bolestí...

„Vždycky jsem měla touhu
zpívat, a to od mládí, a kromě
zpěvu jsem dělala všechno
možné. Hrála na klavír, tančila, recitovala a vystupovala
s ochotnickým divadlem ve
Slatiňanech, kde jsem vyrůstala. Byla to
moje životní náplň. Byla jsem šťastná, že
jsem po maturitě mohla nastoupit do
divadla malých forem Rokoka na Václavském náměstí, kde jsem získala angažmá
hned po soutěži Hledáme nové zpěváky
v roce 1965.“
yy Jaká je vlastně aktuálně hudba vašeho srdce? Co třeba posloucháte v autě?
„Můj hudební vkus je velmi pestrý, poslouchám ráda jak populární, tak klasickou, ale i jazzovou hudbu, mám ráda také
americkou country, funky a latino. Teď
třeba v létě poslouchám Gipsy Kings,
dále Roda Stewarda, Lionela Ritchieho, Celine Dion, Chrise Reu, Kennyho
Rodgerse, Briana Adamse a mnohé další.
V posledních měsících jsem několikrát
vystupovala v Polsku, kde mám báječnou
kamarádku, zpěvačku Marylu Rodowicz,
která mi dala své poslední cédéčko. Musím říct, že je velmi krásné, takže jsem ho
dnes poslouchala celý den.“
yy Pokaždé, když vidím člověka,
který v čemkoliv vyniká, tak si říkám,
co vše tomu musel obětovat. Obvykle ty oběti jsou přímo úměrné dosaženému úspěchu v dané oblasti. Jaké
tedy byly vaše „krásné ztráty“?
„Ano, mé oběti jsou přímo úměrné
dosaženému úspěchu. Člověk se
potýká se ztrátou soukromí nebo
s útoky bulvárních novin, novinářů
či fotografů, ale vždycky se dá všechno vyřešit. V mém případě to není
o tom, že by mě jejich chování odradilo od toho, abych šla dál a pokračovala ve své práci.“
yy Způsob vašeho života s sebou
nepochybně nese i velkou míru
vnitřní disciplíny, zřejmě si nemůžete dovolit věci, které si jiní běžně
dopřávají. Odkud se tato disciplína ve vás bere? Vypěstovala jste si ji,
nebo vám byla dána?
„Byla jsem rodiči vedena k tomu, abych
vždycky dodržela to, co slíbím, abych
byla přesná, abych nikdy nebrala věci na
lehkou váhu. A můj tatínek mi vždy říkal
větu, kterou jsem si zakódovala. A ta zní:
‚Když něco děláš, dělej to pořádně.‘ Toho
jsem se vždycky držela. Takže jsem již
v začátcích měla velkou profesní disciplínu. Později, když jsem vystupovala na
zahraničních pódiích po světě, tak tam se
má disciplína ještě více vytříbila.“

vizitka
HELENA VONDRÁČKOVÁ
✓
✓
✓
✓
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narodila se 24. června 1947 v Praze
česká zpěvačka a herečka
sestra herce a zpěváka Jiřího Vondráčka, teta zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové
dětství prožila ve východočeských Slatiňanech s bratrem Jiřím a sestrou Zdenou,
která pochází z předchozího manželství maminky Blaženy, Nyní bydlí v obci Řitka
v okrese Praha-Západ
✓ od mládí hrála na klavír a kytaru, původně chtěla studovat filologii, protože ji bavily jazyky
✓ přelom v jejím životě nastal 27. dubna 1964, kdy zvítězila v pěvecké soutěži Hledáme nové talenty s písní
George Gershwina The Man I Love
✓ hned po maturitě na dvanáctiletce v Chrudimi v roce 1965 nastoupila do angažmá v Divadle Rokoko,
kde se seznámila s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem, s nimiž v roce 1968 vytvořila popové trio Golden Kids,
jež se po zákazu Marty Kubišové z moci komunistického režimu rozpadlo a nezdařený pokus o jeho obnovu
po revoluci v roce 1989 provázely soudní spory
✓ v roce 1967 hrála hlavní roli v pohádce Šíleně smutná princezna, kde ztvárnila postavu princezny Helenky, film měl
premiéru na jaře 1968
✓ v 70. letech minulého století se stala nejexportovanější českou zpěvačkou, když točila alba pro zahraniční
společnosti (Japonsko, „Západní“ Německo) a pravidelně vystupovala na světových festivalech a pódiích
(Kanada, Brazílie, Kuba, Turecko)
✓ s písní Malovaný džbánku získala v roce 1977 Grand Prix v polských Sopotech
✓ v roce 1983 se provdala za německého hudebníka Helmuta Sickela, který pro ni zkomponoval řadu písní včetně hitů
Čas je proti nám a Sprint, rozvedli se v roce 2001
✓ od roku 2003 je jejím manželem právník a manažer Martin Michal
✓ v pátek 4. září vstoupilo na trh její nové v pořadí již čtyřiačtyřicáté album Tvrdohlavá
zajímavost: léto nejraději tráví se svým manželem Martinem na hausbótu na vodní nádrži Slapy, kde i loví ryby

yy Držíte se ve skutečně obdivuhodné fyzické i psychické
kondici, kterou by vám 99
procent Čechů mohlo
jen závidět. Čemu za
to vděčíte?
„Za to, že se držím
v dobré fyzické a psychické kondici, vděčím
výchově rodičů, kteří
mě vedli nejen k lásce
k hudbě, ale i k tanci, sportu a po-

„Zrovna v případě mé profese je
sebeovládání velmi důležitá vlastnost.
Vždy se snažím být vstřícná, nejsem
nafoukaná a snažím se všem vyhovět.“
yy Již jste zmínila, že
v dětství jste byla hodně všestranná. Uvažovala jste někdy o tom,
co byste ráda dělala,
pokud by vám váš
veškerý profesní čas
nezabralo
zpívání
a vystupování?
„Kdybych nebyla zpěvačkou, byla bych třeba
veterinářkou, protože mám
ráda zvířátka. Vždy jsem jich
měla kolem sebe spoustu.
Teď mám zrovna pejska
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hybu, odmala jsem ji v sobě pěstovala.
Navíc mě k tomu nikdo nemusel ani moc
nutit, takže z toho těžím dodnes. A v mé
profesi jsem toto vše zúročila.“
yy V muzikálové písni Ivinga Berlina
There‘s No Business Like Show Business se mimo jiné zpívá zhruba toto:
„Neexistují jinde takoví lidé jako ti
z naší show, protože u nás se usmívají, i když jsou úplně na dně.“ Jak těžké
bylo uchovat si při vystoupení vždy
úsměv? A vzpomínáte si na nějaké
okolnosti, kdy to šlo obzvláště těžce?
„Pravda je ‚no businees like showbusiness‘ a v naší branži to platí dvojnásob.
Jsou lidé, kteří zpívají, i když jsou úplně na
dně. Někdy je to velmi obtížné, zejména
když má člověk nějaký problém, trápení.
Úplně nejhorší je ztráta blízkého člověka. Ale smlouvy a dohody se musí plnit,
takže nezbývá nic jiného, než se přemoci.
Když mi umřel tatínek, měla jsem zrovna
vystoupení v Lounech. I když jsem byla
na dně a zoufalá, tak jsem koncert musela
odzpívat tak, aby lidé nic nepoznali a byli
spokojení. Nakonec jsem to ale zvládla,
i když s velkou bolestí.“
yy Navzdory všemu všichni víme,
že přání „být stále mlád“ je pro každého z nás z dlouhodobého hlediska
pouhou iluzí. Jak se s tímto faktem
vyrovnáváte vy osobně?
„Určitě si každý přeje, aby byl stále mlád,
ale je to jen touha a přání. Všichni se musí
smířit s tím, že nic netrvá věčně, každý
z nás se jednou bude muset rozloučit
s tím, co má rád. To je život.“
yy Je něco, co vám nyní a třeba i v budoucnu může alespoň do jisté míry
nahradit radost a pocit vzrušení, které
zažíváte na pódiu?

„Dobře si uvědomuji, že nebudu zpívat
věčně a jednou přijde moment, kdy se
s pocitem vzrušení, který zažívám na
pódiu, budu muset rozloučit. Mým přístavem bude potom má rodina, která je
pro mě naprostou jistotou. Mám pocit, že
díky ní nebudu ztracená. Mám báječného
muže, o kterém vím, že se o mě postará.“
yy Když už jsme u toho šansonu. Lidé
vás mají zařazenou zejména jako zpěvačku populárních melodií, z nichž
mnohé vynikají mimořádnou energií.
Nicméně před třemi lety jste vydala
album „Dávno vím svý“, kde jste zkusila trochu jinou „šansonovou“ polohu. Jak jste se v ní cítila? A chtěla byste
v této linii i nadále pokračovat?
„Jsem zpěvačkou populárních písní, ale
mám široký repertoár a nezpívám pouze
pop jako takový. Zpočátku jsem zpívala
jak country, tak jsem se dotkla i šansonu,
třeba v písni Růže kvetou dál, Můžeš zůstat, můžeš jít nebo v písni Dvě malá křídla tu nejsou… V repertoáru mám ráda
pestrost a písně si vybírám podle svého
pocitu. Když se mi líbí, neřeším, jestli je
popová, šansonová, nebo jazzová. Baví
mě, že nejsem zaškatulkovaná a můžu
zpívat filmové melodie, muzikál, prostě
všechno možné. Takže mé nové album
je naprosto jiné, než jsou všechna předešlá. Najdete na něm velmi pestré písně
všeho druhu. Vyšlo čtvrtého září a pojmenovali jsme ho Tvrdohlavá. Myslím,
že si na něm každý najde něco svého. Už
se těším na reakce fanoušků.“
yy S vaším sebeovládáním souvisí
i to, že dokážete být příjemná za všech
okolností, a to i na ty, kteří si to možná
ani nezaslouží. Co se vám v takových
situacích honí hlavou?

a kočičku a také miluji koně, které sice
nevlastním, ale vždy je obdivuji ve vísce,
kdy bydlím.“
yy Sama jste opakovaně zmiňovala,
jak důležitá je rodina a že jste si plánovala tři děti. Nebylo vám však dáno
a váš život se ubíral jiným směrem.
Byla jste aspoň pro některé z vašeho
okolí tou oblíbenou tetou, která dokáže rozesmát a pobavit, vždy když se
objeví, a na rozdíl od nudných rodičů
je s ní spousta legrace?
„Odjakživa jsem měla děti moc ráda.
Naše spolubydlící ve Slatiňanech měla
chlapečka, tak jsem jí ho už jako malá
holka vozila, pomáhala krmit a přebalovat. K dětem jsem si vytvořila
krásný vztah a později se stala patronkou nadace Naše dítě, kdy jsme i s její
zakladatelkou Zuzanou Baudyšovou
děti často navštěvovaly a pomáhaly
jim v nouzi a v ohrožení. Velmi často
také spolupracuji s dalšími organizacemi, které dětem pomáhají. Například
s Kapkou naděje jak v Čechách, tak
na Slovensku. Myslím si, že děti jsem
nikdy nenudila.“
yy Hana Hegerová zpívala píseň
známou zejména v podání Franka
Sinatry nazvanou „Žila som správně“. Kdy jste vy osobně dosud zakoušela nejintenzivněji pocit, že
žijete správně?
„Celý život.“
yy Je něco, co vám nyní a třeba
i v budoucnu může alespoň do jisté
míry nahradit radost a pocit vzrušení, které zažíváte na pódiu?
„I když nebudu zpívat, vždy zažívám
pocit vzrušení u krásné muziky. Hudba a rodina jsou pro mě prostě vším.“
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V Prostějově vykvetou

tulipány
nový

pavilon

Pečovatelskou službu přestěhovali ke starému špitálu
PROSTĚJOV Novotou září další objekty v prostoru Centra sociálních služeb, které sídlí v areálu bývalé nemocnice v Lidické
ulici. Budova ze začátku 20. století procházela kompletní rekonstrukcí a stěhovat tam měla pečovatelská služba dosud sídlící
v Bezručově ulici. A tak se i stalo. Minulé úterý byl dům opravený za náklady bezmála 15 milionů korun slavnostně otevřen.
„Byla to poslední postarší budova v areálu. Využili jsme tedy
možnosti a přesunuli sem naše dosud odloučené pracoviště,“
sdělila Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb, pod
které pracoviště spadá. Svoje místo zde nyní má pečovatelská
služba, kterou mohou využívat obyvatelé Prostějova i okolních
obcí Držovice, Mostkovice, Žešov a města Němčice nad Hanou.

Michal SOBECKÝ
Areál bývalé prostějovské nemocnice
na konci Lidické ulice nabízí příjemné a klidné parkové prostředí. Již řadu
let ho k procházkám, relaxaci a posezení využívají klienti zdejšího Centra sociálních služeb, které je v režii
Olomouckého kraje. V úterý 29. září
zde byl za účasti krajského hejtmana,
prostějovského primátora a dalších

zástupců hejtmanství i města otevřen
nově opravený pavilon pečovatelské
služby. Rekonstrukce zahrnovala
opravu dvou objektů tak, aby v nich
mohlo vzniknout administrativní zázemí, šatny a garáže.
„Posláním pečovatelské služby je pomáhat seniorům i zdravotně postiženým občanům, kteří vzhledem ke
svému stáří nebo nemoci potřebují
pomoc druhého člověka, aby mohli

co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelská služba
nabízí pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy nebo
zajištění chodu domácnosti,“ uvedla
Helena Vránová s tím, že služby jsou
poskytované mezi 6.00 a 20.00 hodin, a to i třeba pro obyvatele Němčic
nad Hanou.
„Areál bývalé prostějovské nemocnice se Olomouckému kraji daří
postupně rekonstruovat tak, aby
Centrum sociálních služeb, které tu
vzniklo, nabízelo ucelenou péči – od
domova pro seniory, přes odlehčovací službu, až po denní stacionář
a chráněné bydlení. Pečovatelská
služba je dalším kamínkem do této
mozaiky,“ uvedl hejtman Ladislav
Okleštěk. Práci organizace pak na
místě při otevření ocenil prostějovský
primátor František Jura. „Pro město
jde o zkvalitnění sociálních služeb, za

což jsem velice rád. Za poslední roky
Olomoucký kraj investoval do sociálních služeb neuvěřitelné množství
peněz a udělala se spousta práce.“
Během letošního roku se tak zásadně
proměnily hned dvě zbývající budovy volající po opravě. Práce probíhaly více než půl roku. „V rámci stavby
proběhly práce, které řeší rekonstrukci dvou stávajících objektů Centra
sociálních služeb Prostějov, opravy
zpevněných ploch a inženýrských
sítí i sadové úpravy,“ řekla pro Večerník mluvčí Olomouckého kraje Eva
Knajblová.
Soukromý majitel zrenovoval bývalý dům řádových sester, nyní se tedy
dočkala i někdejší budova nemocnice. Co bude ale s původním sídlem
pečovatelské služby? „Budova v Bezručově ulici patří kraji, který zde má
středisko sociální pomoci. Doteď
bylo v jednom patře, nyní by mělo
převzít celou budovu,“ prozradila ředitelka CSSP Vránová.
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PROSTĚJOV Výsadba záhonů cibulovin a založení nových květnatých luk. Práce, které budeme moci
brzy vidět na některých plochách
města Prostějova. Radní se rozhodli ještě teď na podzim vysadit v jedné z lokalit cibuloviny a také založit
novou „sídlištní“ louku.
„Lidé nám píší, že Prostějov je krásné
a upravené město. Chtěli bychom, aby
ke klasické výsadbě květin přibývaly
také květnaté louky. Už jsme s tím
v několika lokalitách začali, lidem se to
líbí, takže v podzimním čase budeme
opět pokračovat,“ uvedl primátor města František Jura (ANO 2011).
K realizaci podzimní výsadby dalších
záhonů cibulovin a založení květnatých luk bude třeba finančních
prostředků z fondu zeleně. Vše bylo

navrženo a projednáno
v Komisi životního prostředí
Rady města Prostějova, která s předloženým návrhem souhlasila. „Konkrétně se jedná se o založení květnaté
louky v ulici Dolní o rozloze cca 300
m2, a to mezi bytovými domy číslo 26
a 28. Zde jsem se záměrem rozšíření
květnatných luk oslovila předsedy bytových družstev, kteří vyjádřili souhlas
s touto realizací. Dále půjde o založení
květnaté louky o rozloze zhruba 85
m2, do které budou ručně vysázeny cibuloviny. Konkrétně ladoňky
a drobné botanické tulipány na kruhovém objezdu v ulici Určická. Celkové
náklady na výsadbu jsou vyčísleny na
54 928 Kč,“ konkretizovala náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov), která je zodpovědná za životní
prostředí.
(mik)

20100111550
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i další louka
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My Češi jsme prý šikovností pověstní a podle
mnohých si víme rady v každé situaci… Pokud se ale vymykáte a nemáte žádné zkušenosti, je určitě lepší objednat si speciální firmu, která vám se vším pomůže.

stane i do těžce přístupných míst, navíc funguje
na baterii, takže nemusíte řešit problém s kabelem. Tyto vrtačky nabízí řada firem a pro domácí
použití se dá koupit i postačující velmi levná varianta. K tomu pár vrtáků a nástavce s bity a máte
vše, co je na drobné opravy potřeba.
Pro úschovu nářadí je také dobré pořídit si box,
skříňku či organizér k tomu určené, které mají
mnoho funkcí, vše můžete mít kdykoliv při ruce.
Navíc i poskládané. Přece jen mít veškeré nářadí
v krabici od bot se již dnes moc nenosí a hledat
poházené věci se nevyplácí...

Inspirovat se můžete relativně kdekoliv. Internet
je plný různých vychytávek a z nepřeberné škály
si určitě vybere každý. Pro inspiraci ale mohou
posloužit také letáčky, odborné časopisy, návštěvy různých podniků či zajímavých budov,
nábytkářských firem, které dbají na detaily. Také
vás může k zajímavému nápadu přivést návštěva
u známých, kteří by vám mohli ukázat různé vy- Chybí vám pěkná polička v kuchyni nebo v koupelně? Stačí pár rovných desek a trochu zručnosti
chytávky a ozdoby zpříjemňující život.
a není problém si vyrobit vlastní přesně podle vašich představ i rozměrů. Navíc to nemusí stát ani
žádné velké peníze, základem jsou desky. Poté už
Abyste mohli udělat všechny různé drobné je postačí naměřit a nařezat, jak se vám to hodí,
domácí opravy a úpravy jako například pověsit podle velikosti i počtu poliček můžete buďto díry
obrázek, dotahovat doma kohoutky či různé po- navrtat, anebo můžete natlouct hřebíky. Po sestavolené šrouby, musíte k tomu mít také správné vení police ji již stačí pouze pověsit na zeď.
nářadí. V žádném domě by tak neměla chybět Sháníte pohovku do obýváku? Zkuste popřemýšklasická kladívka, šroubováky různých rozměrů, let nad vlastní výrobou z palet. Dřevěné palety
pár šroubků, klíče, metr, vodováha, dlátko, štětec, jsou stále modernějším bytovým doplňkem, ktepáska a mnoho dalšího. Velmi ceněným pomoc- rý potkáte i v mnoha restauracích. Cena těchto
níkem je v současnosti aku vrtačka, která se do- palet není nijak závratná a mohou klidně splnit

20100211548

20100211545

20100111538

20100111537

Doba se stále zrychluje
a pozadu nezůstávají ani
různé stavební materiály,
přístroje a vychytávky.
Mít zlaté ručičky bylo, je
a bude nespornou výhodou, díky které nejen
zkrášlíte dům či zahradu,
ale také ušetříte spoustu peněz, jež by vás jinak
různé drobné opravy
a doplňky stály. Stačí trocha zručnosti a dobrý nápad, případně se nechat
inspirovat na různých
internetových stránkách,
které oplývají nespočetným množstvím vychytávek. A nebo se podívat
na dnešní tematickou
stranu PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která se věnuje
právě kutilství.
Texty připravil:
Jan Frehar

účel křesla či pohovky. Přitom spojit palety k sobě,
jak budete zrovna potřebovat, není extra náročný
úkol. Pak už stačí dát sestavenou pohovku na své
místo a nakoupit k ní matrace na míru. Takto sestavený gauč může velmi okysličit celý obývák.
V neposlední řadě můžete váš dům okořenit také
různými dekoracemi. Ty se dají koupit za pár
korun v různých obchodech a na vás už je pouze
jejich umístění v bytě. Na dekorace se dá využít
také materiál z přírody. Podle ročních období si
tak vždy můžete podobnými dekoracemi navodit atmosféru daného času.

V zahradě se dá vymyslet spousta věcí, které
mohou zcela změnit tvář vaší zeleně. Většinou se
jedná o drobnosti, které ale nezaberou příliš času
a výsledek se dostaví téměř okamžitě a zcela jistě
může oživit vaši zahradu. Z plastových lahví si
můžete například vyrobit velmi zajímavé truhlíky
na kytky, které můžete klidně i u posezení pověsit
a určitě budou vypadat velmi dobře. Stačí pouze
naříznout láhev a máte nachystáno.
Máte doma žebřík, který už je na vyhození? Můžete
si z něj klidně vyrobit živý žebřík, který bude osázen
květinami. Určitě bude vypadat lépe, než když se
budete dívat na to, jak vám žebřík hnije. Stačí pouze
správně naaranžovat květiny a máte splněno.
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V životě jsou chvíle,
kdy vám někdo tak moc chybí,
že by jste ho chtěli vyjmout
ze svých snů a skutečně obejmout.

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

Jak rádi bychom Ti ruku podali
a k narozeninám popřáli.
Leč můžeme kytičku na hrob
Ti dát a s láskou
v srdcích na Tebe vzpomínat.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc,
než ostatní. O to těžší je
naučit se žít bez nich.

Koupím chatu - chalupu do 30 km od
PV. Děkuji za nabídku .
Mobil: 732 116 877
Pronajmu byt 1+1 v Prostějově.
Nájemné 5000 Kč + inkaso. Ne RK.
Tel.: 732 548 756.

Dnes, tj. 5. října 2020
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
pana Františka KOCOURKA
z Krumsína.
Vzpomínají manželka Helena
a děti s rodinami.

Sháním pro svou rodinu dům/chalupu
s pozemkem nebo jen pozemek.
Tel.: 737 827 329
Pronajmu byt 1 + 1 ulice Krasická.
Nájemné včetně inkasa 7600 Kč.
Možnost garáže. Tel.: 775 187 623.

KOUPÍM

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

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

Pronajmu byt 1+1+ balk. 45 m2 .
Ul. Šlikova, PV. Vl. měřidla.
Náj. 5000 Kč + ink. Tel.: 604 820 358

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

Dne 2. října 2020
jsme si připomenuli
1. smutné výročí úmrtí
naší maminky,
babičky a prababičky
paní Ludmily PETERKOVÉ
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje nejbližší rodina.

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

Dne 9. října 2020
si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Radoslava JANEČKA
ze Stražiska.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka s rodinou.

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

16011421482

Dnes, tj. 5. října 2020
uplyne 30 let od úmrtí
Marie PROCHÁZKOVÉ,
učitelky z Plumlova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel,
dcera a syn s rodinami.

Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
Během jednoho dne. RENOVACE
VAN. Tel: 608 462 346

FINANCE

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, Prodám brambory na uskladnění
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. 11Kč/kg, krmné brambory 2Kč/kg.
Tel.: 607 237 203
Tel.: 603 218 330
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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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

UZÁVÌRKA INZERCE
2007102112

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 7. října 2020
vzpomínáme 13. výročí úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají
vnučky Natálka a Adélka,
syn Ondřej s manželkou,
maminka Marie Vašků
a sourozenci s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 8. října 2020
vzpomínáme 5. smutné
výročí úmrtí
pana Ing. Josefa MÜLLERA,
který by dne 3. října 2020
oslavil své 68. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Černá, Doleželova
a Odstrčilova.

Dne 8. října 2020
uplynou 2 roky, co nás navždy
opustila naše milovaná
manželka, maminka,
babička a prababička,
paní Vlasta BĚHALOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel
a synové s rodinami.

Dne 10. října 2020
tomu bude rok,
co nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka, babička a dcera
paní Iveta MILAROVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 11. října 2020
vzpomeneme 40. výročí úmrtí
pana Jana ŠTVERÁKA
z Vřesovic.
Stále vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Iveta a syn Miroslav
s rodinami.

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

Dne 6. října 2020
to bude 17 let
od tragického úmrtí
pana Robina BLÁHY.
Za vzpomínku
děkuje otec.

Dne 9. října 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Alois ŽIDEK
z Hluchova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, děti
a celá rodina.

Dne 10. října 2020
si připomeneme 25. výročí úmrtí
pana Josefa SOUŠKA
z Hrubčic.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

Dne 1. října 2020
jsme vzpomenuli 16 let,
kdy při výkonu služby
zemřel policista,
pan Ivo KUČERA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jaroslava
a synové Ivo a Daniel s rodinami.

Dne 5. října 2020
uplyne 40. výročí od úmrtí
pana Augustina VLČKA
z Čech pod Kosířem.
S láskou vzpomínají
dcera Marta s rodinou,
vnuk Marek s rodinou.

10
Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v této rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc,
než ostatní. O to těžší je
naučit se žít bez nich!

Dne 8. října 2020
vzpomeneme nedožité
70. narozeniny
pana Antonína PŘIKRYLA
ze Ptení.
Dne 26. července 2020
jsme vzpomenuli
10. smutné výročí úmrtí.
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá...

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

Dne 10. října 2020
vzpomeneme 20. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka
paní Eva BEDNÁŘOVÁ,
rozená Valigurová
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Antonín a Pavel,
dcery Leona a Petra
s rodinami.
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JE V PÁTEK
9. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Ludmila Páleníková 1933 Prostějov
Zdeněk Snídal 1933
Prostějov
Františka Janková 1935 Prostějov
Danuše Procházková 1932 Prostějov
Vlasta Šátková 1928
Prostějov
Petr Švancara 1961
Čelechovice na Hané
Milan Grepl 1959 Ptenský Dvorek
Slavomíra Faitová 1944 Stražisko
Milan Egg 1957
Tvorovice
Marie Faltynková 1935 Prostějov

Středa 7. října 2020
Antonín Kubíček 1927 Biskupice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 9. října 2020
Ing. Ladislav Kratochvíla 1931 Olomouc 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Nováková 1941 Ivaň 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Vysloužil 1935 Prostějov
Josef Hrbáček 1932
Seloutky
Vlasta Jungmannová 1930 Prostějov
Josef Kovář 1947
Čelechovice na Hané - Kaple

Eva Coufalová 1943
Prostějov
Margita Veinlichová 1938 Prostějov
Jiří Kučera 1938
Rozstání
Milan Adámek 1944
Prostějov
Vlasta Zedková 1942
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ludmila Hájková 1947

Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 6. října 2020
Růžena Ščuková 1952 Prostějov 11.00 kostel Brodek u Prostějova
úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Božena Zaoralová 1925
Miloslava Halouzková 1939

Prostějov Josef Majer 1930
Křenůvky

Prostějov
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-Jà@OGD?Á=@UKMµ>@N@NIÁÜDG ÚP ÈR upravuje
dil Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci s tím, že v průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 3 196 osob.
To je v srovnání s minulým měsícem
o 1 057 osob více a v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku
o 29 méně. „Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 354 uchazečů
o zaměstnání, což bylo o 1 218 osob
více než v předchozím měsíci a o 151
osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 2 241,
to je o 859 více než v předchozím
měsíci a o 172 jak ve stejném měsíci
minulého roku. Dále 436 uchazečů
o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je o 175 osob
více než v srpnu a o 131 méně než ve
stejném období minulého roku, 1 113
uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“
poskytl podrobné údaje Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje
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íáÜÛåæëãàíÚßâéØáoÚß&Éâª§¥°¥©§©§í
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byl podobný, ve všech došlo k poklesu počtu uchazečů o zaměstnání.
„K největšímu poklesu absolutního
počtu nezaměstnaných došlo v okrese Prostějov, a to o 94 osob, naopak na
Přerovsku se počet nezaměstnaných
snížil pouze o 3 osoby. Co se týká
Prostějovska, ke 30. září evidovala
zdejší pobočka Úřadu práce 1 871
nezaměstnaných, z toho 1 059 žen.
Je zde hlášeno 1 559 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných
činí na Prostějovsku 2,5 %,“ prozradil
hlavní analytik Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Ke konci září bylo evidováno na
ÚP ČR, Krajské pobočce v Olomouci 7 831 žen. „Jejich podíl na

celkovém počtu uchazečů činil jedenapadesát procent. V evidenci
bylo 2 367 osob se zdravotním postižením, což představovalo patnáct
procent z celkového počtu nezaměstnaných. Evidováno dále bylo
1 060 absolventů škol všech stupňů
vzdělání a mladistvých, jejich počet
vzrostl ve srovnání s předchozím
měsícem o 397 osob a ve srovnání
se stejným měsícem minulého roku
byl vyšší o 239 osob. Na celkové
nezaměstnanosti se podíleli sedmi
procenty. Podporu pobíralo 4 695
uchazečů o zaměstnání, což je třicet
procent všech uchazečů vedených
v evidenci,“ přidal ještě další aktuální čísla Jaroslav Mikšaník. (red)

úøední hodiny

PRAHA, PROSTĚJOV Vzhledem
k aktuální epidemické situaci upravuje Úřad práce ČR od příštího týdne
úřední hodiny na všech kontaktních
pracovištích v celé republice. Lidé
mohou i nadále komunikovat s ÚP
ČR elektronicky. Osobní návštěva tak
není vždy nutná. Úřad práce ČR doporučuje všem klientům, aby zasílali
své dokumenty například prostřednictvím datové schránky.
Počínaje pondělím 5. 10. 2020 zavádí
Úřad práce ČR úřední hodiny v úterý
a ve čtvrtek pouze pro objednané klienty. „Cílem opatření je ochránit zdraví
klientů a zaměstnanců Úřadu práce ČR
v souvislosti s výskytem onemocnění
COVID-19. Ředitelé všech kontaktních
pracovišť ÚP ČR zavedli organizační
a režimová opatření, která zabrání šíření
nemoci a zároveň zajistí zpracování přijatých žádostí o dávky a podpory, stejně
jako jejich výplatu, v řádném termínu,“
vysvětluje Viktor Najmon, zastupující
generální ředitel ÚP ČR.
V rámci vstřícného proklientského přístupu nabízí ÚP ČR možnost vyplnění
žádostí o některou z nepojistných sociálních dávek, zprostředkování o zaměstnání
nebo třeba podporu v nezaměstnanosti
z pohodlí domova. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na
www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Žádosti je možné podávat elektronicky (datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým
podpisem), prostřednictvím pošty
(s vlastnoručním podpisem) nebo je
odevzdat během úředních hodin, a za
dodržení bezpečnostních opatření,
na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR či do viditelně
označené schránky pro příjem podání.
Aby Úřad práce ČR lidem ještě více
zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých
webových stránkách (www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky) a Facebooku návodné
videospoty. V jejich rámci lidem radí
nejen jak na vyplňování žádostí, ale
diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na
konkrétní dávku nebo kde najdou
potřebné informace.
Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových
stránkách ÚP ČR - www.uradprace.cz.
Lidé mohou využít i služeb „virtuálního
asistenta“.
V případě obecných dotazů
pak zájemcům poradí operátoři
Call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900
bezplatná linka,
e-mail: callcentrum@mpsv.cz,
kontaktni.centrum@mpsv.cz).

Úřední hodiny budou od tohoto data následující:
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
8:00 - 11:00 hodin - pouze pro objednané klienty
8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
8:00 - 11:00 hodin - pouze pro objednané klienty
8:00 - 11:00 hodin - pouze pro evidenci nových uchazečů
o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky

20092411492

Na Prostějovsku jsou pouze 2,5 procenta nezaměstnaných
OLOMOUCKÝ KRAJ Máme za
sebou září, a i přes předpovědi o velkém propouštění, se černé scénáře
nepotvrdily. Celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém
kraji se totiž snížil na 15 448 osob,
počet hlášených volných pracovních míst klesl na 7 876 a podíl
nezaměstnaných osob se snížil na
hodnotu 3,6 %. Vyplývá to z aktuálních statistických dat vydaných
v pátek 2. října Úřadem práce ČR.
Ke 30. září evidoval Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Olomouci celkem
15 448 uchazečů o zaměstnání. Jejich
počet byl o 158 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku však
byl vyšší o 4 069 osob. „Z tohoto počtu
bylo 14 475 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let. Bylo to o 224 méně než na konci
předchozího měsíce. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl
jejich počet vyšší 3 996 osob,“ prozra-
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Zaměstnanci jsou to nejcennější, co máme
uৄlvѴo࢙ƓƑƔƖņƐƓ
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ĐŚŽŵŽĐŚƌĄŶŝůŝǌĚƌĂǀşŶĂƓŝĐŚǌĂŵĢƐƚŶĂŶͲ
ĐƽĂǀĢƚƓŝŶƵũĞũŝĐŚƉƌĂĐŽǀŶşĐŚŵşƐƚ͘

^ŶĄƐƚƵƉĞŵůĠƚĂ͕ũĂŬƐĞƐŝƚƵĂĐĞƵŬůŝĚŸŽͲ
ǀĂůĂ͕ ũƐŵĞ ƐĞ ǌĂēĂůŝ ŽƉĢƚ ŶĂĚĞĐŚŽǀĂƚ͕
ŶĂƓŝǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝƐĞƉŽƐƚƵƉŶĢǀƌĂĐĞůŝĚŽ
ƉƌĄĐĞ͕ĂǎũƐŵĞĚŽƐƉĢůŝĚŽƐƚĄĚŝĂ͕ǎĞƉŽͲ
ƉƚĄǀŬĂ ƉŽ ŶĂƓŝĐŚ ƉƌŽĚƵŬƚĞĐŚ ƉƎĞƌŽƐƚůĂ
ŝƉƽǀŽĚŶşƉůĄŶǇ͕ƚĂŬǎĞũƐŵĞŶƵĐĞŶŝĂŬƚƵͲ
ĄůŶş ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ ĚŽŚĄŶĢƚ
ĨŽƌŵŽƵ ĚŽďƌŽǀŽůŶǉĐŚ ƉƎĞƐēĂƐƽ Ă ǀǇƵǎşͲ
ǀĄŵĞƉŽŵŽĐŝƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉĐŚƐƚƵĚĞŶƚƽ͘
:ĂŬ ƎĞĚŝƚĞů ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ ƎĞŬů ǀ ůŽŸƐŬĠŵ
ēůĄŶŬƵ ǀ WZK^d :Ks^<D sĞēĞƌŶşŬƵ͕
ŶĂƓŝǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝũƐŽƵƚŽŶĞũĐĞŶŶĢũƓş͕ĐŽ
ŵĄŵĞ͘hǀĢĚŽŵƵũĞŵĞƐŝƚŽŝǀŬŽŶƚĞǆƚƵ
ůĞƚŽƓŶşŚŽŶĄƌŽēŶĠŚŽƌŽŬƵ͘ĂƚƌƉĢůŝǀŽƐƚ
ĂŶĄƐůĞĚŶĠƷƐŝůşŶĂƓŝĐŚǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽďǇͲ
ĐŚŽŵƌĄĚŝƚĂŬƚŽǀĞƎĞũŶĢƉŽĚĢŬŽǀĂůŝ͊sĄͲ
ǎşŵĞƐŝǀĂƓşƉƌĄĐĞ͊
ďǇĐŚŽŵ ŝ ǀĄŵ ƚƌŽĐŚƵ ƵůĞŚēŝůŝ Ă ǌĄƌŽͲ
ǀĞŸ ŽĚŵĢŶŝůŝ ǀĂƓĞ ƷƐŝůş͕ ƚĂŬ Ɛ ƌĂĚŽƐƚş
ŽǌŶĂŵƵũĞŵĞ͕ǎĞƐĞŶĄŵŽĚϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ
ƉŽĚĂƎŝůŽ ǀǇũĞĚŶĂƚ ŶĂǀǉƓĞŶş ŵĞǌĚ ƉƌŽ
ƉŽǌŝĐĞ ǀǉƌŽďŶşĐŚ ŽƉĞƌĄƚŽƌƽ͕ ŬĚǇ ŵǌĚĂ
ŵƽǎĞďǉƚŶĂǀǉƓĞŶĂǀƌŽǌŵĞǌşŽĚϭϲϬϬ
<ēĂǎŽϯϬϬϬ<ē͕ ĂƉŽĚŶŝŬĄŵĞǀĞƓŬĞƌĠ

Foto: www.maier.es

ŬƌŽŬǇ ǀ ƌĄŵĐŝ ŶĄďŽƌƵ Ɛ ĐşůĞŵ ŶĂũşƚ ǀĄŵ
ĚŽƐƚĂƚĞŬ ŬŽůĞŐƽ͕ ĂďǇĐŚŽŵ ƐĞ ǀƌĄƚŝůŝ ĚŽ
ŶŽƌŵĄůŶşƐŝƚƵĂĐĞ͕ŬĚǇƉƎĞƐēĂƐǇŶĞďƵĚŽƵ
ƉŽƚƎĞďĂ͊

WƌŽƚŽ ƚĢŵŝƚŽ ƎĄĚŬǇ ŽƐůŽǀƵũĞŵĞ ŝ ƚǇ
ǌǀĄƐ͕ŬƚĞƎşŚůĞĚĄƚĞǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ĂďǇƐƚĞ
ƐĞ ŶĂ ŶĄƐ ŽďƌĄƚŝůŝ͘ ZĄĚŝ ǀĄƐ ƉƎŝǀşƚĄŵĞ
ĚŽƚǉŵƵĂǀƓĞƉŽƚƎĞďŶĠŶĂƵēşŵĞ͊ ;ƉƌͿ

Děkujeme všem zaměstnancům
společnosti MAIER CZ
za obrovské pracovní nasazení v letošním roce.
Velice si vážíme toho, že jste součástí našeho týmu!

U nás
PRACUJÍ:

prace@maier.es
+420 778 884 202

MICHAL ŘEHOŘEK

GABRIELA VRBOVÁ

ALBERTO URBANO

Jako firmu, která mi dává pocit důvěry,
otevírá dveře mému profesnímu
růstu a poskytuje zdroje k neustálému
zlepšování, jsem si Maier vybral v roce 2017.
Ve volném čase se rád proběhnu nebo projedu
na kole, rád si sednu na dobré pivo s dobrými přáteli.

Svou kariéru jsem začala v oblasti
zlepšování a optimalizace procesů,
kde jsem vždy úzce spolupracovala
s výrobou. Postupně jsem se propracovala až na pozici výrobního ředitele. Do Maieru
jsem přišla v roce 2018, protože mě velmi lákala přátelská
mezinárodní atmosféra, a tak jsem se dostala do zajímavého světa automotive. Vždy když zahlídnu auto, které má
na sobě námi vyhotovený díl, pociťuji hrdost.
Představení oddělení

¨It is time to settle¨ („Je čas se usadit“). Těmito slovy jsem se po 4 letech
cestování po světě rozloučil se svou
první prací a věci se daly do pohybu. Nastoupil jsem cestu, která mě dovedla až sem,
do České republiky, do země, která se stala mým domovem.
A to můžu říct i přes to, že tu žiji pouze 4 roky. Automotive
je pro mě tím pravým odvětvím, je to velmi aktivní a dynamický svět, kde se ze dne na den dějí změny. Je v něm
tvrdá práce, úsilí a iniciativa jsou nutné, ale vždy po zásluze
odměněné.

U nás na chromovně vyrábíme nablýskané chromované
díly, které jsou k vidění na různých autech po celém světě.

Představení oddělení

Vstříknutý bílý plastový díl pošleme do lázní chromovací
linky, poté ho smontujeme do konečné podoby a zasíláme
zákazníkovi, který vyrobí zbrusu nový vůz.

Na lakovně máme 3 procesy: vstřik, lakování a montáž. Většina našich dílů prochází dvěma až třemi procesy. Tato jednotlivá pracoviště se nacházejí velmi blízko sebe, aby tým
dokázal rychle a efektivně pracovat.

Koho hledáte a jaké vlastnosti jsou pro Vás u zaměstnance důležité?

Lakovací linka se nazývá P22. Byla vystavěna v roce 2018
a pro mě je to umělecké dílo, ve kterém pracují lakovací
robotická ramena a vše je z velké části zautomatizované.
Je to klenot a pýcha celé skupiny Maier.

Představení oddělení
Nabízíme práci v čistém prostředí, vybaveném moderní
technikou, kde budete obklopeni týmem ochotných spolupracovníků připravených Vám kdykoliv pomoct nebo
poradit.
Nabízíme Vám být součástí tohoto týmu, který neustále
hledá možnosti a způsoby, jak práci lidem usnadnit, a přitom neztratit tempo na náročném automobilovém trhu.
Zakládáme si na tom, aby nejšikovnější z vás měli příležitost kariérně růst nejen v rámci oddělení, ale napříč celou
firmou.
Koho hledáte a jaké vlastnosti jsou pro Vás u zaměstnance důležité?
Vyrábíme produkt, který můžete kdekoliv na ulici komukoliv z Vašich přátel a známých představit jako ten, jehož
výsledný efekt či kvalita je i zásluhou Vaší poctivé práce
a můžete na to být patřičně hrdí. Pokud hledáte práci, jejímž výsledkem je reálný výrobek otištěný do tváře interiéru nebo exteriéru automobilů známých značek, je pro
Vás Maier CZ to pravé místo a budete jistě pro náš výrobní
závod přínosem.

20100211541

Vedení MAIER CZ, s. r. o.

Hledáme spolehlivého člověka, který s námi bude rád
chodit do práce a stane se tak součástí našeho týmu, který
se skládá z mužů i žen různých věkových kategorií a národností. Bude mít možnost se podílet na výrobě kvalitních
chromovaných dílů do předních značek automobilů jako
například BMW, Škoda, Renault a mnoho dalších.
Šikovných a spolehlivých lidí si vážíme a rádi jim pomáháme v kariérním růstu.

Vyrábíme škálu různých dílů, a to od přední masky pro sérii BMW 7 po menší interiérové díly jako rámečky na rádio,
které Maier vyrábí pro auta jako BMW X1/X2, Citroen C3,
Smart, Opel Astra a mnoho dalších.
Koho hledáme?
Do našeho týmu hledáme kolegy, kteří jsou motivovaní,
iniciativní a zodpovědní a budou s námi rádi spolupracovat.

Moje osobní moto

Moje osobní moto

Moje osobní moto

„Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“

„Udělejte ze svého snu cíl, ten si naplánujte a pracujte
na jeho uskutečnění!“

„Nic není náhoda.“

řádková inzerce / nabídka pracovních míst
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SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

„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

Do prodejny s průmyslovým zbožím
v Prostějově, přijmeme prodavače/-ku
možno na HPP, brigádně, důchodce
i ZPS. Bližší info tel.: 603 533 508 nebo
technikpv@seznam.cz

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

www.vecernikpv.cz

Pondělí 5. října 2020

HLEDÁTE PRÁCI?

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45l. Tel.: 605 427 271
www.studio365.eu
Do výrobní firmy hledáme manuálně
zručného brigádníka, důchodce,možno
i ZPS na pomocné práce, montáž.
Bližší info tel.: 603 533 508 nebo
technikpv@seznam.cz

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Elektrikáři
Operátoři barevny
Ošetřovatelé drůbeže
Pracovníci copy centra
Stavební dělníci
Všeobecná sestra/bratr

37 000 Kč
20 000 Kč
22 000-23 000 Kč
17 800 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč

nepřetržitý
třísměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
bez vzdělání
střední odborné
základní+praktické
ÚSO maturitou

Mubea, Prostějov
Toray Textiles Central Europe, Pv
XAVEROV, farma Přemyslovice
MICOS, Prostějov
STRABAG, Prostějov
CZ Clinic, Prostějov

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

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. Ivo Kroupa,
tel.: 605 864 140, www.seceni-kaceni.cz

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

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

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Uklízeči

90-110 Kč/hod.

dělené směny

základní+praktické

Martina Sikorová, Prostějov

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

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.

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

20090821398

20091511436

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

2007162118

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

20090821393

20092311515

20091511443

2007162117

15021020132

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

20100211555

Nabídku práce
najdete také na

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

www.vecernikpv.cz

soutěže

www.vecernikpv.cz

19061160650

Pondělí 5. října 2020
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Vodní
Tomáš PŘECECHTĚL, Plumlov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáž.

Rovněž čtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 8. 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.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Milada Sokolová
Pavel BOHÁČ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby muzea.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DOUČÍME
Bohumil PÍSAŘ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SU
DO
KU

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 3, 4, 9
Tereza MARTINCOVÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ na představení v hodnotě 400 Kč.

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

20090361385

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Přijďte si dát na náměstí kávu a zákusek do Cafe Corso
Věra POŘÍZKOVÁ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ a DÁREK v celkové hodnotě 400 Kč.

Výherce získá -('1896783(1.8
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUWVNXSLQ\$UDNDLQ

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.

20090461386

PŘIPRAVTE SE NA ZIMU...

20060910935

SUDOKU

OSMISMĚRKA

KÁPO, ROCO, VETO, ŠUNT, OPĚT, KŠÍR, UŠÁK, CÉVA, RELÉ,
OBEC, OTEC, VADA, PAPÁ, PLATON, ADVOKÁT, SRÁZ, VISA,
IRÁK, MELA, LODR, ŠATSTVO, VULVA, COMA, ŠTĚP, EBOLA,
SPÁR, APAČ, ALARMY
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY a graficky lehce poupravili další z legend tuzemské pop music,
která dorazila na Prostějovsko, konkrétně do letního kina
v Mostkovicích...
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KONCERT K 630. VÝROČÍ MĚSTA PROSTĚJOVA
KDY: STØEDA 7. ØÍJNA, 18:00 HODIN
KDE: KOSTEL NEJSVÌTÌJŠÍ TROJICE, FILIPCOVO NÁMÌSTÍ 4, PROSTÌJOV
Oslavy města Prostějova se ani na
druhý pokus neuskuteční. Některé
akce, které se měly konat jako jejich
součást, však ano. Například nadále je v plánu koncert kytarového
souboru Non mesure při ZUŠ Vl.
Ambrose. Soubor se zaměřuje na
interpretaci barokní hudby, což se
skvěle bude hodit do kaple, jedné
z nejstarších zachovalých památek
Prostějova.
Diváci se mohou těšit nejen kytarovou,
ale i na historickou hudbu. „Jsme sice
kytarový soubor, ale trochu zvláštní,
především hrajeme na kytary, ale dají

se najít u nás i dechové nástroje nebo
taky nástroje bicí,“ potvrdil Tomáš
Růžička a představil žákovský soubor,
který vyráží na koncerty i do zahraničí: „Hrajeme převážně hudbu z období
baroka a renesance.“
Non mesure se chlubí ještě jednou
zvláštností. A sice kytarami speciálními. „Hrajeme na kytary sopránové, to
jsou kytary hrající o oktávu níže a velikosti asi jako ukulele,“ informoval Růžička. Právě tyto kytary budou prezentovány v kapli Nejsvětější Trojice, která
dodá historické hudbě tu správnou atmosféru.
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GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov

pondělí 5. října
17:30 BÁBOVKY
český romantický film
20:00 CORPUS CHRISTI
drama Polsko/Francie
úterý 6. října
17:30 ŽALUJI!
historické drama Francie/Itálie
20:00 BÁBOVKY
středa 7. října
17:30 KRAJINA VE STÍNU
historické drama ČR
20:00 LÉTO 85
francouzské romantické drama
čtvrtek 8. října
15:00 HAVEL
české životopisné drama
17:30 SMEČKA
české drama
20:00 BÁBOVKY
pátek 9. října
15:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
pohádka ČR
17:30 BE2CAN: PRAVDA
drama Francie
20:00 BE2CAN: CHLAST
drama Dánsko
22:00 BE2CAN: LUX ÆTERNA
francouzský dokument
sobota 10. října
15:00 PINOCCHIO
rodinný film Francie
17:30 ŽALUJI!
francouzské drama
17:45 SVĚT PODLE MUCHY
český dokument
20:00 BÁBOVKY
neděle 11. října
10:30 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
15:30 DĚDA, POSTRACH RODINY
komedie USA
17:30 BÁBOVKY
20:00 PRO BALÍK PRACHŮ

Zámek Èechy p.K.
do 11. října
OLOMOUČTÍ
výstava výtvarné skupiny

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov

do 29. listopadu
MASARYK A SVATÁ ZEMĚ
výstava seznamuje s cestou prvního
československého prezident na území
Izraele, kterou podnikl v roce 1927

Zámek Konice
do 30. října
17.00 MOMENTY Z ŘÍŠE ZVÍŘAT
výstava fotografií Ondřeje Nágla

Pro žáky to nepochybně bude zajímavá
zkušenost. „Určitě jsme rádi za vystoupení při každé slavnostní příležitosti.
V kapli už jsme hráli, víme tedy, že je
tam krásná prostora a na velikost místnost tak akorát. A když máme možnost
oslavit naše město takto kulturou, tak
je to pro nás čest,“ dodal Růžička, který
věří, že koncert proběhne i přes zpřísňující se koronavirová opatření.
Koncert se uskuteční za podpory
města Prostějova, diváci se mohou
tedy již tuto středu 7. října od 18.00
hodin mohou těšit na mimořádný
zážitek.

aneb, co se
kde děje…

Zámek Prostìjov

DIVADLO POINT

do 30. října
MALUJI PRO RADOST II.
výstava obrazů Vladislavy Netukové

pátek 9. října
19:00 KDYŽ SE ZHASNE
dva manželské páry a jejich vánoční večírek vytvořili jednu z nejhranějších divadelních komedií současnosti v podání
skutečných manželských párů.
Hrají: Lucie a Vítěslav Lužní a Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí.
Režie: Jakub Hyndrich
sobota 10. října
19:00 CHARLEOVA TETA
Klasická komedie v nejnovějším provedení další generace aneb jak vybruslit ze
situace, kdy je k obědu pozvána brazilská
teta a zrovna není žádná dáma po ruce?
Dokáží si s tím poradit tři oxfordští studenti, a pomže jim to k tomu, aby získali
srdce svých vyvolených?
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil,
Ondřej Kučera, Vojtěch Kůrka, Martin
Dobeš a další

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

pondělí 5. října
17:00 TÝDEN KNIHOVEN:
SKŘÍTKOVÉ V KNIHOVNĚ
ukázky z besed pro děti v rámci celostátní akce, která je letos zaměřená na
vzdělání
středa 7. října
17:00 MANŽELSTVÍ A VZTAHY
V SÍTI
inspirativní přednáška párové terapeutky
Marie Ježkové
(podkrovní sál)
17:00 TÝDEN KNIHOVEN:
POHÁDKOVÝ MLÝNEK
ukázky z besed pro děti v rámci celostátní
akce, která je letos zaměřená na vzdělání
akční drama USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov

středa 7. října
17:00 ORGANICKÉ ZAHRADY
vernisáž výstavy děl malíře a absolventa
Fakulty umění v Ostravě Lukáše Kováčíka
17:00 ATELIER INTERMEDIA II
AVU: SEBEVĚDOMÍ JE
POLITIKUM
vernisáž výstavy studentů Akademie
výtvarných umění v Praze
sobota 10. října
15:00 KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
pásmo pohádek ČR
17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

V Dobromilicích bude přednášek profesor Bartošek o Jižní Americe
V úterý 13. února od 18.00 hodin se můžete v regionálním
muzeu v Dobromilicích těšit na přednášku o Jižní Americe
z úst cestovatele a profesora z Univerzity Palackého v Olomouci Ivo Bartečka.
„Přednáška nebude pouze o všeobecných věcech, ale hlavně o osobních zkušenostech pana profesora, který Jižní Ameriku procestoval a určitě bude mít
spoustu zajímavých příběhů, na které se mohou všichni návštěvníci těšit,“ prozradila vedoucí regionálního muzea Denisa Zatloukalová.

Mozartova svatba na zámku
„A na konci byla svatba“. Tento název nese koncert konzervatoře evangelické
akademie v Olomouci, který se bude konat tento pátek 9. října od 18:00 hodin
ve sklepním sále plumlovského zámku. K vidění bude příběh lásky romantické,
žárlivé více či méně naplněné doprovázený hudbou W. A. Mozarta.

BRUSLENÍ
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Bruslení není - krizové opatření

KDE SE CO DÌJE?

Kostelecká 18, Prostějov
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NA AKCE NÁM

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
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Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
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HÁZENÁ:
neděle 11. října
12.30 Centrum Haná – SKKP Handball
Brno (4. kolo 2. ligy mladšího dorostu
v házené, hala Kostelec na Hané)

LEDNÍ HOKEJ

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

3ċ('3/$71e

FLORBAL
neděle 11. října
14.00 FbC Playmakers Prostějov – FBK
Horní Suchá (6. kolo 3. ligy juniorů, hala
Kostelec na Hané)
17.30 FbC Playmakers Prostějov –
Z.F.K. Petrovice (6. kolo 3. ligy juniorů,
hala Kostelec na Hané)

středa 7. října
18.00 LHK Jestřábi Prostějov– Draci
Pars Šumperk (9. kolo Chance ligy, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
sobota 10. října
12.15 SK Prostějov 1913 – HC Uherské Hradiště (10. kolo ligy dorostenců, Víceúčelová hala-zimní stadion
Prostějov)

Galerie Mánes

35267ă-296.e+2

pátek 9. října
18:00 ,,A NA KONCI BYLA SVATBA“
koncert konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
(sklepní sál)

akce v regionu...

Husovo nám. 91, Prostějov

středa 5. října až do 6. prosince
CESTY DO PRAVĚKU aneb
ve stopách Zdeňka Buriana
výstava představuje průřez dílem pěti
současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin
– Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského,
Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího
Teichmanna
Mìstské divadlo
do 31. října
Prostìjov
EXPOZICE P. BEZRUČE
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
V KOSTELCI NA HANÉ
sobota 10. října
prohlídka Červeného domku P. Bezruče
19:00 KLÍČ PRO DVA
do 6. prosince
rošťácky bláznivá britská konverzační KRAJINA I PŘÍBĚHY
komedie o tom, jak ve svém bytě bez výstava Jaroslava France
úhony přežít setkání svých milenců, jejich manželek a dávných přátel
Hrají: Jakub Dohnal, Pavel Drmola,
Martina Drmolová, Hana Švédová ad.
Režie: Pavel Drmola

Zámek Plumlov

VOLEJBAL:
neděle 11. října
10.00 a 14.00 VK Prostějov – Boskovice (5. a 6. kolo 1. ligy kadetek, Národní
sportovní centrum, ul. Za Velodromem)
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov

* v pondělí 5. října od 14:30 hodin se
uskuteční MEZIGENERAČNÍ KLUB,
setkání seniorů při kávě a čaji - na programu je výroba domečků pro hmyz
* v pondělí 5. října od 16:00 hodin se
koná tvořivá dílna KERAMIKA
* ve středu 7. října se je na programu vycházka PROSTĚJOVSKÝ HŘBITOV
120LETÝ, sraz v 10:00 hodin u hlavní
vstupní brány na hřbitov
* v sobotu 10. října od 9:00 hodin se
koná DEN STROMŮ
v Kolářových sadech
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov

* v úterý 6. října od 17.00 do 19.00
hodin se koná kurz o výchově dětí RODIČEM VE 21. STOLETÍ, na programu je 3. lekce: Rozvoj emoční inteligence
dětí – přednáší P. Mečkovský
* ve středu 7. října od 8.30 do 11.30
hodin proběhne ŠKOLIČKA V MOZAICE - v kurzu se bude simulovat
režim v mateřské škole (výtvarné,
hudební, pohybové a další aktivity)
včetně pohybu na zahradě
* v pátek 9. října od 9.00 do 11.45
hodin se koná KURZ CVIČENÍ RODIČŮ S BATOLATY plus
VOLNÁ HERNA

UŽ BRZY!

Nejčtěnější regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v ProMC CIPÍSEK
stějově, Kostelecká 17 pořádá v úterý 6.
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
října 2020 ve 14:00 hodin v Národním
* v sobotu 10. října od 9.00 do 13.00
domě ČLENSKOU SCHŮZI.
hodin se koná seminář CO DĚLAT,
Svaz
tělesně postižených v ČR, o. s.
ABY NÁS DĚTI POSLOUCHALY?
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
ZÁKLADY EFEKTIVNÍHO RODIk
zapůjčení
kompenzační pomůcky,
ČOVSTVÍ – přednáší Markéta Skládalová, zkušená lektorka programů pro např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky,
chodítka,
WC křesla aj. Služby
děti a dospělé
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
RÙZNÉ
na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služOkresní
organizace Českého svazu
by nevidomým a slabozrakým občanům
chovatelů Prostějov zve na TRADIČNÍ
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
HANÁCKOU VÝSTAVU drobného
zvířectva, která se koná o tomto víkenSVAZ NESLYŠÍCÍCH
du 10. a 11. října v chovatelském areálu
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov, OO ČSCH Prostějov, Plumlovská 50.
Občerstvení zajištěno, soutěže pro děti
tel. 775 549 777
Oznamujeme všem klientům, že po- v průběhu akce.
radenské pracoviště v ProstějoProstějovská odbočka Sjednocené
vě má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS)
poskytuje zrakově postiženým
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
klientům základní poradenství, sociálně
objednané klienty.
aktivizační služby a dopomoc v rámci
Můžete využít služeb našeho zařízení dobrovolnické služby. Dále nabízí možv podobě odborného sociálního pora- nost zapůjčení kompenzačních pomůcek
denství a nabídky baterií do sluchadel a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí
v rámci výhod a dávek sociální péče.
a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
Konzultační hodiny na Svatoplukové
různých velikostí).
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.00Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 16.30, čtvrtek 9.00-12.00 hodin.
v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá
v úterý 6. října 2020 ve 14:00 hodin
v Národním domě ČLENSKOU
SCHŮZI.

www.vecernikpv.cz



už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

18042710444

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

Číslo 40 •Ročník 24

-/,01í',3 DCERA „BENZINA“
0-,'&) ŐÉ'Ì0(=,
EXKLUZIVNĚ
MASARYKA *2/),67.$0,
0&7/")¡

Pondělí 5. října 2020
Naleznete
uvnitř

SRDÍČKA VE MĚSTĚ

ƔƔKvětinkový den byl letos sice trochu
omezený, ale přesto se i v Prostějově vybíralo na pomoc v boji s rakovinou
strana 29

SLADKÝ MATOUŠEK

ƔƔ Host z olomoucké Sigmy vystřelil v Jihlavě prostějovskému eskáčku
první výhru v nové sezóně F:NL!
strana 33
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ƔƔ Někdejší prostějovský hokejový kapitán Matouš Venkrbec se raduje z prvního
bodu v základní části extraligy, připsal si ho
za asistenci v zápase s Plzní.
ƔƔ Ve čtvrtek 1. října pár minut po
půlnoci chytili prostějovští policisté
z oddělení hlídkové služby v Západní
ulici osobní motorové vozidlo BMW,
které řídil sedmadvacetiletý muž bez
řidičského průkazu. Soudem vysloven
zákaz řízení motorových vozidel má až
do ledna roku 2022.
ƔƔ Oba prostějovští zástupci TK Agrofert Prostějov Vít Kopřiva a Jiří Lehečka
prohráli ve čtvrtfinále antukového turnaje
ITF v Pardubicích.
ƔƔ Chráněná dílna SENZA družstvo získá
od magistrátu devět kancelářských stolů
a šest konferenčních židlí. Pořizovací cena je
v součtu 40 111 korun.
ƔƔ Basketbalové kadetky „U17“ K2 Prostějov prohrály ve 4. kole celostátní extraligy s legendárním týmem Žabiny Brno „B“
těsně 54:57.

PROSTĚJOV Již řadu let existuje v Kostelci na Hané golfové hřiště, ale opravdu špičkového hráče či hráčku tohoto sportovního odvětví prostějovský region dosud neměl. Teď už má. Dvanáctiletá Prostějovanka Veronika Černá
vyhrála mistrovství republiky mladších žákyň 2020 a ve své věkové kategorii
je jasně nejlepší golfistkou ČR!

VÍCE O CYKLISTICE NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE!

TRPKÁ PACHUŤ

ƔƔ Uplynulou sobotu nečekaně
padly jak prostějovské volejbalistky,
tak i tým BK Olomoucko. Co se děje?
strany 44-45 a 46

Terezu z „reálky“ ,GUVą¾D[éGM¾FGTD[UGiWORGTMGO
èeká
vs.
v Miss OK
finále
ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍK HOKEJ

PROSTĚJOV Už se to blíží! Nadcházející
pátek 9. října vyvrcholí letošní ročník Miss
OK. Do soutěže se probojovaly dívky
z celé ČR, nechybí v ní ani zástupkyně
Prostějova. Sympatickou studentku
„reálky“ Terezu Žákovou svým hlasem
můžete podpořit už nyní. Osmnáctiletá
dívka půjde do finále se
soutěžním číslem 3.
„Nejraději vzpomínám na
2À=?
mojiprvnísoutěžkrásy,kdy
íN?H;
ßN
mi bylo deset let, “ usmívá
L;Hí
MN
se regionální zástupkyně
30
ve finále MISS OK.

ƔƔ Předminulý čtvrtek 24. září o půl jedné v noci zastavili prostějovští policisté
řidiče vozidla Škoda Superb v Říční ulici.
U dvacetiletého muže provedli orientační
zelených trávnících aneb
dechovou zkouškuboje
na alkoholna
s negativním výsledkem i orientační test na přítomnost jiných návykových látek a ten byl poI.B TØÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO
I.A TØÍDA, SK.a metamfetaminy.
„A“ – 10. KOLO
I.A TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO
zitivní na amfetaminy
SOKOL OTASLAVICE
SOKOL KONICE
SOKOL PLUMLOV
SOKOL KLENOVICE N.H.
SK HAŇOVICE
FC BEŇOV
NEDĚLE 11. 10. 15:00 HODIN SOBOTA 10. 10. 15:00 HODIN- SOBOTA 10. 10. 15.00 HODIN
fotbalový areál v Otaslavicích
fotbalový areál v Konici
fotbalový areál v Plumlově

Foto: www.missok.cz

KAM ZA F

PROSTĚJOV Jako na houpačce si musí zatím připadat
prostějovští Jestřábi, kteří se
potýkají s poněkud nestálými
výsledky úvodu Chance ligy.
Přesto jsou nyní v nekompletní tabulce na solidním šestém místě. A toto umístění mohou navíc již brzy
ještě vylepšit. Vždyť v nejbližším domácím zápase je čeká jeden z nejslabších
soupeřů a nováček druhé nejvyšší soutěže.
Na Hanou totiž dorazí Šumperk. Draci se na půdu Chance ligy vrátili
po čtyřech letech. A pauza je znát, za tu dobu se mužstvo hodně změnilo a pro v minulé sezóně suverénní tým nastaly o úroveň výše těžké
časy. Soubor ze severu Moravy zatím odehrál sedm zápasů a zapsal
v nich pouze čtyři body. Vyloženě debakl schytal ale jen na úvod sezóny
se Vsetínem, naopak třeba s Havířovem, Litoměřicemi nebo Jihlavou
sehrál vyrovnanou partii. Podcenit tento tým by tak mohlo být pro Jestřáby fatální.
Nejproduktivnějšími hráči Draků je aktuálně Tadeáš Jaroš, který loni
dotáhl Šumperk 51 body do 1. Ligy, a dále Petr Gewiese, který je rovněž nejproduktivnějším obráncem, velmi známým jménem je pak Jan
Milfait. V bráně kraluje Marek Peksa, který se před sezónou vrátil z angažmá ve Francii. Dále se pak ukazuje, že Šumperk není od Prostějova
daleko, v obou týmech jsou hráči, kteří někdy působili u konkurence.
Na soupisce Šumperka tak najdeme Vojtěcha Krejčiříka, zatímco na té
prostějovské Tomáše Drtila, Lukáše Žálčíka a Daniela Vachutku.
Utkání se odehraje ve středu 7. října od 18.00 hodin. A i když nebude
divákům kvůli vládním opatřením proti koronavirové pandemii přístupné, mají možnost ho sledovat například na Hokejka TV nebo v textovém přenosu na www.onlajny.com.
(sob)

TBALEM

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO

PØEBOR OFS PV -II. TØÍDA – 10. KOLO

SOKOL V PIVÍNĚ
SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
NEDĚLE 11. 10. 15.00 HODIN
fotbalový areál v Pivíně

HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL KOŽUŠANY
SOBOTA 10. 10. 15.00 HODIN
fotbalový areál SCM Za Místním nádražím

FK VÝŠOVICE/SKALKA
FC KRALICE N.H. „B“
NEDĚLE 11. 10. 15.00 HODIN
fotbalový areál ve Výšovicích

www.vecernikpv.cz

výsledkový servis
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KOOPERATIVA NBL - 6. KOLO
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1+2VWUDYD%.2ORPRXFNR

9.3URVWčMRY².3%UQR

2B.: Trojky:  TH: Doskoky: 
$VLVWHQFH)DXO\

74

(28:22 49:39 69:56)

1

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
%3DO\]D /XNiã  .RXĜLO 5DGRYDQ  %H]EUDGLFD 1HPDQMD 
)HãWU /XNiã  3HNiUHN 'DYLG 9iĖD )UDQWLãHN  âDQWHOM /HRQ 
.OHSDþ$GDP6\FKUD/XNiãâWČSiQ'RPLQLN.OHSDþ(ULN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

5R]KRGÿt %DORXQ
.XU]=DWORXNDO
'LYiFL

VHW
VHW

6HVWDYD3URVWčMRYD

3




VHW
VHW

)ULþRYi.YDSLORYi.RSiþRYi
3OXKDĜRYi  -XUþtNRYi  'YRĜiþNRYi
 OLEHUR 6WDYLQRKRYi ± âtSRYi  %D
OiNRYi:HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D-DNXE.UþPDĜ




5R]KRGÿt9DFKXWNDD3HORXãHN
þDVPLQXW'LYiFL

6HVWDYD%UQD

´2VWUDYDE\ODOHSätFHOë]iSDV
YtFHERMRYDODYtFHFKWčODY\KUiW´

Ä%UQRE\ORMDVQČOHSãt
VNRURYHYãHFKþLQQRVWHFK
DY\KUiOR]DVORXåHQČ³

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

Foto: NH Ostrava



/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

3DYOtNRYi-XGORYiâXQGHUOtNRYi
%XNRYVNi.RXOLVLDQL'RORWRYD
 OLEHUR 'LJULQRYi ± %DLUG  +REEV
.XQtNRYi0RNUi
7UHQpĝL0DW~ã.DOQê

D(ULN1H]KRGD

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²6..DGDė
Branky: &KOiQ 1RYiN-DQGXV 0Ui]HN +UGLQND+UQtþNR +UQtþNR &KOiQ
'UWLO &KOiQ 3ČQþtN-DQGXV äiOþtN %DUWRã9DFKXWND -DQGXV 1RYiN
3LHJO   %DUWRã äiOþtN .DXW   %DUWRã 0Ui]HN .DXW  ±  .RWWHN 7UHIQê 
5R]KRGÿt9UEDâXGRPD±0ČNêã.XþHUD9\ORXÿHQt9\XæLWtV oslabení:
'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD

%OiKD±6RYD'UWLO6WDQČN+UGLQND3ČQþtN3LHJO±9DFKXWND%DUWRãäiOþtN±
+UQtþNR .DXW 0Ui]HN ± 1RYiN &KOiQ -DQGXV ± -DQHþHN 0RWORFK 2XĜDGD
7UHQpĝL-LĜtâHMED-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

9\KUiOLMVPHYSRKRGč
-LĜtâHMEDNRXþ-HVWĜiEĤ

VWUDQD

6HVWDYD.DGDQč

+DQXOMDN±.RWWHN7UHIQê+DYOtQ%ĜH]iN+DYHO6HHPDQQ±.REOtåHN&KORXED
9HVHOê±$FKPHĢMDQRY6XUVRY=DEORXGLO±06YRERGD0RURQJ-6YRERGD
7UHQpĝL3HWU5RVROD9ODGLPtU-HĜiEHN

HOKEJ
CHANCE LIGA
7. kolo:

3URVWĨMRY.DGDç 8:1
více v hlavním kupónu

Další výsledky 7.kola: 6RNRORY ² )UëGHN
0tVWHN  %UDQN\âLN
3U\PXOD ±âHGLYê .OLPãD.DXNLþ 
5 9HVHOê .XURYVNê   0LNXOtN âHGLYê
+XViN   âHGLYê 0DOtN   5 9HVHOê
=DKUDGQtþHN .RIURĖ  'LYiFL   HavíĝRY².ROtQRGORåHQR /LWRPčĝLFH²9VHWtQ
3:4 (0:0, 1:1, 2:3). Branky:  0 %HUDQ
9iOHN 3 1RYiN   -iQVNê 0LãNiĜ  
3 1RYiN 9iOHN 0LãNiĜ  ±  .XFKDUF]\N
%DEND 0DFKDþ   - .OR] %DUWNR .X
FKDUF]\N   *DMDUVNê 6PHWDQD .OtPHN 
 %DUWNR 0DFKDþ .XFKDUF]\N  'LYiFL
 -LKODYD²9UFKODEt  
Branky:  /LFKDQHF 0DUHã 7 +DYUiQHN 
 7 +DUNDEXV 9 %URå   ýDFKRWVNê
)URQN ' .UHQåHORN   7 +DYUiQHN 
3ROHWtQ ' .UHQåHORN )URQN  ±  &KDOX
SD 3RFKREUDGVNê   8UEDQ  'XEVNê
'LYiFL   7ĜHEtþ ± âXPSHUN RGORåHQR 
%HQiWN\Q-²ÓVWtQ/S 
1:0). Branky: :LHQFHN+UDEtN 3HNDĜ
-3DYHOND $'ORXKê 'âSDþHN ±
9UGORYHF7UiYQtþHN 3ãHQLþND-'UWLQD 
'LYiFL 6ODYLD3UDKD²3ĝHURY 
0:0, 1:1). Branky: .UXåtN .XĢiN .D
IND âPHUKD.XĢiN âWHLQHU 9OþHN ±
ýtS .XEHã   'RVWiOHN 3ãXUQê ) .UiO 
'LYiFL   3RUXED ² .ODGQR VQ 
0:1, 1:0 - 0:0). Branky:7HSHU 7-iFK\P
3RĜt]HN   6WORXNDO 6ODYtN   7HSHU -
.iĖD  UR]K QiM (QGiO ±  0DURV] 5DþXN
3LWXOH   *XPDQ %tOHN =HOLQJU   %tOHN
*XPDQ3LWXOH 'LYiFL
8. kolo:

6RNRORY3URVWĨMRY
5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky:9UDFRYVNê .YHUND3U\PXOD 
5RKDQ =HPDQ.DGHĜiYHN *XW âLN 
-LVNUD 9UiQD 3RKO   *XW 3U\PXOD âLN 
±  0RWORFK  0RWORFK :RMQDU 2XĜDGD 
5R]KRGÿt =XE]DQGD 9DOHQWD ± %HONR -X
UiQHN9\ORXÿHQt9\XæLWtV oslabení:
'LYiFL
6HVWDYD 6RNRORYD 1HXåLO ± 3RKO 5XOtN
.DGHĜiYHN =HPDQ 3ĜLQGLã .ORGQHU 7XUHþHN ±
9UDFRYVNê.YHUND2VPtN±3U\PXOD*XWâLN±
âYHF5RKDQ7ĤPD±-LVNUD9UiQD.URSiþHN
7UHQpĝL7RPiã+DPDUDD3HWU+ROHMãRYVNê
6HVWDYD 3URVWčMRYD :ROI ± 3LHJO 6RYD 'UWLO
6WDQČN+UGLQND3ČQþtN0DW\iã±äiOþtN%DUWRã
9DFKXWND±0Ui]HN.DXW+UQtþNR±-DQGXV&K
OiQ1RYiN±0RWORFK2XĜDGD:RMQDU
7UHQpĝL-LĜtâHMED,YR3HãWXNDD-LĜt9\NRXNDO

0čOLMVPHYtFäDQFtQHæ
6RNRORYDOHKRNHMVHKUDMH
na góly, ne na šance."


-LĜtâ(-%$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 43

Další výsledky 8.kola:.ROtQ²ÓVWtQ/RGOR
åHQR .DGDė²%HQiWN\Q/VQ 
0:2 - 0:0). Branky: .RWWHN -6YRERGD0D
W\iã6YRERGD &KORXED 7UHIQê 7UHIQê
.RWWHN&KORXED UR]KQiM&KORXED±'
âSDþHN 3HNDĜ$'ORXKê ýHGHUOH -LUXã
3DELãND 3.UHMþt 0DUãRXQ-DQVD 'LYi
ci: ãXPSHUN²)UëGHN0tVWHN 
1:0, 1:0). Branky:  %HUQRYVNê %DOiå  
%DOiå %HUQRYVNê .UHMþLĜtN   .Uþ .XþHUD
6SUDWHN %DOiå *HZLHVH-DURã -DURã
*HZLHVH  'LYiFL    3ĝHURY ² 3RUXED
3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Branky:  +DMãPDQ ýtS
)'YRĜiN 'RVWiOHN +UDEDO).UiO 
ýtS ,QGUiN 3ãXUQê  'LYiFL   9VHWtQ ²
6ODYLD3UDKDRGORåHQR +DYtĝRY²/LWRPčĝLFH
RGORåHQR 9UFKODEt²/LWRPčĝLFHRGORåHQR 
9UFKODEt²7ĝHEtÿRGORåHQR

SUĥEčæQiWDEXONDSRQH~SOQpPNROH
 3RUXED

 -LKODYD

 6RNRORY

 9VHWtQ

 6ODYLD3UDKD 
 3URVWčMRY

 %HQiWN\Q- 
 ÒVWtQDG/DEHP
 .ODGQR

)UêGHN0tVWHN 
/LWRPČĜLFH

3ĜHURY

.ROtQ

+DYtĜRY

9UFKODEt

âXPSHUN

.DGDĖ

7ĜHEtþ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































































.$03ĜÌã7Č

'RKUiYNDNRODSRQGčOtĝtMQDKRGLQ
3ĜHURY±9UFKODEt/LWRPČĜLFH±.DGDĖ  
7ĜHEtþ±)UêGHN0tVWHN  
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
/LWRPČĜLFH ± .ROtQ   -LKODYD ± 3ĜHURY
 7ĜHEtþ±.ODGQR  6ODYLD3UDKD
± +DYtĜRY 3RUXED ± 9VHWtQ )UêGHN0tVWHN ±
9UFKODEt 3URVWčMRY ² ãXPSHUN, %HQiWN\ Q-
±6RNRORYÒVWtQ/±.DGDĖ
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
)UêGHN0tVWHN±.ODGQR  .ROtQ±.DGDĖ
6RNRORY±ÒVWtQ/âXPSHUN±%HQiWN\Q-3ĜH
URY±7ĜHEtþ9VHWtQ±-LKODYD+DYtĜRY±3RUXED
/LWRPČĜLFH±6ODYLD3UDKD9UFKODEt²3URVWčMRY

TENIS
08å,
)5(1&+23(1
'YRXKUD ²  NROR 9HVHOê  &KDþDQRY 
5XV 
å(1<
'YRXKUD²NROR.UHMþtNRYi6WUêFRYi  
6LQLDNRYi3DYOMXþHQNRYRYi 5XV 
.YLWRYi  3DROLQLRYi ,W .DUROtQD
3OtãNRYi  2VWDSHQNRYi /RW .ULVWêQD
3OtãNRYi0XJXUX]DRYi âS 3. kolo:
.UHMþtNRYi  3LURQNRYRYi %XOK    
6LQLDNRYi%HUWHQVRYi 1L] .YLWRYi
)HUQDQGH]RYi .DQ 4. kolo:.UHMþtNRYi
3RGRURVNi $UJ 

(1:0, 4:1, 3:0)
Foto: Marek Sonnevend
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7-6RNRO,,3URVWčMRY²7-6RNROÓMH]GX%UQD

BASKETBAL

HÁZENÁ

KOOPERATIVA NBL

/,*$08åĤ-0.2/2

Ostrava - Olomoucko

3URVWĨMRYÔMH]GX%UQD
26:28 (14:15)

více v hlavním kupónu

STRANA 47

6. kolo:

88:74

Další výsledky 6.kola: Opava - Brno 93:71
 1HMYtFHERGĥ Zbránek 23,
-XUHþNDâLĜLQD6ODYtN3XUãO)DUVNê
1HK\ED 3DUGXELFH'čÿtQRGORåHQR

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


































































.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
6YLWDY\.UiORYãWtVRNROL.ROtQÒVWtQDG/DEHP
2ORPRXFNR  86. 3UDKD 'ČþtQ  2VWUDYD
%UQR3DUGXELFHÃ 1\PEXUN2SDYD
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
.UiORYãWtVRNROL2SDYD  1\PEXUN
3DUGXELFH2VWUDYD%UQR  'ČþtQ86.
3UDKD  ÓVWtQDG/DEHP2ORPRXFNR,
6YLWDY\.ROtQ
81,4$(;75$/,*$

4. kolo:

3URVWĨMRY.3%UQR 1:3
více v hlavním kupónu

Další výsledky 4. kola: ãWHUQEHUN  2VWUDYD 
 1HMYtFHERGĥ:DQF]\NRYi/iWD
ORYiD2ERUQiSRäDUQRYLFNi+UGOLþNRYi
.DOXVNRYi 3ĝHURY2ORPRXF  
1HMYtFHERGĥ'LDWNRYi3ROiãNRYi.RWODER
Yi3LOHSLþRYi1RYi6FKOHJHORYi VK
%UQR)UëGHN0tVWHN  1HM
YtFHERGĥ0LN\VNRYi)DOWtQRYi+RUNi
âQHOO\RYi0LWUHJRYiD3DYHONRYiSR 
/LEHUHF2O\PS3UDKDRGORåHQR
'RKUiYNDNROD 2VWUDYD9.%UQR 
 1HMYtFHERGĥâWUERYi+UGOLþNR
YiäDUQRYLFNi0LN\VNRYi-DQHþNRYi
.R]XEtNRYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 /LEHUHF 
 2ORPRXF 
 9.%UQR 
 .3%UQR 
 2VWUDYD 
 3URVWčMRY
 2O\PS 
 )UêG0tVWHN
 3ĜHURY 
âWHUQEHUN 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

více v hlavním kupónu.

.RVWHOHFQ+90H]Lítġt
41:30 (24:17)
více v hlavním kupónu

Další výsledky 3. kola:0DORPČĜLFH%%RKXQLFH
,YDQþLFH-XOLiQRY$2ORPRXF
.XĜLP7HOQLFH+ROHãRY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 ,YDQþLFH
    

 %RKXQLFH
    

 .RVWHOHFQ+    

 +ROHãRY
    

 .XĜLP
    

 9HONp0H]LĜtþt     

 2ORPRXF    

 ÒMH]GX%UQD     

 7HOQLFH
    

 0DORPČĜLFH%     

 3URVWčMRY     

 -XOLiQRY$      
.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
9HONp0H]LĜtþt%UQR%0DORPČĜLFH,YDQþLFH2OR
PRXF     +ROHäRY  .RVWHOHF
n.H. (11. 10., 10:30)-XOLiQRY%RKXQLFH 
 ÒMH]GX%UQD7HOQLFH  .XĝLP
3URVWčMRY  

26

28

(14:15)

Brankový sled:



5R]KRGÿt.ORVVRYiDâLPNRYi9\ORXÿHQtþ.
6HGPLÿN\'LYiFL

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
EUDQN\3URVWČMRYD+UXEê±ýLåPiULNâHVWRĜiG%HþLþND-XUD&K\WLO-XUtN6ODGRYQtN2UGHOW
0LNXOND.RVLQDětKD-XUHþND
7UHQpU7RPiãýHUQtþHN
1HMYtFHEUDQHN9HONpKR0H]Lĝtÿt
1HMYtFEUDQHNÒMH]GXX%UQD.URãtN)ULPPHO.DFKOtN9tãND

Foto: Marek Sonnevend

Ä6NêPSRWRPFKFHPHXVSČW
Ä6NêPSRWRPFKFHPHXVSČW
NG\åQHSRUD]tPHÒMH]G"³
NG\å
QHSRUD]tPHÒMH]G"³


7RPiãý(51Ëý(.
7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD
NRXþ3URVWČMRYD

VWUDQD
/,*$08åĤ-0.2/2

7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.²6RNRO9HONp0H]Lĝtÿt

NOHEJBAL

41

/,*29ê32+É508åĤ',9,=(

9VHWtQ3URVWĨMRY6:0

(24:17)

Brankový sled:
     
     

5R]KRGÿt 3ODQND D 6PpNDO 9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL

30

více v hlavním kupónu

VOLEJBAL












Do druhého týdne Roland
Garros prošla jen Kvitová

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
3URVWčMRY/LEHUHF2ORPRXF.3%UQR2VWUDYD
3ĜHURY  )UêGHN0tVWHNâWHUQEHUN2O\PS
3UDKD9.%UQR

můžu vzít soupeřce to, že hrála dobře. Ale
není důležité se bavit o ní. Ode mě to vůbec
nebylo ani blízko k tomu, co bych chtěla a
měla hrát,“ pronesla česká jednička po porážce s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
Ostré singlové duely se týkají již pouze Kvitové. Poslední česká hráčka zatím během zápasů řeší pouze dílčí potíže, které ji zocelují.
Osmnáctiletou kanadskou tenistku Leylah
Fernandezovou například zdolala přes slabší
začátek. Prohrávala 1:5 a čelila dvěma setbolům, pak však vyhrála devět her v řadě a zajis-

tila si postup do osmifinále. „Takové okamžiky každému dodají sebevědomí. Díky nim
vím, že můžu hrát dobře i na antuce. Snad to
ještě několik zápasů vydrží,“ přeje si Kvitová.
Ve druhém kole skončil také poslední český tenista Jiří Veselý. S Rusem Karenem
Chačanovem ovšem odehrál vyrovnaný
souboj a hned ve třech případech určila
vítěze sady až zkrácená hra. „Škoda těch
koncovek. Třeba čtvrtý set jsem měl za stavu 5:2 dohrát,“ litoval Veselý.
Celý článek najdete na www.vecernikpv.cz

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Ve hře o celkové
vítězství na French Open po prvním
týdnu grandslamového turnaje v Paříži
zůstala pouze Petra Kvitová. Ostatní zástupci českého tenisu jsou ze hry.
Výkony českých hráčů přinesly hned několik překvapivých výsledků. Nečekalo se
brzké vyřazení nasazené Barbory Strýcové,
která ve 2. kole prohrála vyrovnaný souboj
s krajankou Barborou Krejčíkovou. Ještě
větší senzací byl konec druhé nasazené Karolíny Plíškové ve stejné fázi turnaje. „Ne-

8

.$03ĜÌã7Č

.21(þ1É7$%8/.$32=É./þÉ67,
0RGĜLFH   
 
9VHWtQ   
 
.9DU\   
 
+ROLFH   
 
3URVWčMRY  
 

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
1DYUiWLO9DUKD±3RSHOND+DODPD1HYUOD93UiãLO+DQWiN%tOHN0*UHSO-âHYþtN
'RVWiO/9DUKDOtN3RGKUi]VNêýtKDO.LãâYHF
7UHQpĝL'DYLGâHYþtND0DUWLQ*UXOLFK
1HMYtFHEUDQHN9HONpKR0H]Lĝtÿt
6WUDãiN9HþHĜDD6YRERGD

FLORBAL
DIVIZE skupina E
4. kolo:

2ORPRXF.3URVWĨMRY
5:7 (2:3 - 1:2 - 2:2)

%UDQN\ 3URVWčMRYD  +pO  +pO  +pO
0DĢFKD   .UQiþ .RQHþQê   .UQiþ
)RMW =   .UQiþ .RQHþQê   +pO
6PLþND  5R]KRGÿt .RVHN 3DYORYVNê
9\ORXÿHQt    PLQ .RQHþQê 2OR 
9\XæLWtOslabení:'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD :HLGLQJHU +XU\WD  
%H]RXãND9DãXW+pO6PLþND(OVQHU)RMW0
ġXLN )RMW = .RQHþQê .UQiþ  0DĢFKD 6FK|Q
7UQHþND 1RYiN.UDWRFKYtO =DEORXGLO .UiO
7UHQpU0DUHN9OþHN
Další výsledky 4. kola: 'RPDVODYLFH)UHQãWiW
S5S=OtQ3ĜHURYâXPSHUN8QLþRY
 2UORYi  .UQRY VQ 7ĜLQHF  9VHWtQ
RGORåHQRQD 

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

 âXPSHUN

 .UQRY

 =OtQ

 'RPDVODYLFH 
 2ORPRXF

 7ĜLQHF

 9VHWtQ

 .3URVWčMRY 
 2UORYi

8QLþRY

3ĜHURY

)UHQãWiWS5 








































.$03ĜÌã7Č








































NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
8QLþRY=OtQ)UHQäWiWS53URVWčMRY.UQRY
'RPDVODYLFH9VHWtQâXPSHUN  3ĜHURY
2UORYi  2ORPRXF7ĜLQHF
 

Ä0XVtPPD[LPiOQČ
SRFKYiOLWFHOêPDQþDIW³



'DYLGâ(9ýË.
NRXþ.RVWHOFH

VWUDQD

Foto: Marek Sonnevend

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

1.$XVWLQ9VHWtQ²7-6RNRO,3URVWčMRY

6

0

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt&KDOXSD)WDþQtN±/XN3tUHN
0LFK5ĤåLþND  3ODFKê0DMãWLQtN±/DG3tUHN5RED
 &KDOXSD0DMãWLQtN%tOê±/DG3tUHN0LFK5ĤåLþND
0LU5ĤåLþND  )WDþQtN*HEHO.XUND±/XN3tUHN5RED
3RĜt]ND  %tOê.XUND±3RĜt]ND0LU5ĤåLþND  
%tOê±5RED  
7UHQpU9VHWtQD/XPtU*HEHO7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
5R]KRGÿt+DOPLD-HQGULãiN
'LYiFL

“.YĥOLVLOQpPXYčWUX
VHKUiORYHVNRUR
QHUHJXOpUQtFKSRGPtQNiFK”


5LFKDUG%(1(âWUHQpU3URVWČMRYD
STRANA 47

výsledkový servis
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MALÁ KOPANÁ

)25781$1É52'1Ì/,*$².2/2

)&9\VRÿLQD-LKODYD²6.3URVWčMRY

1

O MISTROVSKÝ TITUL SE V PŘÍMÉ BITVĚ

Branky:ýHUY±.RSĜLYDSHQDOW\0DWRXãHN
5R]KRGÿt $GiPNRYi ± 0RMåtã /DNRPê åOXWp NDUW\
ýHUY6PHMNDO+RUiNâWHIiQHN$U
UR\R SR ]iSDVH$UDXMR :LOVRQ ±  2PDOH  6WĜtå
  =DSOHWDODiváci: 831.

2



UTKAJÍ RIVALOVÉ DOBROCHOV A CHALOUPKA

(QVQ6QO¾w-CN¾D
6HVWDYD-LKODY\
ýtå±+RUiN9OþHNâWHIiQHN6YRERGD
±/DFNRýHUY 5LWWHU ±3HĜLQD 
.ĜLãĢiO  7XUHþHN  $UDXMR:LOVRQ 
6PHMNDO±9HGUDO $UUR\R 
7UHQpU$OHã.ĜHþHN

6HVWDYD3URVWčMRYD
0XFKD ± 0DFK\QHN %DOD 6FKXV
WHU 6WĜtå ± /DQJHU  0DWRXãHN 
.RSĜLYD2PDOH %LDOHN =DSOH
WDO -XUiVHN ±3tFKDO âWHLJO 
=LNO 5ROLQF  7UHQpU3DYHOâXVWU

6. kolo:

-LKODYD3URVWĨMRY
1:2
více v hlavním kupónu
'XNOD/tñHç
2:2 (1:2)
Branky:6HXQJ%LQ'DQFiN±-HĜiEHN
36. Silný. 5R]KRGÿt&LHVODU±0HOLFKDU6ODYtþHN
å.  3LURFK  )iEU\  .RYDĐ ± 
0iOHN.UãNDþ.'6RXþHN '8. Diváci:
433.

þLÿNRY7íLQHF

RGORÿHQR

/tñHç9ODñLP

1:0 (1:0)

Branky: 2. Málek. 5R]KRGÿt Lerch – VlasMXN'REURYROQêå.-HĜiEHN±-DQGD
%URXNDODiváci: 1120.

&KUXGLP9DUQVGRUI2:0 (2:0)
Branky:  0XåtN SHQ   ' %UHGD
5R]KRGÿt +RXGHN ± )OLPPHO 9LWQHU å. 
+ODYVD6RNRO±5XGQ\WVN\\âLPRQ
88. Lehoczki. Diváci: 350

9\ñHKUDGÔVWtQ/ 1:3 (1:1)
Branky:'UREtOHN±%D]DO.RXEHN
.XãHM5R]KRGÿt0DWČMþHN±1RYiN9RGUiåND
å.*DOXãND±3tVDþND&KRGRUD
.RXEHN.XãHMDiváci: 120.

9ODñLP%ODQVNR

2:2 (1:0)

Branky:  9UiQD  ýHUYHQND ±  -
âDãLQNDäiN5R]KRGÿt5DSOtN±3HþHQND
9HMWDVDå.96YRERGDâPHMNDO±
/DKRGQêDiváci: 385
Dohrávka 1. kola:

7iERUVNR+U.UiORYp
1:1 (1:0)

Branky:7ROQR±8UPD5R]KRGÿt5HMåHN
±9iĖD0DWRXãHNå.3URYD]QtNýDSHN
0.XþHUD±8UPD9ONDQRYD-XNO
-5DGDDiváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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





























































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ

ÒVWt Q/  äLåNRY    3URVWčMRY
– Vyšehrad 7ĜLQHF ± +UDGHF .UiORYp /tãHĖ
± &KUXGLP 'XNOD 3UDKD ± -LKODYD %ODQVNR ±
7iERUVNR    9DUQVGRUI ± 9ODãLP

&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

9. kolo:

/LSRYiþHODWRYLFH

3:4 (2:1)

Branky: D+UXãiN+UDEiOHN±D
0DWXãtN&DOiEHN*ROGHPXQG5R]KRGÿt
6ORWD ± 9HGUDO %DãQê åOXWp NDUW\ 90. Palla –
 'ORXKê  *ROGHPXQG  ýWYUWQtþHN 
Zehnálek. Diváci: 49
6HVWDYD /LSRYp +ROiVHN ± 0XVLO  -DPULFK 
.UiO 0LODU 3HNDĜ  7DNiþ  ± +UDEiOHN 3DOOD
+UXãiN6WU\N 9\EtKDO ±2EUXþD3ĜLNU\O 
+RUiN 
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å0XVtPHVHYUiWLW
NSRFWLYpPXWëPRYpPXIRWEDOX´
Pavel 5ģä,ý.$WUHQpU/LSRYp

strana 36

.UDOLFHQ+ðWHUQEHUN
1:5 (1:2)
Branky: -XUWtN±D-XĜiWHN=LIþiN
.U\O.XED5R]KRGþt6DPHN±-XUþiN
'RUXãiNåOXWpNDUW\*RWWZDOGDiváci: 68.
6HVWDYD.UDOLF2E]LQD±+ODþtN-XUWtN3URNRS
%DUDQ 1ČPþtN âXS ±5XV*RWWZDOG
9LQFRXUHN%ODKRXãHN 9DORXFK ±&LEXOND
'UDþND *iERU 
+UDMtFtWUHQpU3HWU*RWWZDOG
strana 36

'DOätYëVOHGN\NROD/LWRYHO²%URGHNX
3ĝHURYD    3.  1DYUiWLO /LERU
± =HGHN )LOLS ÓVWt ² -HVHQtN  3. ,
9HONp/RVLQ\²0RKHOQLFH  3.,
[ ,QGUD 7RPiã âLQRJO 0DWČM +LOEHUW 'DYLG
%DUþtN-DNXE±5RXVHN-LĜ6RXNXS3HWU1DQWO
5RVWLVODY 3RVStãLO 0LORVODY .XED 5RPDQ
'RODQ\²=iEĝHK  9ON$GDP2XWOê

âWČSiQ /XWtQ ² 5DSRWtQ    6NRSDOtN
0LFKDO/RV7RPiã±.RE]D0DUWLQ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 ÒVWt
      
 /LSRYi
      
 /XWtQ
      
 9HONp/RVLQ\       
 äHODWRYLFH
      
 'RODQ\
      
 -HVHQtN
      
 /LWRYHO
      
5DSRWtQ
      
%URGHNX3Ĝ       
0RKHOQLFH
      
%RKXĖRYLFH       
0HGORY
      
=iEĜHK
      
.UDOLFHQ+       

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$´

8. kolo:

.RQLFH&KRPRXWRY3:1 (0:0)
Branky - .UiVD  1HRUDO  .DPHQê
±  9\EtUDO 5R]KRGÿt 7UiYQtþHN ± &KOiGHN
Molík. åOXWpNDUW\'UHãU±0DOtãHN
.UDWRFKYLODiváci: 48.
6HVWDYD.RQLFH=DSOHWDO±)%tOê 3ĜtNRSD 
âLUĤþHN 3URFKi]ND  .QROO  0 %tOê  /
%tOê  ± 'UHãU  5\S  .RĜHQRYVNê 1HRUDO
- .UiVD ± -DãtþHN .DPHQê  &HWNRYVNê 
7UHQpU3HWU8OOPDQQ

Å6RXSHĝPčO
YHOPLGREUëWëP´


PROSTĚJOV Maximálně dramatické i kvalitní vyvrcholení bude mít
1. okresní liga v malé kopané mužů
ČUS Prostějovska 2019/20. O mis3DYHOâ8675NRXþHVNiþND
trovském primátu v koronavirem
prodloužené sezóně totiž rozhodne
VWUDQD
přímý souboj dvou vedoucích týmů
tabulky!
V předposledním kole na hřišti Kobeřic
první SK Tomek 99 Dobrochov i druhá
 %URGHNX39Ä%³        SK Chaloupka Prostějov připsali dvě
 3DYORYLFH
       hladké výhry: jednu kontumační nad
 %LVNXSLFH
       nepřítomným FC Daniels Prostějov
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
(shodně 5:0), druhou přesvědčivou nad
6. kolR=GčWtQ²þHFK\S.  âXEHUW domácí Kobrou (5:2, respektive 7:3).

Ä3DUiGQtYtWČ]VWYtPiPHYHONRXUDGRVW³

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

3HWU8//0$11WUHQpU.RQLFH
strana 36

9. kolo1iPčäģQ+²3DVHND  , Mauler
0DUHN.XþHUD)UDQWLãHN+OXERÿN\²%čONRYLFH
/DäģDQ\    3.  3XGLO %URQLVODY ±
6NOHQiĜ 0LFKDO ĜHWč]iUQD ² &KYiONRYLFH 
  )XULN 0DUWLQ 2OHäQLFH ² /HVQLFH 
 1RYiN0DUWLQ3XFKU5RPDQ+DėRYLFH²
%RKGtNRY  9LQNOHU9RMWČFK5HLFKO/XNiã
7URXEHOLFH²0DOHWtQQHXYHGHQR
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 .RQLFH
      
 0DOHWtQ
      
 ěHWČ]iUQD
      
 3DVHND
      
 &KYiONRYLFH       
 +OXERþN\
      
 /HVQLFH
      
 %RKGtNRY
      
 %ČONRYLFH/DãĢDQ\      
1iPČãĢQ+       
&KRPRXWRY       
7URXEHOLFH
      
+DĖRYLFH
      
60226,$7ĜÌ'$6.%

9.kolo3OXPORY².RMHWtQ  3., 2x
)DMVWO.DUHO±äĤUHN/LERU7HSOê7RPiã6ODYRQtQ
²1RYp6DG\Å%´  %RãHN%HUQDUG±[
âXED-DQ[%ODKD-DQ[5LFKWHU'RPLQLN$Q
GUHHY$GDP 1RYRWQê 0LODQ +RGLV /XNiã 'XE
Q0 ² /LSQtN Q%    [ +RUND /XERã
+UDEDO 'DYLG +URQHN -LĜt 3HWUtN -DQ =HOHQD\
7RPiã YO ±.XELFD0DWČM+RWČN-DNXE=DYDGLO
5RPDQ%HėRY²+).2ORPRXFÅ%´  ,
0DFKDþ)LOLS±[1RYRWQê9RMWČFK6YUþLQD7RPiã
1ČPHF(ULNþHFKRYLFH²2SDWRYLFH  ,
:DOWHU-DQ+DOX]D3HWU3HWUåHOD/XNiã+DORX]ND
)LOLS-XUQtþHN$GDP+RVWDãD3DYHO YO ±ĆXUþiN
6DPXHO.RVWHOHFQ+²8UÿLFH  .XSND
3HWU 6NDOQtN -DQ 3UHLVOHU 'DYLG *UXOLFK /XNiã
&K\WLO 2QGĜHM 3URWLYDQRY ² %čORWtQ   ,
2QGURXãHN-DNXE±[9UiQD/XNiã0XULQ2QGĜHM
/KRWVNê0DUHN/RãĢiN$OHã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 1RYp6DG\       
 %ČORWtQ
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
 /LSQtNQ%       
 þHFKRYLFH       
 8UÿLFH
      
 .RVWHOHFQ+       
 %HĖRY
      
 'XEQ0
      
6ODYRQtQ
      
3URWLYDQRY       
.RMHWtQ
      
2SDWRYLFH
      
3OXPORY
      
%7ĜÌ'$6.83,1$Å$´

9. kolo+RUQt0RäWčQLFH²-H]HUQLFH  ,
0DMiUHN -DQ âHGLYê -DQ ± [ 0DFKiþHN 0DUHN
.OHQRYLFH²3LYtQ  'UHNVOHU(ULN3\WHOD
0DUWLQ 'RVWiO 0DUWLQ ÓMH]GHF ² 7URXEN\ 
 -DQVNê0LURVODY YO ±.ROOHU0DUWLQ-iQVNê
0LURVODY%Ui]GD'DQLHO0RVWNRYLFH².RYDORYLFH
   0LODU 2QGĜHM ÓVWt Å%´ ² 2WDVODYLFH
   3iOHQtN )LOLS ± [ 'UPROD 'RPLQLN [
.DOiE0LFKDO9UFKRVODYLFH²åHODWRYLFHÅ%´
  0DFKiOHN -DQ +RUiN -DQ ± 1ČPHF 3DYHO
5DGVODYLFH²7RYDÿRYRGORåHQRQD
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RYDORYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 5DGVODYLFH       

27

 2WDVODYLFH 
 7URXEN\

 ÒMH]GHF

 -H]HUQLFH

 3LYtQ

 9UFKRVODYLFH 
.OHQRYLFH

7RYDþRY

0RVWNRYLFH 
+RUQt0RãWČQLFH
ÒVWtÄ%³






































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

9. kolo =YROH ² 9HONë 7ëQHF   , 2x
+DYOtþHN'DYLG6PUæLFH²-HVHQHF  ,
[ .RWOiU 5RELQ 9HUQHU âWČSiQ .OXV /XERPtU
±[3ROHV=E\QČN6ODWLQLFH²9HONi%\VWĝLFH
   âHPUR =GHQČN 9\FKRGLO 'DYLG
'RVWiO 0LFKDO âQDMGHU 5DGHN ± [ 6FKPLGW
-LĜt /RãĢiN 'DYLG 'RORSOD]\ ² +DQi 39 
 =iEUDQVNê-DNXE.RYDĜtN/XNiã'RþNDO
-DURVODY±&LEXOHF7RPiã/RäWLFH²ãWHUQEHUN
Å%´  3.)DOWêQHN-DURVODY9ROHN
-DQ ± 7\OãHU /XNiã *iERU -LĜt .RæXäDQ\ ²
0RUDYVNë %HURXQ    6RXãHN 0DUWLQ
+UGOLþND-DURVODY YO ±/DFPDQ'DYLG

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /RãWLFH
    
 +DQi39
    
 9HONi%\VWĜLFH     
 .RåXãDQ\
    
 6ODWLQLFH
    
 9HONê7êQHF     
 -HVHQHF
    
 +QČYRWtQ
    
 =YROH
    
0RUDYVNê%HURXQ    
'RORSOD]\
    
6PUæLFH
    
ýHUQRYtU
    
âWHUQEHUNÄ%³     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

9. kolo:

.UDOLFHQ+9UDKRYLFH

3:1 (2:1)

Branky:   ] SHQDOW\ D  ] SHQDOW\ =
3HWUåHOD ±  9LWiVHN 5R]KRGÿt =LND ± 6ODEê
åOXWp NDUW\  =DSOHWDO  = 3HWUåHOD ± 
-DPULFK+DQiN3HWtN'LYiNĥ 0.
6HVWDYD.UDOLF0LOHU±1ČPþtN8OLþQê5pSDO
+DOX]D±53HWUåHOD.DZLM+DYOtþHN23HWUåHOD
± 3HMĜLPRYVNê = 3HWUåHOD 6WĜtGDOL )UêERUW
'YRĜiN=DWORXNDO'RNRXSLO'DQLHO
7UHQpU3HWU1DYUiWLO
6HVWDYD9UDKRYLF.Uþ±9\EtUDO3HWtN3UXFHN
0DUHN±0LFKDOHF'YRĜiN+DQiN-DPULFK±9L
WiVHN%XNRYHF6WĜtGDOL'ROHåHO9DUJD6WXGHQê
.UDWRFKYtO3RĜt]ND1ČPHF
7UHQpU'DYLG0H]XOLiQHN

Å9HOPLFHQQpWĝLERG\´


3HWU1$95È7,/WUHQpU.UDOLF
strana 38

'DOät YëVOHGN\  NROD %URGHN X .RQLFH
² 9tFRY    [ %XUJHW $OHã .RXGHOND
-DURVODY ± 9iYUD 9RMWČFK 8UÿLFH Å%´ ²
'REURPLOLFH  [9RGiN3HWU±[1HGČOD
7RPiã6HOXFNê'RPLQLN5RFKOD.U\ãWRI5LFKWHU
3DWULN'UæRYLFH²3WHQt  ['RNRXSLO
-DNXE[ěHKXOND0DUWLQ[%URVV3HWU.RXWQê
0LFKDHO+RGXOiN3HWU±+ROLQND/XNiã1RYiN
3HWU3URFKi]ND7RPiã7LäWtQ²%URGHNX39
  6WUêþHN'RPLQLN±[-DQXUD*LRYDQQL
3OXPORYÅ%´²9ëäRYLFH  .LãND3HWU
.RWOiQ9ODGLPtU±.RXNDO.ULVWLiQ1čPÿLFHQ+
²1H]DP\VOLFH  .ROHþNiĜ3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 'REURPLOLFH
    
 'UåRYLFH
    
 1H]DP\VOLFH
    
 3WHQt
    
 9UDKRYLFH
    
 %URGHNX39
    
 8UþLFHÄ%³
    
 9tFRY
    
1ČPþLFHQ+     
3OXPORYÄ%³
    
%URGHNX.RQLFH     
9êãRYLFH
    
7LãWtQ
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6. kolo 2OäDQ\ ² .RVWHOHF Q+ Å%´ 
  [ +DQVO 3HWU 0LãND 0DUWLQ ± -XUDþND
Jan, þHFKRYLFH Å%´ ² 2WDVODYLFH Å%´ 
  [ 7DNiþ 0LURVODY 0DWXOD 7RPiã ± [
âDWQê-DURVODY[9ODFK\QVNê'DQLHO=DWORXNDO
'RPLQLN%URGHNX39Å%´²åHOHÿ  ,
5DNiã3DWULN-DQXUD*LRYDQQL±6SiþLO5DGLP
%XNRYHF 0LURVODY 1DNOiGDO -DNXE 2WUXED
/DGLVODY3RSSH-LĜt3DYORYLFH²%HGLKRäģ
  0DMHU 0DUWLQ ± [ +UXEê =GHQČN .KêU
5LFKDUG=GUiKDO/XGČN7LQND'DYLG







3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
2OãDQ\
    
2WDVODYLFHÄ%³
    
.RVWHOHFQ+Ä%³     
äHOHþ
    
%HGLKRãĢ
    
ýHFKRYLFHÄ%³     















0LFKDHO ± +DPSO 3HWU ätGHN 0DUWLQ 6PpNDO
-LĜt+YR]G²%URGHNX.RQLFHÅ%´  ,
[ 'RVWiO 7RPiã 0UQND .DPLO *UXOLFK 3HWU
.YDSLO 'DYLG ± .RXGHOND -DURVODY 9LOpPRY ²
3URWLYDQRY Å%´    +\QHN 'DQLHO 7\O
0LFKDOâYHF5DGHN±/LãND-LĜt3ĝHP\VORYLFH
²/XNi  [7\O/XNiã7\O0DUWLQ&LWD
5DGRYDQ=DKUDGQtþHN$QWRQtQ










3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
/XNi
    
+YR]G
    
ýHFK\S.
    
=GČWtQ
    
3ĜHP\VORYLFH
    
9LOpPRY
    
.ODGN\
    
%URGHNX.Ä%³     
3URWLYDQRYÄ%³     
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9. kolo +OXÿtQ ² 3URVWčMRY   , 3x
%XFKYDOGHN 7RPiã .RYiþ 'DQLHO .OHþND
-DNXE 2SDYD Å%´ ² )UëGHN0tVWHN 
  [ .UDPiĜ 'HQLV /LJDþ -DNXE ±
6LHGORN 0DUHN âHED 6HEDVWLDQ /täHė
² 6LJPD 2ORPRXF Å%´   , 3x
6NRþRYVNê 0LODQ 6iþHN âWČSiQ &KOiGHN
)LOLS ± 6HHKRI 0D[LP 1ČPHþHN 'RPLQLN
6DĖiN -DURVODY 7ĝLQHF ² %ODQVNR 
 +DPUR]L-DQ3RQLãW0DUHN±[$OH[D
âWČSiQ=QRMPR²-LKODYD  , 2x Savi
$GDP)UDQČN7RPiã)LOD/XNiã6ORYiFNR
Å%´ ² =EURMRYND %UQR Å%´   , 2x
6WDPEROLGLV -DQLV $GDPHF 5DGHN %DQtN
2VWUDYDÅ%´²=OtQÅ%´  7DPDMND
-DNXE±6RYiN'DQLHO

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPDÄ%³
    
 =EURMRYNDÄ%³     
 -LKODYD
    
 3URVWčMRY
    
 .URPČĜtå
    
 %DQtN2VWUDYDÄ%³    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 /tãHĖ
    
 =OtQÄ%³
    
7ĜLQHF
    
+OXþtQ
    
9tWNRYLFH
    
2SDYDÄ%³
    
)UêGHN0tVWHN     
=QRMPR
    
%ODQVNR
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9. kolo +OXÿtQ ² 3URVWčMRY   , 2x
'YRĜiþHN 'DYLG =iYDGVNê$GDP .XGOtN 3HWU
2SDYDÅ%´²)UëGHN0tVWHN  [%ODWQê
-RVHI±1ČPHF'HQLV/täHė²6LJPD2ORPRXF
Å%´  *DOLD'HQLV±[3URQLXN$GDP
1JX\HQ $QGUHM 7ĝLQHF ² %ODQVNR   ,
%DUWQLFNL 0DWHXV] 9R]QLFD 7RPiã 5RþHN
âLPRQ%HFLN/XERã±5RãWLQVNê/XNiã=QRMPR
²-LKODYD  [âWDQFO3HWU.UDMþR'DOLERU
6ORYiFNRÅ%´²=EURMRYND%UQRÅ%´  ,
/LWRã$GDP=HOLQD.ULVWLiQ±.OHSiUQtN0LFKDHO
.RSU7RPiã%DQtN2VWUDYDÅ%´²=OtQÅ%´
 [.RYiUQtN5LFKDUGâYUþHN2QGĜHM,PLGHU
$QZDU±)UROHN0DUWLQ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPDÄ%³
    
 -LKODYD
    
 +OXþtQ
    
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 7ĜLQHF
    
 2SDYDÄ%³
    
 =EURMRYNDÄ%³
    
 =OtQÄ%³
    
 /tãHĖ
    
=QRMPR
    
6ORYiFNRÄ%³
    
)UêGHN0tVWHN     
3URVWčMRY
    
%ODQVNR
    
9tWNRYLFH
    
.URPČĜtå
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7. kolo.R]ORYLFH²0RKHOQLFH  3.
.XEDQ7RPiã±.XEtþHN7RPiã-HVHQtN
²åHODWRYLFH  [3ROþiN$GDP[
7XOLV.DUHO[.PtQHN)LOLS[.Up]HN'DQLHO
.XEiQHN-LĜt9DOtþHN0DWČM.RQLFH%URGHN
X.²%RKXėRYLFH  &HWNRYVNê-DQ
± [ +DQXV 3DWULN 3HWĜHN 7DGHiã =iEĝHK
² þHFKRYLFH    [ 5HVOHU -DNXE
+DELFK 'DYLG +UXEê 0DWČM 1RYp 6DG\ ²
6ODYRQtQ    )RMWtN 2QGĜHM 5DãND
-DQ 3tUHN 7RPiã ± 3VRWD 5XGROI +RYiN
'DYLG'XEQ0²&KRPRXWRY  , 2x
3URNHã9ODVWLPLO ãWHUQEHUN²þHUQRYtU
 [7HLFKPDQQ-DQ+DGD'RPLQLN±[
-XGDV)LOLS





3UĥEčæQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
0RKHOQLFH
     
.R]ORYLFH
     
=iEĜHK
    
1RYp6DG\
     






Tím pádem oba sokové zůstali na stejném
bodovém zisku, a kdo získá zlato, to určí
vzájemný duel 17. října od 9.00 hodin
ve Vrbátkách! Dobrochovskému obhájci
titulu stačí i remíza, Chaloupka musí zvítězit.
Na bronzové příčce už skončí bez
ohledu na závěrečné výsledky 1.FC
Laškov, neboť má o tři body méně než
vládnoucí duo a s oběma soupeři horší
vzájemnou bilanci. Čtvrtou pozici již
nikdo nesebere Danielsům PV, na páté
místo se posunuly FK Vrbátky smetením TJ Orli Otinoves 6:1.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
3. KOLO - hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – 1.FC Laškov 0:5, Vrbátky – TJ Orli
Otinoves 6:1, Laškov – FK Bohuslavice 2:1, Bohuslavice – Otinoves 2:2. Hřiště
Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – SK Chaloupka Prostějov 3:7, Chaloupka PV –
FC Daniels Prostějov 5:0 kontumačně, Kobeřice – SK Tomek 99 Dobrochov 2:5,
Daniels PV – Dobrochov 0:5 kontumačně.

3UĥEčæQiWDEXOND

'REURFKRY
&KDORXSND39
/DãNRY
'DQLHOV39
9UEiWN\
2WLQRYHV
.REHĜLFH
%RKXVODYLFH














































FOTBAL
 %RKXĖRYLFH

 'XEQ0

 -HVHQtN

 6ODYRQtQ

 ýHUQRYtU

âWHUQEHUN

ýHFKRYLFH

&KRPRXWRY

.RQLFH%URGHNX.
äHODWRYLFH









































 

 
 












.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ$´

'RKUiYND  NROD ãXPYDOG ² 2OäDQ\.UDOLFH
  [6HLGOHU0DUHN.UHVHO/XNiã3HWĜtN
-DQ YO
6.kolo/RäWLFH²5DSRWtQ  [âPLUJ
'XãDQ ± 'YRĜiN $QWRQtQ 2OäDQ\.UDOLFH ²
.RVWHOHFQ+  .ROHĖiN7RPiã±[
.RPLãiN $GDP 1RYRWQê 3HWU .RĜHQRYVNê
9RMWČFK +DėRYLFH ² ãXPYDOG   ,
1DYUiWLO'RPLQLN+HJU5DGHN3HĜLQD0LFKDHO
'DQ\N9DV\O±[*iERU-DQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
 .RVWHOHFQ+
      
 +DĖRYLFH
      
 2OãDQ\.UDOLFH       
 'RODQ\
      
 5DSRWtQ
      
 9HONp/RVLQ\
      
 /RãWLFH
      
 âXPYDOG
      
.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´

Dohrávka NROD 3LYtQ ² /RYčäLFH   ,
'\FKD1LNRODV6RXNXS0DWČM0D]DQLN6HUJLR
%DUDQ0DUWLQ9DOHQWRYLþ0DUWLQ
6. kolo7RYDÿRY²3LYtQ  0DFKiþHN
-DNXE 6RXãHN -RVHI .HMYDO 2QGĜHM 9\PČWDO
-DURVODY 9\EtUDO 3HWU .R]ORYLFH Å%´ ² 9äH
FKRYLFH2SDWRYLFH    'ROtQHN -DNXE
7RPHþHN 0DUWLQ &KRGLOtN 7RPiã ± 6PROND

3HWU5ROLQF)LOLS/RYčäLFH²1H]DP\VOLFH
 0D]DQLN6HUJLR±2WiKDO$GDP6YRERGD
9RMWČFK'XEURYVNê0DW\iã+RUQt0RäWčQLFH
²þHFKRYLFHÅ%´  %DUWiN3DWULN%RWRU
-DQ2EUWHO0LFKDO1HWRSLO5DGLP.RXĜLO5DGR
YDQ YO
3UĥEčæQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
 .R]ORYLFHÄ%³
      
 7RYDþRY
      
 /RYČãLFH
      
 9ãHFKRYLFH2SDWRYLFH      
 +RUQt0RãWČQLFH       
 1ČPþLFH%URGHNX3Y       
 1H]DP\VOLFH
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 3LYtQ
      
06'å6.83,1$%

 NROR %H]PčURY ² 3URWLYDQRY   ,
'RþNDORYi0RQLND%DUQHWRYi6iUD3LWQHURYi
$GpOD ± âLPHNRYi 1LNRO 0RVWNRYLFH ²
9ONRä    .DUD¿iWRYi %iUD %DUHãRYi
$QHWD ± [ 'RKQDORYi /XFLH 3ROHãRYVNi
Jana, 8KHUVNë %URG ² 0XWčQLFH   ,
$GDPtNRYi $QGUHD ± 6YRERGRYi +DQD
/DPiþNRYi /HQND 'UæRYLFH ² +ROHäRYVNp
+RON\    [ âHYþtNRYi $GULDQD [
.RWDVRYi %HDWULFH [ 6OH]iþNRYi 6DELQD
[ 'ROHåHORYi 5HQDWD .ĜHQNRYi 0DUNpWD
7LHIHQEDFKRYi $OLFH -LURXãNRYi (PD
âNUDEDORYi.DUROtQDěLKiNRYi0RQLND










1H~SOQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
0XWČQLFH
     
8KHUVNê%URG
     
+ROHãRYVNp+RON\      
%H]PČURY
     
3URWLYDQRY
     
%ĜH]ĤYN\
     
9ONRã
     
0RVWNRYLFH
     
'UåRYLFH
     

MUZEUM OSLAVUJE
+,6725,&.281É9ð7ħ98
MASARYKA V IZRAELI

VK PODLE

kultura
Pondělí 5. října 2020

Tým VK stále sráží herní nevyrovnanost, výkyvy
a chyby, potřebuje se víc stabilizovat
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www.vecernikpv.cz

moc rád, že je teď i tady v Prostějově.
Naznačuje vztah Tomáše Garrigua
Masaryka k židovské komunitě a taky
k jejich touze mít svou vlastní domovinu,“ dodal pak Meron, který nechyběl
na čtvrteční vernisáži výstavy.

aneb názor
à

PROSTĚJOV Se zajímavou novinkou přišli nedávno v kině Metro 70 v Prostějově. Jeho vedení se
rozhodlo pro akce formátu „Kino
naslepo“. Nejde se ovšem o událost, při nichž divák místo zraku
zapojuje při prožívání filmu jiné
smysly. Ale jde o to, že lidé dopředu nevědí, na co půjdou. Mohou
přitom do určitého momentu filmu odejít, aniž by museli za snímek zaplatit. „Snažíme se vybírat
spíše oddechové, komediální věci
než intelektuálně náročné. Vesměs
jde o filmy, které i přes svou velkou
kvalitu prošly kiny bez většího povšimnutí a umožňujeme divákům
se k nim vrátit,“ objasnila ředitelka
kina Barbora Kucsa Prágerová.
Dosud poslední Kino naslepo uspořádala v Prostějově předminulé
úterý. Tentokrát se na scénu dostala
ruská kinematografie. „I proto, že
se jednalo o přelom léta a podzimu,
vybrali jsme snímek Léto. Jedná se
o hudební film o ruském hudebním undergroundu,“ uvedla Kucsa
Prágerová. Diváci, kteří dosud měli

možnost snímek vidět, ho ohodnotili vysoko, na webu Česko-slovenská
filmová databáze se pyšní 81 procenty, na Filmové databázi je to naopak
necelých 70 procent. Film Léto se
pak přidal ke snímkům Nákaza,
prorocky hraném v únoru, a Jednej
správně.
Tentokrát se ale šlápnutí naslepo se
zájmem diváků nesetkalo, naopak.
Z promítání se stala komorní záležitost. „Bohužel je teď návštěvnost
obecně špatná a odrazilo se to i na
tomto promítání. Dorazilo pouze
šest lidí, což je spíše smutné než veselé,“ povzdechla si ředitelka kina.
V něm se nadále musí při promítání
nosit roušky, což je podle ní jeden
z hlavních důvodů, proč je obecně
návštěvníků méně. „Jednak se pořád posouvají premiéry filmů, dále
se musí nosit roušky, což není nijak
pohodlné. Část publika se možná
bojí nákazy,“ hledá ředitelka Metro
70 odpověď na otázku, proč zatím
zeje během filmů v publiku prázdnotou více křesílek, než kolik je obvyklé.
(sob)
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Jak to vidí

pozapomenutý vztah prvního československého prezidenta k Prostějovu.
A vysvětlil jeden z důvodů, proč putovní výstava probíhá i v Prostějově.
„Masaryk byl v Prostějově dvakrát,
v roce 1921 a 1929, k našemu městu měl významný vztah. Nejenže
3xfoto: Michal Sobecký

maminky se zde narodil,“ informoval
přítomné František Jura během svého proslovu.
Zajímavostí pak je, že na Tomáše
Garrigua Masaryka navázal později
jeho syn Jan. Dobré vztahy s Izraelem se tak podařilo udržet také

jak vyypadá výsstavva masarrykk ve svaaté zemii…

Účast při vernisáži, která se konala
ve čtvrtek 1. října, nebyla ze strany
osobností právě malá. Přijel zmíněný
izraelský velvyslanec, dále bývalý velitel 601. skupiny z Prostějova Karel
Řehka, někdejší i současný primátor

Masaryka pokračoval i Václav Havel.
Pamatuji si, že jedna z jeho prvních
zahraničních cest po revoluci s navázáním diplomatických vztahů vedla
do Izraele. Ta linie pokračování vztahů je dlouhodobá a jsme za to velice
rádi,“ vyjádřil se předseda Federace
židovských obcí Petr Papoušek,
který vřele poděkoval za uspořádání výstavy, navíc uprostřed míst,
kde v minulosti stálo velké židovské
město. Radost však kalily všudypřítomné roušky i představa dalších
měsíců. Ty hrozí, že kulturní život
opět omezí nebo rovnou umrtví.
A odeženou tak možné návštěvníky
výstavy. „Jsem ráda, že jsme se sešli
v takovém hojném počtu. Zvlášť
v této době, která není úplně dobrá.
A troufám si říct, že je to možná poslední vernisáž tohoto roku,“ začala
nezvykle pesimisticky výstavu ředitelka muzea Soňa Provazová expozici, která možná neprávem a kvůli
koronaviru unikne pozornosti.

předními pražskými herci režíroval Ondřej Havelka. Hra byla nakonec odložena kvůli karanténě v
souboru. „Máme však radost, že se
nám podařilo najít náhradní termín na 26. listopadu 2020. Pokud
divákům nový termín nevyhovuje,
je možno vrátit doprodejové vstupenky do čtvrtka 15. října 2020.
Děkujeme za pochopení!“ uvedla
ředitelka divadla Jana Maršálková.
(mls)

„Dvanáct let jsem tam bydlel, měl baráček. Hrabal jsem se v různých materiálech, v archivu, pofotil jsem okolí. Výsledkem je tahle knížka,“ vysvětlil Ivan Vikár
s tím, že ho baví se pátrat v archivech. Byl
přitom důkladný. „Stáhl jsem si mapy,
mám i všechny obyvatele, kde, kdo bydlel. I statistiky, které jméno se nejčastěji
vyskytovalo. Byla to Františka,“ říká.
Část jeho knihy tak vznikla na základě
skutečnosti, část zase na základě místních
pověstí. „Nad Čehovicemi je takzvaný
Prokůpek. Podle legendy tam byly staré
Čehovice. Pravděpodobně to byla stará
keltská osada. Pak se přestěhovali dolů,
zabydleli se. Slavili první rok a jejich vůdce řekl: ‚Čeho více je nám třeba?‘ To je
jedna z povídek, která má reálný základ.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Jak být aktivní i před
osmdesátkou? Zeptejte se Ivana Vikára. Bývalý středoškolský učitel se v 78
letech stal autorem své první knížky.
Dílo s názvem Čehovická povídání
hravě vypráví o životě na hanácké
vesnici, o její minulosti. O veselých
historkách i legendách. Proč ale zrovna Čehovice? Muži, který je původem
z Trenčína, podle jeho slov přirostly
k srdci.

Ostatek je spíše má fantazie,“ uvedl muž,
který si celkově Hanou velmi oblíbil.
A nejvíc právě Čehovice, i když v knížce
píše i o dění v Bedihošti nebo ve Skalce.
„Je to klasická vesnice. Málo vesnic má
náves tak zachovanou. Je to i proto, že
hlavní cesta vede bokem,“ poznamenal.
Vesnici ostatně chválí i v předmluvě.
K legendám patří i ta o nešťastné dívce, co se z lásky utrápila. A na místě,
kde měla u bedihošťského cukrovaru

to neoslovilo. Nakonec pomohl Globe
systém, bývalý Autocont, který knížky
rozdával klientům jako dárek,“ uvedl
Ivan Vikár. Místo Čehovic se nakonec
objevil jiný podporovatel, na vydání
knihy přispěl prostějovský magistrát.
Nezájem obce ho zklamal, přesto s vydáním uspěl a koncem srpna měl křest
díla v Kulturním klubu Duha. „Není to
na Magnesia litera. Prostě pán s penzí
nemá co dělat,“ směje se autor.

=$=1÷/2

skonat, rostl strom ve tvaru kříže. Na
základě skutečné události naopak psal
o prastaré koupi býka. „Našel jsem tam
zápisy ze zasedání tehdejšího véboru
z roku 1890. No, zajímavé čtení to bylo.
Jedno o jedení býka jsem použil,“ říká
s úsměvem. Přípravu knihy jich nepochybně provázelo hodně, snahu o vydání naopak téměř žádné. „V únoru jsem
oslovil obec a nabídl jsem, aby spolupracovala při vydání. Reakce byla, že je

+XCP8KM¾TPCMąVWUXÆMPKåPÊRTXQVKP[(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

BYLI JSME
U TOHO

smìje se autor prvotiny Ivan Vikár

Zdeňka Jirotky Saturnin. Představení, které bylo již dlouho dopředu
zcela vyprodané, však muselo být
odloženo na čtvrtek 26. listopadu.
Hudební férii za živého doprovodu orchestru Melody makers s

„Není to na Magnesia litera. Prostì pán s penzí nemá co dìlat,“

PROSTĚJOV Už jste se taky těšili?
Tak se můžete těšit dál! V neděli 4.
října měla být v Městském divadle
v Prostějově k vidění swingová groteska pro celou rodinu na motivy
slavného humoristického románu

Swingový Saturnin se přesunul na listopad

0C XGTPKU¾åK RTQONWXKN K K\TCGNUMÚ XGNX[UNCPGE &CPKGN <¾LGOQéVXTVGéPÊXGTPKU¾åD[NPGOCNÚ,CMVQOWDWFG 1JWFGDPÊXNQåMWUGRQUVCTCNKå¾EK<7i8NCFKOÊTC#O
/GTQP
XRąÊwVÊEJFPGEJ"
DTQUGX2TQUV÷LQX÷

"INIL?JILN´Û
"INIL?JILN´Û

Michal
SOBECKÝ komu se daøilo a komu nea komu ne

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Kde jsou prameny dobrých vztahů mezi Českou republikou a Izraelem?
Tuto otázku zodpovídá aktuální výstava v prostějovském Špalíčku. Pracovníci Muzea
a galerie Prostějov zde společně s představiteli spolku Hanácký Jeruzalém připravili
výstavu mapující zahraniční návštěvu Tomáše Garrigua Masaryka ve Svaté zemi. Právě
/CUCT[MXJNCXPÊTQNK2TXPÊéGUMQUNQXGPUMÚRTG\KFGPVD[N
on to byl, kdo navázal s Izraelem velmi dobré vztahy. A i když, jak prozrazují informační
RąKXGTPKU¾åKXwWF[RąÊVQOPÚ
Foto: Michal Sobecký
panely ve Špalíčku, si tehdy ještě neuměl stát Izrael představit, svou návštěvou přesto
přihodil jeden ze základních stavebních kamenů, které v roce 1948 vedly ke vzniku ži- Miroslav Pišťák, resp. František Jura. zde měl velkého přítele Edmunda alespoň v prvních letech po 2. svěPrávě ten aktuální připomněl možná Husserla, ale také dědeček ze strany tové válce. A nejen poté. „Ve stopách
dovského státu. Výstava odstartovala čtvrteční vernisáží a Večerník u toho nechyběl!
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Tomáš Garrigue Masaryk zemřel před
83 lety, jeho odkaz však žije dál. Třeba
rozumný přístup k židovským obyvatelům, kterých v tehdejším Československu byly statisíce. Jeho postoj se pak
projevil právě i při cestě do Izraele v roce
1927, právě tam navštívil Jeruzalém,
Tel-Aviv (v té době velmi mladé město,
kterému bylo za prezidentovy návštěvy
pouhých 18 let). I po mnoha letech si
této cesty izraelská strana cení. A to jak
označením řady ulic jako Masarykových, tak i ústy izraelského velvyslance
Daniela Merona. Ten označil Českou
republiku pro Izrael za „přítele číslo
jedna“ v Evropě. „Tato výstava putuje
po nejrůznějších městech ČR a já jsem
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Po odloženém extraligovém mači s Libercem absolvují
volejbalistky VK Prostějov během
tohoto týdne jediný duel. Půjde
o střetnutí 2. kola Českého poháru
žen 2020/2021 na palubovce Králova Pole B, jež odstartuje ve středu
7. října od 19.00 hodin v malé hale
Sportovního gymnázia Ludvíka
Daňka (Botanická ulice 63).

Králova Pole však figuruje celá řada
členek extraligového áčka, které proti nám můžou teoreticky nastoupit.
V takovém případě by se poměr sil
hodně vyrovnal,“ upozornil hlavní
trenér prostějovských žen Lubomír
Petráš.
Pokud ovšem soupeř do elitního výběru nesáhne, měl by papírově kvalitnější kolektiv hostí v jednorázovém
střetnutí hladce uspět. Nadcházející
sok má v tomto prvoligovém ročníku za sebou dosud jediný dvojzápas
se Střešovicemi, nejprve vyhrál 3:2
(-19, -24, 22, 18, 7) a poté podlehl
0:3 (-23, -18, -18).
„Samozřejmě nechceme ani nesmíme
nic podcenit, ale za normálních okolností si do Brna pojedeme pro vítězství, pokud možno bezproblémové
a jasné. Na pohárové utkání se připravíme stejně důkladně i svědomitě,
jako na každý extraligový souboj, na

vs.

VÝSLEDEK A PROGRAM: UP Olomouc volný los, Volejbal Přerov – TJ
Ostrava čtvrtek 8. října (17.00 hodin), Sokol Frýdek-Místek – Sokol Šternberk 1:3 (26, -22, -21, -25), KP Brno B – VK Prostějov středa 7. října (19.00
hodin), Volejbal Plzeň – Dukla Liberec odloženo kvůli koronaviru, Sokol
Nusle – Šelmy Brno středa 7. října (18.00 hodin), Madeta České Budějovice
– KP Brno a úterý 13. října (19.00 hodin), Olymp Praha volný los.

NROR¤HVNÅKRSRK½UXzHQ

zmínil Petráš nejdůležitější faktory.
Pokud jeho svěřenkyně
splní postupová očekávání,
narazí ve čtvrtfinále ČP na Sokol Šternberk, jenž vyhrál mač
druhého dějství ve Frýdku-Místku 3:1.

lehkou váhu nesmíme brát
ani nezvykle pozdější
večerní
začátek,“

(QVQè58

chybějící duely na jistotě nepřidávají,
právě naopak.“
yy Ve středu máte na programu
pohárový střet na KP Brno B, další
čtvrtek extraligovou dohrávku ve
Šternberku. Co s volným víkendem?
„Ideální by bylo odehrát nějaký přátelák, abychom se udrželi v zápasovém
rytmu, jenže najít soupeře za momentální situace je skoro nemožné.
Proto holky asi dostanou volno. Jestli
na celý víkend? To se uvidí i podle
toho, jak zvládneme druhé kolo Českého poháru s béčkem Králova Pole.
Musíme se zkoncentrovat a prostě
zvítězit, do Brna si jednoznačně pojedeme pro
postup.“

Prostějov (son) - Doplňkovou soutěží je pro starší žákyně volejbalového
oddílu VK Prostějov i letos 1. liga kadetek ČR 2020/21, kde mají znovu
sbírat zkušenosti proti věkově starším
soupeřkám. Tenhle proces odstartovaly mladé Hanačky čtyřmi prohrami,
když v prvoligové skupině F podlehly
Poličce 1:3 (-21, 23, -19, -20) a 0:3
(-14, -17, -13) a následně je porazil
domácí Lanškroun 3:1 (10, 22, -18,
16) a 3:0 (13, 20, 23). Kromě jednoho
domácího střetnutí však holky bojovaly docela vyrovnaně. Mnohem víc se
napodruhé dařilo juniorkám TJ OP
Prostějov v krajském přeboru U19.
Po předchozích prohrách s Kojetínem
dvakrát 1:3 nastoupily opět doma
proti Olomouci B, přičemž kadetky
UP smetly 3:0 (15, 13, 10) a 3:0 (13,
6, 14).
Pořadí KP juniorek 2020/21 po
neúplném 4. kole: 1. Přerov B 11,
2. OP Prostějov 6, 3. UP Olomouc
B 6, 4. Kojetín 6, 5. Šumperk 1, 6.
Bohuňovice 0, 7. Šternberk B 0.

l½N\QÈ9.]DK½MLO\
první ligu kadetek
SRU½zNDPLMXQLRUN\23
]DEUDO\Y.3

Prostějov (son) - První vlnu koronaviru ve volejbalové UNIQA extralize žen ČR 2020/21 se už podařilo
z hlediska určení náhradních termínů pro odložené zápasy vyřešit – s jedinou výjimkou. Tou je duel 1. kola
KP Brno – Šternberk, jenž na nové
datum stále čeká. Druhý přesunutý
mač úvodního dějství Ostrava – Frýdek-Místek proběhne 14. října od
18.00 hodin, jedno odsunuté utkání
2. kola Liberec – Frýdek-Místek se
již dokonce uskutečnilo s výsledkem
3:0 (14, 15, 16). A pro souboj Šternberk – Prostějov platí čtvrtek 15. října od 17.00 hodin. Třetí extraligový
díl se pak uzavře bitvami Šternberk
– Olomouc 13. října (17.00) a Frýdek-Místek – Olymp Praha 18. října
(18.00). Mezitím však nemoc covid-19 zasáhla i Duklu Liberec, která
tak musela odložit střetnutí 4. dějství soutěže proti Olympu (3. 10.)
i 5. pokračování v Prostějově (10.
10.). Podle nových regulí musí být
tyhle střety odehrány nejpozději do
třiceti dnů od skončení liberecké karantény, to znamená do 10. listopadu. Nové termíny by v těchto dvou
případech měly spatřit světlo světa
během aktuálního týdne.

9ÈWvLQDQRYÙFKWHUPÉQÕ
byla nalezena,
teï se bude øešit novì
RQHPRFQÈO½'XNOD

RYCHLÝ

„Vzhledem ke zpřísněným hygienickým opatřením, jež v České republice momentálně panují, nesmí
na jednotlivé zápasy žádní diváci.
A celkový počet lidí pohybujících se
současně halou nesmí přesáhnout sto

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jako poslední ze
všech týmů volejbalového oddílu
VK Prostějov naskočí do nového
soutěžního ročníku výběr U19.
Extraligu juniorek ČR 2020/21
otevře zahajovacím turnajem, který proběhne o víkendu 10. a 11.
října v hale PVK Olymp Praha.

třicet, což se i při pěti zúčastněných
družstvech myslím dá splnit. Snad se
tedy turnaj normálně uskuteční,“ zadoufal šéftrenér mládeže ve vékáčku
a zároveň kouč prostějovských juniorek Aleš Novák.
Jeho svěřenkyně ve skupině B úvodního kola soutěže postupně narazí na
Přerov, Ostravu, Šternberk a domácí
Olymp. „Celkový vítěz postoupí pro
druhé kolo mezi elitní pětku, třetí
v pořadí půjde do prostřední skupiny
a poslední zamíří do spodní pětice,
u druhého i čtvrtého týmu tabulky se
uvidí podle výsledků dalších dvou základních skupin. My určitě budeme

nejhůře do desáté pozice a tím pádem
se vyhnout sestupovým starostem
jak z přímého pádu dolů, tak z baráže
o záchranu. V ideálním případě třeba
zaútočíme i na postup do závěrečného
Final Six o medaile, ale to by se holkám
muselo hodně a dlouhodobě dařit,“ nastínil Novák sezónní cíle.
(son)
Skupina B (Hala PVK Olymp Praha, Přípotoční ulice)
sobota 10. října: 9.00 hodin Olymp Praha – Sokol Šternberk, 11.00 Volejbal
Přerov – VK Prostějov, 13.00 TJ Ostrava – Šternberk, 15.00 Olymp – Přerov,
17.00 Ostrava – Prostějov
neděle 11. října: 9.00 Šternberk – Přerov, 11.00 Olymp – Ostrava, 13.00
Šternberk – Prostějov, 15.00 Přerov – Ostrava, 17.00 Olymp – Prostějov
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rádi, pokud se nám podaří vybojovat
druhou pětku o šesté až desáté místo,“ vyložil Novák.
Mezi patnácti extraligovými účastníky
pomýšlí se svým kolektivem právě na
klidný střed konečného pořadí. „Věřím,
že po návratu do nejvyšší soutěže z první ligy je v našich silách se pohybovat

turnajem na Olympu Praha
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Pondělí 5. října 2020

Není to veselý pohled do hlediště haly Sportcentra DDM při domácích zápasech žen VK Prostějov, neboť čím dál víc zeje prázdnotou
ubývajících fanoušků. Vzhledem ke snižující se kvalitě místního týmu
volejbalistek i přísným hygienickým opatřením jich v aktuální sezóně
dosud chodilo jen pár stovek nejvěrnějších. A teď minimálně na dva
nejbližší týdny budou divácké sedačky kvůli vládnímu zákazu úplně
prázdné. Atmosféra tak půjde na bod nula.

Diváci na ústupu

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

Juniorky VK vstoupí do extraligy ZAUJALO NÁS o nejbližším víkendu úvodním OBRAZEM

berec, v obou případech za to mohl
koronavirus u soupeře. Nejhorší je,
že dopředu vůbec nemůžeme vědět,
k čemu zase dojde a jestli nám nevypadnou i jiné zápas y.
V
současném
zmatku se složitě na něco chystá, ale to mají
všichni stejné,
nemůžeme se
vymlouvat. Každopádně nám
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Vékáčko se do ČP v tak brzké fázi nezapojilo více než deset let, neboť jako
úřadující vítěz či alespoň finalista bylo
vždy nasazeno až do čtvrtfinále. V minulém ročníku pohárové soutěže ale
1RQąG8-)CDTKGNG-QR¾éQXÆ XRTCXQ  skončilo čtvrté a tím pádem musí hrát
UGRTQVKUXÆOWDÚXCNÆOWMNWDW-2$TPQ už druhé dějství.
OQEPGFCąKNQCRTQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUV
Vzhledem k tomu, že béčko brněnskéM[RQFNGJN[ 
(QVQ#PT[.WM¾é
ho KP působí v 1. lize, bude hanácký
zatímco my jsme se při zakončení trápili. tým každopádně plnit roli jednoznačZasloužené vítězství Brna,“ uznal hlavní ného favorita. „Na soupisce rezervy
trenér VK Lubomír Petráš.
Až dosud to s jeho mančaftem nevypadalo v UNIQA extralize ČR 2020/21 nijak
zle, když dokázal sebrat bod silným Šelmám Brno (2:3) a navzdory kolísavému
výkonu s výpadky zdolat papírově slabší
Přerov (3:1). Teď se ovšem nižší kvalita
hry projevila znatelněji, což vedlo k nepříjemné ztrátě na vlastní palubovce. „Pořád PROSTĚJOV Trpělivost, systematická práce, bojovnost a poziale jde o jednu prohru, kterou můžeme tivní víra. Tohle jsou atributy, jež mohou prostějovským volejbav dalších kolech vynahradit. Nesmíme listkám pomoci zlepšit dosud ne tak dobrou výkonnost, kterou
se tím nechat rozhodit a naopak ještě víc
se obměněné ženstvo VK prezentuje v nové sezóně. Ví to i jeho
zabrat, dál pracovat na svém zlepšování,“
nehodlala Míša Jurčíková házet flintu hlavní trenér Lubomír Petráš (na snímku), proto ani po hořkém
podlehnutí Královu Poli 1:3 nepropadal malomyslnosti.
předčasně do žita.
„Jo, začátky zatím míváme horší. A ten
EXKLUZIVNÍ rozhovor
9.3URVWÈMRYs.3%UQR
dnešní byl extrémně špatný, v úvodu
56#6+56+-;+0&+8+&7.0ª
pro Večerník
nám nešlo absolutně nic. Vše vychá0GLXÊEDQFč)CDTKGNC-QR¾éQX¾-CTQ
zelo ze slabé přihrávky, na hřišti jsme
Marek SONNEVEND
NÊPC(TKéQX¾6GTG\C2NWJCąQX¾C/KEJC
se marně hledali. Na starty do utkání
GNC,WTéÊMQX¾t-CTKPiWPFGTNÊMQX¾
&GPKUC 2CXNÊMQX¾  /CIFCNGPC $WMQX yy Co z porážky v důležitém střet- se budeme muset zaměřit, abychom
UM¾*CPC,WFNQX¾
nutí vyvozujete?
pořád pracně nedoháněli nabranou
0GLXÊEDQFQXÚEJ×VQMč)CDTKGNC-QR¾ „Je to jedna prohra, takže není potřeba ztrátu.“
éQX¾-CTQNÊPC(TKéQX¾6GTG\C2NW dělat žádné dalekosáhlé závěry. Navíc yy Odhalilo kápéčko spoustu moJCąQX¾t-CTKPiWPFGTNÊMQX¾&GPKUC
Brno letos poskládalo sice mladý, ale mentálních nedostatků ve výkon2CXNÊMQX¾/CIFCNGPC$WMQXUM¾
0GLX[wwÊ×UR÷wPQUV×VQMW/KEJCGNC,WTéÊMQ velice dobrý tým, kvalitu má přede- nosti prostějovského družstva?
X¾)CDTKGNC-QR¾éQX¾-CVGąKPC vším na nahrávce a na účku. Což se „Je to tak. Na trénincích denně boju-XCRKNQX¾*CPC,WFNQX¾-CTKP jasně ukázalo v našem vzájemném jeme v podstatě se vším a snažíme
iWPFGTNÊMQX¾&GPKUC2CXNÊMQX¾
utkání. Přesto jsme mohli i měli obstát se co nejvíc pracovat na zlepšo0GLXÊEDQFQXÚEJDNQMč)CDTKGNC-QR¾
vání, ale tohle je dlouhodoéQX¾/KEJCGNC,WTéÊMQX¾-CVGąKPC-XC lépe, bohužel se to nepovedlo.“
bější proces. Prostě musíme
RKNQX¾C-CTQNÊPC(TKéQX¾t*CPC,WFNQX¾ yy Proč?
C-CTKPiWPFGTNÊMQX¾'NC-QWNKUKCPK
„Náš výkon stále je hrozně moc na- vydržet, trpělivě makat
0GLXÊEGU-CTQNÊPC(TKéQX¾6GTG\C2NWJC horu a dolů. Už v minulých zápasech a věřit, že postupem času
ąQX¾/KEJCGNC,WTéÊMQX¾C+XCiÊRQX¾t
&GPKUC2CXNÊMQX¾*CPC,WFNQX¾C%CUUK jsme hráli příliš kolísavě, bylo to však půjdeme herně nahoaspoň půl na půl. Tentokrát v našem ru. K tomu bychom
F[$CKTF
potřebovali
0GLX[wwÊ×UR÷wPQUVRąKJT¾XM[ RQUKVKXG projevu převládly horší věci, nepřes- však
GZEGNGPV #PGVC9GKFGPVJCNGTQX¾ nosti a chyby, celková nejistota. Za- i častější zápasové
-CTQNÊPC(TKéQX¾#FÆ tímco Brňačky zahrály kromě třetího vytížení, což v souNC5VCXKPQJQX¾&GPKUC2CXNÊ
MQX¾&CPKGNC&KITKPQX¾ setu fakt dobře, vítězství si zaslouži- časné době nelze
ly. Porážku musíme hodit za hlavu, zaručit.“
/CIFCNGPC$WMQXUM¾
0GLX÷VwÊWåKVGéPQUV-CTQNÊPC(TKéQX¾ i když to bude těžké, protože jsme yy Máte na mysli odkláda/KEJCGNC,WTéÊMQX¾)CDTKGNC-QR¾éQ tenhle důležitý souboj chtěli a potře- né mače kvůli covidu-19?
X¾C6GTG\C2NWJCąQX¾-CTKPiWPFGT bovali vyhrát.“
„Ano. Hned ve druhém týdnu souNÊMQX¾  &GPKUC 2CXNÊMQX¾  *CPC
yy Dolů vás sráží také špatné vstu- těže nám odpadlo utkání ve Štern,WFNQX¾/CIFCNGPC$WMQXUM¾
berku a teď v sobotu nepřijede Li-QORNGVPÊUVCVKUVKM[PCYYYXGEGTPKMRXE\ py do duelů, že?

www.vecernikpv.cz

klikni na
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www.vecernikpv.cz

volejbal

Maximálně možnou úspěšnost sta
procent měla v sobotním střetnutí jiná smečařka VK Aneta Weidenthalerová, a to na příjmu. Coby
střídající přihrávala pětkrát, pokaždé dobře. I při tak nízkém počtu
„pokusů“ zaslouží absence jakékoliv chyby v dané činnosti uznání.

6,/1
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aneb názor
à
Michaely Jurcíkové

stvo okolo kapitánky Michaely Jurčíkové zvládlo 3:1 především díky nižší
herní úrovni Zubřic. A čerstvá zkušenost ze ztracené bitvy proti KP Brno
(1:3)? Tentokrát už Hanačky předvedly skvělou podívanou v jediném
setu, zatímco ostatní byly slabší či
vyloženě špatné. Načež porážka v důležitém utkání vyvolala pochybnosti.
Jaké? Zda Prostějovanky budou mít
na víc než usilovat aspoň o sedmé
místo tabulky. Olomouc, Olymp
Praha, Liberec i zmíněné Šelmy jsou
totiž hodně našlapané (a Jihomoravanky se časem určitě zlepší), nemálo kvalitně zatím působí i Královo
Pole s Ostravou. Petrášův mančaft
momentálně nevzbuzuje dojem, že
by na tyhle celky mohl stačit. Ale
víte, jak to ve sportu chodí, situace
se často mění každým týdnem. Proto nepřestaneme doufat a věřit, že
se holky zvednou a horní polovinu
tabulky ještě proženou.
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Kouč vékáčka Lubomír Petráš je od
přírody velký kliďas, zároveň však
i náročný trenér toužící v každém
střetnutí vyhrát a nespokojit se s nízkými cíli. Proto před začátkem tohoto extraligového ročníku odvážně
mluvil na téma, že navzdory dalšímu
oslabení hráčského kádru předem
nevzdává teoretický boj o zisk medaile. Ačkoliv musel vědět, že jeho tým
v současném složení reálně tak vysoko pomýšlet zkrátka nemůže.
Hned první soutěžní duel 2020/21
však vyvolal optimismus, neboť
prostějovské volejbalistky dokázaly
vyrovnat proti silným Šelmám Brno
z 0:2 na 2:2 a málem je dokonce porazily. Ovšem objektivní pozorovatelé museli vidět, že do té doby málo
trénující favoritky viditelně nebyly
vůbec v pohodě a sebrat jim bodík
neznamenalo žádný extra problém.
Následovalo výkonem o poznání
horší derby s Přerovem, který druž-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Největší rozdíl mezi oběma týmy byl dnes na servisu. Mladé soupeřky to
solily, nebály se a kromě třetího setu nás neustále dostávaly pod tlak. Tím
pádem vznikaly problémy na přihrávce, ale i když jsme pak měly třeba dobře přihráno, trápily jsme se pro změnu v útoku. Na každý složený bod se celý
náš tým hrozně nadřel. Což bylo pro výsledek rozhodující, porážka doma
v hodně důležitém utkání nás mrzí. Přitom jednu sadu jsme odehrály fakt
výborně, stejně jako v přípravě se ukázalo, že to proti Brnu jde. Bohužel to
byl z naší strany jediný dobrý set ze čtyř a takový celkový výkon nemohl na
vítězství stačit. Ve středu si zahrajeme proti Královu Poli znovu, tentokrát
s béčkem Český pohár. V Brně budeme mít roli favorita, který musí. A já
věřím, že to na hřišti prvoligového družstva zvládneme, jasným postupem
si zvedneme sebevědomí pro další ligové zápasy.“
Michaela JURČÍKOVÁ, blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
.$3,71.$

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ podle průměru známek: 1. Gabriela Kopáčová, Karolína Fričová a Michaela Jurčíková 6,67, 4. Adéla Stavinohová 6,33, 5. Tereza Pluhařová 6,00,
6. Iva Šípová a Kateřina Kvapilová 5,67, 8. Aneta Weidenthalerová a Tereza Baláková
5,00, 10. Klára Dvořáčková 4,33.
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proti KP Brno

Klára Dvořáčková (nahrávačka):
Iva Šípová (nahrávačka):
Michaela Jurčíková (blokařka):
Kateřina Kvapilová (blokařka):
Karolína Fričová (smečařka):
Tereza Pluhařová (smečařka):
Aneta Weidenthalerová (smečařka):
Gabriela Kopáčová (univerzálka):
Tereza Baláková (univerzálka):
Adéla Stavinohová (libero):
Nehodnocena: Petra Kožoušková (blokařka)
nenastoupila.

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

100
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Ze všeobecného trápení prostějovských volejbalistek proti
Brnu (s výjimkou skvělého třetího setu) herně vyčnívala směrem nahoru mladá slovenská smečařka. Sice se
jako veškeré ostatní parťačky těžko prosazovala útokem
(úspěšnost jen 32 procent), ale přesto dala 15 bodů včetně dvou es i jednoho bloku, kvalitně přihrávala
na 58 procent a dosáhla celkové užitečnosti
+9, což bylo po dominantní univerzálce KP
Karin Šunderlíkové druhé nejlepší číslo
mezi aktérkami duelu.

Karolína FRIÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

44

nabuzené a máme chuť, jenže výkonu
na hřišti to pak neodpovídá. Musíme
se nad důvody horších startů zamyslet,“
povídala viditelně zklamaná kapitánka
prostějovských žen Michaela Jurčíková.
Ve druhém setu se s parťačkami částečně zlepšily a vedly 18:17, leč v koncovce
opět nevynuceně chybovaly (22:25),
tím pádem se dostaly na hranu jasné
porážky. Tu odvrátily vynikající třetí částí, během které jim na rozdíl od
předchozího průběhu vycházelo skoro
vše až k vysokému skóre 25:12. „Tenhle
set jsme odehrály opravdu skvěle, bohužel to dnes byla v celém zápase z naší
strany výjimka,“ litovala Jurčíková.
Čtvrté dějství totiž znovu patřilo poměrem 18:25 hostujícímu výběru, jenž
v součtu působil nepoměrně jistěji, kompaktněji i volejbalově kvalitněji. „My jsme
dokázali podáním tlačit jen ve třetí sadě,
zatímco v celém zbytku utkání to bylo naopak a servisem vyvíjel tlak soupeř. Ten
byl mnohem lepší v obraně i na útoku,

sy, které měli v nejbližší době odehrát.
Včetně sobotního utkání u nás,“ prozradil sportovní ředitel VK Miroslav Čada.
Hygienou nařízená karanténa Severočešek skončí právě 10. ŘÍJNA, kdy
měly původně přijet na Hanou. Což
znamená, že duel musí být sehrán
podle nových regulí nejpozději do
třiceti dnů od skončení domácí izolace nemocného družstva. Tedy do 10.
listopadu. „S Duklou jsme domluvení,
že si zavoláme během pondělí 5. října
(tj. dnes – pozn.red.) a náhradní termín

najdeme. Nevidím v tom větší problém,
volného prostoru v kalendáři zatím zbývá ještě dost,“ pravil Čada s pochopením
pro momentální situaci Liberce.
Hlavní kouč vékáčka po oznámení
covidové novinky hned přemýšlel, jak naložit s náhle plonkovým
víkendem. „Ideální by bylo, kdyby
onemocněl ještě jeden extraligový
celek a s jeho soupeřem bychom si
toho desátého dali přátelák. Ale to
říkám s velkou nadsázkou, karanténu kvůli koronaviru samozřejmě

nikomu nepřeju,“ zasmál se Lubomír Petráš navzdory složité době.
Reálné řešení asi bude prozaické.
„Ve středu 7. října hrajeme Český
pohár na hřišti KP Brno B, ve čtvrtek 15. října pak máme na programu
extraligovou dohrávku ve Šternberku. Dokážu si představit, že víkend
mezi těmito dvěma zápasy dostanou
holky volno na odpočinek,“ nadhodil Petráš s tím, že se definitivně rozhodne později dle vývoje událostí.
(son)

společnost
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Za úkol měly například narolovat
na šňůře polštář, zaskákat si panáka a zkusit si krátký sprint s otočením. A jak se ukázalo, ne všechny
děti jsou peciválové, naopak. Ty,
které přišly, pohyb a aktivita zjevně bavily. „Chceme hlavně využít

Michal SOBECKÝ

www.vecernikpv.cz

klikni na
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PROSTĚJOV Celostátní akce So- situace, jaká je. Že zatím nějak ra Kohoutová s tím, že Sokol ani
kol v pohybu slaví úspěch i v regi- můžeme sportovat,“ vyjádřila se přes nepříznivou situaci nechce
onu. Událost, která má přitáhnout jednatelka Sokola I Prostějov Pet- činnost zatím přerušovat. „Jsme
k pohybu a zároveň více rozšířit
povědomí o aktivitách Sokola, se
dostala i do samého Prostějova.
BYLI JSME
Uplynulou středu tak na novém
U TOHO
hřišti u historické budovy sokolovny byla k vidění snaha dětí, které si na mnoha úkolech trénovaly
své běžecké dovednosti, jemnou
motoriku nebo třeba skok.

rádi, že máme tento stadion k využívání. Budeme sportovat hlavně
venku, i dnes rodiče přivítali, že se
nemačkáme v sokolovně,“ dodala
pro Večerník.
Pro některé návštěvníky bylo sportování během akce Sokol v pohybu obzvlášť důležité. A to proto, že
poprvé zkoušeli, jaké to je hýbat se
s jinými dětmi. „Líbí se nám to, zatím si to užíváme. Je to poprvé, co
jsme zde s malým na cvičení dětí.
Je to příjemné a je super, že je to
venku v téhle době, to oceňujeme
ještě více,“ uvedla Eva Kovaříková,
jedna z maminek, která dělala dětem obecenstvo. „Myslím si, že pak
budeme navštěvovat Sokol pravidelně, dnes to máme jako takové
seznámení,“ prozradila viditelně
spokojená žena.

Hýbáme se! Sokol nalákal děti na soutěže
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3x foto: Michal Sobecký

Kaple sv. Jana Sarkandra a fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra.
Výstava byla pořádána společně se
Zelinářskou unií Čech a Moravy,
Ovocnářskou unií České republiky,
Školkařským svazem České republiky a Českým zahrádkářským svazem.

PROSTĚJOV
Pokud jste ve
středu 30. září
zahlédli ve městě prodejce se
žlutými kvítky, pak
vězte, že jste byli
svědkem dalšího ročníku Českého dne
proti rakovině, který má již mnohaletou tradici, konkrétně letos
proběhl 24. ročník. Ten se zaměřil na problematiku onemocnění
ledvin, a proto součástí prodeje
bylo i rozdávání letáčků k tomuto
tématu.
V nádorech ledvin jsme bohužel
druzí na světě, takže stav to není ideální, proto je potřeba každá koruna.
Rizikovými skupinami jsou pak především pijáci, jedlíci nezdravých potravin a kuřáci. Do prodeje květinek

(QVQ288GéGTPÊM

se letos ve městě zapojily kromě jiných
i Střední zdravotnická škola a Střední škola obchodu
a služeb, kde šli ředitelé
příkladem a zakoupili
si kvítky jako první. Jak
uvedl jeden z nich Martin
Mokroš, pomoc při humanitárních
akcích považuje u zdravotnické školy za samozřejmost a každá koruna,
která pomůže dobré věci, je důležitá.
Škola se pochopitelně zapojí i v dalších letech. Zeptali jsme se i školní
koordinátorky Martiny Papšové na
výsledek a statistika byla potěšující,
jelikož se podařilo studentům školy
prodat květinek za zhruba 10 tisíc
korun a to proti nim stálo vcelku nevlídné počasí a hlavně koronavirová
hysterie.
(red)
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la Ludmila Holubová. Krásné pak poprvé. „Jsme tu letos poprvé. Akce jde tam do tuhého. A je to zábavněj- Eva Tichánková, která dorazila rovbylo vidět, jakou mají malí závodníci je dobrá. Jezdíváme na bikros, tohle ší, hlavně když ti závodníci skáčou, něž povzbuzovat. „Ale je to fajn, pro
a závodnice podporu – rodiče fan- je taková sranda, tam už je to horší, to mi stojí i husí kůže,“ poznamenala ty děti určitě,“ dodává vzápětí.
dili, povzbuzovali, sdíleli nadšení.
A fotili jako zběsilí. „Tady vidím, že
klučina má ještě hodně energie. Zato
maminka je tady nějak vyčerpaná,“
smál se moderátor akce Tomáš Staněk. Aby ne, rodiče často dávali hodně sil do fandění a nakonec se vraceli
domů stejně unavení jako děti.
Diváky mohlo těšit, že na své ratolesti vidí po celou dobu závodu.
Dříve přitom organizátoři přidali na
trať pár kopečků, které byly bokem,
za zídkou. „Vzhledem k tomu, že se
hlásilo nejdříve do nejstarší kategorie málo závodníků, rozhodli jsme
se, že uděláme trať jen po parku. Je
to tak lepší i pro diváky,“ uvedla za
organizátory Monika Vodicová. Těšit ji mohlo, že si na akci našlo cestu
foto: Michal Sobecký
rekordních 79 účastníků. Někteří
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obavy, vždyť jsou to dvě velká kola!“
svěřila se mi jedna dívka předtím,
než vyrazila na trať. Jak se ale ukázalo, obavy nebyly namístě, všichni ve
zdraví dojeli. I když jedno, možná
dvě děti s pláčem na krajíčku, trať je
prověřila.
Kdo ale do cíle dojel, dočkal se sladkých odměn a slavnostního vyhlašování. Příjemné bylo, že si každý mohl
připadat jako vítěz. Snad i proto se
sem lidé rádi vracejí. „Jistěže zde nejsem poprvé. Je to tu letos bezvadné.
Loni to bylo príma a letos taky. Dobrá účast, bezvadná atmosféra,“ uved-
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Jeden velký zážitek. To byl pro děti
i pro jejich rodiny nedělní Véšovské
bajk. Školáci a předškoláci se při
něm proháněli zámeckým parkem
ve Výšovicích. Podle věku je čekaly
dvě trasy, u nichž se navíc zvyšoval
s narůstajícími věkovými kategoriemi počet. „Mám z toho trochu

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

REPORTÁŽ

původní

VÝŠOVICE Véšovské bajk? Teď už každoroční klasika.
A co přináší? Nadšené děti, sportovní výkony, radost
a bohužel v některých případech i slzy. Prakticky pro
všechny účastníky je ale synonymem příjemně tráveného odpoledne. A to nedělní nebylo v tomhle směru výjimkou. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Šlapej, přidej! Véšovské bajk přinesl pot, slzy, krev naštěstí ne

www.vecernikpv.cz

Hned zkraje střetnutí inkasoval domácí tým čtyři body za sebou (1:4)
a kouč Petráš si musel rychle brát
oddechový čas. Nepomohl, Hanačky působily zakřiknutě, chybovaly.
Naopak nabuzené soupeřky vyvíjely

Marek SONNEVEND

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

jak se utkání vyvíjelo...

PROSTĚJOV Důležité utkání dvou
papírově srovnatelných celků přineslo
prostějovským volejbalistkám smutek. Na vlastním hřišti proti Královu
Poli totiž sahaly většinu duelu 4. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 za
kratší konec výkonnostního provazu
a výsledkový úspěch tak po právu náležel brněnskému souboru.

velký tlak účinným servisem a herně dominovaly po všech stránkách,
tím pádem utekly až na 3:12, později
dokonce 5:16. Teprve pak se průběh
trochu vyrovnal (9:17), ovšem zbytek
vstupního setu mělo kápéčko přesto
pod kontrolou – 16:25 a 0:1.
Prostějovské plejerky se však aspoň částečně chytily natolik, že začátek druhé
části byl naprosto rovnocenný. Leč za
stavu 7:6 přišel krátký výpadek, jenž
Jihomoravanky s pomocí nekompromisních útoků Šunderlíkové a dobrých
bloků využily k obratu na 8:11. Podobné se opakovalo o chvíli později (z 11:12
na 11:15) a s vékáčkem to znovu nevypadalo vůbec valně. V ten moment
pomohla kvalitním podáním Pluhařová, zabraly všechny její parťačky v čele
s Fričovou. A pětibodová šňůra na 16:15
dala růžově oděnému družstvu naději. Netrvala dlouho, neboť závěr zvládl
zdatněji hostující kolektiv – 22:25 a 0:2.
Teprve po zasloužené ztrátě dvou sad
se ženy VK uvolnily, aby od startu třetího dějství konečně předváděly extraligový volejbal na úrovni. Extrémně přidaly hlavně na servisu, od něj
se odpíchly k pozvednutí veškerých

mančaft odpadl. Nešlo o výpadek trvalý, viz následné přiblížení na 10:14.
Ale v celkovém součtu ukázaly Kalného svěřenkyně o poznání lepší
aktuální formu i komplexnější um,
tudíž si odvezly přesvědčivé vítězství
– 18:25 a 1:3.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
UNIQA extraligy najdete na straně 26.

0DWÖv.$/1¹s.3%UQR
„Zápas jsme velice dobře začali a výborně podávali hlavně v prvním setu. Klíčový byl ten
druhý, kde se to koncovkou zlomilo v náš prospěch. Po hodně špatné třetí sadě jsme se pak
znovu vrátili k předchozímu kvalitnímu výkonu a myslím, že zaslouženě zvítězili. S předvedenou hrou i výsledkem jsem moc spokojený.“

/XERPÉU3(75hs9.3URVWÈMRY
„Brno bylo jasně lepší skoro ve všech herních činnostech. My jsme se hrozně trápili na útoku,
nedařilo se nám prosazovat přes vysoké bloky hostí. Navíc jsme měli velké problémy v obraně, výborně za KP zahrály zejména Karin Šunderlíková s Elvitou Dolotovou. Soupeřovo
vítězství bylo naprosto zasloužené.“

=$=1÷/2 NA
7,6.29&(

ostatních činností a rázem to byly ony,
kdo na palubovce suverénně kraloval.
Protivnice totiž naopak polevily, pod
zvýšeným náporem náhle působily
bezradně (5:1, 11:5). Zejména devět
získaných výměn v řadě při podání Šípové na 20:6 mělo pro dílčí výsledek
drtivý dopad, jednociferný debakl zažehnalo KP až ve finiši – 25:12 a 1:2.
Nicméně Brňanky se stihly vzpamatovat z hlubokého útlumu a od
zahájení čtvrtého dílu zase nabraly
poztrácenou jistotu. Špičkové balóny vytáhly především během úniku
ze 4:4 na 7:13, v téhle pasáži domácí

vu v pohodě a bezpečí,“ uvedla ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva
Fuglíčková.
Čtvrteční program byl započat slavnostním zahájením. Návštěvníky
přivítala ředitelka Výstaviště Flora
Olomouc Eva Fuglíčková společně
se zástupci města Olomouce, Olomouckého kraje a oborových institucí.
Podzimní výstava Flora Olomouc
ukázala to nejlepší, co se v daném
roce urodilo, sklidilo a případně
i zpracovalo. Letos byly oslavou
nejen krásné výpěstky na pohled,
ale především zdravé plody našich
zahrádek. Zdraví rostliny a plodu
se prolnulo do celé hlavní expozice. Návštěvníci se mohli dozvědět,
jaké choroby a jací škůdci trápí jejich rostliny. Dominantou hlavního
pavilonu byl strom života zahalený
do barev podzimního listí a plodů.
V expozici se schovávali také strašáci, kteří symbolizovali nástrahy, se
kterými se musí vypořádat jak malý
zahrádkář na své zahrádce, tak samotný velkopěstitel.

Velkým překvapením byla experimentální expozice Z JINÉHO
SVĚTA. Ta svými pestrobarevnými
rostlinami, tajemnou atmosférou
a vesmírnou hudbou zavedla návštěvníky na jinou planetu. Autorkami expozice byly mladé zahradní architektky Martina Bláhová, Barbora
Hubková a Dariia Kasimová.
Návštěvníci se mohli pokochat také
výstavou podzimních hub, expozicí
Zemská výstava starých odrůd a další expozicí Českého zahrádkářského
svazu. Na venkovním pódiu Samba
probíhaly populárně-naučné přednášky i hudební vystoupení. Festival
gastronomie a nápojů zase představil regionální potraviny z různých
krajů. Čtyři dny nabitého programu,
bohaté zahradnické trhy a záplavu
barevných plodin a květin pozvedlo
také víkendové příjemné počasí babího léta.
Součástí výstavy Flora Olomouc –
Hortikomplex je také projekt Rozkvetlé památky. Ten díky profesionálním
floristům okrášlil olomoucké pamě-

tihodnosti květinovou výzdobou.
Projekt spolupořádá Svaz květinářů
a floristů České republiky a potrvá až
do 15. října. Mezi vyzdobené památky patří: Loretánská kaple v Katedrále
sv. Václava, Kaple Panny Marie Opatrovnické, Kostel Panny Marie Sněžné,

(QVQYYYHNQTCQNE\

turnajem na Olympu Praha

OLOMOUC Tradiční přehlídka
ovoce a zeleniny se nesla v poklidné, pohodové a bezpečné
atmosféře. Ústřední téma ZDRAVÁ ROSTLINA se prolnulo do
celé expozice v pavilonu A, která
představila nejlepší a nejzdravější
výpěstky českých ovocnářů, zelinářů a školkařů.
Společně s výstavou Flora Olomouc
– Hortikomplex 2020 proběhly také
oblíbené zahradnické trhy a festival
gastronomie a nápojů OLIMA. Autorkou hlavní expozice byla floristka
Pavlína Švecová. „Letošní výstava
sčítá zhruba pětačtyřicet loňské návštěvnosti. I přesto, že se jedná o pokles návštěvnosti v souvislosti s COVID-19, na atmosféře výstavy se tato
skutečnost nepodepsala. Nálada
návštěvníků i jejich ohlasy na expozice byly velice pozitivní. Věříme,
že díky výstavě načerpali tu pravou
podzimní náladu a že našli inspiraci, ať už v podzimních floristických
vazbách, či v krásných výpěstcích.
Dokázali jsme, že lze vytvořit výsta-

Akce se konala pod záštitou primátora statutárního města Olomouce
Miroslava Žbánka, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka,
ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí
Richarda Brabce.
(red)
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Juniorky VK
VK PRO
KP BRN 1:3
o nejbližším víkendu úvodním OBRAZEM

Jedna výborná sada

PROSTĚJOV Také v 5. dějství aktuálního ročníku UNIQA extraligy
žen ČR měly prostějovské volejbalistky nastoupit doma, už počtvrté
za sebou od začátku sezóny. Termín
střetnutí proti Dukle Liberec stanovený na sobotu 10. října od 17.00
hodin se však musel zrušit kvůli
nákaze covid-19 v táboře soupeřek.
„Ve čtvrtek dopoledne mi telefonovali
z vedení libereckého klubu, že se v jejich týmu objevil koronavirus a tím pádem musí být odloženy všechny zápa-

9VRERWXV/LEHUFHPÿHQ\YpNiġNDQHKUDMt
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Stejně jako v minulých dvou střetnutích měly Hanačky špatný vstup, tentokrát přímo mizerný. Na což doplatily
hladkou ztrátou úvodní sady 16:25. „Je
pravda, že začátky utkání míváme zatím
pokaždé slabší, ale vůbec nevím proč.
Připadne mi, že jsme vždycky dobře

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Sobotní duel volejbalistek VK Prostějov ve čtvrtém extraligovém dějství měl nemálo napovědět, kam v aktuálním ročníku nejvyšší české soutěže mohou výsledkově zamířit.
Narazily totiž na KP Brno, tedy rivalky v předpokládaném boji
o lepší střed tabulky. Po domácí prohře 1:3 to však nyní vypadá
spíš na pohyb maximálně v prostředku pořadí horším.

Tým VK stále sráží herní nevyrovnanost, výkyvy
a chyby, potřebuje se víc stabilizovat
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jezdí lidé i z Polska, Slovenska a z větších dálek,“ posteskl si kastelán zámku
Martin Váňa s tím, že menší rozměr
akce aspoň nabízí menší riziko vzniku
ohniska koronaviru. „Program se tomu
přizpůsobil, většina se odehrála tentokrát venku,“ dodal kastelán, který se sám
aktivně události rovněž účastní. Přesto
nemohl chybět krásný ples v duchu
empíru, akce byla sice tentokrát menší,
snad i trochu smutnější. „Je to příjemné,
ale neumím tancovat. Nevěděla jsem
popravdě, do čeho jdu. Je to tedy takový komorní rodinný výlet,“ rozhlédla
se s úsměvem po poloprázdném parku
Marta z Ostravska.

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Sobecký

„Během něj se k nám chovaly jako k princeznám. Užívaly jsme si pozornost fotografů, choreografů a módních návrhářů.
Soustředění s Miss OK bylo velice náročné, kdy jsme se od čtvrtečního rána až
do nedělního poledne skoro nezastavily.
Ale užila jsem si to do poslední minuty,“
ohlédla se Tereza Žáková.
Dívku z Prostějova v pátek čeká finálový galavečer, který se bude konat
v pěkném prostředí hotelu Zámek ve

ZAUJALO NÁS

➢ ze strany 25

Velké Bystřici u Olomouce. Součástí
Miss OK je i letos hlasování veřejnosti,
z něhož vyjde budoucí Miss Sympatie.
Anketa probíhá na oficiálních stránkách
www.missok.cz. „Soutěžím s číslem 3
a budu moc ráda za jakoukoliv podporu!“ vzkazuje Tereza.
Podpořit ji můžete na odkazu
https://missok.cz/tereza-zakova,
z jedné IP adresy lze hlasovat jednou
za 24 hodin.
(mls)

v poměrně zaplněném foyer divadla, zájem o prohlídku divadelních prostor byl
obrovský.
Malý dav se dokonce musel rozdělit na
dvě skupiny, druhou provedla produkční
divadla Hana Šprynarová. Obě ženy pak
pozorné posluchače seznámily s osudy
divadla, třeba i s tím, že původně se pro
budovu nevžilo označení Národní dům
– to přišlo později. Dlouze se pak hovořilo
i o přestavbě Národního domu v době ně-

mecké okupace. „Co je pak třeba smutné,
že i když stavbu prosadili manželé Vojáčkovi, otevření se ani jeden z nich nedočkal,“ konstatovala dále Jana Maršálková,
která poté zavedla řeč na vitráže a výzdobu
krásné budovy. Ocenit ji přišla třeba také
paní Jana. „Budovu znám, chodím sem do
divadla a díky plesům jsem se podívala i do
salónků. Ale o historii jsem zatím nic moc
nevěděla,“ přiznala jedna z návštěvnic, která
sepředstavilajako Jana.
(sob)

Akce byla doslova pro všechny.
Nejdelší trasa měřila 28 kilometrů
a potkali se na ní čtyřicátníci s teenagery, vyrazila však i sedmašedesátiletá paní. Naopak nejkratší
měla jen nějakých patnáct metrů.
A jak asi tušíte, závodníky nebyl
nikdo jiný než nejmenší děti na
odrážedlech. Ty si vysloužily bouřlivé povzbuzování a jásot v cíli. To-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

ŠTĚTOVICE Vstup do štětovického parku? Nedoporučen. Alespoň těm, kteří nemají rádi pohyb.
Kromě toho, že se v něm nachází
několik posilovacích strojů, jednu
zářijovou sobotu ještě ke všemu
okořenil další ročník Štětovického cyklokrosu. Tradiční akce opět
nabídla trasy po polních cestách,
asfaltu, štěrku i po trávě. A stejně
jako byl rozmanitý povrch závodiště, bylo různorodé i startovní
pole.

BYLI JSME
U TOHO

„Bylo dvanáct kategorií, kolem
100 účastníků. Jezdilo se v parku
ve Štětovicich, kde byly tři kategorie, odrážedla, do čtyř a do sedmi
let,“ prozradila za pořadatele Kateřina Kubjátová z kulturní komise.
Pravidla byla velmi jednoduchá, stačilo dojet do cíle a po svých. U nejmenších mohli trochu popostrčit
rodiče. A odměny? Příjemný pocit,
drobnosti. A v cíli občerstvení, které
s láskou připravili místní dobrovolní
hasiči. I počasí pořadatelům přálo.
A tak se lidé z cyklokrosu vraceli
s úsměvem od ucha k uchu. Bylo přitom pramálo podstatné, jestli skončili první, nebo desátí.

¸67<

též ale platilo také o dětech školou
povinných, na které čekal slalom
mezi stromy parčíku. „Je to dobré,
akce se podařila. Jak se ti zde líbí?“
otázal se Radek Šňupárek drobného chlapce, který se chystal na
druhou jízdu. „Dobře,“ usmál se
závodník.
Štětovický cyklokros přinesl i několik novinek. „Letos jsou třeba
trochu jiné trasy, nevím ani, jak
je to přesně s délkou,“ pousmál se
Šňupárek. Jak rovněž sdělili organizátoři, dříve se účastnilo v žákovských kategoriích více závodníků.
Ti se nyní často přesunuli ke starším. I tak ale akce zůstává velikou.

7EJQRKV ąÊFÊVMC RQUCFKV UG C QF
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Foto: Michal Sobecký
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Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

„Odměnou je pro nás, že místo očekávaných třiceti závodníků jich dorazilo třiapadesát. A to od amatérů až
skoro po profesionály,“ mnul si ruce
spokojeností jeden z organizátorů
a moderátor akce Petr Ejem. Ten
také připomněl historii akce. „Začal

Michal SOBECKÝ

ŽÁROVICE Deset vteřin do startu! Tato a podobné hlášky zněly
v neděli 13. září dopoledne Žárovicemi často. Od cedule značící začátek vsi totiž směrem do Drahan
vyráželi další a další cyklisté. Nakonec jich bylo přes padesát. Zlákala
je Drahanská časovka. Tedy akce
donedávna ‚zavátá‘ prachem, nyní
ale opět ‚oprášená‘, ihned ale populární, do Žárovic se sjeli závodníci
všeho věku i zkušeností.

jsem kvůli zdraví víc jezdit na kole.
A skončilo to tím, že jsem se rozhodl obnovit tuto akci, která se jela
naposledy v roce 1992. I letos se jelo
tradičně ze Žárovic, přes drahanský
kopec do Drahan, celkem 7 640 metrů,“ uvedl Ejem.
Není ovšem sedm a půl kilometru jako
sedm a půl kilometru, tyto jsou totiž
bez výjimky směrem nahoru. Drahanský kopec dokáže potrápit mnoho
cyklistů, závodníci se navíc na nedělní
časovce museli vyrovnat i s tím, že jeli
v provozu. Organizátoři je tak nabádali
opakovaně k opatrnosti.
Cyklističtí přívrženci nakonec dorazili
nejen z Prostějovska, ale i ze vzdálenějších končin. „Kopce mě netrápí,
bydlím na Valašsku. (úsměv) Jediné,
co mě trápí je, že mám nejlehčí dvacet
trojku,“ prozradil Tomáš Valtr. Pro něj

čísla. Nejmladšímu bylo deset let,
nejstaršímu pětasedmdesát,“ poznamenal pořadatel akce Zdeněk
Vychodil.
Závodníci pak měli ještě jeden cíl,
a sice zkusit zajet kopec pod 18 minut. „Dobře ho znám. A tak jsem
dal nabídku, že kdo ho vyjede pod
osmnáct minut, dostane ode mě tisícovku. Čekal jsem, že se to na devadesát procent nikomu nepodaří.
Ale podařilo, dal jsem to za 17.58,“
smál se v cíli Petr Ejem.

* jelo se celkem 11 kategorií
* v ženské kategorii „A“ závodila jen jedna cyklistka
* hlavní áčkový závod u mužů vyhrál Filip Wiederman v čase 17.58 reprezentující cyklotým Kolárna
* mezi ženami „B“ se na 3. místě umístila Prostějovanka Eva Leznová
* žáci TUFO-PARDUS ovládli žákovskou kategorii, nejvíce se dařilo
Františku Šanderovi, který skončil druhý

zajímavosti drahanské èasovky

šlo o velký comeback. „Letos je to pro
mě premiéra, sedmadvacet let jsem aktivně nezávodil. A dnes jsem si řekl, že
taková časovka je pro mě jako dělaná,“
vysvětlil s úsměvem. Sám patřil ke zkušenějším cyklistům, na startu ale byli
i mnohem mladší. A taky několik dresů prostějovského klubu Tufo-Pardus.
„Pro nás to derniéra určitě nebude.
Tento závod stoprocentně nebyl
poslední časovkou. Akce byla povedená. Závodníků bylo kolem padesátky, někteří další vyrazili i bez

Ohlédnutí za tradičním závodem
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PROSTĚJOV Jedna z hlavních památek, nejznámější za hranicemi
města. A jak při akci v rámci projektu
Evropských dnů Brány památek dokořán připomněla ředitelka divadla
Jana Maršálková, tak také jediná prostějovská, která se může chlubit titulem Národní kulturní památka.
„Označuje obzvlášť významné památky. Třeba jako jsou Pražský hrad a další,“
prozradila přítomným Jana Maršálková

2TQJNÊFMCUNKDQXCNCPGLGPMT¾UPÆKPVGTKÆT[CNGVCM[ąCFWKP
HQTOCEÊ#MFQRąKwGNPGD[N\MNCO¾P Foto: Michal Sobecký

Divadlo pod drobnohledem
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PROSTĚJOV Tereza Žáková se od
dětství touží stát zubařkou. Zatím
však studuje na Reálném gymnáziu
v Prostějově, potkat ji však můžete
také v Laser Aréně, kde pracuje jako
brigádnice. Uplynulou neděli se
vrátila ze čtyřdenního soustředění
v rámci přípravy na finálový večer
letošního ročníku Miss OK.

Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Skvělou formu
má v dosavadním průběhu
tohoto prvoligového ročníku Petr Chlán (na snímku).
Jednadvacetiletý útočník hokejových Jestřábů se ve středečním večeru podílel na zvalchování Kadaně 8:1 dvěma
vstřelenými brankami a upevnil tím své postavení mezi dosud nejproduktivnějšími hráči
Chance ligy 2020/21.

,GUVą¾DKXWVM¾PÊU-CFCPÊFQOKPQXCNK
XGXwGEJJGTPÊEJéKPPQUVGEJ
Foto: Marek Sonnevend

 61&Ą'

www.vecernikpv.cz

Prostějovští hokejisté si tuhle bezva novinku poprvé vyzkouší ve středu 7. října od 18.00 hodin, kdy doma přivítají šumperské Draky. Normálně by divácká návštěva
na po letech obnovené derby s nováčkem druhé nejvyšší
soutěže ČR přilákala nejspíš hodně přes tisíc lidí, takhle ji
bohužel bude provázet naprosto komorní kulisa.
„Asi by to šlo udělat jinak, když do divadla diváci můžou a na hokej ne, ačkoliv i ta tisícovka se při dodržování odstupu a všech ostatních nařízení na zimáku v pohodě rozprostře. Co jsem však slyšel, jde prý hlavně

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vládne doba koronavirová, a teď
navíc pro sport přichází i doba „bezpříznivcová“.
Může za to vládní zákaz vstupu diváků na všechny
sportovní akce i utkání trvající zatím ode dneška
po nejbližší dva týdny. Proto se nadcházející střetnutí Chance ligy odehrají kvůli vynucené absenci
fandů v nulové atmosféře.

o shlukování fanoušků po skončení zápasů. Nařízení
prostě musíme respektovat,“ povzdechl si kouč mužů
LHK Jiří Šejba.
Šumperk přitom až o uplynulém víkendu slavil premiérové vítězství sezóny díky smetení Frýdku-Místku
5:0, předtím jen prohrával. Na kontě má čtyři získané body ze sedmi duelů a je šestnáctý v tabulce. „Ale
v přípravě jsme u nich neodehráli dobrý zápas, proto se
musíme poučit a nic nepodcenit. Čeká nás nepříjemný
soupeř, sice bez hvězd, ovšem s dobrými přesilovkami
i systémem hry,“ nadhodil Šejba.
V sobotu 10. října od 18.00 hodin pak jeho svěřenci nastoupí k souboji 10. kola na kluzišti HC Stadion Vrchlabí, tedy dalšího prvoligového novice. Ten dosud absolvoval kvůli karanténě covid-19 pouhé tři mače (Slavia
Praha 3:4sn, Poruba 3:2, Jihlava 3:5) a v průběžném
pořadí figuruje na patnácté příčce. „Venku bychom už
konečně rádi zvítězili za tři body,“ vyslovil kormidelník
Prostějova logické přání.
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PROSTĚJOV Zlepšení herního projevu, které je
na hokejistech Prostějova v porovnání s minulým
ročníkem jasně patrné, přineslo i oživení diváckého zájmu. Ten zatím nezničila ani zpřísňující se
hygienická opatření vlády ČR, ovšem je otázkou,
co přinese aktuálně dvoutýdenní zákaz vstupu
příznivců do hledišť na všechny sportovní duely
a akce. Zvlášť, pokud se ještě víc protáhne.
Posledním domácím zápasem Jestřábů před úplným
zavřením tribun bylo středeční utkání s Kadaní. A hanáčtí fandové nezklamali, byť se jejich tradičně nejhlučnější „kotel“ musel znovu přemístit z obvyklých
míst ke stání na povinná sedadla. I tak panovala na
prostějovském zimním stadiónu kvalitní atmosféra,
lidé si společně se svým týmem užívali pohodové rozprášení slabé Kadaně (8:1).
„Samozřejmě je to trochu smutné, když jsme už
dopředu věděli, že se s našimi fanoušky na nějakou
dobu loučíme. Musíme všichni doufat a věřit, že je
do hlediště opět brzy pustí a my se tak budeme moct
zase spolehnout na jejich skvělou podporu. Každopádně fandům moc děkujeme, snad bez nich nebudeme hrát příliš dlouho,“ povzdechl si hlavní trenér
LHK Jiří Šejba.
Jeho svěřenci věnovali příznivcům o něco delší děkovačku. Naprosto zaslouženou, neboť fandění se
tentokrát obešlo bez jakýchkoliv negativních prvků.
Přitom se dalo vzhledem k situaci i nespokojenosti
velké části společnosti s řešením koronavirové otázky očekávat leccos…
(son)

0CUVCNéCUNQWéGPÊ

EXKLUZIVNÍ

yy Neměli jste za stavu 5:1 v hlavách
zmíněný pokažený závěr s Benátkami?
„Vůbec, v kabině o tom nepadlo ani slovo. Snažili jsme se dál hrát svůj hokej,
přidat další góly. A když se dařilo skóre
zvyšovat, tak jsme si zkoušeli nějaké
věci z tréninků, přesilovky a podobně
do příštích utkání.“
yy Neožívaly ani před duelem vzpomínky na domácí trápení s Trhači
v minulé sezóně?
„Já si myslím, že teď máme úplně jiný
tým než loni, stejně jako Kadaň. My
i oni hrajeme odlišný hokej a v našem
případě platí, že se snažíme dobře
připravit na každého soupeře, abychom
se prosadili svým herním pojetím.“
yy Zatím však máte velké rozdíly
mezi výsledky doma a venku. Proč?
„To je začátek sezóny. Doma nám
určitě pomáhají výborní fanoušci, kteří
skvěle povzbuzují a vytváří i přes různá
omezení hodně dobrou atmosféru.
Venkovní porážky si musíme rozebrat
v hlavách, tam hlavně nedáváme góly
z přesilovek a neproměňujeme šance,
i když soupeře přestřílíme.“

yy Ostatně i navzdory vítězství 8:1
zahodili spoustu tutovek...
„Je to tak. Já sám jsem dřevák, mohl
jsem dát hattrick. Nebo Kauly (Tomáš
Kaut – pozn.red.) mohl prolomit tu
svoji střeleckou smůlu. Na druhou
stranu osmička stačí i ohledně nějaké
úcty k soupeři, byť desítka mohla
padnout, kdybychom šance víc
proměňovali. Musíme zakončení
v přípravě pilovat, aby nám těch gólů
padalo víc.“
yy Myslel jste hodně na zmíněný
hattrick?
„Kluci mi to připomínali, ale já si tohle
vůbec nepřipouštím. Ty první dva góly
mi vytvořili oni a já jen zakončoval,
proto jsem na hattrick nijak zvlášť
nemyslel.“
yy Jak se vám hrálo v nově složené
formaci s Tomášem Jandusem
a Matějem Novákem?
„My jsme spolu takhle dohrávali konec
minulé sezóny, s klukama jsme podobné ročníky a v lajně si docela rozumíme.
Věřím, že stejně dobře budeme
i pokračovat.“

5:2
SOKOLOV, PROSTĚJOV Venku
to hokejovým Jestřábům v probíhajícím prvoligovém ročníku zkrátka
výsledkově nejde. Tentokrát padli
v 8. pokračování soutěže na kluzišti
sokolovského nováčka, se kterým
dlouho drželi krok ve skóre a po herní stránce byli dokonce lepší. Avšak
zase nic z toho, protivník rozhodl
o svém triumfu třemi zásahy během
sta sekund mezi 52. a 54. minutou.
Domácím se nepovedl vstup do zápasu a kvůli velké hrubce za vlastní bránou se v čase 3.06 dostal ke kotouči
Motloch, pro něhož nebyl problém
poslat kotouč do prázdné kasy – 0:1.
Baník měl poté k dispozici přesilovky,
ale ani v těch se mu nedařilo. Navíc
hosté podnikli několik slibných protiútoků, které musel vyřešit Exjestřáb

BA SOK
LHK PV

Neužil. Vyrovnat se paradoxně podařilo právě z početní výhody ve 13., kdy
nejprve Vracovského vychytal Wolf,
ovšem útočník se dostal k úspěšné
dorážce za pomoci brusle jednoho
z obránců LHK – 1:1.
Do druhé třetiny Hanáci odstartovali velkým tlakem a téměř pět minut
Severočechy k ničemu nepustili. Tutovku měl Vachutka, leč nepodařilo

Foto: https://www.lhkjestrabi.cz

se mu trefit odkrytou klec. Sokolov
zahrozil až v polovině prostřední periody, když si šikovně mezi kruhy najel s kotoučem Prymula a jeho střela
skončila v lapačce Wolfa. Ve 35. šel
výběr HC premiérově do vedení, neboť Rohan dokázal před bránou tečovat nahození Zemana – 2:1. Srovnání
stavu přišlo o tři minuty později opět
tím, že Motloch potrestal další defen-

Vránově akci Jiskra, který se nejlépe
zorientoval před svatyní – 4:2. A třetí slepený gól rychle za sebou přidal
hned v 54. znovu Gut, jenž zakončil
pěknou kombinaci druhé útočné formace – 5:2.
(son)
Statistiky z utkání
a výsledkový servis Chance ligy
najdete na straně 26

„Od začátku jsme dodržovali stanovenou taktiku, hra byla vyrovnaná. A díky tomu, že
jsme dávali puky rychle ven z obranného pásma, se nám dařilo dostávat do šancí. Těch
jsme měli za celý zápas i víc než domácí, ale hokej se hraje na góly a ne na šance. Na neproměňování příležitostí bohužel doplácíme každé utkání, to dnešní bylo názorným
příkladem. Sokolov pak rozhodl v poslední třetině za stavu 2:2 slepenými brankami,
při nichž měl i štěstí na odražené kotouče.“

-LÔÉh(-%$/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

„Pro nás to byl hodně těžký zápas, potřebovali jsme se otřepat z našeho horšího stavu. První dvě třetiny byly vyrovnané, místy byl soupeř i lepší a dostávali jsme se pod jeho tlak. Ve
třetí části jsme však do toho šlápli, najednou nás byl plný led a sebevědomím se klukům
povedlo utkání strhnout na naši stranu. Máme tak důležité vítězství po jednom z horších
výkonů této sezóny, za týmovou hru velká pochvala.“

7RP½v+$0$5$+&%DQÉN6RNRORY
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zivní hrubku domácích – 2:2.
Prostějovští navíc mohli zkraje poslední části otočit vývoj střetnutí, ale
samostatný únik Wojnara zneškodnil Neužil. Do dobré příležitosti se
o chvilku později prosadil Vracovský,
neproměnil. Až v čase 51.52 využil
přesilovou hru Gut - 3:2. Za sedmadvacet vteřin se prosadil po hezké

'YĚWUHI\0RWORFKDY6RNRORYĚQHSRPRKO\

yy Co říct k jednoznačnému
střetnutí?
„Oproti předchozím utkáním jsme
pozměnili lajny a v první třetině si to trochu sedalo, soupeř hrát s odstoupenou
obranou. Během druhé třetiny už jsme

Marek
SONNEVEND

rozhovor
pro Večerník

začali předvádět naši hru a je dobře, že yy Rozhodlo, že jste po snížení hostů
jsme ji udrželi až do konce zápasu.“
na 2:1 rychle odskočili až na 5:1?
yy Vám osobně pomohla k do„Jo, tohle bylo důležité, pobrému výkonu i trefa na 1:0?
mohlo nám to a dodalo
„Určitě, ale ono je úplně jedno,
klid. Podstatné je, že se
kdo dá první gól nebo všechny
pak v závěru neopakoostatní. Důležité je, aby se dařilo
valy Benátky, naopak jsme
mužstvu, udělali jsme dobrý týudrželi celou dobu svoji hru.“
mový výsledek.“
yy Můžete popsat své dva
yy
Držíte
se
střelecké zásahy?
v popředí kanad„Při prvním se
ského bodování
nám povedl signál
soutěže. Spokoz obranného pásjenost?
ma, Novka (parťák
„Ano, je za tím
Matěj Novák – pozn.
nějaká
tvrdá
red.) dovezl puk za
práce a určitá
bránu, předložil mi
svědomitost.
ho a já to takovým
Budu se však
dloubáčkem trefil do
opakovat tím,
víka. Můj druhý gól?
že hlavní pro mě
Brankář hodně vyjel,
je, aby šlapal celý
Tom Jandus mě krásně
mančaft. Všichni munašel a já už měl jednosíme makat, nemyslet
duchou práci, i když to
na osobní góly ani
před prázdnou bránou
body a společně se
není vždycky úplně
Foto:
Josef
Popelka
snažit o týmový úspěch.“
příjemné.“

Petr Chlán po Kadani: Å1DKDWWULFNMVHPQLMDN]YOiåř
I<=Á?GUµ=<QPF<Ü?½HP nemyslel, hlavní bylo hrát do konce naši týmovou hru“
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klikni na
www.vecernikpv.cz

v Miss Sympatie! `OîOJQD>FÑ>TFGJFMJN

Podpořte Terezu Žákovou

1.

je to i trochu Jane Austin a jejími roPŮVODNÍ
mány, které tu dobu proslavily,“ dodala
reportáž
žena, která dorazila až z Vlašimi.
pro Večerník
Program pak sliboval jí i dalším desítkám účastníkům řadu příjemných
Michal
chvilek třeba v podobě historických
SOBECKÝ
her, tanců, workshopů, ale také pikniV zámeckém parku tak bylo možné po- ku v parku. V něm se nakonec i tančilo
tkat dospělé i děti v historickém obleče- během dne. „Bombardovala nás přitom
ní, ale také při vzdělávání v tanci – opět jablka ze stromů,“ smála se paní Marta.
z doby před více než 150 lety. „Jsem tu Stejně jako Vendula Lukášová dorazila
poprvé, ale dobu empíru a klasicismu do Čech pod Kosířem poprvé.
mám obecně ráda. Na akci jsem narazila Hodně těch z minulých let ale naopak
náhodou, tak jsem se přihlásila,“ prozra- chybělo. „Koronavirus nás poznamedila třeba Vendula Lukášová. Proč
ale nal.POŘADÍ
Dorazilo méně lidí, chyběli i zaPRŮBĚŽNÉ
tato doba? „Oceňuji tu eleganci. A snad hraniční účastníci – normálně k nám

ČECHY POD KOSÍŘEMJako při cestě strojem času do minulosti, tak si nepochybně museli v neděli
13. září připadat návštěvníci parku v Čechách pod Kosířem. Alespoň tedy ti, kteří nic netušili o tom,
že se zde koná Empírový den. Tato dnes již tradiční akce odkazuje na dobu rozkvětu zámeckého
panství v Čechách pod Kosířem, tedy období před polovinou 19. století. Na řadu tak přišly hedvábné punčochy, slušivé šaty, paraplátka, ale taky historický tanec a hudba. Empírový den zkrátka
dokázal účastníky vtáhnout do historie, která na jeden den ožila. A byl u toho i Večerník!

EMPÍROVÝ DEN
FOTOGALERIE

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
Zámek
v Čechách pod Kosířem hostil
1.

30
43
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Naopak sobotní duel na severu
Čech měli ptačí dravci slibně rozjetý, aby o rýsující se body krutě
přišli během pouhé stovky vteřin
mezi 52. a 54. minutou. Za tak
krátký úsek totiž inkasovali tři
fíky, jež poslaly jejich výsledkové
naděje do věčných lovišť.

9ÙSDGHN
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Dlouho to proti outsiderovi na
žádnou extra pohodu nevypadalo,
ještě do 27. minuty panoval stav
2:1. Potom však Hanáci zabrali,
rozpumpovali otáčky a útočnou
rychlostí slabšího soupeře úplně
odrovnali. Kdyby dali SK patnáct
nebo i víc kousků, nikdo by se nemohl divit.
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0GOCNÆJQ URQTVQXPÊJQ FWEJC
RTQM¾\CN ×VQéPÊM 2QTWD[ 6QO¾w
,¾EJ[OMVGTÚRąKRQT¾åEGPC
NGF÷ 2ąGTQXC QFXQNCN X[NQWéGPÊ
<WDTčèÊO"4Q\JQFéÊOX[UX÷V
NKNåG/CTMC5NCXÊMC\466QTCZ
PGHCWNQXCNå¾FPÚ<WDTCNGJQMGL
MQWJQPGEJV÷P÷\CU¾JNQPU¾O
-NQDQWéGM

)DLUSOD\
Y3ÔHURYÈ

5QDQVPÊOCé&TCMč VGF[PGLDNKåwÊ
JQUQWRGąGGNJ¾M¾éMC U(TÚFMGO
/ÊUVMGOQRGRąKNCJQFP÷VXTF¾TXCé
MCOG\KFQO¾EÊO,KąÊO9GKPVTKVVGO
C JQUVWLÊEÊO 8QLV÷EJGO 6QOKO
5GXGTQOQTCXCPFCNUQMQXKP÷MQNKM
RQą¾FPÚEJTCPFQJNCX[CdRQOUVKNq
VCMFGDCMNUXÆJQOWåUVXC

'UVQ½ELWND
YhXPSHUNX

6QéÊUGVQLCMQPCD¾PKMQTQPCXK
TWUPG\CFTåKVGNP÷RWVWLGQFLGF
PQJQRTXQNKIQXÆJQMNWDWMGFTW
JÆOW2TQVQUGXOKPWNÆOVÚFPW
OWUGNCQFNQåKVFCNwÊX[FCVP¾RQTEG
\¾RCUčNGéOQOGPV¾NP÷D[O÷NC
\RTQHCPQXCP¾PGOQEDT\FKVWåLGP
#<C*QT¾EMQW5NCXKK0GåUGQDLGXÊ
\CUGP÷MFGLKPFG

1(-XG½ORVWL
&KDQFHOLJ\
1. COVID-19
Y+DYÉÔRYÈD7ÔHEÉÄL
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„Jsem dřevák, určitě
jsem mohl dát hattrick.“

(uohĹ

Pouze pětasedmdesát procent přesilovek soupeřů ubránili prostějovští muži v dosavadním průběhu
Chance ligy ČR 2020/21, čímž
se v oslabení řadí k nejhorším týmům celé soutěže. Protivníci jim ve
svých početních výhodách nasázeli
už osm gólů.
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Pondělí 5. října 2020
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8:1

(TCPVKwGM*TFKPMC
&CXKF$CTVQw/CV÷L0QX¾M
6QO¾w,CPFWU
C.WM¾w/QVNQEJ
3

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1PFąGL$N¾JC4QDKP
5VCP÷MC,CMWD9QLPCT 2
6QO¾w&TVKN
C-T[wVQH1WąCFC
1

èVXTVÚ ×VQM .*- FQU¾JN X RTQ
JTCPÆO UVąGVPWVÊ UJQFP÷ FXQW
RNWUQXÚEJ DQFč X ×éCUVK PC
NGF÷RąKéGOå\C\¾ąKNCRQUKNC/Q
VNQEJFX÷OCRąGUPÚOKVTGHCOK

1. star: .WM¾w/QVNQEJ DQF[ 
2. star:,CMWD9QLPCT DQF[
UVCT-T[wVQH1WąCFC DQF

SOKOLOV – PROSTĚJOV 5:2

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

,GUVą¾DK JT¾NK XÚDQTP÷ VCM LUOG UG
TQ\JQFNK OKOQą¾FP÷ QEGPKV FXQLP¾
UQDPÚ RQéGV RNGLGTč \ EGNÆJQ FQDąG
wNCRCLÊEÊJQOCPéCHVW

1. star:2GVT%JN¾PC6QO¾w,CPFWU DQF[
2. star:&CXKF$CTVQwC2GVT/T¾\GM DQF[
UVCT .WM¾wä¾NéÊMC&QOKPKM*TPÊéMQ DQF

PROSTĚJOV – KADAŇ

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

lední hokej

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

0C ×XQF FPGwPÊJQ \CO[wNGPÊ UK
PGQFRWUVÊORQ\P¾OMWMGXwWF[
RąÊVQOPÆOW MQTQPCXKTW LGPå \G
XwGEJURQTVQXPÊEJQFX÷VXÊPGLXÊE
FTVÊRT¾X÷NGFPÊJQMGL0GWUV¾NGLG
P÷MVGTÚ \ MNWDč X MCTCPVÆP÷ \¾
RCU[UGQFMN¾FCLÊLCMQPCD÷åÊEÊO
R¾UWLKPÆUGRąGFGJT¾XCLÊCPKMFQ
PGXÊ EQ PCUVCPG X FCNwÊO MQNG
2TQUV÷ LGFGP QDąÊ EJCQU XG MVG
TÆO X[\PCV UG LG MCåFÚO FPGO
V÷åwÊCRQW\GRTQQVTNÆ8GNMÆFÊM[
RCVąÊV÷OHCPQWwMčOLGåPCX\FQ
T[ UQWéCUPÚO \OCVMčO \čUV¾XCLÊ
UXÆOW OKNQXCPÆOW URQTVW X÷TPÊ
CPGQRQWwVÊLGL
2QMWF RN[PWNG RąGLFW M OWåčO
.*-2TQUV÷LQXVK\CVÊORTQRNQWXCLÊ
EQXKFQX÷ TQ\DQWąGPÚOK XQFC
OK Cå PGWX÷ąKVGNP÷ RN[PWNG 0C
MQPV÷ OCLÊ RNPÚ RQéGV QUOK CD
UQNXQXCPÚEJ FWGNč JTCLÊ T[EJNÚO
CCVTCMVKXP÷RQJNGFPÚORQLGVÊO
,GP V÷EJ \ÊUMCPÚEJ DQFč OQJNQ
DÚVRQFUVCVP÷XÊEPCFéÊOåLUGO
UK VCF[ UVÚUMCN Wå OKPWNG 2NCVÊ VQ

KRQFCNwÊOVÚFPWFQUVRąÊ\PKXÚNQU
,GUVą¾DKRąGVCXKNKXFQUCXCFPÊFG
UÊVMWPCUVą¾FCPÚEJRWPMVč%QåLG
\ OQåPÚEJ éV[ąKCFXCEGVK RTQUV÷
O¾NQRTQVKRCRÊTQX÷UKNP÷LwÊOUQW
RGąčOUGPCXÊEDWFQWXRąÊwVÊEJ
VÚFPGEJFQNQXCVUNQåKV÷LK
*NCXPÊ FčXQF UNCDwÊEJ XÚUNGFMč
RąGFGXwÊO XGPMW URCVąWLG MQWé
JCP¾EMÆNGVM[,KąÊiGLDCXJTQOC
F÷ \CJC\QXCPÚEJ RąÊNGåKVQUVÊ 5C
OQ\ąGLO÷O¾RTCXFWQXwGOPG
EGNQW&TWJQWX÷VwÊUNCDKPQWLGJQ
UX÷ąGPEčVQVKåLUQWwRCVP¾QUNCDG
PÊPGXwKOPQWVUKPGN\GCPKQRCMQ
XCPÆJQUGNJ¾X¾PÊX\¾X÷TGéPÚEJ
H¾\ÊEJ WVM¾PÊ MTQO÷ RTQFNQWåG
PÊ  #URQÿ åG DQTEK GNJ¾M¾éMC
LKå PGF÷NCLÊ VQNKM HCV¾NPÊEJ JTWDGM
X\CFWLCMQXRąGFEJQ\ÊEJNGVGEJ
CPCLGLKEJJQMGLQXÚRTQLGXUGUMW
VGéP÷F¾FÊXCV

/CTMC
5100'8'0&#

,GPQ\CJQ\GPÚEJwCPEÊEJVQPGPÊ

Mezi hokejovými mantinely

hokejku a bleskovým švihem jej ze vzduchu zametl do šibenice
překvapeného gólmana. Ze současných hokejistů Prostějova se
o tuhle parádní fintu opakovaně pokouší Dominik Hrníčko, který
ve středu proti kadaňským Trhačům (8:1) za rozhodnutého stavu chtěl takovým způsobem zaskočit hostujícího Hanuljaka. Což
o kousek nevyšlo, přesto mu fanoušci uznale zatleskali.

+UQÉÄNRRSÈW]NRXvHO*UDQOXQGRYXILQWX

ZAUJALO NÁS
PROSTĚJOV Na dvou brankářích,
osmi obráncích a šestnácti útočnících, tedy na dohromady šestadvaceti jménech se momentálně ustálil
hráčský kádr hokejistů LHK Jestřábi Prostějov.
Dosud posledním přírůstkem se stal
mladý jednadvacetiletý forvard Josef
Podlaha, kterého vedení hanáckého
klubu dopsalo na soupisku začátkem
minulého týdne. „V létě byl u nás na
zkoušce, během přáteláků vypadal
solidně. Proto jsme ho teď vzali pro
případ, že by ze sestavy najednou vypadlo víc kluků ze zdravotních důvodů,“ vysvětlil kouč Jestřábů Jiří Šejba
angažování urostlého odchovance
HC Olomouc, jenž v této sezóně nastupuje za druholigový Hodonín.
Jaké další změny ve složení jestřábí letky se dají v dohledné době očekávat?
Foto: Josef Popelka
„Žádné. Sami vidíte, jaká je doba a co
všechno se děje. I vzhledem k tomu Takže budeme hrát s tím, co máme.
nepanuje nejen v hokeji ekonomicky A dál se případně uvidí,“ řekl Šejba Velehká situace, peníze prostě nejsou. černíku.
(son)
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Již v úvodu střetnutí se ukazoval značný herní rozdíl mezi oběma týmy, ale
Mrázkovu teč i Hrdinkovu ránu zneškodnil Hanuljak. A následně se hosté
během 5. a 6. minuty nečekaně dostali
do tlaku. Jednalo se však o výjimečný
úkaz, na který domácí zareagovali svým
vlastním náporem. Po neproměněných
šancích Chlána s Kautem jej korunoval
v 11. prvně jmenovaný, když Novákovu
přihrávku od zadního mantinelu pohotově poslal ze tří metrů do pravé šibenice
– 1:0. Ve zbytku zahajovací třetiny zaho-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Papírově asi nejslabší
celek Chance ligy mužů ČR
2020/2021 hostili prostějovští hokejisté ve středečním 7. dějství soutěže.
A s viditelně nestíhající Kadaní se vůbec nepárali, do báglů jí na zpáteční
cestu přibalili osm gólových kusů.
Mohlo jich přitom být mnohem víc,
jednoznačnost duelu přímo volala po
dvouciferném výsledku.

LHK PV
SK KAD

dili další loženky Žálčík, Chlán i Mrázek,
na opačné straně mohli v 18. potrestat
chybnou rozehrávku Chlouba se Seemannem, leč Bláha odolal.
Hned zkraje prostřední části Hrdinka
vypálil zpoza levého kruhu a před Hanuljakem šikovně tečoval Mrázek – 2:0.
O chvíli později prošla Pieglova dělovka od modré těsně nad, Bartošovu teč
Vachutkovy střely skryl Hanuljak do
náruče. Načež Trhači ve 27. minutě nečekaně snížili. Kottek švihnul z vrcholu
pravého kruhu, Bláha měl zakrytý výhled a kotouč zaplul do bližšího vinklu
– 2:1. Problémy pro LHK? Nikoliv!
Ukázalo se, že tenhle moment pouze
vyprovokoval ptačí dravce k mohutné
a rozhodující ofenzivě. 30.: v přesilovce
Chlán nabídl zleva před bránu Hrníčkovi, jenž zdařile sklepl k pravé tyči –
3:1. 31.: Hanuljak vyjel daleko z klece,
Pěnčík byl u touše dřív, předal Jandusovi, ten nabil Chlánovi a už se třepotala
síť prázdné svatyně – 4:1. 35.: parádní
ťukes na konci rychlého brejku po ose
Vachutka, Bartoš a Žálčík, posledně
jmenovaný dával do odkryté brány
– 5:1. Mezitím i potom Hanáci navíc
promarnili řadu jiných vyložených příležitostí (dvakrát Mrázek, Žálčík i Kaut,
jednou Chlán, Jandus a Sova). Protivník se dostal znova ke slovu až před
druhou sirénou, kdy průnik M. Svobody v oslabení vychytal Bláha a Koblížek
finalizoval svůj nájezd nad.
Slabí Severočeši nezvládali krotit ofenzivní rejdy Prostějova ani v poslední
periodě, ovšem skóre se vinou několika dalších promarněných možností
Kauta, Nováka, Žálčíka či Chlána delší
dobu nehýbalo. Novák dokonce trefil
pravou tyčku, než ve 48. minutě s chutí
hrající Jestřábi zasekli gólový pařát dvakrát v bleskovém sledu. Nejprve agilní
Novák předal doleva Jandusovi, který

z kruhu zavěsil ke vzdálenější tyči – 6:1.
Vzápětí v početní výhodě Žálčík přiťukl doprava Bartošovi a pro toho nebyla
potíž trefit zívající klec – 7:1. Následně
spokojení fandové aplaudovali též krásnému sólu Žálčíka přes tři protihráče,
byť skončilo těsně vedle. V 52. elhákáčko ukázkově ubránilo přesilovku SK
díky několika obětavě zblokovaným
střelám, načež účet uzavřel čtyři minuty před koncem osmou trefou opět
Bartoš – 8:1! Demolice byla dokonána,
jen tu rýsující se desítku museli děkující
příznivci oželet.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Myslím, že skoro do poloviny zápasu jsme nehráli špatně. A po našem snížení na 2:1 někdy okolo pětadvacáté minuty to vypadalo, že dokážeme s Prostějovem bojovat vyrovnaně. Potom však domácí přidali, dali několik gólů rychle za sebou a my jsme úplně odpadli.
Zbytek utkání pak byl jen o tom, kolik dostaneme. Brankáři Mirkovi Hanuljakovi můžeme
děkovat za to, že neodjíždíme s desítkou.“

3HWU5262/6.7UKDÄL.DGDÎ

„Proti takovým soupeřům se hraje ze začátku špatně, protože jsou zalezlí vzadu a snadno se
podcení. Tyhle zápasy jsou pak o tom, že to musíte překonat. Což jsme dokázali, postupně
nám tam začaly padat góly a objevilo se ve hře víc hokejových věcí. Kluci potřebují nabrat
zdravou sebedůvěru, k čemuž jim dnešní utkání může pomoct. Abychom na ledě dobře
fungovali, měli zvednuté hlavy, hráli kombinačně a ne individuálně, dalo se na to dívat.“
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Díky tomu šlo nahoru tempo a zápas
se nám povedlo rychle rozhodnout,“
vysvětlil kouč.
Také on registruje značný rozdíl mezi
jestřábími výsledky doma a venku.
„Řekl bych, že na vlastním ledě máme
víc sebevědomí, soupeře výrazněji
zatlačíme. A především dáváme větší
počet gólů. Naopak venku nám to tolik nepadá do brány ani z řady vyložených šancí, na jejichž zahazování opakovaně doplácíme,“ analyzoval Šejba.
Jeho rozbor dokonale seděl i na sobotní mač 8. kola prvoligové soutěže
v Sokolově. Prostějovský tým byl opět
střelecky aktivnější a vypracoval si
dostatek loženek, ovšem většinu neproměnil. Načež za stavu 2:2 Baník
popravil málo produktivní Moravany třemi brankovými údery mezi 52.
a 54. minutou na konečných 5:2.
„Takových porážek je velká škoda.
Už poněkolikáté v sezóně saháme po
bodech, nedáme tutovky, sami vzadu
chybujeme a pak nemáme nic. Což je
hlavní důvod, proč nemůžeme nastartovat delší vítěznou sérii,“ litoval bývalý špičkový forvard.
Poprvé v aktuálním ročníku poslal
mezi tyče mladého gólmana Wolfa.
„Adam sice dostal pět branek, ale
přesto zachytal dobře. Několikrát totiž
inkasoval hodně smolně po odražených pucích, s čímž nemohl nic dělat,“
nekritizoval dvojku daného postu.
V koronavirem poznamenané a tím
pádem silně nekompletní tabulce jsou
muži LHK s deseti získanými body
šestí, avšak odehráli mnohem víc zápasů, než všechny celky pod nimi.

PROSTĚJOV Zatím pouze jednou v Chance lize mužů ČR 2020/2021
vyhráli hokejisté LHK Jestřábi Prostějov dvakrát za sebou, a to ještě
shodně za dva body. Jinak pravidelně střídají vítězství s porážkami,
což byl také případ uplynulého týdne. Proto se zatím svěřenci trenéra Jiřího Šejby nevydrápali do horní poloviny tabulky.

Na pohodové spláchnutí
slabých Trhačů
navázali porážkou
u nováčka po kolapsu
před koncem
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Po pondělním neúspěchu na svatého
Václava 1:4 v Ústí nad Labem přivítali
o dva dny později doma Kadaň, toho
času bez bodu a tabulkově poslední.
Věrní fanoušci viděli jednoznačnou
partii zralou na dvouciferný výsledek.
A byť Hanáci nakonec triumfovali
„pouze“ 8:1, vládlo na prostějovském
zimáku zasloužené veselí.
„Proti vzadu zalezlému soupeři jsme
překonali trochu těžší začátek, s přibývajícím časem se nám pak dařilo
hrát víc a víc pěkný kombinační hokej.
Akorát vázlo zakončení, i když jsme
dali osm gólů. Klidně jich totiž mohl
být dvojnásobek, stačilo o něco lépe
proměňovat vyložené šance,“ hodnotil ve středečním večeru hlavní trenér
elhákáčka Jiří Šejba.
V porovnání s předchozími duely pozměnil složení jednotlivých formací.
„Přesuny v sestavě, které jsme provedli, určitě pomohly. Hlavně v přesilovkách, kde obě nově poskládané lajny
skórovaly. Cítili jsme, že nějaké změny
jsou potřeba,“ okomentoval Šejba personální korektury.
&QOKPKM*TPÊéMQ
Zlom ve vývoji utkání přitom nastal
Foto: Josef Popelka
po snížení hostů na 2:1, což ptačí dravce vybudilo k bleskovému odskočení
Byla to šokující nádhera, když před lety na mistrovství světa fin- na 5:1. „Tam jsme stáhli sestavu na tři
ský šikula Mikael Granlund za bránou florbalově nabral puk na pětky, čtvrtá přestala chodit na led.
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PROSTĚJOV Po šesti letech se
potkává 1.SK Prostějov se Slováckem v domácím pohárovém
utkání. Od té doby se toho mnoho
událo. Eskáčko už dávno nehraje
MSFL, v jeho sestavě už nejsou taková jména jako Bureš, Zelenka či
Kroupa. Právě tehdy začínal tento
útočník svoji prostějovskou štaci
a v tomto utkání byl jediným střelcem svého týmu.
Na Kroupovu vedoucí branku totiž
favorit odpověděl ještě do přestávky,
výsledek otočil a ve druhé půli jej dalšími brankami pojistil. Přesto si podle
svých slov tehdejší trenér eskáčka
MarekFrantišek Jura pohárový zápas užil.
Ani Slovácko zatím do poháru akSONNEVEND
tivně nezasáhlo, ve druhém kole
postoupilo bez boje přes Vyškov.
Prostějovu se to podařilo už dvakrát,
v prvním kole proti němu nenastoupil Rýmařov, ve druhém pak Velké
Meziříčí. Pro oba soupeře to tedy
bude v současném ročníku soutěže
premiéra. Bude-li v obou týmech vše
v pořádku. „Na utkání jedeme s tím,
že ho zvládneme. Víme, že Slovácko
naposled prohrálo s Pardubicemi,

vs.
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Při sledování programu hokejových utkání se nyní
fanoušci buď ocitají v povznesené náladě, nebo upadají do hluboké deprese. Stále více a více zápasů je
totiž odloženo, jednotlivci i celé týmy končí v karanténě. A kola se posouvají dál a dál. Sledovat vlastně
program? Téměř nemožné, když se mění z hodiny
na hodinu. Několik utkání v extralize už bylo odloženo dokonce jen pár hodin před úvodním hvizdem.
Chance liga a také fotbalové soutěže jsou na tom kupodivu vesměs lépe. V karanténě je minimum týmů,
v zápasech není takový chaos, jak by se vzhledem ke
všeobecné situaci dalo předpokládat. Naštěstí. I tak
ale Kolín či Vrchlabí trávily část nováčkovské soutěže v karanténě. A mezi námi, jsem upřímně zvědavý,
kdy se odložené zápasy budou dohrávat.
Poslední hřebík do rakve sportovního nadšení pak
zasadila nejnovější nařízení vlády. Ta znemožnila
účast fanoušků přímo na tribunách a na stadionech. A odkázala je tak na on-line přenosy a videa
z míst utkání.
Jak se říká, hraje se pro lidi (neřešme teď skeptičtější pohled na věc, který posílá na první místo
v důležitosti peníze). Proč by se při takovém mínění mělo tedy pokračovat? Má to smysl? Za sebe
říkám, na rozdíl od doby někdy před osmdesáti
lety má. Rozhodně ano v době internetu, televize
a dalších médií. I s vědomím, že kluby čekají ztráty
na vstupném. V případě přerušení soutěží by sport
totiž trpěl ještě více.

6CMVQNQPK5VTGVVQPDQLQXCNQXÊV÷\UVXÊXG8GNMÆRCTFWDKEMÆPCMQPGEUMQPéKN
V÷UP÷FTWJÚ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Popelky. Ten své koně připravuje ve rok doběhl druhý, Mahony bohužel
stáji Srdéčko v malebném údolí mezi upadl na Taxisově příkopu. „Oba
jsou naprosto v pořádku a zdá se, že
Hvozdem, Ponikví a Ludmírovem.
se na dostih těší. Dělali jsme vše pro
Místo Garnera pojede to, abychom jejich formu načasovali
QD6WUHWWRQRYL6WURPVNÙ právě na nadcházející neděli. Jak to
však nakonec dopadne, to člověk niDo nejtěžšího dostihu kontinentál- kdy neví,“ představil aktuální kondici
ní Evropy letos nastoupí stejní koně svých dvou želízek v pěkně rozpálejako loni. Zatímco Stretton minulý ném ohni Stanislav Popelka. Konkurence totiž bude skutečně obrovská,
.'<þ6(329('(ð.2/(1Ì
na start Velké pardubické se postaví
Co vede nadšence k tomu, aby vyrazili na trenérské celkem 18 špičkových koní, mezi
školení? Část z nich to, aby se posunuli, část, aby se nimiž nebude chybět hned kvarteto
něco naučili. A samozřejmě jsou i tací, kteří si to jdou vítězů tohoto dostihu: Theophilos,
odsedět, protože musí splnit podmínky pro udělení Tzigane du Berlais, No Time To Lose
nezbytné licence.
a Ribelino. K tomu se přidávají další
Poslední z kategorií snad není četná. Pokud se ale ně- skvělí koně, kteří se tu představí pokdo takový nacházel mezi účastníky školení trenérů
prvé včetně vítěze bohatě dotovanélicence „D“ pro florbalové kouče, určitě se brzy přemístil mezi ty, kteří se chtějí učit a posouvat. Prvotní ho Gran Premia Mazhilise.
menší zmatek (hledání učebny a následně správné Přesto Stretton určitě bude patřit do
skupiny) vystřídali skvěle připravení lektoři, kteří měli širšího okruhu favoritů, drobnou
nejen co dát, ale uměli také zaujmout. Například tre- komplikací pro Stanislava Popelku
nér Horní Suché provádějící praktickou ukázku Ivo je, že tentokrát pro něj nebude mít
Jochman neměl třeba tak barvitý projev jako jeho ko- k dispozici osvědčeného britského
legové Radomír Mrázek a Jaroslav Čížek. Zato před- žokeje Thomase Garnera. Právě on
vedl řadu zajímavých cvičení využitelných nejen pro loni hned po závodu ze sedla Strettomalé žáčky. A rovněž vysvětlil, proč je to či ono důle- na prohlašoval, že se do Pardubic vrátí
žité (vzpomeňme, jak „často“ tohle vysvětlení někteří pro vítězství. „Thomasovi vrcholí doz nás slyšeli ve škole?).
stihová sezóna v USA, stihl by se sice
Jaroslav Čížek a Radomír Mrázek rovněž velkou měrou přispěli k tomu, že si trenéři něco ze školení od- k nám dostat, ale po návratu do Amenesli. Zatímco první jmenovaný řešil například tech- riky by musel do karantény, což si nenické záležitosti a to, proč jsme se vlastně do trénování může dovolit. Proto Strettona pojede
pustili a co od něj čekat, Mrázek zase předváděl, jak zkušený Marek Stromský,“ objasnil
má třeba vypadat komunikace s hráči, co dělat a čeho Stanislav Popelka.
se vyvarovat. To vše z pozice člověka, co v trenéřině
něco dokázal.
VÍCE ČTĚTE
Jsou zkrátka školení, která za něco stojí. A pak taková, která jsou téměř zbytečná. Tohle patřilo do první skupiny.
NA STRANĚ 41
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Velmi příjemný je pohled na horní část tabulky fotbalového krajského přeboru. Už druhým rokem se zde
drží Lipová, která po návratu do „kraje“ pravidelně
boduje, střílí góly a prezentuje se celkově solidním fotbalem. Horší je to však pro prostějovské fotbalové patrioty při pohledu na úplné dno tabulky. Tam se totiž
znovu plácají Kralice na Hané, a to ještě níže, než jsme
z uplynulých let zvyklí.
Kralice na Hané jsou bohužel na dno soutěže zvyklé.
V sezóně 2018/2019 měly co dělat, aby se s trenérem
Lukášem Krobotem udržely v soutěži. Ale povedlo se
a už několik kol před koncem mohly slavit záchranu. Nepříjemná situace se po roce opakovala. Kralice na Hané
skončily až třinácté, ovšem z dosahu sestupu. Tým ztrácel zejména v počtu inkasovaných branek, zprvu navíc
vůbec žádné nedával. Koronavirus pak přišel ve vcelku
nevhodné době, mužstvo se totiž zvedalo. Nyní je ale vše
při starém. Kralice jsou dokonce poslední, pravidelně dostávají čtyři a více branek a hlavně nebodují.
Po devíti kolech jsou dva body zatraceně málo. Navíc ani zajímavý střelecký tandem Gábor - Cibulka
se příliš neprosazuje. Tým pak už například v zápase
s Lipovou sice předvedl, že umí zahrát. Co je to ale
platné, když ho srazí individuální chyby nebo rychle
obdržené branky?
Kralice se zkrátka topí a zatím není v dohledu žádný
záchranný kruh. Hrozí tak, že místo dvou zástupců
bude mít Prostějovsko v kraji opět jen jednoho. Pokud
se nestane zázrak.

DVA TÝMY V KRAJI? NE NA DLOUHO

- Reinberk, Kadlec, Hofmann - Sadílek (45. Hellebrand), Petržela (84. Kliment), Navrátil, Kohút (74. Daníček),
Kalabiška, Havlík – Cicilia.
Jak shrnul kapitán eskáčka Aleš
Schuster, mužstvo si v několika přátelských utkáních ověřilo, že s prvoligovým soupeřem dokáže držet herně
i výsledkově krok. „Můžeme tam jen
překvapit, ale pojedeme tam s tím, že
šance vždycky nějaká je a chceme se
porvat o postup,“ vzkázal prostějovským fanouškům.
Po reprezentační přestávce čeká fotbalisty 1.SK Prostějov utkání 7. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY
v sobotu 17. října od 15:30 hodin
proti Vyšehradu. Ovšem bez diváků.
(tok)
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takže oni utkání budou chtít jistě také
zvládnout. Uvidíme v pondělí po
kontrolních testech na koronavirus,
jak to dopadne. Šance jsou otevřené
a doufáme, že zvítězíme,“ upozornil
na všechny souvislosti zápasu záložník Jakub Matoušek.
Slovácku se opravdu v lize poslední dobou příliš nedaří. Po dvou vítězstvích
ve Zlíně a Teplicích a domácí remíze
s Jabloncem přišly dvě porážky. První
vcelku očekávaná, když svěřenci trenéra Martina Svědíka podlehli 0:3 Slavii,
v pátek ovšem přišla naprosto nečekaná facka od nováčka z Pardubic. Na
porážce 0:1 z poslední minuty zápasu
se jistě podepsalo i vyloučení Kalabišky z 69. minuty. Slovácko v tomto
zápase nastoupilo ve složení Nemrava

HVOZD Tři, dva, ..., však to znáte.
Přesně takhle by si ve stáji Srdéčko
u Hvozdu přáli odpočítávat konečná umístění desetiletého Strettona
v posledních ročnících Velké pardubické. Hnědý valach v uplynulých dvou ročnících legendárního
dostihu vždy skončil na stupních vítězů, před dvěma lety byl třetí, loni
dokonce druhý. V jeho deseti letech
je předpoklad, že je na vrcholu sil.
Vyjde to letos v obrovské konkurenci? Dozvíme se již nadcházející
neděli 11. října.
Letošní Velká pardubická se sice kvůli
koronaviru pojede bez diváků, kterých
na závodiště mířilo každoročně hodně přes 30 tisíc, nicméně dá se říci, že
i tentokrát ji u televizních obrazovek
budou sledovat možná i 2 miliony lidí.
Ani letos při této nejsledovanější sportovní události v ČR nebudou chybět
zástupci prostějovského regionu ze
stáje uznávaného trenéra Stanislava

Celkem se v neděli představí 9 svěřenců
trenéra Stanislava Popelky

PROSTĚJOV I v roce 2020 se nadějnému prostějovskému leteckému akrobatovi, teprve dvacetiletému Tomáši Michálkovi, podařilo navázat na zdařilé předchozí sezóny.
Bohužel problémy s letošní covidovou epidemií se významně podepsaly i na bezmotorové letecké akrobacii, v níž soutěží v kategorii „intermediate“. Řada závodů byla
zrušena. Přesto Michálek zabojoval a na Mistrovství České republiky v bezmotorové
akrobacii v Jaroměři 2020 získal bronzovou medaili.

Michal SOBECKÝ

¼êâ[dâæçæÜêëàãÜëÜÚß O vítìzství ve Velké pardubické se porvou
íçæß[éìêÜÊãæí[ÚâÜä i dva konì ze Srdéèka. Urve to Stretton?
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Elitní cyklisté Tufo Pardus bojovali v Polsku,
mládežníci sbírali silniční medaile v Lovosicích
PROSTĚJOV Zatímco na jaře se kvůli koronaviru vůbec nezávodilo, momentálně je cyklistický kalendář i během září
extrémně našlapaný. A oddíl SKC Tufo Pardus Prostějov má
za sebou další důležité akce. Pojďme se za nimi na této straně
ohlédnout.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Šestice prostějovských jezdců elitního týmu se postavila na start
čtyřdenního etapového závodu
Wyscig Solidarnosci v Polsku.
Závod Solidarity, který psal již
svůj 31. ročník, začínal v podkarpatském městě Nisko a finále
proběhlo v Lodži. Celkově museli
účastníci zdolat přes 700 kilometrů. Tomáš Bárta, Daniel Babor,
Karel Tyrpekl, Jakub Hník, Filip
Řeha a Bruno Stoček nastupovali
s nesvázanou taktikou i možností

seberealizace pro každého. V prvních třech etapách se velmi dobře
držel Tyrpekl a před posledním
dílem ho od Top Ten dělily pouhé
tři sekundy. Bohužel dojezd čtvrté
etapy se odehrával v ulicích města
Lodž a byl technicky velmi náročný. „Byli jsme sportovním ředitelem upozorněni na tento technicky
náročný závěr. I když jsem se držel
v pelotonu na předních pozicích,
chyba jednoho ze soupeřů v tramvajových kolejích způsobila pád,
který mne zdržel natolik, že jsem
přišel o možnost zabojovat o první
desítku,“ vysvětlil Tyrpekl smolný
okamžik.
Nejlepšího dílčího výsledku
tak dosáhl Babor, který obsadil
sedmou příčku ve třetí etapě.

'NKVPÊVÚOE[MNKUVč6WHQ2CTFWU2TQU
V÷LQXPC<¾XQF÷5QNKFCTKV[X2QNUMW
Foto: archiv TUFO PARDUS

„Jsem hlavně spokojený s tím, že
jsem velmi slušně přejel náročný
profil a měl tak možnost spurtovat
o výsledek,“ zhodnotil Babor. Ve
čtvrté části byl nejrychleji v cíli Tomáš Bárta na 27. pozici. Celkově
se pak nejlépe umístil Filip Řeha
na 56. místě, zatímco Tyrpekl po
smolném finále klesl až na 58. post.
„Máme mladý tým, proto nehod-

Tomáš Bárta ani Daniel Babor
silniční ME U23 nedokončili,
ale jejich parťák Řepa získal bronz
PLOUAY, PROSTĚJOV Start cyklistů
Tufo Pardus Prostějov Tomáše Bárty a Daniela Babora v dresu reprezentace České
republiky na silničním Mistrovství Evropy
ve francouzském Plouay nedopadl z individuálního hlediska dobře, naopak týmově skončil senzačním úspěchem.
Jak si tohle dlouhé úvodní souvětí vyložit?
Tak, že Tom i Dan nedokončili při ME závod
s hromadným startem kategorie mužů do 23
let, neboť na profilově náročné trati o délce
136,5 kilometru ještě před cílem vzdali. A v
konečném pořadí tudíž nebyli klasifikováni.
Jejich osobní zklamání však bohatě vynahradil obrovský úspěch parťáka z nároďáku ČR
Vojtěcha Řepy, který vybojoval bronzový kov
za vynikající třetí místo. Ve věkové kategorii
U23 se stal prvním českým medailistou od
roku 2013, kdy dosáhl na stříbro Petr Vakoč.
„Já si myslím, že kluci zajeli dobře a Vojta
Řepa fenomenálně. Takový výkon jsem dlouho neviděl. Měli jsme v plánu, že on a Kuba
Otruba na to mají a půjdou do úniku. Pět kol

byl Řepa ve třech a v posledním okruhu je dojelo pět lidí, ale zatímco ostatní členové úniku
se propadli za peloton, on naopak vydržel. V
předposledním stoupání se moc nespolupracovalo, a tak nastoupil, tři kilometry jel sám
a pět kilometrům před cílem ho doskočila
dvojice. Před Vojtou smekám, tak má vypadat
závodění,“ byl nadšen reprezentační trenér
Tomáš Konečný, současně sportovní ředitel
Tufo Pardus Prostějov.
(son)
ME v silnièní cyklistice 2020
sYÙVOHGN\]½YRGX
VKURPDGQÙPVWDUWHPPXzÕ8

1. Hvideberg (Norsko) 3:11.17 hod,
2. Charming (Dánsko) stejný čas, 3.
Řepa (Česko) +2 sec, 4. Pajur (Estonsko), 5. Kooij (Nizozemsko), 6.
Tesson (Francie), ... 26. Otruba, 28.
Kelemen všichni +4, 62. Klabouch
+30, Bárta a Babor (všichni Česko)
nedokončili.

notím výsledek jako prohru. Na
druhou stranu bych i od mladých
jezdců uvítal trochu víc dravosti a
touhy být v závodě vidět,“ uzavřel
týmový sportovní ředitel Michal
Mráček.
Cyklistická mládež si dala dostaveníčko v Lovosicích jak při kritériu započítávaném do Českého
poháru na silnici 2020, tak při

letos posledních silničních bojích o tuzemské medaile v rámci
mistrovství republiky v časovce
družstev i dvojic. Na obou závodech byly modrožluté barvy Tufo
Pardus hodně vidět. V kritériu na
severu Čech nenašel mezi kadety
přemožitele Pavel Novák a dobrého výsledku dosáhl ještě Radovan
Štec, který obsadil devátou příčku.
V kategorii juniorek si kvalitně
vedla Gabriela Bártová, jež obsazením stříbrného stupínku potvrdila
skvělou formu z uplynulých týdnů. Aneta Lochmanová pak brala
nepopulární bramboru za čtvrté
místo, podobně jako mezi juniory
Petr Kovařčík.
O den později bylo na programu
výše zmíněné MČR v časovce družstev a dvojic. A mladí Hanáci vytěžili
poměrně slušnou stříbrnou sbírku,
neboť na druhém místě skončilo
nejen družstvo kadetů ve složení
Pavel Novák, Radovan Štec, Ondřej
Pokorný, Vojtěch Koblížek, ale i dvo-

jice kadetek Gabriela Bártová, Eliška
Grulichová a rovněž duo juniorek
Gabriela Bártová, Aneta Lochmanová! „Naši závodníci si vedli výborně. Vzhledem k tomu, že jako tým
kombinujeme dráhu i silnici, mají v
této zvláštní sezóně hodně náročný
a zhuštěný program. Přesto se stále držíme v absolutní české špičce
obou disciplín,“ spokojeně konstatoval trenér Martin Cetkovský.

2TQUV÷LQXUMÆ MCFGVM[ )CDTKGNC $¾TVQX¾
C'NKwMC)TWNKEJQX¾X[DQLQXCN[UVąÊDTQPC
/è4XéCUQXEGFXQLKE
Foto: archiv TUFO PARDUS

Prostějované přivezli z jihu Moravy medaile!
BRNO, PROSTĚJOV Jak večerník informoval v minulém vydání, brněnský velodrom
hostil ve dnech 24. až 26. září třídenní klání
dráhových cyklistů. Program odstartoval ve
čtvrtek UCI závodem 1. kategorie GP Favorit
Brno, pokračoval páteční Přilbou Moravy v
novém formátu a také jako součást kalendáře
UCI. Třídenní dráhové klání vrcholilo v sobotu závodem MČR v madisonu pro všechny kategorie. Pro kategorii mužů Elite byl v
programu ještě mistrovský závod ve scratchi.
Modro-žluté barvy TUFO PARDUS Prostějov samozřejmě nemohly chybět. A jak už je
dobrým zvykem, i tentokrát si odvezli prostějovští závodníci nejeden cenný kov.
První přišel už ve čtvrtečním závodě GP Favorit
Brno. „Nejlépe si v silné mezinárodní konkurenci
vedl Daniel Babor, který se svým reprezentačním
kolegou Petrem Kelemenem předvedli skvělou
formu a před blížícím se ME v italské Fiorenzuole obsadili ve tvrdé konkurenci druhé místo. V
juniorském madisonu obsadila prostějovská dvojice Petr Kovařčík, Radek Vlček příčku sedmou,“
uvedl za TUFO PARDUS Michal Mráček. Další
den byl také ve znamení solidních výsledků Prostějovanů. Gabriela Bártová v juniorkách 2. místo.
Dan Babor mezi muži skončil jedenáctý, další

Prostějované René Smékal a Tomáš Bárta obsadili 22., respektive 25. pozici. Matyáš Koblížek pak
vyhrál mezi kadety, dále v nich byli Pavel Novák
na pátém místě a Vojta Koblížek na sedmém. Ve
smíšené kategorii žaček a kadetek obsadila velmi
solidní pátou příčku Patricie Müllerová.
V programu posledního letošního OpenAir dráhového šampionátu byl madison pro všechny
kategorie a elitní muži si ještě rozdělili medaile ve
scratchi. Zde se Prostějovu podařil husarský kousek, jeho závodníci brali takzvaný double! „Zlato a
mistrovský titul bral Tomáš Bárta, stříbro si vzal s
přehledem Daniel Babor. V kadetech navíc dvo-

jice Radovan Štec, Matyáš Koblížek vybojovala
mistrovský titul, a to je ještě na bronzovém stupínku jistila dvojice Pavel Novák, Vojtěch Koblížek.
V kombinované kategorii žaček a kadetek brala
stříbro Patricie Müllerová, jejíž partnerkou byla
Adéla Marková z pražské Dukly. Mezi juniory si
po solidním výkonu pověsili bronzové medaile
Radek Vlček s Petrem Kovařčíkem. Mezi žáky se
museli spokojit s nepopulární bramborou Samuel
Jurica se svým parťákem Filipem Novákem,“ uvedl Michal Mráček. I sám závěr byl v režii TUFO
PARDUS Prostějov, když Madison elitních mužů
ovládli Daniel Babor a René Smékal.
(sob)

2TQUV÷LQXwVÊ \¾XQFPÊEK X $TP÷ DTCNK EGNQW
ąCFWOGFCKNÊ Foto: archiv TUFO PARDUS
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PROSTĚJOV Večerník se obšírněji vrací hned ke třem mistrovstvím republiky na silnici, při nichž sbírali cenné kovy
cyklisté i cyklistky Tufo Pardus Prostějov.

Marek SONNEVEND
Babor bronzový
GRWŐLDGYDFHWLOHW

ději čtyřčlenné skupinky, která byla
složena napůl z českých a napůl ze slovenských jezdců.
„Naši kluci jeli na čele pelotonu tempo a snažili se skupinku dostihnout,
což je stálo hodně sil a ostatní celky
se k této aktivitě nepřidaly. Přestože
neuhlídali únik, předvedli naši závodníci dobrý týmový výkon a ukázali, že umí táhnout za jeden provaz,“
okomentoval sportovní ředitel Tufo
Pardus Tomáš Konečný.
V balíku se tak bojovalo o bronzovou
medaili, kterou získal právě Daniel
Babor, když za přispění svých kolegů
vyhrál sprint hlavního pole. Mistrem
ČR se stal Vojtěch Řepa (Topforex-Lapierre), stříbro bral Tomáš Jakoubek (CK Příbram Fany Gastro).

MČR v silničním závodě bylo letos
netradičně vypsáno také zvlášť pro
kategorii mužů U23. A stejně jako
elitní šampionát se konalo společně
pro Českou i Slovenskou republiku,
přičemž jeho pořádání se zhostili naši
východní sousedé. Prostějovský tým
ve složení Karel Tyrpekl, Filip Řeha,
Tomáš Bárta, Daniel Babor, Bruno
Stoček, Maxim Müller, Jakub Hník,
Marek Dolníček a René Smékal šel
do závodu s jasným cílem obhájit
mistrovský titul. Lídrem sestavy byl
vzhledem k profilu tratě Babor, ostatní
.DGHWL*UXOLFKRYiGUXKi
měli za úkol udržet peloton kompaktD1RYiNWŐHWt
ní, aby Dan mohl v závěru ukázat své
přednosti při hromadném dojezdu.
Taktiku se však nepodařilo splnit, když Svůj silniční vrchol sezóny měla na
vývojem zásadně zamíchal únik již na programu také mládež. V Plzni bojodvacátém kilometru pětičlenné, poz- valy cyklistické talenty na národním

#PGVC.QEJOCPQX¾ XRTCXQ \ÊUMCNCDTQP\PCUKNPKéPÊO/è4X\¾XQF÷U
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Foto: Jan Brychta/svetcyklistiky.cz

šampionátu v časovce jednotlivců i v
závodě s hromadným startem. A Prostějované přivezli z tohoto MČR dvě
medaile – stříbro z časovky získala
kadetka Eliška Grulichová a taktéž v
časovce vybojoval bronz kadet Pavel
Novák. Ten pak v klasickém závodu
přidal ještě velmi dobrou pátou pozici.
„Musím přiznat, že jsme doufali ve
víc medailí, přesto naši zástupci předváděli skvělé výkony. Například mezi
juniory překvapil šestým místem
Honza Vondráček, který je na silnici
stále nováčkem. Kadeti měli velké
naděje, ale nevyšel jim závěr. Naopak
velmi dobře si poradili naši žáčci, pro

které to byl první šampionát a hned se
umístili v popředí,“ shrnul trenér mládeže Tufo Pardus Martin Cetkovský.

-XQLRUN\%iUWRYiD/RFKPDQRYi
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Silniční MČR elitní dospělé a juniorské kategorie hostila na výborně připravených tratích Mladá
Boleslav. Do Prostějova zásluhou
juniorek Gabriely Bártová a Anety
Lochmanové putují dvě třetí příčky,
zatímco mezi muži byl nejúspěšnější čtrnáctý Karel Tyrpekl.
Program zahájily individuální ča-

sovky, do kterých odstartovaly za
Tufo Pardus obě výše zmíněné juniorky, dále žena Naďa Voráčová
a v mužích U23 debutovali Bruno
Stoček s Filipem Řehou. Na bronzovou medaili v boji proti chronometru dosáhla Bártová, která ukazuje stabilní výkonnost po celou
sezónu. Od stříbra ji přitom dělily
pouhé čtyři vteřiny.
„Gabča podala velice dobrý výkon
a musíme také přihlédnout k tomu,
že je mezi juniorkami teprve prvním rokem. Špatně si nevedli ani
jedenáctý Filip a dvanáctý Bruno,
jako prvoročáci mezi mužskou elitou zajeli svůj standard,“ zhodnotil sportovní ředitel hanácké stáje
Michal Mráček. V ženské kategorii
byla Voráčová klasifikována jako
patnáctá a druhá juniorka Lochmanová skončila desátá.
Do závodů s hromadným startem,
jež byly profilově poměrně náročné, šel prostějovský tým rovněž s
očekáváním zisku cenného kovu,
opět zejména v juniorkách. To se
vyplnilo, nicméně trochu překvapivě dosáhla na bednu Lochmanová.
„Aneta jela ve skupině, kde se bo-

jovalo o bronz, a zvládla to velmi
dobře i přesto, že její soupeřka z
Dukly tam měla k ruce svou parťačku. Gabča měla tentokrát velkou smůlu: nejprve ji postihnul
defekt, potom pád a nakonec se
pro ni stalo osudným porouchané
řazení. Nicméně medaile se počítá
a Aneta si tím spravila chuť po časovce,“ řekl Mráček.
Spokojen však příliš nebyl s výkonem mužů. „Musím přiznat, že z
jejich závodu tak pozitivní dojem
nemám. Myslím si, že kluci letos
zejména v zahraničí udělali několik pěkných výsledků, díky kterým
mohli sebevědoměji vstoupit i do
českého šampionátu. Očekával jsem,
že na sebe víc upozorní, zkrátka že
favority výrazněji potrápí. Byli jsme
ale téměř nejmladším kolektivem na
startu, takže si z toho snad vezmou
ponaučení i cenné zkušenosti.“
Nejvýše postaveným jezdcem v elitní kategorii se stal Karel Tyrpekl na
čtrnácté pozici. Zatímco Filip Řeha
a Bruno Stoček, pro které šlo o vůbec první start po boku kompletní
tuzemské špičky, obsadili solidní 25.,
respektive 26. post.
(jl, son)

TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
JAKUB MATOUŠEK

Ocenění si v zápase s Jihlavou zaslouží oba střídající
krajní záložníci. Zatímco Jurásek zleva nešetřil centry do šestnáctky, Matoušek si dokázal v pravém
okamžiku najít to jedině správné místo pro pohotovou střelu. Pokud hráč v takovém případě vystřelí
„z první“, dostatečně přesně a ještě přes obránce,
je úspěch většinou zaručen.

JAKUB
KOPŘIVA
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OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem aleše schustera
„V Jihlavě jsme absolvovali hodně těžký zápas, i když soupeř také hodně obměnil a omladil kádr, zůstala tam snad jen dvě jména z posledního měření sil. Vyhráli jsme podle
mého názoru zaslouženě, protože jsme hráli to, co jsme chtěli. Hráli jsme stále naši hru,
i když jsme prohrávali. Bylo hodně důležité, že jsme se z toho nepoložili a odměna na
konci zápasu přišla. Před jihlavskou penaltou nás postihl menší výpadek. Brankář Mucha to výborně chytil a určitě bychom měli následné doběhnutí zvládnout a být u míče
dříve. Takhle jsme Muchovu pomoc týmu degradovali, což je samozřejmě škoda. Řekl
bych, že nám vyšlo střídání, Jurásek a Matoušek byli u obou gólů, při vítězné brance Jurásek dobře nacentroval a Matoušek byl tam, kde měl být. Trefil a dal gól. A to měl ještě
chvíli předtím za stavu 0:1 výbornou šanci Zikl, sice to špatně trefil, ale my se nepoložili,
hráli jsme až do konce. Výhra nám pomohla i před pohárovým utkáním se Slováckem.
Navíc jsme si už v přátelských utkáních vyzkoušeli, že s ligovými mužstvy můžeme hrát
vyrovnanou partii. Slovácko naposled prohrálo s Pardubicemi, takže lze předpokládat,
že na tom psychicky úplně dobře nebudou. Můžeme tam jen překvapit, ale pojedeme
tam s tím, že šance vždycky nějaká je a chceme se porvat o postup.“ Aleš Schuster,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Po pátečním zápase se zdá, že je
jihlavské prokletí definitivně minulostí. Všechny branky v nastaveném
čase, nešťastné branky po individuálních chybách se zdají být zapomenuty. I když zpočátku tomu
úplně vše nenasvědčovalo. Domácí
byli přece jen o něco více na míči
a penalta proti eskáčku počátkem
druhé půle rezultovala z nedůrazu
na vlastní polovině hřiště. Navíc se
stalo to, co by se stávat žádnému
týmu nemělo, totiž že po brankářem
efektně lapené penaltě je u míče dřív
soupeř a dopraví z dorážky míč do
sítě. Nejvíc to pochopitelně zasáhne
brankáře. Střídání se tentokrát
vyplatila a centrované míče hrály
v prostějovském obratu hlavní roli.
Po jednom centru do šestnáctky
domácí faulovali a byla z toho
penalta, další centr si perfektně
našel Matoušek a před bránícím
soupeřem napálil míč přesně k tyči.
Takový obrat navíc na soupeřově
půdě se samozřejmě velmi cení.

V zítřejším MOL Cupu čeká na svěřence kouče Šustra 1.FC Slovácko
PROSTĚJOV Na co čekali fanoušci 1.SK Prostějov v domácích zápasech s nováčky Fortuna:Národní ligy Blanskem, resp.Táborskem
marně, přišlo nečekaně na Vysočině. Dlouhý počáteční půst
v sezóně 2020/21 skončil v zápase, v němž se to nečekalo. O to
více je zisk tří bodů ceněn. Obzvlášť, když s Jihlavou mají Hanáci už
delší dobu nevyřízené účty, smůly s tímto soupeřem bylo docela
dost. Ani tentokrát to na Vysočině nevypadalo nijak růžově rozehrané, jenže stačily dvě minuty a všechno bylo jinak. Efekt z tohoto
výsledku může pro další boje ještě znásobit vydařené vystoupení
v úterý v poháru na půdě prvoligového Slovácka...

Tomáš KALÁB
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Na straně prostějovského eskáčka
bylo před zápasem jasné, že do utkání
nemůže zasáhnout dvojice hříšníků
Šmehyl a Spáčil, kteří dostali distanc
na dvě, respektive jedno soutěžní utkání. V obraně tak udělal trenér Šustr dvě
změny, kdy na post pravého beka nastoupil Machynek a na stopera se vrátil
kapitán Schuster. Spáčilovo místo v záloze pak obsadil Nigerijec Omale. To
tedy byly tři změny oproti domácímu
utkání s Táborskem. Naproti tomu trenér domácích Aleš Křeček dal důvěru
naprosto stejné sestavě, která v minulém kole „rozstřílela“ Třinec.
Jenže každý zápas není stejný a Vysočina doma vyšla přes aktivní hru v první
půli střelecky naprázdno. Naděje na
úspěšný výsledek se tedy pro Hanáky
přesunula do poločasu druhého, kde
to moment vypadalo na štěstí v neštěstí při chycené penaltě. Hrubá chyba

při dobíhání odraženého míče přesto
přinesla jednobrankovou výhodu domácím.
Zajímavostí tohoto utkání byl fakt, že
na sebe narazily velmi podobné týmy
s podobným vývojem v nedávné době.
Oba prošly v létě výraznou obměnou,
oba výrazně omladily, oba vyznávají
rychlý, agresivní, kombinační fotbal.
Na určitou nezkušenost žehral po
utkání jihlavský trenér Křeček. „Vyrovnávací brance předcházela situace, kdy
byl presující Vedral blízko tomu, aby
gólem ztrestal nedůslednou rozehrávku hostí. Místo toho Prostějov dostal

BYLI JSME
U TOHO

1GOQEGPGD[NCXR¾VGéPÊORQFXGéGTWPCVT¾XPÊMWX,KJNCX÷XčDGEå¾FP¾PQW\G
Foto: www.fcvysocina.cz

míč nahoru a zrodila se hodně zbytečná penalta. Zkušenosti nám samozřejmě chybí a sbíráme je každým zápasem. Věřím, že se i z dnešního utkání
poučíme a do dalšího zápasu budeme
zase zkušenější,“ uvedl po zápase.
Byl to právě fakt, že domácí chtějí hrát
fotbal za každých okolností, který
pomohl eskáčku k obratu. Hrát „do
plných“ je vždycky problém, který
tentokrát Prostějovští řešit nemuseli.
Navíc se ukázala síla rychlých centrů
do šestnáctky a přihrávky nabíhajícím

spoluhráčům ve druhé vlně, což byl
přesný obrázek vítězné branky.
Eskáčko má nyní stejně jako další
týmy druhé ligy delší reprezentační pauzu. Do utkání sedmého kola
F:NL 17. října doma s Vyšehradem
se ale nudit nebude. Už v úterý nastoupí (konečně) ve třetím kole MOL
Cupu na hřišti Slovácka, stihnout by se
zřejmě měla i dohrávka čtvrtého kola ve
Vlašimi. Dost příležitostí na to uplatnit
a případně ještě posílit v Jihlavě nabyté
sebevědomí.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
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PROSTĚJOV První vítězství a zrovna na horké vysočinské půdě! Jen ti
největší optimisté doufali, že po jasném vítězství Jihlavy na půdě Třince
v minulém kole bude bývalý účastník
první ligy k poražení v domácím prostředí. Ale opět se ukázalo, že každý
zápas je úplně jiný. Vše podstatné
proběhlo ve druhém poločase, v jehož
úvodu kopali penaltu domácí. Vysočina šla do vedení, jenže i o vyrovnání
se postarala střela z pokutového kopu.
Rychlá akce eskáčka pak domácí srazila na kolena, takže do konce zápasu
už vyrovnat nestačili. Prostějov se po
prvním vítězství posunul na desátou
příčku druholigové tabulky.
Jako první to zkoušel hlavou Zapletal,
jihlavský gólman s jeho pokusem příliš
starostí neměl. Domácí se dostali do slibné šance až v polovině prvního dějství.
Na levé straně se elegantně uvolnil přes

obránce Vedral, nahrál Červovi, který
z hranice šestnáctky mířil k tyči, Mucha se
ale přesunul včas. Červ nebyl s další střelou proti Muchovi úspěšný ani na podruhé. První půle přinesla hodně nepřesných
pokusů, ale z mírné převahy Vysočina nic
nezískala.
Věci se začaly dít až po změně stran.
Po dvou minutách využil Smejkal laxní přihrávky hostů, důrazem se dostal
až do velkého vápna, kde byl zastaven
Schusterem. Smejkal sám sice kopl
nařízenou penaltu mizerně, jenže
Muchou vyražený míč doběhl nejdřív
Červ a přece jen otevřel skóre zápasu
– 1:0. Trenér Šustr reagoval na situace
dvojím střídáním, když poslal na hřiště
krajní záložníky Juráska a Matouška
místo Langera a Zapletala. Hned vzápětí mělo eskáčko ideální příležitost
k vyrovnání, oblouček zprava osamocený Zikl před brankářem Čížem nezužitkoval, byl už příliš blízko. Zvýšit
naopak mohl opět Červ, s jeho střelou
k tyči si Mucha poradil. Jenže pak po
centru zleva fauloval ve velkém vápně

poměrně zbytečně Horák a druhou
nařízenou penaltu bezpečně proměnil
Kopřiva – 1:1. Vysočinu toto srovnání viditelně zaskočilo a využil toho
Jurásek. Ten si vlevo poradil se dvěma
obránci, odcentroval po zemi do druhé vlny a nabíhající Matoušek poslal
míč přesně ke vzdálenější tyči Čížovy
branky – 1:2. Tentokrát použil dvojité

střídání domácí trenér Křeček, jenže
na pozorně bránící Hanáky nevymyslela nic ani dvojice Jihoameričanů.
Ani v Jihlavě se vypjatý zápas neobešel
naštěstí jen o náznak šarvátky po odpískání, žlutou kartu vyfasoval domácí
Araujo-Wilson.
(tok)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
F:NL najdete na straně 27

Pozápasové hodnocení trenérù
Aleš KØEÈEK - FC Vysoèina Jihlava:
„Zápas jsme si dobře rozehráli, vedli jsme a myslím, že jsme pak zápas i herně kontrolovali. Hráli jsme dobře, za stavu 1:0 jsme měli jednu nebo dvě velké šance, abychom zápas posunuli ještě o krůček dál. Šance jsme dnes bohužel neproměnili.
Soupeř čekal na svoji šanci a ta přišla penaltou. Pak nás z jednoho brejku potrestal
a my už na tento vývoj nedokázali adekvátně reagovat, abychom zápas dovedli aspoň
do remízy. Moc jsme chtěli vyhrát kvůli fanouškům a samozřejmě kvůli sobě...“
Pavel ŠUSTR - 1. SK Prostìjov:
„Věděli jsme, že Jihlava má nový, ale kvalitní tým. Chce se prezentovat hrou s dobrým
držením míče, snaží se o podobný fotbal jako my. V prvním poločase byl soupeř ne
vyloženě lepší, ale na míči jistější. Nevznikla ale žádná velká šance. Ve druhém poločase
jsme se snažili zlepšit hru dopředu, ale naopak jsme zaváhali v rozehrávce a byla z toho penalta. Prohrávali jsme 0:1 a proto jsme se rozhodli reagovat vystřídáním krajních útočníků
a postupně všech útočících hráčů. Musím říct, že střídající hráči přinesli do hry kvalitu
i lepší pohyb. Byla z toho penalta, potom jsme další brankou otočili a zbytek utkání už jsme
si dokázali pohlídat a odbránit. Pro nás je to rozhodně cenné vítězství, zvlášť proto, že Jihlava se bude pohybovat v horních patrech tabulky.“

RYCHLÝ d8\QT"6GPMFQPGNGåÊPCICWéKCOCM¾q
9(ÿ(51Ì. WUOÊX¾UGUVąGNGEXÊV÷\PÆJQIÐNWX,KJNCX÷,CMWD/CVQWwGM
Vystøídali
VHXzYvLFKQL
Prostějov (tok) – Řeč není
v tomto případě o brankářích, kde
se to spíše nabízí, nýbrž o kapitánech. V aktuální sezóně je zatím
jasnou jedničkou Mucha, Brédu
do branky zatím nepustil. Zato
kapitánská páska už putovala
po všech třech rukávech. Vzhledem k rotacím v týmu to zřejmě
bude běžným jevem, Schuster už
své místo na stoperu jisté nemá,
vždycky v základu není ani první
asistent Machynek. Došlo už tedy
i na druhého asistenta Stříže.

8º5.'&-18º5'48+5
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PROSTĚJOVŠumperský rodák má většinu své dosavadní kariéry
spojenou s olomouckou Sigmou, poslední sezóny nabírá zkušenosti v mužském fotbale ve Vítkovicích a Prostějově. Bude-li dvacetiletý záložník Jakub Matoušek (na snímku) uplatňovat v životě
své krédo, může toho nejen ve fotbale hodně dosáhnout. O místo
v základní sestavě musí v konkurenci, která v eskáčku je, tvrdě bojovat, ale svým výkonem v Jihlavě si o něj výrazně řekl.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Málokdo věřil, že první vítězství
v sezóně se zrodí zrovna v Jihlavě. Co
bylo podle vás příčinou úspěchu?
„Na utkání jsme se připravovali celý
týden po utkání s Táborskem, které
jsme už měli zvládnout. Jeli jsme tam
s předsevzetím, že vyhrajeme, chtěli
jsme hrát fotbal. Trenér nás nabádal,
abychom se nebáli hrát, protože nám
jako mužstvu věří. Penalta odpískaná
proti nám nás ještě více nakopla ve snaze být úspěšní, trochu víc jsme otevřeli

hru a chodili do brejkových situací.
Nakonec se to vyplatilo.“
yy Střídal jste ve dvojici s Davidem
Juráskem za nepříznivého stavu právě
krátce po oné penaltě, s čím jste šli na
hřiště?
„Na hřiště jsme šli s pokynem trenéra,
abychom utkání zvrátili. Měli jsme využívat brejkových situací, chodit jeden
na jednoho a dostávat se k centrům
a do zakončení. To se povedlo. Nepolevili jsme, naopak mužstvo obdržená
branka ještě víc nakopla a dotáhli jsme
to až k vítězné tečce.“
yyNějak tak, jak jste měli v pokynech
od trenéra, se zrodila i vítězná branka?
„Důležité bylo, že Martin Zikl stáhl
obránce na přední tyč a já měl tak možnost změnit směr a dostat se tak do správ-

ného prostoru. Soustředil jsem se hlavně
na to, abych míč trefil tak, jak jsem chtěl,
a naštěstí z toho byl gól.“
yy Situace při vítězné brance ale nebyla jediná, kde se osvědčila spolupráce
s Davidem Juráskem?
„Je to tak, našel mě už pár minut předtím ve vápně, obránce mě fauloval
a byla z toho penalta, která znamenala
vyrovnání.“
yy Můžete v krátkosti shrnout svoji
dosavadní fotbalovou kariéru?
„Jsem rodák ze Šumperka, kde jsem
také začínal s fotbalem. Zhruba v třinácti
letech jsem přišel do Sigmy Olomouc,
kde jsem byl do juniorky. Vyhráli jsme
se Sigmou celostátní ligu a juniorskou
celostátní ligu. Následně jsem šel na rok
do Vítkovic, kde jsem okusil druhou ligu,
a teď jsem v létě přišel do Prostějova.“
yy S jakými osobními předsevzetími
jste přišel do Prostějova, co od zdejšího působení očekáváte?
„Rád bych se s týmem umístil na nějakém pěkném místě, to je hlavní cíl.
V osobní rovině bych samozřejmě rád
co nejvíce hrál a měl tak dost příležitostí

pomoci týmu. S tím samozřejmě souvisí
sbírání zkušeností a další zdokonalování.“
yy Nastupujete jako záložník, hrával
jste na více postech?
„Nejlépe se cítím na kraji zálohy, ale hrával jsem i středního útočníka nebo pravého obránce, když bylo potřeba. V tomto
smyslu jsem hodně variabilní.“
yyMíval jste ve fotbalových začátcích
nějaký vzor?
„Jestli myslíte fotbalový, tak ten jsem nikdy neměl. Mým vzorem je každý, kdo
neleží na gauči a maká.“ (úsměv)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

Klenovický Martin Pytela:

DERBY
JAKO
ŘEMEN
I
PŘED
HRSTKOU
DIVÁKŮ
Klenovice rozhodly už v úvodu,
Svozila rozlítily červené
PROSTĚJOV Sobotní souboj 9. kola skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS 2020/2021 hraný v Klenovicích na Hané sliboval parádní podívanou. Do sebe se měli pustit odvěcí rivalové
v podobě domácích a soka z nedalekého Pivína. A jako většinou
to bylo opět derby jako řemen, které však přineslo více emocí,
nadávek a vyhrožování, než-li kvalitního fotbalu. Kvůli vládním
opatřením a epidemiologickým opatřením se na zdejším stánku
mohl tento třaskavý souboj odehrát jen s padesáti diváky.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Zápas měl být vyrovnanou záležitostí.
Oba týmy se nachází zhruba ve středu
tabulky druhé nejvyšší krajské soutěže,
i když se jim v posledních kláních dařilo
odlišně. Zatímco Klenovice zapsaly dvě
porážky, Pivín si z posledních dvou utkání odvezl čtyři body. Přesto však nenaplňuje očekávání a ani Klenovice dosud
nejsou v tabulce tak vysoko, na co herně
mají. Bylo tak jasné, že se budou oba
týmy chtít vytáhnout.

9ÙYRM]½SDVX
Úvod byl v režii Klenovic na Hané, které brzy vedly 2:0, a to i díky standardce,
kterou později rozporoval pivínský trenér. Pivín dlouho nemohl najít recept
na obranu soupeře a zprvu přibývaly
jeho střely spíše poskrovnu. Nakonec ale
do konce poločasu dokázal pravidelně
ohrožovat branku Klenovic na Hané.
Ty zhruba po 25 minutách hry načas
vypnuly a nechaly soupeře hrát. Pivín si
posléze vypracoval šance, ale nevyužil je.
Druhý poločas se nesl ve znamení spíše
méně záživné podívané. Šancí už tolik
nebylo, brzy se navíc hosté dostali do pouhých devíti lidí v poli. Zatímco pak v deseti
nejednou soupeře potrápili, v devíti už se
do zakončení prakticky nedostali. A jelikož
se ani Klenovice dopředu už moc nehnaly,
z utkání se stala ťukaná mezi šestnáctkami.
Přesto je nutné přiznat, že si Pivín v kolonce
skóre nulu po průběhu utkání nezasloužil.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Utkání začalo zostra. Už ve 2. minutě naskakoval na hlavičku Dreksler, ale minul.
Následně se poněkud neočekávaně rozhoukala siréna, ale hráče na rozdíl od některých diváků z koncentrace nevyvedla. A tak
Dadák poslal dlouhý balon na Zapletala,
kterého ale předběhl brankář. Hned poté
se navíc před bránou dostal k odraženému míči Pytela, balon doslova napral do
brankáře. V osmé minutě se pak Večeřa na
druhé straně marně natahoval po průnikové nahrávce. V 10. minutě už se ale skóre
měnilo, z přímého kopu se trefil Martin
Dostál do levého růžku – 1:0. Klenovice
zatlačily, a zatímco po nebezpečném pokusu Dostála z úhlu obrana situaci zachránila,
následně už to bylo 2:0. Martin Pytela se
totiž po další střele Dostála dobře zorientoval před bránou a poslal míč mimo dosah brankáře. Snížit mohl Ježek, ale trefil
vyjetého brankáře. Poté se šance střídaly.
Zajímavou střelou z voleje se po kopu
Svozila prezentoval Valtr, na druhé straně
po rohu Drekslera mířil tentokrát Pytela
vedle. Hlavně se však na hřišti i v hledišti přiostřovalo. Oba týmy zkoušely, co
rozhodčí ještě pustí. A nemusely zkoušet
dlouho, v 16. minutě tak viděl hostující
Svozil nejprve žlutou a před poločasem
i červenou kartu, po níž se stihl sprostě
pohádat s půlkou publika. To ale mohlo
oceňovat hlavně útočnou hru. Blýskl se
třeba Všianský patičkou na Rozehnala, ve
33. minutě Bartoník dobrou ranou k tyči
prověřil Horáka, z dálky to pak zkoušel
Martin Svozil. Před přestávkou se ještě
jednou připomněl Ježek, který utekl obraně, ve 42. minutě pak Pivín zazdil velkou
šanci, kdy Večeřa neproměnil Bartoníkovu nabídku před poloprázdnou bránu.
S poločasem se pak rozloučil Všianský
ránou z dálky do brankáře.
Druhá půle už tolik zajímavých momentů
nepřinesla, alespoň ne těch herních. I když

Å/LGLQDVHEHMHQñWĨNDOL´

KLENOVICE NA HANÉ To byla ale
divočina. Utkání Klenovic s Pivínem
se místy zvrhávalo v nekonečný tok
tvrdých zákroků a nadávek ať už od
diváků či samotných hráčů a realizačního týmu. Bylo ale k vidění i pár pěkných momentů. Zatímco na straně
hostí se o ně staral zejména Jan Ježek
nebo Radim Večeřa, u domácích to
FOTOGALERIE
byl zejména Martin Pytela (na snímklikni na
BYLI JSME
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ku). Ten měl v prvním poločase obU TOHO
rovské šance a nakonec se mu jednu
-NGPQXKEGU2KXÊPGOVQLGXåF[JQFP÷CMéPÊWVM¾PÊ8VQOJNGPGEJ[D÷N[QUVTÆ
podařilo proměnit. Gól to sice nebyl
UQWDQLGCPKéGTXGPÆMCTV[
Foto: Michal Sobecký
vítězný, ale „pojistkový“, poslal Klezprvu to tak nevypadalo. Trajer mohl vyu- demických opatření. Přitom na tohle novice do trháku a uklidnil je.
žít špatnou rozehrávku soupeře, ale netrefil. Hodně aktivní byl posléze Večeřa. Ten
nejprve ve 49. minutě obešel Césara, ale
neproměnil, aby následně v 58. minutě
trestuhodně minul z dobré pozice. Klenovice se naopak do šancí dostávaly pomálu.
Situaci s udržením skóre jim ale poněkud
usnadnilo vyloučení Trajera. Ten se začal
dohadovat s rozhodčím, načež ho sudí
poslal do sprch. Znamenalo to, že šance
Pivína na srovnání nebo aspoň na snížení
padly prakticky na nulu. Od té doby byly
Klenovice všude dříve, častěji na míči
a dostávaly se znovu do šancí, i když místy je přehrávaly. V 60. minutě tak diváci
viděli ťukanou domácích zakončenou
pěknou, leč nepřesnou střelou Drekslera.
V 74. minutě naopak Bartoník těsně nestihl průnikovou nahrávku. K vidění byla
ještě snaha o kombinaci mezi Konupkou
a Svozilem, ale navrch měli pochopitelně
domácí. A tak po centru na Drekslera přišla jeho hlavička k tyči a bylo definitivně
rozhodnuto. Přesto hosté mohli ještě ke
konci korigovat, Grepl musel na poslední
chvíli míč vykopávat z brankové čáry. Ani
kosmetické úpravy se však nakonec Pivín
nedočkal.

2VREQRVWXWN½QÉ
Nenápadný ale velmi důležitý člen
týmu, to je Tomáš Rozehnal. Typický
hráč směrem dozadu, spolehlivý, dobrý
v rozehrávce. V utkání byl hodně vidět,
zejména jeho klid přispíval k tomu, že
Klenovice dokázaly založit řadu útoků
a samy nakonec neinkasovaly.
=DMÉPDYRVWGXHOX

Smutnou skutečností bylo, že na zápas
mohlo jen 50 lidí, a to z důvodu epi-
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utkání by nepochybně přišlo mnohem více lidí, pokud by mohli. Nepříjemným „vylepšením“ byl taky prudký vítr. Ten hodně vychyloval balóny
a poslal na hřiště taky spršku listí. Rozhodčí sílu větru poznal ostatně taky na
vlastní kůži. V 76. minutě mu uletěla
žlutá karta. Naštěstí ne moc daleko.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Třaskavá. Chvílemi to vypadalo, že se
do sebe fanoušci pustí. Nebo do Jaroslava Svozila mladšího, který se sprostě
dohádal s některými fanoušky a jednomu sliboval ránu. Zajímavá podívaná
byla, když se o poločase příznivci Pivína
dožadovali rozhodčích, aby vysvětlili
své pískání. Druhý poločas zklidnění
nepřinesl, až snad vyloučení Trajera,
kterému se výrok rozhodčího pranic
nelíbil. Utkání bylo celkově hodně vyhrocené a je malý zázrak, že ho všichni
přečkali jakž takž ve zdraví.

Michal SOBECKÝ

ƔƔ Trenér Horák tvrdil po utkání, že
zejména druhý poločas nebyl o fotbale, ale spíše o nervech. Souhlasíte?
„Naprosto. A já bych rovnou řekl, že už
od první minuty. Dva góly jsme sice dali
ještě ve chvíli, kdy se hrálo jedenáct na jedenáct. Oni už od začátku nastoupili spíše přehecovaní. Neviděl bych v tom nic
zákeřného, to ne. Ale byli přemotivovaní
a myslím, že na to dost doplatili.“
ƔƔ Vy jste si s kluky neříkali, že to je
Pivín, že ho musíte rozbít nebo něco
takového?
„My jsme si to samozřejmě říkali, ale ještě
jsme k tomu, zřejmě na rozdíl od soupeře,
dodali důležitou informaci nenechat se
vyhecovat, nemluvit moc, nemluvit s rozhodčími. A taky nekecat a všímat si hry.“
ƔƔ Vy jste tam měl obrovskou šanci
apakgól.Mohlbystehozrekapitulovat?

Foto: Michal Sobecký

„Jsem rád, že nemluvíme o té šanci.
(úsměv) Viděl jsem prostě, že tam ten
míč dost skáče a ve vápně se nikdo moc
nedokáže zorientovat. Všichni se tam
nějak zvláštně motali. Tak jsem se do
toho snažil prásknout a zároveň to tlačit
do země, abych nepřestřelil. A ono to
dopadlo poměrně dost pěkně, takže spokojenost.“
ƔƔ Šancí jste tam měl víc. Litujete, že
to tam ještě nepadlo?
„Lituji hlavně té první. U mě to tak je, že
když se ocitnu ve stoprocentní šanci, kdy
si můžu vybrat, co udělám, tak se myšlenky střetnou, a dopadne to tak, jak to
dopadlo. Prostě katastrofa.“ (smích)
ƔƔ Příště vás čekají Otaslavice.
Jak na ně?
„Tým znám dobře i některé hráče. A vím,
že jsou individuálně moc šikovní. Musíme si tedy dát pozor na jejich nejlepší
hráče a snažit se je vymazat ze hry. A taky
se musíme snažit o lepší výkon, než jsme
podali dneska. Protože si nejsem jistý, zda
by na ně stačil. Otaslavice šlapou, očekávám v nich kvalitního soupeře.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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„Jsem rád, že to mám za sebou. Já tyhle zápasy nemám rád.
Nijak zvlášť jsem s kluky nerozebíral, že je to Pivín, protože by
z toho byli zbytečně nervózní. Rozhodly rychlé dva góly. Dali
jsme je, vedli dva nula a z naší strany to bylo všechno. Kdyby
Pivín do poločasu vedl 3:2, nemohli bychom říct ani půl slova.
Ježek šel třikrát sám na gólmana, to jsme zaspali. Myslím si taky,
že utkání hodně ovlivnil vítr. V podstatě bych řekl, že ani hrát
s větrem nebyla výhoda. Druhá půlka už nebyla o fotbale. Byla
tam vyloučení, která nemůžu komentovat – nic jsem neviděl.
Ale co jsem viděl, bylo to druhé, kdy stojí metr a půl od rozhodčího a nadává mu, tak se pak nemůže divit. Samozřejmě si může
říct něco k metru rozhodčího, k tomu, co odpíská, ale nemůže
stát metr od něj a nadávat mu. Po druhém vyloučení Pivín totálně rezignoval a chtěl to už jen nějak odkopat.“

-DURVODY692=,/s6RNROY3LYÉQÈ
„Domácí vyhráli zaslouženě, celý zápas byli lepší. Já bych ale chtěl, aby to tam bylo
celé, jak to říkám, jo? Dařila se jim ve čtrnácti kombinace celkem, ve čtrnácti nás
trochu přehrávali. Hráč Klenovic, nevím teď ani kdo, nás poslal do devíti. Nevím
za co. Když tady tak čtu, tak to je tak na trestné oznámení proti rozhodčímu! Ale
nebudu si stěžovat, napište, že si Klenovice zasloužily vyhrát, protože v devíti proti
čtrnácti se hrát nedá... Kdo to viděl a byl soudný, tak to uzná. První branka byla
z vymyšleného trestného kopu. A trestání přestupků za žluté karty. Svozil se hádá
s Dadákem před tribunou. Svozil dostane žlutou a Dadák nic, přitom on útočí na
rozhodčího. Taxativní karty za držení bez žlutých karet, byl to tendenčně řízený
zápas. Ale přesto domácí zaslouženě vyhráli. Počkali si na nás, vyloučili nejlepšího
hráče. A i v deseti se třepali, tak radši ještě vyloučili Trajera. Tady je video, budeme
tedy žádat svaz o přešetření. Tohle je podruhé, co se to tu stalo. Před dvěma lety
nám udělali tři vyloučené, teď dva. Já už se tomu směju. Nemá to cenu. To je tak na
skončení s fotbalem tohle!“

Sokol v Pivíně
3:0
9. kolo I.B třídy Olomouckého KFS, skupina A

Sokol Klenovice

Zapletal
Pytela

Vladimír
HORÁK

M. Dostál

Martinec

Večeřa

Jaroslav
SVOZIL st.

Valtr

O. Dostál

Vrba
Cesar

Horák

Všianský

Fürst

J. Svozil

Trajer

Dreksler

Frys

Dadák

Branky: 10. M. Dostál, 13. Pytela, 80. Dreksler
Střely na branku:
Střely mimo branku:
Žluté karty: 50. Dreksler

3

Rohové kopy:

M. Svozil

Petržela

Rozehnal

Ježek

KLENOVICE

9
5

3 : 0

PIVÍN

Sedlák

Branky: -

( 2 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Milek – Chládek, Spurný

Střídání: 70. T. Zbořil za Zapletala, 70. Grepl za Fryse,
75. Pokorný za M. Dostála, 83. Holub za O. Dostála

Diváků: 50 Střely mimo branku:

Žluté karty: 16. J. Svozil, 17. a 63. Trajer, 25. Bartoník

4

Rohové kopy:

5
7

Červené karty: 35. J. Svozil, 63. Trajer

Střídání: 22. Bartoník za Martince, 46. Pospíšil za Sedláka, 66. Konupka za Večeřu
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

na nás znát nervozita,“
DŮLEŽITÉ BODY ZŮSTALY VE SMRŽICÍCH „Byla
SíL]QDODXWRUKDWWULFNX
Jesenec-Dzbel dlouho vzdoroval, domácí rozhodli v poslední půlhodině

SMRŽICE Deváté kolo skupiny„B“ Lion sport I.B třídy Olomouckého
KFS svedlo ve Smržicích souboj dvou celků z Prostějovska, když se
proti domácím postavilo mužstvo z Jesence-Dzbelu. Teplota byla
venku sice ideální, ale nárazový boční vítr signalizoval, že bude dělat
po celý zápas komplikace. Smržice potřebovaly akutně získat tři body a od začátku duelu si za nimi šly. Jejich převaha ale střelecky nebyla dlouho využita. Diváci tak byli v napětí více než hodinu zápasu. Pak
se ale podařilo svěřencům trenéra Zbožínka dostat do zaslouženého
vedení, a to už do konce zápasu nepustili.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Při pohledu na tabulku nejnižší grupy
krajských soutěží bylo jasné, že mírným
favoritem duelu budou hosté z Jesence,
kterým se na startu sezóny dařilo pravidelně sbírat body, zatímco domácí ztráceli většinu zápasů těsným výsledkem.
Při pohledu na hřiště ale bylo vidět, že
Jesenec nepřijel zcela v kompletním
počtu, takže se dalo očekávat, že se role
favorita otočí.

9ÙYRM]½SDVX
Hned začátek zápasu ukazoval, že Smržice nepomýšlejí na nic jiného než na výhru. Od začátku hýřily aktivitou směrem
dopředu a snažily se i za pomoci bočního větru, který jim hrál více do karet,
dostávat do vážných příležitostí. Drtivá
většina hry i šancí se tak odehrávala na
polovině hostí, ale na poločasovém výsledku to vidět nebylo. Hosté ukázali
svou produktivitu, když se ze své první
návštěvy domácího vápna dostali do vedení. Domácími to sice na chvíli otřáslo,
ale za chvíli se vrátili ke své kombinační
hře, kdy hostům míč moc nepůjčovali.
Dlouho ovšem bez kýžené branky, které se ale přece jen v první půli dočkali.
Remíza tak byla především pro hosty po
poločase hodně uspokojivá. Ve druhé
půli bylo jasné, že mírnou výhodu povětrnostních podmínek budou mít hosté.
Aktivita ale zůstala na straně domácích
a pokračovali ve velkém držení míče
i v půli druhé. Jak čas plynul, bylo čím
dál více jasné, že zřejmě rozhodne druhá
branka. Ta se podařila vstřelit domácím
a nedlouho poté vedení také navýšit.

klikni na
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První dvě velké šance měla domácí
družina, ale obě dokázala zblokovat
hostující obrana. Hosté hned z první
šance ukázali, jak by se mělo zakončovat. Chybu v obraně dokázal využít
Poles, který si potáhl míč a uklidil ho
k zadní tyči Adamíkovi branky – 0:1.
I dál měli ale více ze hry muži okolo
trenéra Zbožínka. Jenže dvě obrovské
Vernerovy šance dokázal zlikvidovat
brankář Hensl. Navíc moc nechybělo
a Jesenec utekl na rozdíl dvou branek,
střílený centr Dominika Lišky skončil
po teči jednoho z bránících hráčů jen
těsně za levou tyčí. Vyrovnávacího gólu
se dočkali domácí hráči po půlhodině
hry. Centrovaný míč zastavil vítr přímo
u Kotlára, který prvním pokusem na
brankáře nevyzrál, ale dorážka už byla
pouhá formalita – 1:1. Za minutu mohl
skóre tentýž hráč i otočit, jenže jeho
technickou střelu zase vytáhl brankář
Hensl. Důležitý moment přišel také
vinou zranění, kdy musel hostující stoper Burian opustit hřiště po nešťastném
došlapu. Na konci poločasu vyzkoušel
pozornost domácího brankáře Poles
z trestného kopu, ten byl však připraven
zasáhnout.
Druhý poločas začal poměrně hekticky
a na obou stranách se střídaly chybné
rozehrávky. První vážnější šanci měli
hosté. Po rohovém kopu měl brankář
velké štěstí, že míč skončil přímo pod
ním. Další šanci měli domácí, i když se
míče ani nedotkli. Riskantní malá domů
na slepo málem skončila až v brance
Hensla. Hluchou pasáž ukončila pětašedesátá minuta. Martin Liška se prodral až do vápna, ale z úhlu už pouze
trefil domácího brankáře. Ten nelenil
a hned vyslal své útočníky do protiakce.
Kalandřík se ocitl sám na levé straně

Robin Kotlár

SMRŽICE Osm kol bez branky, v devátém ale rovnou hattrick. To se podařilo v regionálním derby smržickému
Robinu Kotlárovi (na snímku) proti
Jesenci. Na velmi důležitém tříbodovém zisku má tak tento ofenzivní hráč
lví podíl. Kromě tří branek ještě také
větral obranu a další dvě mu dokázal
vytáhnout hostující brankář Hensl.
I přes výhru ale nebyl hrdina zápasu
zcela spokojen.

A i když se hostům ještě podařilo snížit,
domácí místo zatažené obrany přidali
další dvě branky a zápas dohráli v relativním poklidu.

Jan FREHAR
6WDYSÔHGYÙNRSHP
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a bombou na přední tyč hodně zaměstnal brankáře hostů, který si připsal další
brilantní zákrok. Po rohovém kopu už
byl ale i on bezmocný. Obrana Jesence
nedokázala míč odkopnout pryč a na
konci krásné kombinace stál Štěpán
Verner, který neměl složitou úlohu dopravit míč do sítě – 2:1. O chvíli později
bylo v domácím táboře ještě veseleji.
Centrovaný míč Kratochvíla si skvěle
našel Kotlár a levou nohou přidal svou
druhou branku v zápase – 3:1.
Už to vypadalo, že je zápas rozhodnut.
Domácí drželi svého soupeře daleko od
branky. Jenže čtvrthodiny před koncem
si postavil míč k přímému kopu ze zhruba
pětatřiceti metrů hostující kapitán Poles
a lépe už vypálit nemohl. Prudký projektil
dopadl až pod víko domácího brankáře
a bylo zaděláno na drama – 3:2. Drama
ale velmi brzy utnul domácí kapitán Klus.
Do otevřené obrany se dostali domácí
v hojném počtu a Klus dokončil práci
útočníků z dorážky – 4:2. Šanci na drama
poté spálil Burget, jehož hlavička z těžké
pozice branku nenašla. Tečku za zápasem
tak udělal svým třetím gólem Kotlán,
když mu míč znovu perfektně nachystal
střídající Kratochvíl – 5:2. Poslední minutky už tak byly pouhou formalitou.

Foto: J. Frehar

ƔƔ Dokázal jste vstřelit hattrick a i mimo
kými zákroky. A ani jedna z pěti branek to jste byl hodně vidět. Jak jste viděl svoje
určitě nejde na jeho vrub.
branky?
„První branku se mi podařilo dobře odhadnout, když se míč zastavil ve větru, vyplul
=DMÉPDYRVWGXHOX
jsem tam sám před brankářem, tam už nebyl
problém napodruhé míč dostat do branky.
Největším problémem zápasu byl jistě U druhé jsem dostal výborný míč z levé
nepříjemný vítr, který si s míčem často strany a podařilo se mi ho levačkou uklidit
pohrával, a chvílemi nikdo nevěděl, kam do branky, zaplaťpánbůh. (smích) Třetí gól
doopravdy spadne. K vidění tak byla jsem po přihrávce na malé vápno musel dát.
spousta nepřesných autů a rohových Taková loženka se proměňovat musí.“
kopů, které ale byly někdy paradoxně ƔƔ Pro vás to jsou velmi důležité body,
nebezpečnější než bez větru. Velmi zají- věříte, že se touto výhrou odrazíte ke
mavě řídil zápas také sudí, který hodně zlepšeným výkonům?
nechával hru plynout a hraniční zákroky „My jsme paradoxně prvních šest zápasů
povětšinou pouštěl. Pro průběh hry však odehráli daleko lépe než poslední čtyři, ale ty
jen dobře, celkově utkání opravdu zvládl. body jsme zkrátka nezískávali. Teď je u nás
taková lehká deka a snažíme se to dohánět
bojovností. Z prvních kol jsme měli mít
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ patnáct bodů, teď jsme nemuseli řešit takové
starosti a mohli jsme hrát daleko více v klidu.
Velice poklidná. V krásném areálu ve I když jsme vyhráli, myslím si, že nervozita
Smržicích byla na lavičkách spousta musela být vidět.“
místa a diváci dílem pandemie i nepří- ƔƔ V první půli, když jste měli boční
jemného větru dodrželi také předepsané vítr spíše na své straně, jste ho nedokámaximum padesáti osob. Na hřišti se zali využít, a i přes své šance jste vstřetaké nic převratného nedělo. Oba celky lili jediný gól, co v koncovce chybělo?
hrály poměrně v klidu a přílišné emoce „V první řadě musím pochválit hostujícího
brankáře. Chytal opravdu výborně a mysmezi oběma tábory se nekonaly.

Foto: Jan Frehar
lím si, že minimálně čtyři jasné góly dokázal chytit. Hrozně moc nám chybí Martin
Luža, který je zraněný. On je pro nás klíčový útočník, na kterém to vepředu stavíme.
Naštěstí už se nám z karantény vrátili bratři
Vernerové, kteří nám hodně pomohli. Klid
v tom zakončení nám ale moc chybí, a to
všem.“
ƔƔ Jak moc zápas ovlivňoval ten boční
vítr, který si kolikrát s míčem hodně
pohrál?
„Vítr si při nárazech dělal, co chtěl. Bylo to
ale pro obě mužstva stejné. Nám pomohl
u první branky, kdy mi náraz zastavil míč
přímo pod nohama. Bylo to ale znát hodně, každý míč vzduchem neletěl zcela přirozeně a obě obrany si musely dávat velký
pozor.“
ƔƔ Na začátku jste hrál na pravé straně,
po půlhodině jste se přesunul na hrot.
Bylo to předem domluvené nebo šlo
o změnu taktiky během zápasu?
„Na to se musíte zeptat trenéra, ale bylo to
spíše kvůli vývoji utkání. Na pravé straně
jsem byl hlavně nevyužitý a kouč se snažil
něco změnit. Na lajnu tak šel mladší klučina,
který toho odběhá víc než já, už přece jen
nejsem nejmladší. (smích) A taky nám ta
změna pomohla.“
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Na straně domácích nemůže být pochyb
o autoru hattricku Robinu Kotlárovi.
Ten dělal velké problémy už v první
půlhodině na pravé straně zálohy a po
přesunu na hrot začal být nebezpečný
i pro hostující branku. Z hostujících hráčů zahrál velmi dobře Poles, ale nejvíce
vynikal i přes pět inkasovaných branek
brankář Hensl. Ten dlouhou dobu držel
naděje Jesence na bodový zisk fantastic-

Jan FREHAR
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„Teď jsem ve špatné situaci, kdy se nám zranili někteří hráči. Já jsem mimo,
kapitán Čížek, Tichý a další hráči chybí. Ještě včera jsme nevěděli, zda to
vůbec dneska poskládáme. Včera se navíc naštval trenér Tichý, který řekl,
že končí. Je otázkou, co bude dál. Já byl vybrán, že mám mužstvo vést dnes
a příští týden, ale nemůžu sedět na dvou židlích, když trénuji v Konici. To
bude muset také výbor vyřešit. Nemám klukům co vytknout. Makali, dřeli,
domácím to nedali úplně zadarmo. Prohráli jsme se soupeřem, který byl
efektivnější i lepší a zaslouženě vyhrál. I přes porážku ale můžeme odjet
domů se vztyčenou hlavou.“

„Utkání ovlivnil velmi silný vítr, který hrál v první půli spíše pro
nás, ale nedokázali jsme toho pořádně využít. S celkovou hrou
jsem v první půli spokojený nebyl. I když jsme šance měli, výkon nebyl dost dobrý, měli jsme se dostat do vedení. Ve druhé
půli se náš výkon zvedl. Rozhodují samozřejmě branky, které
když naše mužstvo dá a potřebuje je jako sůl, dokáže se uklidnit a hraje se mu o hodně líp. Spokojený jsem se třemi body, ale
podle mě jsme měli vést už po první půli, zápas by pro nás byl
klidnější.“

TJ Smržice
Jesenec-Dzbel
5:2
9. kolo Lion sport I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny B
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Branky: 32., 66. a 86. Kotlár, 67. Verner Š., 82. Klus
Střely na branku:

SMRŽICE
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5 : 2 JESENEC-DZBEL

Trnka

Žouželka

Branky: 10. a 76. Poles

( 1 :1)

Střely na branku:

Střely mimo branku:

7

Žluté karty: -

Střídání: 46. Obručník za Studeného, 66. Vyroubal za Plevu,

Rohové kopy:

Burian

Tichý

Adamík

Rozhodčí: Rosskohl — Břečka, Švancara

74. Kratochvíl za Vernera, 87. Tomiga za Kotlára

Diváků: 47 Střely mimo branku:

Žluté karty: 20. M. Liška
Střídání: 38. Laštůvka za Buriana, 81. Hradil za Laštůvku

6

Rohové kopy:

5
5

´
menicko

´
´
zapasove

SSPM U12 – jih:
10. kolo, neděle 11. října, 10.00 hodin: Boskovice – 1.SK Prostějov (hřiště Letovice)

SSPM U13 – jih:
10. kolo, neděle 11. října, 10.00 hodin: Boskovice – 1.SK Prostějov (hřiště Letovice)

06l/8
8. kolo, sobota 10. října, 12.00 hodin: Sigma
Olomouc – 1.SK Prostějov (hřiště FK Nové
Sady)

8. kolo, sobota 10. øíjna, 10.00 hodin:
Sigma Olomouc – 1.SK Prostìjov (høištì
FK Nové Sady)

06l/8

MSDD sk. E ml.:
10. kolo, neděle 11. října, 12.15 hodin: 1.SK
Prostějov „B“ – Vsetín (areál Olympijská, Prostějov)

MSDD sk. E st.:
10. kolo, neděle 11. října, 10.00 hodin: 1.SK
Prostějov „B“ – Vsetín (areál Olympijská, Prostějov)

MSDL ml.:
10. kolo, sobota 10. října, 12.45 hodin:1.SK
Prostějov – Baník Ostrava „B“ (hřiště Olympijská, Prostějov)

MSDL st.:
10. kolo, sobota 10. října, 10.30 hodin:1.SK
Prostějov – Baník Ostrava „B“ (hřiště Olympijská, Prostějov)

06'l6.83,1$c%p
6. kolo, neděle 11. října, 13.00 hodin: Vlkoš
– Držovice (11.00), Uherský Brod – Mostkovice, Protivanov volný los

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV, SKUPINA
„B“:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00 hodin:
Zdětín – Vilémov (sobota 10. 10., 15.00),
Hvozd – Luká (sobota 10. října, 15.00), Protivanov „B“ – Přemyslovice (sobota 10. 10.,
15.00), Kladky – Brodek u Konice „B“, Čechy
pod Kosířem volný los

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00 hodin:
Čechovice „B“ – Želeč (sobota 10. 10., 15.00),
Olšany u Prostějova – Bedihošť (sobota 10.
10., 15.00), Kostelec na Hané „B“ – Otaslavice
„B“, Pavlovice u Kojetína – Biskupice, Brodek u
Prostějova „B“ volný los

PØEBOR OFSII. TØÍDA PROSTÌJOV:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00 hodin:
Vrahovice – Tištín (sobota 10. 10., 15.00), Nezamyslice – Držovice (sobota 10. 10., 15.00),
Výšovice/Skalka – Kralice na Hané „B“, Určice „B“ – Plumlov „B“, Brodek u Prostějova –
Němčice nad Hanou, Ptení – Brodek u Konice,
Dobromilice – Vícov

LION SPORT
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
10. kolo, sobota 10. října, 15.00 hodin:
Moravský Beroun – Smržice, Jesenec-Dzbel –
Loštice, Haná Prostějov – Kožušany

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00 hodin:Otaslavice – Klenovice (sobota 10. 10., 15.00),
Želatovice „B“ – Mostkovice, Pivín – Vrchoslavice

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00 hodin:
Plumlov – Beňov (sobota 10. 10., 15.00),
Kojetín-Kovalovice – Určice (sobota 10. 10.,
15.00), Nové Sady – Čechovice (neděle 11.
10., 10.00), Opatovice – Kostelec na Hané
(neděle 11. 10., 10.00), 1. HFK Olomouc „B“
– Protivanov

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00 hodin: Konice – Haňovice

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00 hodin: Jeseník – Lipová (sobota 10. 10., 15.00), Zábřeh –
Kralice na Hané.
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Clean4you krajský
přebor mužů

PROSTĚJOVSKOVdevátémkoleClean4youkrajskéhopřeboruOlomouckéhoKFSsidvatýmyzProstějovska
připsaly ztrátu, a to všech bodů. Kralice na Hané opět vysoko padly a propast se pod tímto týmem rozevírá stále
více. Lipová je na druhou stranu stále těsně pod špicí, a to i přesto, že tentokrát dostala nezvykle čtyři branky.
Statistiky z utkání a výsledkový servis najdete na straně 27.

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOVSKO Deváté kolo I.A třídy skupiny B přineslo tentokrát velmi divoké výsledky. Nejvyrovnanější zápas
proběhl mezi Plumlovem a Kojetínem. Plumlov nakonec souboj dvou týmů bojujících o přežití zvládl lépe, přesto trenér
Matoušek viděl jedno„ale“.To v Určicích jich nejspíš bude víc a k tomu nehezké vzpomínky, Kostelec na Hané je přejel rozdílem třídy a posouvá se nově tabulkou vzhůru. Čechovice se pak dostaly na vlnu výher a dobývají zpět ztracených pozic,
soupeři nasázely šest branky. Naopak Protivanov po solidních výsledcích nezvládl emotivní zápas a odešel s prázdnou.

(2:1)

3:4

bulce je nijak ztráta bodů neohrožuje.
Želatovice se s Lipovou střetly v situaci, kdy v posledních třech zápasech
dovedly utkání do penalt. A rozhodně ukázaly, že si na ně Lipová musí
dát pozor. Přesto ale svěřenci Pavla
Růžičky po prvním poločase vedli.
„Byl to vyrovnaný zápas. Po první
půli jsme vedli. Druhý poločas jsme
ale nezvládli,“ uvedl trenér Lipové
a dodal příčiny prohry. „Byly to chyby, individuální chyby. Ale nedařilo
se nám ani celkově jako týmu,“ dodal
Pavel Růžička. Zápas podle jeho slov

-TCNKEGPC*CPÆ XéGTXGPÆO éGMCLÊèGMCLÊ
PC RTQNQOGPÊ DÊFPÆ UÆTKG <CVÊO CNG OCTP÷
Foto: Michal Sobecký

Pěkné výsledky i solidní hra. To
je v posledních sezónách doména
fotbalové Lipové. Té se daří i v letošním ročníku krajském přeboru.
A neustále bojuje o špici tabulky.
Tentokrát ale tým trenéra Růžičky klopýtl, proti Želatovicím sice
třikrát skóroval, stejně ale prohrál.
Hráče Lipové to ale zase tak mrzet
nemusí, vzhledem k postavení v ta-

SK LIP
(%ä'.

3:1

a bylo to znát, vypomohl při standardkách. Dostali jsme pak možnost
penalty, kterou jsme proměnili. Poté
Neoral vybojoval míč a z nějakých
dvaceti metrů zavěsil,“ řekl Petr
Ullmann, který na novou akvizici v
týmu nešetří chválou. V 90. minutě pak výhru potvrdil po nahrávce
Jaromíra Krásy Kamený. I tak ale
měla Konice co dělat, výhra se nero-
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SK Jesenec-

Statistiky z utkání
a výsledkový servis
I.A třídy, skupiny „A“
najdete na straně 27

MSDŽ skupina B

Dohnal – Stach, Jaroslav Dočkal,
Zábranský, Tomíček (68. Vláčil),
Ruský, Götzel.
Trenér: Roman
Götzel.
Hanáci nastoupili na těžkém, blátivém terénu proti mužstvu Doloplaz. Domácím toto „blátíčko“
vyhovovalo a lépe se na něm pohybovali. Už v 6. minutě přečíslili obranu Hané a střelou Dočkala
zblízka šli do vedení. Hanákům
chvíli trvalo, než se s terénem se-

známili, ale v 16. minutě se obranou domácích probil Cibulec
a prudkou střelou vyrovnal na
1:1. V prvním poločase měla obě
mužstva několik šancí, ale brankáři a terén byli proti. V 58. minutě
faulovali hosté v pokutovém území a nařízenou penaltu Zábranský
proměnil – 2:1. V posledních dvaceti minutách se vrhli Hanáci do
útoku, ale žádná šance neskončila
vyrovnáním. Naopak domácí vy-

„Nedokázali jsme se vyrovnat s těžkým podmáčeným terénem a proti
motivovanému a fyzicky dobře připravenému soupeři jsme se nedokázali prosadit. Soupeř měl dnes
větší touhu po vítězství a zaslouženě nás porazil.“
(sob)

Hodnocení trenéra Hané
Daniela Koláře:

užili v 90. minutě brejku a Kovaříkem uzavřeli skóre na 3:1.

PROSTĚJOVSKO Páté kolo skupiny„B“ Moravskoslezské divize žen nepřineslo pro regionální mužstva
nic pozitivního. V sobotním duelu se nepodařilo na bodové zisky navázat hráčkám z Protivanova. V
Bezměrově na soupeřky ve druhé půli nestačily a zaznamenaly tak první porážku v letošní sezóně.V neděli dopoledne se nezadařilo ani Mostkovicím, které padly na domácí půdě sVlkošem, trenéra Ondřeje
Milara výkon hrubě nepotěšil. Držovice čekal v neděli odpoledne těžký protivník z Holešova a pro družinu trenéra Jetela to znamenalo krutou porážku.

– 16. Tomáš Cibulec. Rozhodčí: Němec – Kundrát, Labaš. Žluté
karty: Sladký, Ruský, Dohnal (D).
Diváků: 50.
Sestava Haná Prostějov: Marák –
Jančiar (72. Strouhal), Macourek,
Kumstát, Světlík – Hladký, Typner,
Krupička, Jakub Novák (84. OhlíHaná
(1:1)
dal) – Cibulec, Zatloukal.
3URVWđMRY
Trenér: Daniel Kolář
Branky: 6. Jaroslav Dočkal, 58. Ja- Sestava Sokol Doloplazy: Konar
kub Zábranský, 90. Lukáš Kovařík – Sladký, Kovařík, Martin Dočkal,

5:2

(01:1)

Dzbel
dila lehce. „Soupeř měl velmi dobrý
tým, byl to rozhodně jeden z nejlepších, se kterým jsme za poslední Více v rozhledně na straně v35!
dobu hráli,“ vyzdvihl Chomoutov
Sokol
Doloplazy
Petr Ullmann
3:1

PROSTĚJOVSKO Deváté klání I.B třídy skupiny A bylo pro týmy z Prostějovska skvělé. Tedy kromě Pivína, který padl v Klenovicích a přišel o dva vyloučené hráče. Jinak se celkům z Prostějovska
nadmíru dařilo. Skvělý počin se povedl Mostkovicím, ty se pomalu zvedají, tentokrát ale dokázaly
porazit dokonce i první celek tabulky. Vrchoslavice se pak vrátily zpět k výhrám. Otaslavice zase
potvrdily, že se jim v tomhle ročníku skvěle daří. A ovládly svůj duel poměrem 4:1.

kvalitní tým a urostlé beky. Přesto
se do šancí dostali Jašíček, Kamený
nebo Širůček,“ uvedl Ullmann. Soupeř ale taky hrozil, Zapletal však byl
na místě a podařilo se mu napravit i
jedno zaváhání, kdy přihrál soupeři.
Přesto se ale nakonec Chomoutov
dostal do vedení, což je pro Konici
nová situace. Tým se ale poté zvedl a
semkl. „Poslali jsme na hřiště Bílého
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Sokol
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Sokol Klenovice
na Hané

Sokol
Kovalovice

Branky: 64. Milar. Rozhodčí: Wencl –
Slota, Bažant. Žluté karty: 49. Vojtíšek,
87. Šlambor – 60. Kantor, 63. Zavadil,
70. Daniel Židlík, 77: Dušan Židlík, 88.
Rybovič, 90. Švec.Diváci: 49.
Sestava Mostkovic: P. Zapletal – Kazda,

1:0
(0:0)

Sokol
Mostkovice

Více ve Fotbalové rozhledně na straně
34

3:0
(2:0)

„Hlavní je, že jsme porazili prvního, to je
obrovská euforie. Po tom, co jsme si užili
v dřívějších zápasech, se nám opět podařilo těsně zvítězit. Byl hrozný vítr, takže
hodnotit kvalitu hry asi moc nemá smysl.
Utkání ale bylo celkem vyrovnané, měli
jsme větší vůli po výhře, větší zarputilost.
A to štěstí, jak se k nám dřív stavělo zády,
se tentokrát obrací k nám. Soupeř byl velmi kvalitní, měl hodně šancí. Podržel nás
ale Patrik Zapletal, navíc si naši hráči plnili,
co měli. Nejdůležitější ze všeho ale je, že
jsme konkurenceschopní.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy:

Milar, Šlambor, Bureš (66. Drábek) – Němeček, Chmelař (63. J. Karafiát), Nečas,
Jančík (83. Lacika), Vojtíšek – Foret (90.
Š. Karafiát). Trenér: Ivo Kroupa.
Sokol
Otaslavice

Sokol
Ústí „B“

„Po příjezdu do Ústí bylo vidět, že nás
bude čekat velmi náročné utkání na

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 50. Páleník – 23. a 46. Kaláb, 43.
a 64. Drmola. Rozhodčí: Kipritidis – Milek, Matulík. Žluté karty: 38. Sencovici,
57. Nezval.Diváci: 50.
Sestava Otaslavic: Sika – Tkáč, Vogl,
Maňák, Ruszó – Smékal T., Hon (77. L.
Kaláb), Drmola, Chvojka, Gerneš (88.
Šatný) – Kaláb M. (71. Zatloukal) Trenér: Jiří Hon.

1:4
(0:2)

promáčeném terénu. Řekli jsme si, že
budeme hrát fotbal na tři doteky bez
dlouhého držení míče. A vyvarovat se
zbytečným ztrátám. První poločas jsme
odehráli zodpovědně. Vytvořili jsme si
gólové šance. A dvě dokázali využít.
Po trefách Kalába a Drmoly. Ve druhé
polovině jsme vstřelili rychlý gól. Což
znamenalo vedení o tři góly. Ale soupeř
nic nevzdával. Zvýšil důraz a začal
nás přehrávat. Měli několik rychlých
brejků za sebou. Na jeden jsme nestihli
reagovat. A přišel trest. Byli jsme
zbytečně zatažení. Bylo potřeba se
vrátit ke hře z prvního poločasu. Z naší
strany se hra zlepšila od 60 minuty. Začali jsme napadat. Vyhrávat souboje. A
tenhle důraz přinesl branku na konečných 4:1. Hráčům musím poděkovat
za disciplínu před utkáním i v samém

2WDVODYLFHVLWHQWRNU¿WVFKXWË]DVWĆËOHO\

Sokol
9UFKRVODYLFH
1946
)&ŅHODWRYLFHÅ%´

Vyjádření trenéra Vrchoslavic Miroslava
Panáčka se nepodařilo sehnat.

Branky: 13. J. Horák, 23. Machálek – 46.
Němec. Rozhodčí: Novák – Holý, Matys. Žluté karty: 28. Tomek, 55. Stavěl,
90+1. Jemelka.Diváci: 49.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek
(67. Coufalík), Holub, T. Hradil, Král
– Machálek, P. Horák, P. Horák, Fialka
– J. Horák (90. Vévoda), M. Hradil (85.
Panáček). Trenér: Miroslav Panáček.

2:1
(2:0)

zápase. Až na pár zbytečných chyb kalitní výkon.“

Vlkoš

Mostkovice

Branky: 36. Karafiátová, 67. Barešová
– 23. a 77. Dohnálková, 64. Polešovská. Rozhodčí: Slabý – Holinka, Zikl.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 35.
Sestava Mostkovic: Nováčková –
Vaverková, Smičková, Hejcmanová,
Jančíková – B. Karafiátová, Všetičková, Kraváková, Vlková – Barešová,
Harenčáková.
Střídaly: Štefková, Mikulová, Ošťádalová, T. Karafiátová, Ptáčníková,
Lisická.
Trenér: Ondřej Milar.

2:3
(1:1)

„Dneska se to nehodnotí vůbec dobře.
Prohrát můžeme, to se stává, ale nemůžeme předvést takový výkon, navíc v
domácím prostředí. Nemůžu říct, že by
za to mohla jen některá hráčka, žádná
vyloženě neshořela, ale ani nezazářila.
Byl to takový nemastný, neslaný výkon,
který zkrátka na body stačit nemohl,
zaslouženě jsme prohráli. Takový zápas
bychom zkrátka měli vyhrát. Určitě se
necítíme jako otloukánek soutěže a
dnes jsme podle mě byli favoritem. Jediné pozitivum na dnešku vidím, že se
alespoň pročistil vzduch v kabině, kde
si hráčky vyřídily své věci, které v nich
byly, mezi sebou si je vyříkaly.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ondřeje Milara:

'UņRYLFH
Holešovské
holky

Branky: 3. Jiroušková, 23., 49. a 88.
Ševčíková, 25. Tiefenbachová, 27. a
33. Kotasová, 30. Řiháková, 44. a 85.
Slezáčková, 50. Budajová (vlastní), 65.
a 70. Doleželová, 76. Škrabalová, 81.
Křenková. Rozhodčí: Habermann
– Weiser, Dömisch. Žluté karty: bez
karet. Diváků: 49.
Sestava Držovic: Šogorová – Neherová, Mekysková, Klimešová,
Kašparová, Zapletalová, Heinzová,
Budajová, Zbořilová, Hubáčková, Valouchová, Malinková, Obíralová.
Trenér: Tomáš Jetel.

0:15
(0:7)

Trenér: Bronislav Ptáčník.
Hodnocení trenéra Protivanova
Bronislava Ptáčníka:

Hodnocení trenéra se bohužel nepo„Tak máme za sebou první porážku. Jeddařilo získat.
nou to muselo přijít. První půle byla velmi
%H]PđURY
vyrovnaná a šancí na obou stranách bylo
3:1
poskromnu. Soupeř z nás byl trošku zoufaProtivanov
(0:0)
lý, nečekal, že budeme klást takový odpor.
Ve druhé půli ale domácí hráčky přidaly a
Branky: 50. Barnetová, 58. Pitnerová, musím uznat, že byly lepší. My si také něja83. Dočkalová – 86. Šimeková. Roz- ké šance vytvořili, ale koncovka nám scháhodčí: Vymětal. Žluté karty: bez ka- zela. Soupeř tak zaslouženě vyhrál. Holret. Diváků: 30.
kám ale děkuji za odvedený výkon, kdy
Sestava Protivanova: Bartošková – nám některé stálice chyběly vinou zranění
Jarošová, Koledová, Niklová, Košíko- a voleb. I přes jedinou hráčku na střídání ale
vá – Smyčková, Průchová, Vybíralová, zápas odmakaly a prohrály se vztyčenou
Brožovičová – Šimeková, Benešová. hlavou. Nemám jim moc co vytknout.“
Střídaly: Abrahámová, Tempírová.
(jaf)

Hodnocení trenéra Držovic
Tomáše Jetela:

Vrchoslavice slaví také, Mostkovice sestřelily lídra þHUQëYtNHQGXæHQYäHFKQ\WŐLWëP\EH]ERGX

I.B třída skupina A

S KON
OL-CHOM

se Petr Ullmann musel obejít bez
Rusa a Pěrušky. Do branky pak pro
dobrý přístup k tréninkům putoval
Zapletal. Na úvod svého hodnocení
ale konický trenér hodnotí hlavně
(0:0)
kvality soupeře. „Poprvé nám bylo
ouzko, soupeř byl dobře organizovaTaké tentokrát provázely už přípra- ný,“ poznamenal Ullmann. Soupeři
vy na zápas tradiční menší problé- tentokrát nedávali tolik prostoru
my. Se sestavou, jak jinak. Tentokrát Konici. A byl problém. „Soupeř měl

Konice válí dál: Série nul končí, vítězství ne

(72. Zatloukal), Grulich (81. Škrabal)
SK Protivanov
– Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.
1:5
Sestava Určic: Sohlich – Mašek,
6RNRO%đORWtQ
(1:1)
Frehar (63. Šnajdr), Zelina, Plančar –
Krajíček (46. Menšík), Bureš, Halouzka, Rotschedl – Žáček (73. Handl), Branky: 17. Ondroušek – 59. a 71. Vrána,
Štěpánek. Trenér: David Kobylík.
22. Lošťák, 89. Lhotský, 90. Murin. Rozhodčí: Štěpán – Valouch, Stloukal. Žluté karty:
Hodnocení trenéra Kostelce na
41. Pospíšil, 56. Musil, 62. Piták – 43. Murin,
Hané Lubomíra Keluce:
62. Šustal, 87. Škrobánek. Diváci: 48.
Sestava Protivanov: Piták (64. Piňos) – Z.
„Od první minuty do první vstřelené Pospíšil (82. R. Sedlák), D. Nejedlý (14. F.
branky to byl vyrovnaný zápas. Sou- Pospíšil (75. Vyroubal), Sekanina, Kropáč
peř neměl po celý zápas větší šance. – Musil, Ondroušek, Dvořák, D. Sedlák –
Po první brance jsme byli jednoznač- Grmela, V. Nejedlý. Trenér: Pavel Musil.
FC Kostelec
ně dominantní. Soupeř se sice snažil,
na Hané
měl ale dostat osm devět branek. Ale
5:0
TJ Sokol
(2:0)
některé situace jsme nevyřešili dobře, Hodnocení trenéra Protivanova
8UćLFH
chodili jsme sami na bránu, někdy
Pavla Musila:
v přečíslení tří na jednoho. I tak mu- „Budu hodnotit prvních šedesát minut. Na
Branky: 30. Grulich, 36. Chytil, 57. sím hráče pochválit, přistoupili soupeře jsme byli dobře připravení, věděli
Preisler, 72. Skalník, 87. Kupka. Roz- k tomu, jak měli.“
jsme, co hraje, jak řeší útoky. Jejich hru jsme
hodčí: Dokoupil – Horák, Wencl.
eliminovali. Od první půlky byl soupeř nerHodnocení trenéra Určic
Žluté karty: 55. Holoubek, 84. Pavlívózní, nespokojený. Nejdříve jsme vedli 1:0,
Davida Kobylíka:
ček, 86. Zatloukal – 15. Rotchedl, 30.
pak krásným brejkem srovnali. A pak to šlo:
Sohlich, 39. Plančar, 55. Štěpánek, 82.
1:2, 1:3, … Asi měl vyhrát, kdo měl vyhrát.
Šnajdr. Diváci: 47.
„Předvedli jsme tristní výkon od začátku do Víc mě mrzí až úchylné dohrání našeho branSestava Kostelce na Hané: Drčka – konce. Soupeř zaslouženě vyhrál. Musíme káře útočníkem. Hodně zákroků se nepíská.
Holoubek, Baláš (44. Pavlíček), Luž- se podívat na zápasy, co jsou za námi, a odra- A to se nedá takto vést, zejména v soutěžích,
ný, Pazdera – Abrahám – Skalník (73. zit se. Pokud totiž nechceme hrát agresivně kde mají ti lidé jít druhý den do práce.“ (sob)
Kupka), Hruban (77. Keluc), Chytil a se zápalem, nemůžeme bodovat.“
mysleli si, že to bude v klidu. Ale
soupeř snížil. Až v závěru se prosadili
střídající hráči, Halouzka dostal od Petržely a velmi dobře vyřešil situaci, Muzikant zase po individuálce našel centrem
Waltera. Soupeř pak nic neměl, po sedmdesáté minutě to bylo v klidu. Ve druhém poločase ale chyběla našemu týmu
větší kvalita a dominance na míči. Vedení jsme podcenili a mysleli si, že se nic
nemůže stát. Ofenziva ale zahrála super.
Nyní nás ale čekají tři zápasy se soupeři
z první pětky. Tato utkání nám nastaví
zrcadlo.“

PROSTĚJOVSKO Deváté dějství I.B třídy skupiny B znamenalo jedno derby týmů z Prostějovska. Lépe se v něm vedlo Smržicím, které se rozhodly dodržet přísloví „můj dům, můj hrad“. A zcela ovládly utkání s Jesencem-Dzbelí. Haná
Prostějov naopak v roli favorita tentokrát padla a připsala si teprve druhou prohru v ročníku. Výsledkem je pád na druhé
místo tabulky.

„Jsem strašně rád, že jsme zvítězili nad
tímto soupeřem. Začalo to tím, že Muzikant výborně na straně vyřešil souboj.
Byla z toho penalta a gól. Pak jsme vypadli z role, chybovali jsme. Sedlařík nás
však podržel. Do poločasu se nám
povedlo navýšit skóre. V poločase
jsme udělali dvě střídání, chtěli jsme
to ještě trochu oživit. V hlavě se ale
našim hráčům usadil výsledek,

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Lion sport 1.B. třída
skupina B

„Měly to být tři body. První poločas
byl dobrý, vedli jsme 2:0. Druhý se naopak vůbec nepodařil, nehráli jsme to,
co v tom prvním. Kojetín vyrovnal
zaslouženě, v penaltách jsme pak byli
lepší. Měly to být zkrátka tři body. Zápas pak byl i trochu emotivní, ale vše
nakonec v pohodě.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Matouška:

6RNROĆHFKRYLFH
Sokol Opatovice

Branky: 1. F. Halouzka, 31. Jurníček,
36. Hostaša (vlastní), 39. Petržela,
73. Haluza, 87. Walter – 60. Durčák.
Rozhodčí: Winkler – Majer, Matulík.
Žluté karty: 54. Janásek. Diváci: 50.
Sestava Čechovic: Sedlařík – Běhal
(75. Veselý), Lakomý, Jurníček, Hanák (46. Pospíšil) – Muzikant, Kolečkář, Petržela (73. Hatle), Valdez – Halouzka O. (46. Walter), Halouzka F.
(69. Haluza). Trenér: Lukáš Koláček.

6:1
(4:0)

ß@>CJQD>@Kü@E@GTNJPK@ü@ -MJODQ<IJQPPO@FGFJI@>

celek nezvládl, a i kvůli tomu se nyní
nachází „až“ na třetí pozici. Růžička
však zůstává ohledně dalších utkání pozitivní. Věří, že jeho tým jedna
prohra nepoloží. „Do budoucna se
Sokol
ale musíme vrátit k poctivému, týPlumlov
2:2
movému výkonu. A z dnešního zápa(2:0)
Kojetín
pk 4:2
su se poučit,“ uzavřel Pavel Růžička
-Kovalovice
hodnocení.
Šanci na reparát bude mít Lipová Branky: 25. a 44. Fajstl – 53. Žůve venkovních utkání s Jeseníkem. rek, 72. Teplý. Rozhodčí: Votava –
Čampišová, Lasovský. Žluté karty:
Sobotní zápas začne v 15 hodin.
43. Hladký, 58. Kotlán76. Vysloužil,
90+4. Kutný – 37. a 62. Jura, 58. Lýsek, 63. Žůrek. Červené karty: 62.
Jura, 88. Javořík. Diváci: 50.
Sestava Plumlova: Kolomazník –
Vysloužil, Kutný, Klváček, J. Kiška
– Fajstl (78. Sobota), Ševcůj (46. V.
Kotlán), Zabloudil, Aujezdský (46. F.
Kotlán) – Hladký, Kolařík (32. P. Kiška). Trenér: Petr Matoušek.

PROSTĚJOV Suverén v prostějovském fotbalovém regionu? Áčko Konice, a to jednoznačně. Tým trenéra
Petra Ullmanna své soupeře ničí jednoho za druhým. Tentokrát ale Konici pořádně pozlobil Chomoutov.
A klid na kopačky konických hráčů přišel až v samém závěru. Přesto ale mančaft z Prostějovska přišel o
unikátní sérii zápasů bez inkasované branky, která se nakonec zastavila na čísle„5“.

ve 25. minutě vyrovnaly zásluhou
Jurtíka. Vyrovnaný stav ale nevydržel, Kralice na Hané šly do druhého
poločasu s jednogólovým mankem.
Druhý poločas vypadal opět nadějně, Kralice se trvale snaží spíše
o aktivní, kombinační hru. Jenže
nestačilo to. Osud zápasu zpečetily
dva góly v krátkém sledu, které v 61.
minutě stanovily skóre na 1:4. Branka Kuby z 81. minuty tak mohla být
brána i jako rána z milosti. Mizérie
Kralic tak pokračuje v plné síle. Tým
má stále jen dva body, nachází se na
posledním místě, a navíc naposledy
bodoval 15. srpna.
Lepší dojem můžou Kralice navodit v neděli od 15.00 hodin ve
venkovním zápase se Zábřehem.

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

Velmi těžko musí být v posledních
týdnech u srdce všem, kteří fandí
kralickému fotbalu. „A“-tým tohoto tradičního fotbalového celku se
totiž zmítá v nevídané krizi. Tým
hrajícího kouče Petra Gottwalda
dělá, co může, ale nestačí to. Pravidelně přichází o body a co víc,
rovněž tak pravidelně dostává od
soupeřů debakly.
Jiné to nebylo ani teď o víkendu.
Kralice už od 12. minuty prohrávaly. Nicméně se jim povedlo to, na co
často v zápasech marně čekají, už

1:5

FC KNAH
FK ŠTB (2:1)

Kralická krize pokračuje, Lipová neustála přestřelku -GPHGJQ=@M@?ĄG@ÜDO½?Q<=J?T 2MàD>@POMÜDGTQ?@M=T?@=<FG

fotbal

37

PØEBOR OFS MLADŠÍ PØÍPRAVKA:
9. kolo, sobota 10. října, 9.00 hodin, hřiště
Prostějov, areál SCM Za Místním nádražím:
Čechovice – Přemyslovice, 1.SK Prostějov „B“
– Čechovice, Haná Prostějov – Přemyslovice,
1.SK Prostějov „B“ – Haná Prostějov, Haná
Prostějov – Čechovice, Přemyslovice – 1.SK
Prostějov „B“
10. kolo, sobota 10. října, 9.00 hodin, hřiště Nezamyslice: Nezamyslice – Kostelec na
Hané, Kralice na Hané – Nezamyslice, Kralice na Hané – Kostelec na Hané, Kostelec na
Hané – 1.SK Prostějov „A“, 1.SK Prostějov „A“
– Nezamyslice, 1.SK Prostějov „A“ – Kralice na
Hané
11. kolo, neděle 11. října, 9.00 hodin: Konice – Otaslavice, Vícov/Plumlov – Konice,
Otaslavice – Vícov/Plumlov (vše hřiště Vícov).
12. kolo, neděle 11. října, 10.00 hodin, hřiště Mostkovice: Jesenec-Dzbel – 1.SK Prostějov „C“, Jesenec-Dzbel – Mostkovice, 1.SK
Prostějov „C“ – Mostkovice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návště(sob)
vu!

3´(%252)60/$'h©l&,
8. kolo, sobota 10. října, 9.00 hodin: Přemyslovice – Vrahovice (neděle 11. 10., 9.00),
Protivanov – Bedihošť/Držovice (9.30), Kostelec na Hané – Kralice na Hané (10.00), Vícov/Ptení – Haná Prostějov, Lipová/Brodek u
Konice – Brodek u Prostějova (hřiště Brodek u
Konice), Určice – volno.

3´(%252)667$5h©l&,
10. kolo, neděle 11. října, 12.00 hodin:
Plumlov/Ptení – Smržice (pátek 9. 10.,
17.00), Pivín – Brodek u Konice (sobota 10.
října, 10.00), Otaslavice – Brodek u Prostějova
(10.30), Horní Štěpánov – Protivanov (10.30),
Bedihošť/Držovice – Mostkovice (11.00), Určice – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice.

.5$-6.6287¨l
STARŠÍCH PØÍPRAVEK:
22. kolo, neděle 11. října, 9.30 hodin, hřiště
Nový Malín: 1.SK Prostějov – Nový Malín,
1.SK Prostějov – Mohelnice, 1.SK Prostějov –
FK Šternberk
23. kolo, neděle 11. října, 10.00 hodin, hřiště Lužice: Olšany u Prostějova – Šumperk,
Olšany – Hranice, Olšany – OMK Šternberk

FLY UNITED KRAJSKÁ
6287¨l.)60/$'h©l&,
10. kolo, sobota 10. října, 12.00 hodin: Jesenec-Dzbel – Loštice (10.45, hřiště Dzbel),
Velký Týnec – 1.SK Prostějov „B“

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%25.)60/$'h©l&,
10. kolo, neděle 11. října, 10.15 hodin: Olšany – Nezamyslice/Němčice nad Hanou (sobota 10. 10., 10.45), Čechovice – Nové Sady
(sobota 10. 10., 10.45), Mohelnice – Konice/
Smržice

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%25.)667$5h©l&,
10. kolo, neděle 11. října, 12.30 hodin: Olšany u Prostějova – Nezamyslice/Němčice
nad Hanou (sobota 10. 10., 9.00), Čechovice/Mostkovice – Nové Sady (sobota 10. 10.,
9.00), Mohelnice/Loštice – Konice/Smržice

.5$-6.6287¨l.)6'25267
SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 11. října, 11.00 hodin: Pivín – Nezamyslice (sobota 10. 10., 12.00),
Tovačov – Němčice nad Hanou/Brodek u
Prostějova (sobota 10. 10., 15.00), Lověšice –
Čechovice „B“

.5$-6.6287¨l.)6'25267
SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 11. října 12.45 hodin: Kostelec na Hané – Dolany (sobota 10. 10., 12.00),
Haňovice – Olšany u Prostějova/Kralice na
Hané

RELAX CENTRUM
GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR KFS DOROST:
2. kolo, středa 7. října, 16.30 hodin:
Šternberk – Čechovice (15.30), Konice/
Brodek u Konice – Mohelnice.
10. kolo, neděle 11. října, 10.00 hodin: Chomoutov/Horka – Konice/Brodek u Konice
(sobota 10. října, 12.45), Čechovice – Nové
Sady.

´
menicko

´
´
zapasove
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Po porážce v Dobromilicích dosáhli Držovičtí na perfektní výkony. Kromě
bodů je ale potřeba zmínit také skvělou koncovku. Jednadvacet branek za
tři zápasy je impozantní číslo. Nyní to schytalo Ptení, které odjelo s osmibrankovým přídělem. Vynikající fazóna.

KOLA

SM LÍK
PROGNÓZA NA 10. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Sokol Vrahovice VS. TJ Tištín
Tip
Ve Vrahovicích se dá očekávat zápas kočky s myší. Domácí budou Veèerníku:
v tomto utkání jasným favoritem proti hostům, kterým celý ročník
7:0
zatím příliš nevychází. Půjde zřejmě pouze o rozdíl skóre.
7-+DQ½1H]DP\VOLFH7-6RNRO'UzRYLFH
VS.
Tip
Nezamyslice stále pokračují ve velmi povedených výkonech na Veèerníku:
nováčka. Držovice patří ale mezi špici letošního ročníku nejvyšší
1:3
okresní soutěže a domácím nepomohou ani místní fanoušci, kteří
budou mít vstup do areálu zakázaný.
TJ Sokol Urèice „B“ VS. Sokol Plumlov „B“
Tip
Určická rezerva je jistě mírným favoritem utkání. Záložní celek Veèerníku:
Plumlova ale bude moci využít stejně jako domácí někoho z „A“
3:2
mužstva. Celková kvalita ale bude přece jen spíše na straně Určic.
TJ Sokol Brodek u PV VS. FK Nìmèice n/H.
Tip
Prostějovský Brodek dokáže trápit nejlepší celky, pak ale klopýtá Veèerníku:
s těmi níže postavenými. Hosté mají zase problém se střílením bra2:1 PK
nek, bodík si ale z horké půdy odvezou.
).9ÙvRYLFH)&.UDOLFHQD+DQÅc%p
VS.
Tip
Před sezónou se dal očekávat souboj dvou elitních celků. Po první Veèerníku:
třetině soutěže je ale jasné, že favoritem bude „béčko“ Kralic. Svou
1:2
roli potvrdí, bude to však těsné.
)&3WHQÉ-LVNUD%URGHNX.RQLFH
Tip
VS.
Nováček ze Ptení zatím všechny pozitivně překvapuje. Jeho do- Veèerníku:
mácí půda ale bude vyhovovat i hostujícímu celku z Brodku u Ko2:3 PK
nice. Dá se čekat vyrovnaný průběh s penaltovým rozuzlením.
)&'REURPLOLFH6RNRO9ÉFRY
VS.
Tip
Dobromilice vstoupily do sezóny velmi dobře a atakují nejvyšší Veèerníku:
příčky. Proti Vícovu je sice nečeká nic úplně snadného, ale tři body
2:0
zůstanou na domácí půdě.

32ē$'Ì
.$121ê5ĝ

VÝROK

1. Bross Petr (Sokol Držovice)
14 branek
2. Vodák Petr (Sokol Určice „B“)
11 branek
3. Petržela Zdeněk (Kralice „B“)
9 branek
4. Burget Aleš (Brodek u Konice)
8 branek
Neděla Tomáš (Dobromilice)
8 branek
Řehulka Martin (Držovice)
8 branek
7. Přikryl Martin (Nezamyslice)
7 branek
Frgál Jakub (Nezamyslice)
7 branek
Dospiva Oldřich (Ptení)
7 branek
Giovanni Janura (Brodek u PV)
7 branek

3$9(/925Éý



Diváci viděli hned tři penalty, hattrick si připsal Zdeněk Petržela

KRALICE NA HANÉ V devátém kole nejvyšší okresní soutěže na sebe
narazily dva celky s ambicemi hrát na špici tabulky. V Kralicích podle toho také zápas vypadal. Ani jeden z celků nedal soupeři nic zadarmo a na
mokrém hřišti nebyla nouze o spoustu zajímavých fotbalových akcí, ale
ani o různé dohady a vyhrocené souboje. I když byly po celý zápas na
míči více Vrahovice, domácí enkláva měla na šance převahu, a především
díky tomu po zásluze slaví další tříbodový zisk. V domácím prostředí tak
pokračují svěřenci trenéra Navrátila ve stoprocentní bilanci.

pro Večerník

Na svěřence trenéra Karla Vlacha dolehla velká deka. Především na
zadní řady. Ve třetím zápase za sebou obdrželi více jak pět branek. Navíc
prohrát doma dva šest, když hraje soupeř prakticky hodinu o deseti, je
opravdu ostuda.

-ü@?KG<OI½

KRALICE SI DOMA PORADILY I S VRAHOVICEMI
EXKLUZIVNÍ
reportáž

62.2/85¤,&(%

-/,01í',30(%,
3@à@MIÁFP
)"3+í'&

Pondělí 5. října 2020

KOLA

).1ą0ý,&(
1$'+$128

„Zaskočili jsme i sami sebe nečekaně rychlým gólem, kdy se nám
podařilo dobře vyřešit brejkovou
situaci“
Dobře naladěný trenér Němčic Pavel
Voráč, který neopomněl vtipně glosovat rozhodující branku a připomenout, že se jeho svěřenci na branky
nyní hodně nadřou.

ZAJÍMAVOST

KOLA

7ē,
+$775,&.<
V devátém kole se zadařilo hned
třem mužům vstřelit v zápase tři
branky. V sobotu se to podařilo Tomáši Nedělovi z Dobromilic, v neděli
na něj navázal Zdeněk Petržela z
Kralic a Giovanni Janura z Brodku
u Prostějova.

Jan
FRÉHAR
Soupeři na sebe vletěli hned od první minuty. Největší snaha byla o ovládnutí středu hřiště, ve kterém
se sváděly od prvního hvizdu líté boje. První vážnější šance byla na straně domácích. Petržela dostal
míč mezi obránci a jeho tvrdému pokusu na zadní
tyč scházelo pár decimetrů. Hosté se do první šance dostali z trestného kopu. Hlavička Michalce se
ale mezi tři tyče nevešla. Další šanci měl Vitásek,
ale brankář Miler ukázal své kvality. Po čtvrthodině
se do druhé šance dostal přes Prucka Zdeněk Petržela, a tentokrát už si věděl rady, míč si navedl až
do vápna a Krčovi v bráně nedal šanci zasáhnout
– 1:0. Za minutu bylo srovnáno, jenže míč dostaly
Vrahovice do branky až po odpískaném útočném
faulu. Ve dvacáté minutě přišla tříminutovka hostů,
kde si vypracovali zajímavé šance, ale srovnat nedokázali. Nejprve se ocitl zcela osamocen Michalec
na velkém vápně, jenže mu na poslední chvíli ve
skluzu dokázal obránce střelu zblokovat na roh. Po
něm přišel další závar u branky Milera, ale Dvořákovo zakončení bylo také zablokováno. Další dvě
gólové hlavičky měl Studený. Tu první dokázal na
poslední chvíli vykopnout z branky Haluza, u druhé se naopak vytáhl domácí brankář.
Po těchto šancích přišla na řadu první desetiminutovka, která s fotbalem moc společného neměla.

Obě strany se spíše dohadovaly a okopávaly, než
chtěly hrát fotbal, rozkouskovaná hra očividně
neseděla ani jednomu mužstvu. Hluchou pasáž
ukončil svou šancí Zapletal, ale jeho lob skončil
nad brankou. O chvíli později moc nechybělo
Havlíčkovi, když dlouhý aut prodloužil Zdeněk
Petržela na zadní tyč, ale jeho pokus o doražení
míče skončil mimo. Dlouhé auty ale hostující obraně dělaly starosti. Po dalším takovém se míč snažil
zpracovat Prucek, k jeho smůle však tak nešikovně,
že se mu míč svezl po ruce a sudí nemohl jinak než
zapískat pokutový kop. Penaltu si vzal na starost
Zdeněk Petržela a střelou na opačnou stranu, než
šel brankář Krč, přidal svou druhou branku – 2:0.
Poločas už vypadal, že se bude spíše dohrávat, když
letěl dlouhý míč na Studeného, ten byl přitažen za
dres a v nastavení první půle měly výhodu penalty
i Vrahovice. Míč si vzal Vitásek a proměnil střelou
k levé tyči ze svého pohledu – 2:1. Tím také první
poločas ukončil.
Začátek druhé půle byl daleko opatrnější a do šedesáté minuty se nic závažného nedělo. Za zmínku
stála pouze střela Havlíčka, která ale proletěla nad
břevnem. Vrahovice sice měly míč na kopačkách,
ale šance si vytvářeli hlavně domácí. Po hodině hry
vypálil hodně jedovatě Kawij z velké vzdálenosti
a Krč měl co dělat, aby míč vytáhl. Po rohovém
kopu mohl zkompletovat hattrick domácí Petržela, ale jeho hlavička orazítkovala břevno. Další závar
byl po střele Ondřeje Petržely, kdy míč tečoval Zapletal, ale brankář Krč zase předvedl dobrý reflex.
V sedmdesáté minutě přišel rozhodující moment.
Zdeněk Petržela si dělal ve vápně prostor a byl nedovoleně zastaven. Sudí neváhal a nařídil už třetí
pokutový kop v zápase. Míč si vzal sám faulovaný
a znovu s přehledem proměnil. Kromě dvoubran-
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Foto: Jan Frehar
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„Na krásu ten fotbal moc nebyl. Bylo to spíše o bojovnosti a o tom, kdo ten zápas dokáže ukopat. Jsem nesmírně rád, že to kluci zvládli. Je to pro nás takové malé derby
dvou celků nedaleko Prostějova. Za ty tři body jsme nesmírně rádi, pořád se díky tomu
držíme v čele tabulky, což nás také těší a žene dopředu. Musím ale uznat i sílu soupeře,
který ukázal své kvality, nedal nám nic zadarmo, o to nás ty tři body těší více.“
'DYLG0(=8/,1(. – Sokol Vrahovice
„Bohužel odjíždíme bez bodu. Na začátku jsme si řekli, že na soupeře vletíme, což se
nám, myslím, i dařilo. Opticky jsme ze hry měli více, na šance to bylo zhruba vyrovnané v první půli, jenže jsme soupeři obě branky darovali. Když se nám podařilo do
přestávky snížit, věřil jsem, že nás to do druhé půle povzbudí a domácí naopak srazí.
Nám ale ta druhá půle nevyšla podle představ a domácí si to vítězství zkušeně hlídali.
Navíc nám přidali ještě třetí branku. I když jsme byli více na míči, za druhou půli jsme
vlastně neměli z čeho srovnat. Ale je to jen sport, hlavy nevěšíme a jedeme dál.“
kového náskoku tak mohl slavit i hattrick – 3:1.
Další minuty přinesly více než fotbal zbytečné
debaty a zákroky, které hru kouskovaly. To však domácímu mužstvu vyhovovalo a v nastalém trendu
drželi zápas až do závěrečného hvizdu. Hosté se
sice snažili dostat do tlaku, ale kromě jedné šance
Studeného, který těsně přestřelil, neměli prakticky
vůbec nic.
Rezerva Kralic tak má z pěti domácích zápasů

plný počet patnácti bodů, díky výhře se také vrátila
zpátky do čela tabulky, kde ji v sobotu vystřídaly
Dobromilice. Soupeř z Vrahovic zůstal na patnácti
bodech a na čelo nyní ztrácí osm bodů. Poděkování by si zasloužili také oba fanouškovské tábory,
které dokázaly své oblíbence podporovat. K povzbuzování totiž nechyběla ani mládež Kralic, ani
ta z Vrahovic. Příští týden už to budou mít mužstva
bez fanoušků těžší.

9. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Vícov

3:1
(2:0)

Branky: 5. Koudelka J., 23. a 64. Burget – 71.
Vávra. Rozhodčí: Mašek. Žluté karty: 69.
Burget H., 84. Burget A. – 39. Ježek, 72. Šobr,
77. Humpolíček, 84. Mrňka D. Diváků: 50.
Sestava Brodku u K.: Grepl K. – Franc, Burget H., Možný, Svoboda – Grepl M., Koudelka J., Koudelka Z., Hauer, Kolář – Burget
A. Střídali: Koudelka M., Hanák, Konečný,
Zatloukal, Ošlejšek. Trenér: Patrik Müller.
Sestava Vícova: Dokoupil – Ježek, Humpolíček, D. Mrňka, Chytil – Šobr, Tesařík, Vávra, P.
Mrňka – Studený, Baránek. Střídali: Trnečka,
Pliska, Krutovský.
Trenér: Miroslav Krutovský
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: „Zápas byl o bojovnosti.
Trenér zvolil pro nás neobvyklé rozestavení
4-5-1. Nakonec se ukázalo, že to byl dobrý
tah. První poločas jsme měli silný vítr v zádech a myslím, že jsme byli i lepší a zaslouženě vedli o dvě branky. Do druhé půle jsme
kluky varovali, že se výhoda otočí, a skutečně
to tak bylo. Soupeř na nás vletěl a hned během
prvních minut měl šance na snížení skóre.
Naštěstí jsme ten tlak dokázali ustát bez inkasované branky. Když se nám podařilo dát
třetí branku, bylo prakticky hotovo. Soupeř se
ještě zmohl na korekci skóre, ale větší drama
už se nekonalo, ba naopak jsme ještě mohli
přidat nějakou branku do otevřené obrany,
ale scházela nám finální fáze.“
Miroslav Krutovský: „Zase ta stejná písnička
jako v předcházejícím kole... V páté minutě po
naší hrubce dostaneme branku a protrápíme se
celým poločasem. Dostali jsme pak ještě druhou, přitom jsme se před zápasem o tom startu
utkání bavili. Na začátku druhé půle jsme měli
dvě tutové šance, které jsme ale neproměnili,
a místo toho dostali třetí. Brodek už si pak výsledek zkušeně hlídal a kouskoval hru, takže o jeho
vítězství nebylo pochyb. Teď nás čekají Dobromilice, tak snad se odrazíme z toho dna, kde se
teď nacházíme.“

FC Sokol Držovice
FC Ptení

8:3
(3:1)

Branky: 30. a 62. Dokoupil, 42. a 48. Řehulka, 80. a 82. Bross, 15. Koutný, 52. Hodulák
– 38. Holinka, 73. Procházka, 87. Novák z penalty. Rozhodčí: Milar – Weiser. Žluté karty: 74. Procházka – 80. Kohout, 80. Doležel.
Diváků: 45.
Sestava Držovic: Lošťák – Kučera, Srbený,
M. Valenta, Hradečný – Dokoupil, Hodulák,
Procházka, Koutný – Řehulka, Bross. Střídali: Budaj, S. Valenta, Kolkop.
Trenér: Viktor Šťastný.
Sestava Ptení: Grulich – Procházka, Kohout, Hrabal, Chlup – Novák, Šmída, Nevrla,
Koudelka – Látal, Holinka. Střídali: Lang,
Jergl, Vyroubal, Doležel, Vlach.
Trenér: František Vlach.

Pohledem trenérů:
Viktor Šťastný: „Zápas jsme začali dobře
a první půlhodinu na tom byli určitě lépe. Podařilo se nám zase vstřelit dvě branky a znovu
jsme začali hrát stylem – každý si dělá, co
chce. Naštěstí nás soupeř během chvíle potrestal, takže jsme se rychle probudili a vrátili
se k naší hře. Dokázali jsme v první půli výsledek ještě navýšit. Druhá už byla dominantní
z naší strany a zaslouženě jsme si připsali další
tři body do tabulky.“
František Vlach: „Dneska jsme se nedokázali dostat do hry, jak jsme si představovali. Od začátku jsme tahali za kratší konec,
a i když jsme dvakrát snížili, domácí byli lepší.
Nám se ještě zranil předstoper a chyběl nám
i útočník. Máme sice široký kádr, ale dvě takové ztráty těžko nahrazujeme. Nicméně domácí nás zcela zaslouženě přehráli a výsledek
odpovídá dění na hřišti. Teď už o porážce nic
slyšet nechci a musíme se soustředit na další
zápas proti Brodku u Konice, to je pro nás
důležitý zápas.

Sokol Plumlov "B"
FK Výšovice

2:1
(1:1)

Branky: 15. Petr Kiška, 88. V. Kotlán – 2.
Koukal Rozhodčí: Milar. Žluté karty: 79.
Bárta, 82. Petr Kiška – 20. Hýbl, 52. Koukal,
62. Hýžďál, 75. Fildán. Diváků: 45.
Sestava Plumlova: Kolomazník – Surma,
R. Bureš, V. Kotlán, Bontempo – Aujezdský,
Křupka, Bárta, Petr Kiška, – F. Kotlán, Kolařík. Střídali: Pur, Pavel Kiška, Stoklasa, Hulka, M. Bureš.
Trenér: Radek Bureš.
Sestava Výšovic: Glouzar – J. Škop, Slamenec, Křivinka, Bartoník – Zavadil, Hýžďál,
Pelikán, Ryšánek – Koukal, Hýbl. Střídali:
Fildán, M. Škop, Spisar, Svozil, Škultéty.
Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Radek Bureš: „Dostali jsme hned na začátku zápasu branku po špatném odkopu.
Naštěstí se nám podařilo brzy srovnat
a celkově byla remíza po první půli zasloužená. Hrál se vyrovnaný zápas. Ve druhé
půli jsme byli o něco lepší. Byli jsme více
na míči a měli jsme i nějaké šance. Pak se
ale zápas zbytečně vyhrotil a byly k vidění ostré souboje, které s fotbalem neměly
moc společného. Zápas byl vyhrocený ještě
po odpískání konce, zase úplně zbytečné.
Rozhodčí si měl udělat na tom hřišti větší
pořádek a obešlo by se to bez zbytečných
zákroků, hrajeme to všichni pro zábavu. Mít
pak měsíc neschopenku asi nechce nikdo.
Na konci zápasu se nám podařilo vstřelit
rozhodující branku, která pro nás za druhou
půli byla zasloužená. Za body jsem rád, ale
takto vyhrocené zápasy už zažívat nechci.“
Michal Dudík: „Podaří se nám hned na startu zápasu vstřelit branku. Jenže místo toho,
abychom se tedy snažili hru ovládat a pokračovat ve výkonu, se zase začneme nervovat
a kazit lehké míče. Soupeř po zásluze brzy
vyrovnal. Zbytek první půle byl poměrně

vyrovnaný, ale větší šance měli domácí. Ve
druhé půli nás soupeř začal přehrávat a my
jim k tomu našimi banálními chybami pomáhali. Leží na nás deka, kterou se nám nedaří
setřást. Soupeř dal branku sice až ke konci
utkání, ale zcela zaslouženou a tři body si
zasloužil.“

TJ Tištín
Sokol Brodek u PV

1:3
(0:0)

Branky: 53. Strýček – 49., 87. a 89. Janura.
Rozhodčí: Protivánek – Minx. Žluté karty:
bez karet. Diváků: 40.
Sestava Tištína: Pokorný – Rehák, Hanák,
Hulek, Varga – Bosák, Návrat, Kyselák, Bosák – Hodáň, Čoupek. Střídali: Koutský,
Špička, Slavík.
Trenér: Zdeněk Oulehla.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – Matoušek
P., Šířila, Bureš, Zatloukal – Šenkyřík, Matoušek J., Frys, Dvořák – Kordzik, Janura.
Střídali: Hladík, Crhonek, Mudrla, Grulich.
Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Na prvním poločase
se podepsal lehce podmáčený terén a ostrý
vítr, který byl pro oba celky nepříjemný, moc
fotbalové to nebylo. Ve druhé půli se alespoň
ten vítr uklidnil a vypadalo to na jednoznačně
remízový zápas. Bohužel se na konci zápasu
přiklonilo štěstí na stranu hostů, v poslední
minutě nám dali rozhodující branku. V nastavení navíc přidali i třetí, když jsme to zcela
otevřeli. Těžko se to zase hodnotí, když jsme
znovu bez bodu.“
Vít Hochman: „Zápas se asi kromě dvacetiminutové pasáže hrál vesměs na jednu
branku. V první čtvrthodině jsme měli jít
do tříbrankového vedení, ale v koncovce
jsme selhali. Do druhé půle jsme vstoupili
podobně a podařilo se dostat do vedení. Pak
jsme ale ztráceli spoustu míčů zcela zbytečně
a soupeř hrozil z brejkových situací, které doplňovali v hojném počtu. To se jim nakonec
také vymstilo, když se nám to podařilo včas
utnout a dát rozhodující úder. Utkání jsme
mohli hrát daleko více v klidu, než to nakonec probíhalo. Výhru bereme, ale musíme
o tom rozhodnout daleko dříve.“

Sokol Určice „B“
FC Dobromilice

2:6
(2:4)

Branky: 13. a 37. Vodák –17., 19. a 43. Neděla,
2. Selucký, 57. Richter, 68. Rochla K. Rozhodčí: Majer. Žluté karty: 44. Vodák – 29. a 36.
Blumenstein, 71. Václavík. Červená karta:
36. Blumenstein. Diváků: 45.
Sestava Určic: Hýbl – Grulich, Nakládal, Pospíšil, Hudský – Antoníček, P. Mlčoch, Handl,
M. Mlčoch – Vodák, Kouřil. Střídali: Sosík,
Mikulka, Ježek, Štěpánek, Pavlů.
Trenér: Karel Vlach.
Sestava Dobromilic: Nosek L. – Šoc, M.
Rochla, Špaček, Kubíček – Z. Nosek, Fialka,
Václavík, Selucký – Neděla, Kratochvíl. Stří-

dali: K. Rochla, Bako, Richter, Abeles, Klusal,
Blumenstein.
Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Leží na nás deka. Řešíme stále, že musíme zlepšit obranu a během dvaceti
minut dostaneme tři branky. Naše obrana
je poslední dobou tristní. Za první půli dostaneme zase čtyři góly, to už se pak špatně
otáčí. První půli jsme navíc hráli s větrem.
Dneska to byl zase ostudný výkon. Směrem
dozadu i dopředu. Děkuji těm padesáti lidem, kteří se přišli podívat a vydrželi to až do
konce. Myslím si, že bychom jim měli vrátit
vstupné.“
Michal Rochla: „Viděli jsme, že první půli
budeme hrát proti větru, takže jsme se snažili hrát v klidu po zemi a šance si vytvářet bez
dlouhých nákopů. Podařilo se nám uspět hned
z první akce. Soupeř sice dokázal srovnat, ale
za chvíli jsme zase vedli a vedení ještě navýšili. Celkem brzy jsme obdrželi červenou kartu
a celou druhou půli hráli v deseti. Soupeři se
ale vůbec nedařilo dostat se do hry proti větru. Takže se výhoda jednoho muže v podstatě
vytratila. Vedení jsme si tak v klidu pohlídali.
Děkuju klukům za výkon i bojovnost, kterou
předvedli.“

FK Němčice nad Hanou
Haná Nezamyslice

1:0
(1:0)

Rozhodčí: 4. Kolečkář. Rozhodčí: Vodák
– Knoll, Grulich. Žluté karty: 23. Buriánek,
39. M. Tomek – 23. Přikryl, 35. Hájek, 68.
Pavelka, 75. Návrat, 79. Oulehla. Červená
karta: 68. Pavelka (Nez) Diváků: 40.
Sestava Němčic: Chmelař – Řezář, M. Tomek, Spiler, Chalánek – Pěnčík, Studený, O.
Tomek, Jordán – Kolečkář, Buriánek. Střídali: Kopřiva, Buček, Vrána, Frýda.
Trenér: Pavel Voráč.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Machálek,
J. Frgál, M. Frgál, Dostálík – Návrat, Oulehla, Špička, Hájek, Flajzar – Přikryl. Střídali:
Vévoda, Pavelka, Stejkora.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „Zaskočili jsme i sami sebe nečekaně rychlým gólem, kdy se nám podařilo
dobře vyřešit brejkovou situaci. Po zbytek
první půle byla hra velmi vyrovnaná. Šance
byly k vidění na obou stranách. Do druhé
půle jsem klukům připomínal, aby se nikam
nehonili, když vedeme, relativně se nám dařilo držet soupeře dál od naší branky. Ničím
nás dnes nepřekvapili, naštěstí. Jsem rád za
třetí nulu, obzvláště když je naše koncovka
zatím velmi tristní a na každou branku se
hrozně nadřeme.“
Marek Pavelka: „Omlouvám se, ale raději
bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, aby se to
nemuselo celé pouze vytečkovat. To, co tam
s námi dělal rozhodčí, mi hlava nebere, viděli jsme ho poprvé v životě a doufám, že náš
zápas už ani nepovede. Víc radši vážně říkat
nebudu.“
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FINÁLOVÉ DRAMA MUSELY ROZHODNOUT PENALTY Å-LQiYDULDQWDQHÿSHQDOWXFK\WLW
Šťastnější byl „prostějovský“ Brodek, zazářil „brankář“ Matoušek
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VÍCOV Comeback okresního poháru to má za sebou. Ve finálovém
duelu se na neutrální půdě ve Vícově střetlo mužstvo Kladek ze třetí
třídy OFS Prostějov proti ostřílenému účastníkovi Okresního přeboru z Brodku u Prostějova. Ten byl také jednoznačně papírovým favoritem, ale zápas i samotný výsledek ukázaly, že o žádnou jednoznačBYLI JSME
nou záležitost nešlo. Středeční odpolední duel v sychravém počasí
U TOHO
musel rozhodnout až penaltový přídavek. V něm měly zprvu navrch
)ÐNQXQWJNCXKéMW*CXNÊéMCFQM¾\CN\NKMXKFQXCVDTQFGEMÚDTCPM¾ą/WFTNC
Kladky, poslední dvě penalty ale neproměnily a Brodek tak může
Foto: Jan Frehar
po dvaceti letech znovu slavit pohárové vítězství. Pohár si od předsedy OFS Milana Elfmarka převzal kapitán a hrdina duelu Jaromír brankáře Mudrly přesně na zadní tyč – 2:2. fanoušků. Také tomu nepomohl středeční
Závěr byl hodně hektický. Nejprve se do odpolední termín, navíc ani počasí příliš neMatoušek, načež oslavy mohly propuknout naplno.
střelami trefit branku, často je zastavil ofsajd
a centrované míče sbíral Mudrla.
Druhá půle začala daleko opatrněji než v případě poločasu prvního. Kladky hrozily přepro Večerník
devším po trase Havlíček, Navrátil, jenže jejich pokusy pravidelně nenacházely prostor
mezi třemi tyčemi. Brodek byl hodně zataJan FREHAR
žený a chtěl využívat především brejkové situace, jenže proti větru se jim nedařilo míče
dostávat až za obranu. Kladky byly daleko
6WDYSÔHGYÙNRSHP více na míči a snažily se rozbít blok obránců.
Šancí ale moc ve druhé půli nepřicházelo.
Jak již bylo zmíněno, před zápasem byl jas- Čtvrthodiny před koncem se však Kladky
ným favoritem celek z Brodku u Prostějova, k vyrovnání přec jen dostaly. A na konci zákterý se po nemastném startu soutěže zvedá pasu byly určitě blíže k rozhodující brance.
a v nejvyšší okresní soutěži pravidelně sbírá
body. Na druhou stranu se brodeckému
=½VDGQÉRNDPzLN\
mužstvu v posledních letech pravidelně nedaří proti papírově slabším celkům. Bylo tak
tedy jasné, že ani celek z Kladek hrající třetí Ve 4. minutě se poprvé měnilo skóre. Zbytřídu nebude bez šance.
tečný faul na Vaňka těsně za vápnem se
Brodku u Prostějova podařilo potrestat. Míč
si postavil sám faulovaný, jeho střela sice byla
9ÙYRM]½SDVX
razantní, ale letěla po zemi ke středu branky,
brankář ji však neudržel v náručí a Bureš naFinálový duel příliš opatrně nezačal. Ještě dvakrát míč dotlačil do branky – 0:1. Brodek
během první minuty se po akci na levé stra- po brance byl aktivnější a pokračoval dále
ně dostal k slibnému zakončení Janura, ale v dobrém výkonu. Nejprve byl vyslán Jajeho pokus mu příliš nesedl a brankář Kladek nura sám na brankáře Krče, ale jeho zbrklou
neměl problém míč chytit. Odpověď sou- střelu dokázal gólman vyrazit. Po čtvrthopeře na sebe nenechala dlouho čekat a hned dině si stoper Žouželka zpracovával centr
z následného odkopu od branky se míč do- a Dvořák se dokázal před něj dostat, takže
stal až k Miloši Navrátilovi. Ten si i díky své obránci nezbývalo nic než ho kopnout.
rychlosti dokázal udělat prostor a kroutil míč Penaltu si vzal na starost Frys, který nedal
k zadní tyči. Jeho střelu ale mladý brankář brankáři šanci střelou pod víko – 0:2. DalMarek Mudrla dokázal zlikvidovat hezkým ších pět minut to tak ještě také vypadalo, Ale
zákrokem. Uběhla chvíle a po dvou šancích Matouškovi z trestného kopu chyběl kousek
přišla také první branka, a to do sítě Kladek. a Vaněk netrefil bránu o pár decimetrů. Po
Dle zápisu byli domácí po brance trochu půlhodině se dočkaly také Kladky, když si
otřesení a „prostějovský“ Brodek cítil šan- centr našel Slavíček a hlavou dokázal zamířit
ce na rozhodnutí duelu. O chvilku později dostatečně přesně – 1:2. To jim vlilo krev do
také přidal druhý gól a vypadalo to, že bude žil a pokračovaly v aktivitě i během druhé
mít zápas pod kontrolou. Pak se ale favorit půle. Z brejku však mohl Brodek rozhodnepochopitelně zatáhl a začal hrát údržbu, nout. Třetí branku měl na kopačce Janura,
kdy povětšinou jen nakopával míče. To byla kdy mu míč skvěle nachystal Zatloukal, ale
voda na mlýn pro Kladky, které začaly být čím Janura svou slabší pravou nohou zamířil
dál aktivnější. Hodně jim také pomohlo, že nad. Místo navýšení se tak čtvrthodiny před
hned z první vážnější situace dokázaly snížit. koncem zrodilo vyrovnání. Havlíček si našel
Kladky najednou převzaly iniciativu, jenže po dlouhý míč, skvěle si ho navedl, ještě si dozbytek půle se jim nedařilo dalekonosnými kázal krásně obhodit Bureše a zamířil kolem

EXKLUZIVNÍ
reportáž

šance prodral kladecký Navrátil, když si udělal prostor ve vápně, ale na střelu už asi nezůstaly síly a míč letěl bez razance mimo. Pak
se mohl ještě radovat také Brodek, kdy měl
míč proti noze Matoušek. Střela mu sedla
parádně, ale v poslední chvíli ji obětavě zblokoval stoper Žouželka. Na konci vytáhl parádní zákrok Mudrla zhruba pět minut před
koncem, kdy si Havlíček vyskočil na centr
a razantní hlavičku bravurně vytáhl mladý
brankář Brodku. V penaltovém rozstřelu
se ukázal jako hrdina kapitán Brodeckých
Jaromír Matoušek, který nejprve sám nedal,
poté ale dokázal své zaváhání napravit, když
si stoupl do branky a chytil!

2VREQRVWXWN½QÉ
Na straně vítězů by se dala vyzdvihnout především trojice Matoušek, Bureš, Zatloukal,
kde první dva vyhráli spoustu vzdušných
soubojů, a navíc hodně pomáhali dorostencům, kterým se snažili po celý zápas pomoci.
Zatloukal zase hodně větral po křídle všechny
hráče, co na něj nastoupili. Na druhém pólu
barikády se dá mluvit především o Miloši
Navrátilovi, který lítal po hřišti jako motorová
myš a obranu soupeře nenechal v klidu rozehrát.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Kdo by čekal opatrný souboj o pohárové vítězství, spletl by se. Oba celky si po šanci vyměnily hned na začátku a pokračovaly v tom
i nadále. První půle diváky musela opravdu
bavit, taktizovat se začalo až v půli druhé,
a to také na úkor fotbalu, kde už to tak veselá
podívaná nebyla. Nejzajímavější situaci ale
nabídly penalty, kdy si na poslední dvě stoupl
do branky hráč a dokázal dotáhnout mužstvo
k vítězství.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Na finálový zápas nebyla zcela hektická. Jistě
to ovlivnilo vícero faktorů. Jedním z hlavních
byla určitě pandemie, která odlákala spoustu

PLXÿQH]EĄYDOD´VPiOVHNDSLWiQ
PLXÿQH]EĄYDOD´
VPiOVHNDSLWiQ
SRKiURYĄFKYtWĨ]÷-DURPtU0DWRXñHN

VÍCOV Celý zápas dřel na středu
hřiště, hodně pomáhal především hře
dozadu, kde podstoupil řadu vzdušných i osobních soubojů. Byl také
hlavním myšlenkovým pochodem
brodeckého celku. Sám si postavil
první penaltu v rozstřelu, ale neproměnil. Vše ale napravil, když si po
třetí sérii stoupnul do branky a čtvrtý
pokus Kladek zneškodnil a v páté rozpřálo. I když nepršelo a občas se ukázalo také hodil střelce. Ze smolíka duelu se tak
slunce, panovalo nepříjemné sychravé počasí. Jaromír Matoušek (na snímku) stal
Dalším neblahým faktorem byla vzdálenost hlavním hrdinou.
pro oba celky. Větší základna ale přijela z Kladek, kde fanoušci obsadili tribunu, kromě halasného povzbuzování svých miláčků nechyběl ani buben, který se mohl během zápasu ƔƔ Byli jste papírovým favoritem, ale
několikrát rozeznít. Atmosféra na hřišti byla soupeř určitě nebyl slabší, překvapil
po většinu utkání poklidná. Na finále možná vás něčím?
až příliš, a když se do sebe jednou hráči troš- „Nám vyhovuje situace, kdy favority
ku pustili, sudí za pomoci žlutých karet vášně nejsme. Nevím, čím to je, ale tam kde
uklidnil.
bychom měli být lepší a v zápase dominovat, tak v nich pravidelně hoříme.
MDNvO\SHQDOW\
UÆTKG jaMQRTXPÊwGN0CXT¾VKN\-NCFGM Na domácí půdě dokážeme odehrát
C RTQO÷PKN UVąGNQW RQF DąGXPQ t  krásné zápasy proti papírově silnějším
DTQFGEMÚ ,CTQOÊT /CVQWwGM CNG PGX[ mužstvům a brát jim body. Proti těm na
TQXPCNMF[åDTCPM¾ąX[UVKJNUO÷Tt první pohled slabším jsme spíše slabším
UÆTKGOÊéUKX\CNiVGHNC\XÚwKNUVąGNQW celkem vždycky my. Musíme na tom zaMNGXÆV[éKt2GVT/CVQWwGMUGPG pracovat a taková utkání zvládat lépe.“
ƔƔ Po poločase jste vedli 2:1. Nebyl
OÚNKNCMRTCXÆV[éKUPÊåKNt
UÆTKG(KCNC\XQNKNNGXQWUVTCPWCRTQ tam až přílišný strach o výsledek?
O÷PKNt<CVNQWMCNRQUNCN\CV[éCPG „Nebylo to ani od poločasu, ale už zhruba od pětadvacáté minuty, kdy jsme do\CX¾JCNt
 UÆTKG FQ DTQFGEMÆ DTCPM[ UG RQ stali na 2:1. Už tam jsme si na tom hřišti,
UVCXKN MCRKV¾P ,CTQOÊT /CVQWwGM MVGTÚ my starší hráči, kteří bychom týmu měli
RTXPÊ RGPCNVW PGRTQO÷PKN 5NCXÊéGM UK pomáhat, řekli, aby to od nás nebyla až
RQUVCXKN OÊé C UVąGNW M RTCXÆ V[éK FQ přílišná čekaná, a pak nezjistili, že už
M¾\CNDTCPM¾ąEJ[VKVtX[TQXPCVUG ten průběh nepůjde vrátit na naši straRQXGFNQ,CPWTQXKMVGTÚRQUNCNDTCPM¾ąG nu. Konec už byl hodně hektický, ale na
penalty jsme si věřili, jelikož v nich jsme
PCQRCéPQWUVTCPWt
 UÆTKGRGPCNVWPGRTQO÷PKNCPKMCRK letos zatím nekompromisní.“
V¾P-NCFGMMF[åUVąGNWPCOÊąKNMQWUGM ƔƔ Když jsme u těch penalt. První si
OKOQ RTCXQW V[é t  TQ\JQFPQWV sám neproměnil, po třetí sérii jste si
OQJN(T[UVCMÆUGOWVQRQFCąKNQt stoupnul do branky a soupeř už zby-

Jan FREHAR

Foto: Jan Frehar
lé dvě neproměnil. Kde se ten nápad
zrodil?
„Pohár jsme naposledy vyhráli před dvaceti lety, tak jsme ho chtěli urvat. Já si
na penaltu věřil, tak jsem se nominoval
hned na tu první a neproměnil jsem jí,
kdy mi brankář vystihl směr. Snažil jsem
se to tedy nějak zachránit a jiná varianta,
než ji jít chytnout už nebyla. Skákat teda
umím jen na jednu stranu a pro mé štěstí
šli obě na ni.“ (smích)
ƔƔ Vítězství v poháru je po dvaceti letech přesně. Je to ještě o to sladší?
„Ano, bavili jsme se o tom právě před
fotbalem, kdy nám to sdělil sekretář klubu. O to větší jsme měli mít motivaci ten
zápas urvat, i když to tak po celý zápas
moc nevypadalo. Ale na to už se za měsíc
nikdo ptát nebude.“
ƔƔ Je sice středa, ale proběhne nějaká
oslava vítězství?
„Určitě nějaká bude, ale taky půjdeme
zítra do práce, takže to nebude tak náročné. Doufáme, že nás nebudou zítra
dopoledne stavět policisté, byli bychom
jim opravdu vděční.“ (smích)

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
3HWU),$/$s6RNRO.ODGN\
„Cítíme velké zklamání, abych řekl pravdu. Upřímně jsme
čekali, že soupeř ukáže své kvality, proč se řadí mezi nejlepší
celky v okrese, ale vůbec nás kromě prvních dvaceti minut nepřehrával. Ba naopak pouze nakopával a čekal na brejky. Oba
góly jsme mu navíc připravili naší nedisciplinovaností. Kdyby
nás soupeř přejel čtyři nula, tak bychom to brali asi lépe než
takto. Troufám si říct, že sedmdesát minut jsme byli lepším
mužstvem, jen jsme to bohužel nedokázali vyjádřit gólově
a rozhodly penalty, které jsme zkrátka nezvládli. Porážka nás
hodně mrzí, ale jdeme dál. Hrajeme hlavně pro radost.“

9ÉW+2&+0$1s6RNRO%URGHNX39
„S vítězstvím v poháru po dvaceti letech samozřejmě panuje spokojenost. Horší už je to
s naším výkonem. Po zápase jsme se bavili s předsedou klubu, že kdybychom prohráli,
necháme se přejmenovat na FC Jánošík. Proti papírově slabším zkrátka neumíme hrát
tak, jako když jsme outsiderem. Dvacet minut bylo dobrých, byli jsme lepší, pak se po
druhé brance přizpůsobíme hře soupeře a už je problém. Velký vítr nám dělal vepředu
Navrátil, který byl snad všude. Stále nám chybí někteří zranění hráči, i tak ale musíme
předvést lepší výkon. Musím pochválit Tomáše Bureše a Jaru Matouška za to, jak celý
zápas odmakali a odskákali všechny vzdušné souboje. Matoušek pak rozhodl i penalty,
napravil své zaváhání, když neproměnil a penaltu chytil. Tak se má chovat kapitán. Výkony ale musíme zkonsolidovat, tentokrát s ním opravdu nepanuje spokojenost.“

2:3pk Sokol Brodek u Prostějova
Finále Poháru OFS Prostějov

Sokol Kladky

Ma. Navrátil

Crhonek

K. Slavíček

Kordzik

Vít
HOCHMAN

Petr
FIALA
Krč

Janura

Mi. Navrátil

Jan Šertler st.

Továrek

Bureš

Frys

Marek Mudrla

J. Žouželka
Fiala

Hovorka

J. Matoušek

Vaněk

Vrba
Dvořák

D. Křeček

Branky: 31. Slavíček, 75. Havlíček
Střely na branku:
Střely mimo branku:

9

Rohové kopy:

KLADKY

6
4

2 : 2

BRODEK U PV

( 1 :2)

Šířila

Zatloukal

Branky: 4. Bureš, 15. Frys z penalty

3 : 4 p k

Střely na branku:
Rozhodčí: Řezníček – Mašek, Holinka

Diváků: 50 Střely mimo branku:

8

Žluté karty: 67. Továrek, 77. Navrátil, 86. Havlíček

Žluté karty: 61. Šířila, 77. Janura

Střídání: Jan Šertler ml., J. Křeček, Kosík, Marek, Havlíček

Střídání: Viktora, Grulich, P. Matoušek, Nehera, Martin Mudrla

Rohové kopy:

8
4
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Medaile, poháry a parašutista
Jiří Gečnuk patří nedílně k sobě

„Nebyla to vyloženě klasická karanténa, spíš jen takový několikadenní
pobyt doma do doby, než nám udělali testy a byly hotové jejich výsledky.
Poprvé k tomu došlo hned někdy na
konci března, když jsme se při tréninku v aerodynamickém tunelu u Prahy
setkali s jednou nakaženou holkou.
A ve druhém případě měl COVID-19
údajně Peťa Chládek od nás, i když se
u něho plně nepotvrdil, pokud vím.
Každopádně jsme v obou případech
šli na testy, které vyšly negativně, a tím
pádem jsme pak mohli pokračovat
normálně v přípravě. U toho Petra šlo
o nepříjemnou věc tím, že jeho manželka měla zrovna před porodem, ale
všechno dobře dopadlo.“
yy Jak snášíte nemilý fakt, že vám
kvůli epidemii odpadly všechny
závody 2020 kromě mistrovství republiky?
„Vedle národního šampionátu ve Strakonicích jsme měli ještě závody v Plzni
a taky jedny kontrolní mezi sebou.
Každý sport je o vzájemném poměřování výkonnosti, vždycky někdo nasadí laťku jako ten nejlepší a ostatní se ho
snaží dohnat, vyrovnat se mu. Letos
PŮVODNÍ
tahle konfrontace v mezinárodním
reportáž
měřítku vůbec neproběhla, což je určipro Večerník
tě špatně, ale my s tím nic nenaděláme.
Museli jsme situaci vzít takovou, jaká
Marek
je. A hlavně najít dostatečnou vnitřní
SONNEVEND
motivaci kvalitně trénovat i při vědoyy Letošnímu roku bohužel vládne mí, že makáme vlastně až na příští rok.
koronavirus. Vy s klubovými parťáky Správně si všechno nastavit v hlavě, nejste museli už dvakrát do karantény... nechat se psychicky rozhodit ztrátou

PROSTĚJOV Je žijící legendou klasického sportovního parašutismu,
za celou kariéru vybojoval desítky
medailí včetně mnoha zlatých na vrcholných mezinárodních závodech
typu mistrovství světa, evropských
šampionátů či Světového poháru.
Jiří Gečnuk (na snímku) přitom nepochází odsud, narodil se v Moravské Třebové. Ještě jako teenager se
však stal členem Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov
a většinu ze svého padesátiletého
života tak strávil na Hané. Nyní se
za své ohromné úspěchy dočkal významného ocenění v podobě Ceny
města Prostějova 2019.
Rozhovory s laureáty vám Večerník
přinášel od srpna v každém sudém
vydání. Parašutista Gečnuka se stal
po zástupci Divadla point, T. Krejsové, M. Srostlíkovi a J. Hornovi
pátým respondentem v řadě a také
posledním. Dvojice Květoslava
Šťastná a Hana Adámková žádost
o interview odmítla, Milan začal obdržel ocenění im memoriam.

dlouhodobé kontinuity přípravné i závodní. Což s sebou může nést taky částečnou ztrátu nabytého sebevědomí.“
yy Chyběly vám hodně oba zrušené světové šampionáty i celý seriál
Světového poháru?
„Mě rozhodně mrzí, že jsme v podstatě celý rok nemohli až na ty domácí
výjimky vůbec závodit. Člověk je
zvyklý pravidelně soutěžit, najednou nic není a podání důkazu
o vlastní výkonnosti v porovnání
s ostatními z mezinárodní špičky
prostě chybí. Já jsem měl původně
v plánu letos startovat na mistrovství
světa naposledy a kvůli situaci, která
nastala, jsem se rozhodl konec své
vrcholové kariéry odložit o rok. Oba
šampionáty – armádní i civilní – přesunuli na příští sezónu 2021, snad už
normálně proběhnou. A já se budu
moct rozloučit na vrcholné akci.“
(úsměv)
yy Nakolik opatření proti koronaviru ovlivnila celou přípravu během roku?
„U nás parašutistů je zásadním faktorem počet absolvovaných seskoků,
jež musí každoročně být na určité
úrovni pro splnění výkonnostních
cílů stanovených oddílem, tedy vlastně naším zaměstnavatelem. Na konci
normální sezóny míváme okolo tří
stovek seskoků na přesnost přistání
a nějakých sedmdesát seskoků individuální akrobacie. Letos je to bohužel
mnohem méně, za dané situace má
jeden kolega například jen sto dvacet

Kvůli koronavirové situaci jsem se rozhodl
konec své vrcholové kariéry odložit o rok.
Oba světové šampionáty - armádní i civilní snad už normálně proběhnou a já se budu
moct důstojně rozloučit na vrcholné akci...
nový
seriál
s laure
Cen měáty
Prostějosta
v
za ro
k

2019

20100111555
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přesností a dvaatřicet akrobacií. Což
znamená, že se tréninkově nedostal
ani na polovinu toho, co by měl. A to
se pak logicky promítá do výkonnosti,
která jde s menším počtem seskoků
dolů. Pocítili jsme to všichni. V březnu
i dubnu byla hygienická nařízení natolik přísná, že skákání bylo úplně zakázané, tím pádem jsme trénovali doma
individuálně. Každý dělal, co mohl, já
chodil ráno běhat, potom cvičil a posiloval. Hlavní náplň přípravy však skoro
dva měsíce scházela, takovou ztrátu
jsme následně už nemohli dohnat. Pozitivní naopak je, že coby zaměstnanci
Armády ČR dostáváme bez ohledu na
situaci celou dobu tabulkový plat. Mít
ekonomickou jistotu je v dnešní nejisté době velká výhoda.“
yy Za celý život už jste dostal spoustu různých ocenění. Berete Cenu
města Prostějova jen jako další
v řadě?
„Na slavnostní předání se moc těším,
pokud za zpřísňujících se opatření
proběhne. (rozhovor vznikl ještě před
ceremoniálem – pozn. red.) Chtěl jsem

vzít s sebou i rodiče, aby u toho
mohli být a měli také radost. A každopádně si této ceny opravdu moc
vážím, protože když se podívám na
jména dalších oceněných z letoška
i minulých let, tak jsou to všechno

lidé, kteří se významným způsobem zasloužili o fungování města,
proslavili jej i daleko za jeho hranicemi. A dostat se do společnosti
takových osobností je pro mě velká
pocta.“

vizitka
JIŘÍ GEČNUK
✓ narodil se 31. března 1968 v Moravské Třebové
✓ parašutista ASO Dukla Prostějov v klasických
disciplínách
✓ v Prostějově žije od roku 1988
✓ v dětství a mládí se věnoval plavání, lyžování i gymnastice
✓ první seskok padákem absolvoval v roce 1983, když mu bylo patnáct let
✓ následně prošel Střediskem talentované mládeže v Příbrami
✓ do Dukly Prostějov nastoupil v roce 1988 a působí v ní dodnes, to
znamená nepřetržitě více než třicet let
✓ dohromady získal na mistrovstvích světa i Evropy 29 individuálních
medailí včetně 10 zlatých a řadu dalších cenných kovů v družstvech
✓ je mnohonásobným šampionem České republiky a jejím dlouholetým
reprezentantem
✓ má středoškolské vzdělání, je ženatý a má dvě děti
zajímavost: celkem třikrát za život se mu při seskoku neotevřel padák, což
znamená přímé ohrožení života, ale duchapřítomností včetně rychlého
otevření záložního padáku pokaždé kritickou situaci zvládl bez úhony

sport
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VSETÍN, PROSTĚJOV Odvážná
anabáze nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov Ligovým pohárem družstev
mužů ČR 2020 včera skončila stejně,
jako na sklonku jara začala, tedy vysokou prohrou 0:6. Přesto je Hanáky
potřeba ocenit za to, že do elitní Divize 1 mimořádně vzniknuvší soutěže
vůbec šli a proti samým extraligovým soupeřům pokaždé bojovali
o co nejpřijatelnější porážku. Platilo
to i pro duel posledního 10. kola základní části ve Vsetíně.
„Opět jsme nastoupili oslabeni o zraněné hráče základní sestavy, a navíc chyběl
i Petr Deutsch, který chce v našem oddí-

lu skončit, což je škoda. Proti nesmírně
silnému a navíc kompletnímu Vsetínu
bylo jen otázkou, zda se nám podaří
urvat alespoň čestný bodík za jedno
vyhrané utkání. Přes velkou snahu se
to tentokrát nepovedlo, i jindy většinou
úspěšný Tomáš Roba podlehl v singlu
juniorskému reprezentantovi České
republiky Bílému,“ informoval trenér
Sokola I Richard Beneš.
Nedělní souboj provázela značná nepřízeň počasí. „Kvůli silnému větru se hrálo ve skoro neregulérních podmínkách,

ovšem na to se nechceme vymlouvat.
Stejné to měli domácí, kteří se s vichrem
dokázali vyrovnat lépe. Přesto jsme získali dva dílčí sety, při troše štěstí mohl
vyjít celý jeden zápas. Bohužel nestalo
se, jak bychom si přáli,“ pokračoval Beneš v hodnocení.
Na závěr přidal celkové ohlédnutí za
sezónou. „Pokud bych měl někoho vyzvednout, tak jsou to bratři Růžičkové,
kteří sice původně nechtěli být registrováni, ale nakonec nám svou účastí
v týmu pomohli Ligový pohár aspoň

dohrát. A tím jsme se vyhnuli pokutě od
svazu za nedokončenou soutěž. Jinak
jsme podávali své standardní výkony,
které v silné konkurenci nestačily na
jediný výsledkový úspěch. Před námi je
teď zimní úkol doplnit mužstvo o kvalitní hráče a doufat, že marodi se úspěšně
vyléčí, aby mohli v plné síle absolvovat
zimní přípravu.“
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis Ligového poháru najdete na straně 26
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Labe bude Imphal, který má nepochybně solidní předpoklady, nicméně
PROSTĚJOV Popelkovi koně jsou před rokem mu závod příliš nevyšel.
tradičně velmi úspěšní i v rámcových
dostizích. Ve druhém nejprestižnějNikdo není
ším závodě nedělního odpoledne
bez šancí
Ceně Labe se představí další dva výborní koně. Velké naděje se vkládají Celkem se v Pardubicích představí hned
zejména do devítiletého Lombargi- devět koní z Popelkovy stáje, zmínit určitě
niho, který splnil kvalifikaci i do Vel- ještě musíme Marca Aurelia, který rovněž
ké pardubické, nicméně do tohoto splnil požadavky pro start ve Velké pardudostihu se pro něj nepodařilo sehnat bické. Nakonec se představí v Ceně Vltavy.
„Jsem přesvědčen, že to pro něj je ideální
dostatečně kvalitního jezdce.
V Ceně Labe tak naopak bude mít distance,“vysvětliltentokrokkormidelník.
toho asi nejlepšího, jakého si mohl Celkově se dá říci, že žádný z Popelpřát. „Bude jím pětinásobný vítěz Vel- kových svěřenců není zcela bez šanké pardubické Jan Faltejsek,“ prozradil cí, dlouhodobě úspěšný trenér sice
Popelka o koni, který v tomtéž dostihu nemá ve stáji zdaleka tolik koní jako
před rokem skončil druhý, když do zá- například slavný Josef Váňa, pro kažvodu vstupoval v roli největšího favori- dého z nich však vždy dokáže najít
ta. Jinak tomu zřejmě nebude ani letos. optimální dostih tak, aby mohl bojo(mls)
Dalším zástupcem Srdéčka v Ceně vat o přední umístění.

Letce trápil vítr, ÍÜéæåàâØ&Üéå[ñÇéæêëgáæíØ
áÜåÜáãÜçoÞæãăêëâæì&É
Prostìjovan uspìl äÜñàäãØÛoäà[âðågäà
➢ ze strany 31
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PROSTĚJOV Sám prostějovský letec
Tomáš Michálek byl pochopitelně
po zisku „bedny“ spokojený, i když.
„Bylo to takové divné mistrovství,“
řekl v srpnu, krátce po návratu.
„Pořadatelé požadovali vysoké startovné, takže účastníků bylo málo,
ale všichni s medailovými ambicemi. Navíc foukal silný nárazový vítr,
takže někdo měl štěstí, jiný smůlu.

Ale to je sport,“ konstatoval Tomáš
Michálek. Z intonace jeho hlasu bylo
pochopitelné, že se i přes zisk bronzové medaile spíše počítá k těm druhým. „Ale hlavně že jsem byl opět „na
bedně“ a mohu tak svým umístěním
aspoň trochu poděkovat městu Prostějov za dotaci, již jsem letos obdržel.
I díky ní jsem se mohl tohoto mistrovství republiky zúčastnit,“ dodal.
Jak už jsme zmínili, nejde o ojedinělý úspěch, ale o další ze série podob-

ně kvalitních počinů. „Jen pro zajímavost a přes Tomášovu skromnost
si na závěr dovolíme připomenout,
že na zatím všech závodech, kterých
se od svých osmnácti let v letecké
bezmotorové akrobacii zúčastnil,
vždy na již zmiňované „bedně“ stál.
A to je úspěch, kterým se může jen
málokterý sportovec pochlubit,“
vzkazuje mu místopředseda prostějovského aeroklubu Libor Šebestík.
(sob)

➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Veronika Černá
je členkou Golf klubu Kořenec,
kde s tímto sportem v roce 2014
začínala a kam jezdí trénovat.
Připravuje se i v nedalekém Kostelci, během zimy v Golf Indoor
Olomouc. A sbírá již první velké
úspěchy.

„Je velice svědomitá, s výbornou tréninkovou morálkou a přitom i ambiciózní, psychicky silná. Proto se při svém
nesporném talentu tak rychle zlepšuje,“
řekl o své dceři Michal Černý, bývalý prostějovský hokejista přezdívaný
„Benzin“.
Letošní tuzemský šampionát dívek
U12 ovládla Černá ve Slavkově u Brna,
navíc dokázala triumfovat rovněž ve

čtyřdílném seriálu Národní golfové
túry. „Golf mě moc baví. Hraju ho pro
radost a přitom v něm chci být nejlepší
jak teď, tak do budoucna. Trénuje mě
Tomáš Daul, mám i kondičního kouče
Martina Finkese a manažera Františka
Ingra. Hodně se mi věnuje tatínek, který
mě ke golfu přivedl, a velkou podporu
mám od celé rodiny,“ svěřila se exkluzivně Večerníku sama Veronika. (son)

basketbal
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VEČERNÍKU BK OLOMOUCKO PROHRÁLO POČTVRTÉ V ŘADĚ!
Trápení v útoku dorazila
špatná obrana

Velký výkon podal kapitán BK Olomoucko
v ostravském Tatranu. Na střídačce byl pouze necelé čtyři minuty a snažil se ze všech sil
pomoci svému týmu. Nakonec to nestačilo,
přestože nastřílel jednatřicet bodů a přinutil soupeře k sedmi faulům. Byl stoprocentní
při střelbě trestných hodů, trefil šest trojek
a získal osm doskoků. K úspěchu ale nevedly ani tři asistence.

PROSTĚJOV Známé pravidlo, že zápasy vyhrávají především obrany, se potvrdilo také během duelu Olomoucka
v Ostravě. Hosté se sice na polovině Nové huti trápili, ještě
větší problém však měli pod vlastním košem, kde nedokázali ubránit větší počet akcí protivníka v řadě.
Původní zpravodajství

NEMANJA
BEZBRADICA

pro Večerník

3

Ladislav VALNÝ

ংझvr࣒;h
-_u-mbࣂmझ1_
rovbѴ u-m࣒ oѴbmbѴ Ŋ
vѴ;7;h lou-vh1_ ub-Ѵৄĺ
"ৄf 7;m |;m|ohu࢙| m;l࣒Ѵ
;0u-7b1-ķh|;uvbm-v࣐
hom|o rংbrv-Ѵ _m;7 r࣒| |u࢙| - m;ruoŊ
l࣒mbѴ-mbf;7m|uofhr࣒|brohvৄĺ-
7u_࣐ v|u-m࣒ m-or-h ࢙ংbѴ )-|;ul-mĺ
m;7hѴझࣂo࣐rumझࣂ|u|bm࣒-m-l;Ŋ
m-Ѵf;7;m࢙1|0o7ৄ-m-hom;1|ংb-7-1;Ŋ
|b 0o7 Ѵ;rbѴ v࣐ v;ॕmmझ l-bllķ
h|;u࣐ro7roংbѴ7;v;|b7ovhohĺ

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Støedeèní utkání
proti Sovám
Prostějov (lv) – Tým pražských
vysokoškoláků vyznávající dlouhodobě moderní a rychlý basketbal přijede do haly prostějovského
Sportcentra DDM 7. října. Utkání
7. kola nejvyšší basketbalové soutěže
se bude hrát od 18.00 hodin a přímý přenos fanoušci uvidí na tvcom.
cz. „V minulých sezónách jsme se
přesvědčili o tom, že týmu USK
nesmíte dát prostor, aby se dostal
do tempa a tlaku. Pak je nepříjemný.
Jeho mladí hráči jsou schopni držet
vysoké tempo, a když se dostanou
do pohody, jsou těžce k zastavení.
Naši zkušení hráči si to musí pohlídat,“ upozorňuje před duelem kouč
BK Olomoucko Predrag Benáček.

Do Ústí se nejede.
Pandy jsou v karanténì
Ústí nad Labem (lv) – Čtvrtým covidem zasaženým týmem Kooperativa NBL je ústecká Sluneta. Podle
jejího generálního manažera Tomáše Hrubého byla pětice hráčů, jež
nahlásila zhoršení zdravotního stavu, vyslána na testy, z nichž čtyři vyšly jako pozitivní. Celý tým tak musí
nastoupit do karantény a testy čekají
i ostatní členy mužstva. Pandám tak
byly odloženy tři zápasy. Mimo jiné
nepojedou ve středu do Kolína, kde
měli Medvědi odehrát první zápas
po návratu z karantény, odložený
je také duel s Olomouckem, jehož
původní termín byl v neděli 11. října.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
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Ladislav
VALNÝ
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„Ostrava zaslouženě vyhrála, my
jsme se prakticky celý zápas trápili v obraně, a když jsme pak chtěli
zapnout, tak nám zase Ostrava odskočila,“ přiznal rozehrávač BK Olomoucko Lukáš Feštr.
Nová huť byla na útočné polovině
dostatečně agresivní, a i když nebyla

extrémně střelecky úspěšná, prala se
o každou možnost k opakované střele. Třináct útočných doskoků proti
pěti Olomoucka domácímu týmu
hodně pomohlo stejně jako nadstandardní počet třiadvaceti asistencí.
„Velmi pozitivně vnímám skutečnost,
že jsme po celou dobu vedli a vedení
jsme udržovali. Byla tam jen jedna
pasáž, kdy jsme měli hluché místo, ale
to bylo jen na chvíli,“ hodnotil duel
křídelník Ostravy Juraj Páleník, podle
něhož Nové huti pomohlo také nasa-

Foto: www.nhbasket.cz

zení pod vlastním košem. „Na obranné polovině jsme velmi dobře bránili,
rotovali a dostali jen čtyřiasedmdesát
bodů,“ těšilo Páleníka.

ZANE
WATERMAN

Olomoucko natáhlo sérii porážek
na čtyři zápasy. Vyhrálo pouze
v 1. kole v domácím zápase s Děčínem, od té doby ale sbírá porážky, přestože především s Nymburkem a Pardubicemi tým podal
kvalitní výkon. „Poslední zápas
v Ostravě si musíme rozebrat
a nachystat se na středu, kdy nás
čeká USK Praha. Věřím, že se to
podaří a prolomíme sérii porážek
a konečně vyhrajeme,“ doufá rozehrávač Feštr.
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PRAHA, PROSTĚJOV Bez diváků
při maximálním dodržování hygienických opatření bude pokračovat
basketbalová Kooperativa NBL.
Pokud se nevyskytnou žádné překážky, dostanou se už ve středu do
akce všechny týmy, které budou
zdravotně v pořádku. Prozatím hlásí karanténu pouze Ústí nad Labem.

Ladislav VALNÝ

Věděli jsme, že tato sezóna bude
pro basketbal zkouškou trpělivosti a schopnosti reagovat na změny
a omezení. Vnímáme pozitivně, že
v rámci nových opatření může dále
probíhat ligová soutěž,“ říká předseda Asociace ligových klubů NBL

Tomáš Kotrč. „Absence diváků je
samozřejmě velký zásah do průběhu
zápasů, na image basketbalu a v neposlední řadě do rozpočtů a práce
klubů. Ty jsou s fanoušky v denním
kontaktu bez možnosti vrcholu –
účasti na zápasech. Věřím, že všechno ale zvládneme a basketbal v těžké
zkoušce obstojí,“ dodává Kotrč.

Vedení ligového basketbalu si uvědomuje, jak je důležité, aby nejvyšší
domácí soutěž přes všechny problémy pokračovala. Jedině tak o ni fanoušci neztratí zájem, byť nejbližší
zápasy neuvidí na vlastní oči.
„V této chvíli tak získávají na důležitosti naše mediální projekty, ať už je to klasické vysílání,

nebo Studio basketbal na webu
TVCOM.cz, či přenosy na ČT
Sport. Snažíme se v rámci stanovených mantinelů dělat vše pro to, aby
se basketbal nezastavil. Věřím, že to
vnímají i partneři, fanoušci a celé
basketbalové prostředí. My jim za
důvěru děkujeme,“ vzkazuje všem
příznivcům basketbalu Kotrč.
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Na špatnou střelbu doplatili basketbalisté
BK Olomoucko v Ostravě. Utkání 6.
kola základní části Kooperativa NBL
prohráli 74:88, když se jim dlouho nedařilo při zakončení z dálky
a úspěšnost střelby za dva body jen
lehce přesáhla čtyřicet procent.

Ladislav VALNÝ
Hosté na začátku zápasu proměnili
dvě trojky v řadě, také díky tomu po
čtyřech minutách vedli 10:9. Po pěti
minutách bylo vyrovnáno na 13:13
a další okamžiky patřily Ostravě.
Dvě ztráty v útoku domácí dokázali potrestat a v osmé minutě si za
stavu 15:20 bral kouč Olomoucka

oddechový čas. Domluva hráčům
příliš nepomohla. Po deseti minutách hosté prohrávali 22:28, protože
si nedokázali pohlídat protivníkovu
střelbu z dálky.
Na začátku druhé čtvrtiny hosté zlepšili obranu, trápili se ale při
zakončení, místy ztráceli až sedm
bodů. Pomohly jim až trojky rozehrávačů Feštra a Kouřila a ty přinesly
snížení ztráty na 35:36. Následovala
ale slabší pasáž, po níž Ostrava odskočila po sérii 12:2 na dvouciferný
rozdíl (49:37). V závěru desetiminutovky Hanáci ze své ztráty umazali
pouze dva body a prohrávali 39:49.
Na první body třetí čtvrtiny se čekalo přes minutu a půl, než Palyza

NH OV
BK OL

88:74

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
proměnil dva trestné hody. Nápor „Ostrava byla lepší celý zápas, více bojovala, více chtěla vyhrát. My jsme hrozHanáků to nepřineslo. Sice se do- ně špatně bránili kromě první periody, pak jsme si přestali věřit. Ostrava trefila
táhli na rozdíl čtyř bodů a prohrá- některé otevřené střely, které potřebovala, my ne. Nám naopak nevycházely ani
čisté střely bez bránícího hráče, to nás hodně sráželo. Máme problémy v obraně
vali pouze 48:52, až do 26. minuty a také v útoku, musíme se z toho poučit a pokračovat dál.“
ale nepřidali ani koš a rázem ztráceli
Peter BÁLINT – NH Ostrava:
čtrnáct bodů – 48:62. Zpět je vrátily „Věděli jsme, že je Olomoucko dobré z trojkového oblouku. Nám se celkem poaž trojky Kouřila a Palyzy. Bylo to vedlo to omezovat. Velice dobře jsme dnes pracovali pod košem, přeskákali jsme
ovšem jen krátké vzepětí, ke slovu tým, který je vyšší, v útoku jsme se dobře pohybovali pod košem, dávali jsme
se opět dostala Nová huť a deset volné střely. Také jsme měli vysoké procento střelby z oblouku. A to je důvod,
minut před koncem měla za stavu proč jsme vyhráli. Gratuluji týmu za bojovnost na hřišti, také skvělá práce lavičky.
Ta je potřebná, když tým zvedá a povzbuzuje.“
69:56 blíž k vítězství.
Statistiky z utkání
Závěrečnou periodu domácí odehrá- bodů, a přestože Olomoucko dokázaa výsledkový servis Kooperativy
li v naprostém klidu. Čtyři minuty lo z manka šest bodů ubrat, muselo se
NBL najdete na straně 26
před koncem vedli dokonce o dvacet smířit s nepříjemnou porážkou. (lv)

Å6QDGVHVIDQG\EU]\XYLGtPH´SőHMHVL3HNiUHN
PROSTĚJOV V neveselé situaci jsou
po čtyřech porážkách v řadě basketbalisté Olomoucka. V důsledku nařízení
vlády se v nejbližší době budou muset
při domácích zápasech obejít bez podpory vlastních fanoušků, kteří za týmem stojí přes sérii neúspěchů. „Není
to snadné, už potřebujeme zabrat
i kvůli našim příznivcům,“ uvědomuje
si sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek (na snímku).

ƔƔ Tribuny v několika příštích zápasech osiří. Jak vnímá
klub tuto nepříjemnou okolnost?
„Je to pochopitelně nepříjemné.
Nejen pro basketbal, ale pro celý
sport. Zápasy se přece hrají právě
pro diváky. Těm chtějí hráči dopřát
emoce při zápasech. Musíme se
s tím poprat i bez podpory fanoušků.“
ƔƔ Přichází tím tým o výhodu
domácího prostředí?
„Částečně určitě ano. Pochopitelně

tady zůstává prostředí známé palubovky a domácí haly, ve které se
každý hráč cítí lépe, protože je na
ni z tréninku zvyklý. Ale o kontakt
s diváky přicházíme. Fanoušci pomáhají povzbuzováním v klíčových
pasážích. Vědí, kdy jejich tým potřebuje podpořit. To se nedá nahradit.“
ƔƔ Divákům zůstane alespoň
možnost sledovat zápasy na internetu…
„Bohužel to tak bude. Vedení českého basketbalu věnuje velkou
pozornost mediálním projektům,
teď se ukazuje, že je to dobrá cesta.
Doufám, že se fandové budou dívat.
Uděláme maximum, abychom jim
předvedli kvalitní basket alespoň na
dálku.“
ƔƔ Myslíte si, že vám i přes omezení vstupu do haly zachovají

přízeň?
„Máme výborné fanoušky, kteří náš tým
podporují dlouhodobě.
Nejsou to žádné vlny
nějaké momentální
popularity. Proto si myslím, že nám zůstanou věrní.
Všichni v klubu věříme,
že se brzy
uvidíme
v naší
hale.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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HÁZENKÁŘSKÁ PARÁDA V KOSTELCI
Borci HK působivým výkonem semleli silný „Velmez“!

KOSTELEC NA HANÉ Nejlepší výkon za hodně dlouhou
dobu vytáhli ze svého arzenálu házenkáři TJ Sokol Kostelec HK KOS
na Hané HK. Tradiční nedělní dopoledne tentokrát patřilo TJ VEM
výhradně jim, když ve 3. kole 2. ligy mužů JM 2020/21 nádherně přestříleli kvalitní Velké Meziříčí 41:30 (24:17), jež týden předtím podobně smetlo
favorizovanou Telnici. Tohle byla smršť, na jakou se nezapomíná!

41:30

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V úvodu ale domácí rychle prohrávali 1:3, po obratu na 6:4 ještě
hosté vzápětí vyrovnali (6:6). Od
té chvíle však tahali za čím dál
kratší konec zápasového provazu
a výtečně makající Hanáci je stále
výrazněji drtili. Zejména neudržitelný Podhrázský načal do přestávky svou desetigólovou kanonádu
prvními šesti trefami, střelecky ho
podpořili také Číhal, Grepl, Han-

ták, Dostál i J. Ševčík, tedy v polovině případů hostující plejeři.
Jako jeden muž se ale činili v báječně
fungující ofenzivě všichni členové
kostelecké sestavy, která nekompromisní palbou utekla na 10:7, 14:10,
17:11 a zkraje 26. minuty dokonce
na 22:13! Tedy skoro co šedesát
vteřin, to jedna vsítěná branka. Zaskočený soupeř pak sice pohotově
dotáhl na 22:17, leč úplný závěr
zahajovací půle znovu opanovalo
hákáčko nesoucí si do šatny slibný
rozdíl sedmi zásahů.
Po změně stran se dal očekávat nápor
ambiciózního protivníka, jenže ten
nepřišel. Místo dramatizace utkání nabral další vývoj naprosto jednostranný směr a hanácký teamwork
doslova koncertoval. Podhrázský, J.

Ševčík, Bílek a spol. nenechali po dechu lapající Meziříčany ani na chvíli
kontrovat, v 37. minutě vedli po novém trháku již 30:19!
Navíc ani tohle jim ještě nestačilo,
v euforii svůj náskok pořád zvyšovali. Nejvíc to bylo o propastných
čtrnáct kusů (37:23, 38:24), teprve
v koncovce duelu se bezradní Valaši
zmohli alespoň na částečnou korekci vysoké porážky. I tak si kostelecká parta užila super triumf, byť jen
s hrstkou nejvěrnějších fanoušků
v polozavřeném hledišti. A po dvou
absolvovaných střetnutích má stoprocentní výsledkovou bilanci čtyř
získaných bodů!
Statistiky ze zápasu a výsledkový
servis skupiny JM 2. ligy
najdete na straně 26

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO
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Pozápasové hodnocení trenéra
David ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Musím maximálně pochválit celý mančaft, všichni hráči makali společně na sto procent. Díky tomu jsme předvedli skvělý týmový výkon, určitě jeden z nejlepších za poslední roky. Kluci se naplno rvali o výsledek od začátku až do konce, měli velkou chuť,
vůli i bojovnost, do hry dali svůj um a taky srdce. V útočné činnosti to byla paráda, dát čtyřiadvacet gólů za poločas a čtyřicet
jedna celkově tak silnému soupeři je výborná vizitka. Osobně ´Velmez´ považuju za jednoho ze tří momentálně největších
favoritů naší druholigové skupiny, proto mám z jasného vítězství nad ním takovou radost. Chlapci mě strašně moc potěšili, dělali
minimum chyb a utkání se jim náramně vydařilo. Hosty natolik zaskočili obrovským drajvem, že ti se během zápasu ani jednou nepřiblížili na nějaký hratelnější rozdíl. Týmu jsem za velmi příjemný sportovní zážitek poděkoval, neděle nabyla tímhle
vítězstvím významu. Teď ale nesmíme usnout na vavřínech.“

„Nezvládnutý úvod nás stál moc sil,“
çæêëÜêâãêàêäìëåßéÛàåØÁào¿éìÙ
SO PRO
SO UJE

26:28

PROSTĚJOV Na neúspěchy v předešlé sezóně chtěli nepochybně v té
aktuální zapomenout házenkáři
Prostějova. Jenže obě úvodní utkání vyzněla bodově naprázdno. Po
vysoké porážce s Holešovem přišla
bodová ztráta rovněž proti Újezdu.
Prostějované si přitom na prohru
zadělali už v prvních minutách, které se jim hrubě nevyvedly.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

20100211556

Úvod zápasu se Prostějovu vskutku
nepodařil. Hanáci brzy prohrávali
0:3 a následně 1:5. Vázla jim střelba,
nedařilo se jim ani bránění. Soupeři
navíc chyby uměli trestat. Za stavu
3:6 už se trenér Černíček rozčílil
a vyčinil svěřencům, že nechali soupeře přejít přes půl hřiště nebráněného a zavěsit. „Vždyť má třicet kilo
i s postelí,“ rozčílil se pak stran nedůrazu Prostějovanů.

Zprvu to ale nemělo efekt, a i když
Mikulka snížil na 4:9, následně padla
magická desítka. V 15. minutě dosavadní letargii narušila malá skupina
fanoušků a zejména jeden, který by
si zasloužil označení Mr. Fanoušek,
okamžitě rozkřičel hlouček příznivců, snad i to domácí hráče nakoplo.
Kosina a Ordelt snižovali, zejména
Kosinova branka stála za to. A bylo
to poprvé, co domácí dali dva body
po sobě. Nicméně soupeř rychle
odpověděl. Přesto se ale Prostějov
pomalu začal zvedat, obrana působila jistěji, a navíc se tým častěji dostával ke střelbě. V 18. minutě za stavu
8:12 si vzali hosté time-out. Během
něj ale bylo slyšet hlavně Ordelta,
který se jal povzbuzovat spoluhráče. Zabralo to, po pěkné akci Juríka
a Mikulky trefil druhý z hráčů ve 25.
minutě břevno. Právě Jurík, Chytil
a Kosina se ale následně postarali
o snížení na rozdíl jediné branky.
Hned zkraje druhého poločasu navíc srovnal Říha. Nicméně to bylo
vše, Frimmel, Hladík a po nich i Víšek totiž strhli zpět vedení na stranu
Újezdu, a to navíc ve 33. minutě šli
Hladík a Kachlík sami na bránu,
avšak nedali. Následně se Hrubý
zaskvěl a podržel svůj tým, který se
musel udržet na dostřel. 40. minuta
pak nabídla několik zběsilých útoků

FOTOGALERIE
klikni na
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Pozápasové hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Převažují negativa nad pozitivy.nejsem vůbec spokojený. Nevyhráli jsme s mužstvem,
se kterým jsme vyhrát měli. A když nevyhrajeme s Újezdem, tak s kým potom chceme
uspět?! Tím samozřejmě nechci shazovat výkon hostů. My se potýkáme s úzkým kádrem.
V danou chvíli chci třeba z různých důvodů střídat dva hráče naráz, ale nemám prostě za
koho vystřídat. Hrajeme normálně na tři čtyři spojky, které během zápasu fyzicky odejdou.
V okamžiku, kdy se někomu daří, už pak ke konci nemá zas fyzické síly. Jako je to prostě
pořád stejné. Bojujeme s nedostatkem hráčů, s úzkým kádrem. Nemáme mladé hráče, chybí
nám mladá krev. Pomáhají nám i hráči, kteří už jsou za zenitem. Jsem jim za to vděčný,
všichni se pak snaží. Snaha ale občas prostě nestačí. Na závěr bych chtěl poděkovat Jirkovi
Hrubému za to, kolik toho vychytal, že nás držel ve hře.“

Pavel LIŠKA - TJ Sokol Újezd u Brna:
„Bylo to naše třetí utkání. Dvakrát jsme smolně prohráli, tentokrát se k nám ale přiklonilo
štěstí, když jsme nedali strašně moc vyložených šancí. Ale jsme rádi, že jsme to ubojovali.“

a protiútoků, kdy jakoby obrany ani
neexistovaly. Ve 44. minutě se nechal
vyloučit Jankovič a poskytl Prostějovu výhodu. Bohužel jí Sokol nevyužil. Nadále byl sice v dohledu k remíze, ale pořád mu chyběl bod dva.
V 52. minutě se ale podařilo snížit
Jurečkovi s Říhou na rozdíl bodu,
únik Hladíka a pozdní návrat obrany ale opět remízový stav oddálily.
V čase 53:15 ještě jednou Mikulka
za velkého potlesku srovnal. Následovala i proměněná sedmička, ale
nestačilo to, domácí bojovali, Kosina snížil krásně na bod, 58 vteřin
před koncem. Ale Víška si „vykecal“
trestný hod a 13 sekund do konce
zvýšil na nedostižný dvoubodový
rozdíl. Atmosféru zápasu pak přikořenili hluční fanoušci a drobná,
asi tak dvouletá fanynka, která v 59.
minutě vběhla na hřiště a překonala
ho svižným krokem za smíchu obecenstva...
Statistiky ze zápasu
najdete na straně 26

PROSTĚJOV Pochytal, co se
dalo. Nejednou soupeř už zvedal vítězoslavně ruce nad hlavu,
pak je ale zase zklamaně svěsil.
K zoufalství ho místy přiváděl
brankář Prostějova Jiří Hrubý (na
snímku). Ten proti Újezdu u Brna
předvedl řadu důležitých zákroků, zejména ve druhé půli dlouho
držel Prostějov ve hře o body. Jenže to bylo málo platné, chyby jednotlivců a okénka v obraně nakonec znamenaly, že Sokol II odejde
ze svého vlastního hřiště s prázdnou. Po utkání tak byl Jiří Hrubý
pochopitelně zklamaný, přesto
však poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor, ve kterém zhodnotil
nejen uplynulé utkání.

Michal SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte zápas proti
Újezdu u Brna? Co ho podle vás
rozhodlo?
„Nechali jsme si je na začátku utéct.
A i když si myslím, že nebyli jednoznačně lepší, tak nás stálo strašných
sil to dotáhnout do toho poločasu.
A v tom druhém už to bylo poznat.
A když už jsme měli šanci to srovnat,
nebo jít dokonce do vedení, tak jsme
udělali nějakou hloupou chybu, která nás vrátila zase zpátky.“
yy Klíčem k zápasu byl tedy ten
nezvládnutý začátek?
„Ano, pak nám to chybělo. Bylo to
o šest gólů, a to se strašně špatně dotahuje, ještě navíc do poločasu. Sice
jsme to zvládli, ale stálo nás to příliš
mnoho sil.“
yy Právě těsně před koncem poločasu jste to zvládli srovnat. Co
chybělo k tomu, abyste utkání
překlopili na svou stranu?
„Možná trochu víc koncentrace, klidu. Chtěli
jsme to strašně
rychle překlopit, abychom
už
vedli.

Ale strašně nás srážely jakékoli chyby. Protože vždy v momentě, kdy
už jsme to vyrovnali nebo tekli jen
o gól, tak jsme udělali několik chyba
a nechali soupeře naskočit do jeho
tempa.“
yy Soupeři chodili docela často
do brejků, do otevřené obrany.
Kolem 40. minuty obrany chyběly na obou stranách. Bude tedy
důležité do budoucna využívat
vaše úniky?
„Jo, jako v prvním poločase nám
soupeř nasázel spoustu branek
z rychlých přechodů nebo rychlé
rozehry po gólu. Pak už jsme si to
trochu víc pohlídali. Ale prostě byli
lepší ve druhém poločase.“
yy Měl jste hodně cenných zákroků, je nějaký, kterého si ceníte obzvlášť hodně?
„Asi vůbec žádný. Kdybychom vyhráli, tak si snad budu něco pamatovat. Ale teď jsme prohráli a je to
všechno vlastně jedno.“
yy Čekají vás brzy další zápasy,
jak na ně?
„Doufám, že se budou hrát. (hořký
úsměv) To je asi moje jediná naděje,
že se vůbec odehrají. Což by bylo
super, opak by jen uškodil. Musíme
potrénovat a dobře se připravit na
další zápas, nedá se nic dělat.“

Foto: Michal Sobecký
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Postupná likvidace sportu? Možná ano!
Vláda ČR ode dneška na dva týdny zakázala divákům
vstup na sportovní akce a aktivní pohyb drtí i dalšími nařízeními

PROSTĚJOVPo celém světě včetně České republiky se PŮVODNÍ
během letošního roku rozšířil koronavirus. A obecný
zpravodajství
způsob vnímání této nové nemoci z ní udělal globální
hrozbu, která dosavadní běh planety Země doslova pro Večerník
obrátila vzhůru nohama. První vlna covid-19 v nastalé Marek
jarní panice úplně zastavila veškeré dění, ochromila SONNEVEND
fungování celé společnosti. Až po několika mučivých za přispění
týdnech tenkrát nastalo postupné uvolňování Michala Sobeckého
extrémně přísných zdravotních opatření a život se a Jana Frehara
vracel z větší části do normálu. Bohužel ne nadlouho
Současná druhá vlna „nákazy“ přiměla Vládu ČR na doporučení tuzemských hygienických autorit znovu zavádět taková nařízení, jež výrazně omezují spoustu
různých sfér společnosti z momentálního hlediska, a navíc vážným způsobem
ohrožují jejich dlouhodobou existenci. Hrozí fatální důsledky, krachy i zánik.
„Nevíme, co bude dál,“ krčí rameny funkcionáři
Jedním z nejvíce zasažených segmentů je bezesporu sport. A to na
všech úrovních: špičkový profesionální, vrcholový, výkonnostní,
zájmový, amatérský i ten hobby pro
radost. Včetně obyčejného zdravého pohybu, nemluvě o obrovském
nebezpečí nevratných dopadů na
sportovní zdatnost dětí a mládeže, už tak v posledních letech se
zhoršující. Sportovci a funkcionáři
tak nyní netuší, co bude s rozehranými soutěžemi. „Právě se to
vše řeší. U tréninků je to mnohem
horší, volejbal je kolektivní sport,
pak tam nebude taková tréninková
kvalita, kdyby se měl počet lidí na
hřišti omezit,“ znala první reakce
sportovního ředitele VK Prostějov
Miroslav Čada.
Aktuální zákaz vstupu diváků na
všechny sportovní akce i utkání
platný zatím od 5. do 18. října je
pouze určitou špičkou ledovce
ohrožující pro změnu zájem lidí
o sport jako takový. Ten dostává
pod drtivým tlakem okolností stále větší trhliny a věrnost fanoušků
není ani nebude bezmezná.
Z našeho pohledu však existují
ještě mnohem horší opatření než
zavřená hlediště (příznivci odpustí). Například rušení tělesné výchovy, snaha zavírat střední školy,
zákaz zájmových kroužků pro děti
a mladé i jakýchkoliv aktivit (včetně pohybových) nadšenců, jejichž
počet přesáhne deset osob uvnitř
a dvacet venku. Klíčové přitom je
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výše zmíněné slůvko zatím, neboť
O kolik domácích zápasù pøijdou fanoušci nejvìtších
není žádná záruka, že se dvoutýsportù v našem regionu bìhem zákazu od 5. do 18. øíjna.
denní závora od 19. října zase zvedne. Podle dosavadních zkušeností


  
 

 

s nenaplněnými sliby i ujištěními ze
strany pana Prymuly a spol. působí
coby mnohem pravděpodobnější
opačná varianta, tedy že omezení
budou prodlužována, případně ještě zpřísňována. Jak se lidově říká:
a bude hůř!
Nejistota vládne i v hokeji: ani Český svaz ledního hokeje (podobně
jako další organizace zaštiťující jednotlivé sporty) zatím nevydal žádné prohlášení a směrnice, jak (a zda
vůbec) se bude v soutěžích pokračovat. Otazníky ovšem vládnou
zejména nad hokejovou extraligou,
kde je v karanténě 9 ze 14ti týmů.
Podobná nejistota je ale všude. Fotbal už byl o víkendu výrazně postižen snížením počtu diváků. A nyní
by přišla další rána. „Je to průser. Tři
čtvrtiny roku se stálo, teď byli všichni natěšení. A po pár kolech by se to
Do souètu jsou zahrnuty následující duely
zas mělo zastavit,“ říká Antoníček.
Za všechny sporty pak promluvil fotbal: 1.SK Prostějov – Vyšehrad (Fortuna:Národní liga mužů), SK Lipová – Rapotín a FC Kralice na Hané –
Želatovice (krajský přebor mužů), hokej: LHK Jestřábi Prostějov – Šumperk a LHK Jestřábi Prostějov – Kladno
Miroslav Čada. „Chci abychom hrá- (Chance liga mužů), basketbal: BK Olomoucko – USK Praha a BK Olomoucko – Svitavy (Kooperativa NBL
li, na přechodnou dobu alespoň bez mužů), volejbal: VK Prostějov – Olomouc (UNIQA extraliga žen), box: BC DTJ Prostějov – Dubnica nad Vádiváků,“ uvedl.
hom (extraliga družstev mužů), házená: TJ Sokol II Prostějov – Ivančice a TJ Sokol Kostelec na Hané HK –
Na soudy je pak příliš brzy podle Újezd u Brna (2. liga mužů), korfbal: osm zápasů play-off (Superliga družstev dospělých).
BK Olomoucko. „Bez lidí je to na
pendrek. Ale ani v tomhle přípa* Utkání volejbalistek VK Prostějov – Liberec bylo odloženo kvůli koronaviru mezi hráčkami Dukly.
dě se při pochopení omezení není
U některých sportů je možné odložení střetnutí na základě rozhodnutí organizátorů.
čeho chytnout. Naštěstí ekonomické dopady, pokud se jedná o diváky, žer Michal Pekárek.
budou pokračovat dál i bez diváků se zvětšující názorovou propast na
pro nás nebudou tak veliké jako tře- Vrcholní čeští představitelé argu- v hledištích. My hráči o tomhle ne- téma koronavirus mezi vedením
ba u hokeje,“ uvedl sportovní mana- mentují tím, ať jsme rádi, že aspoň rozhodujeme, ale pokud to majitelé státu a pořád početnější masou
oficiální sportovní soutěže mohou odsouhlasí, rádi bychom nadále lidí. Krátce je tento rozpor možné
za současných okolností běžet dál, hráli. I když fanoušci – zvlášť ti pro- shrnout následovně: proč plošbyť bez diváků. Ovšem asi už nevní- stějovští, kteří skvěle povzbuzují ně postihovat stejným způsobem
mají, že vše pod touhle pomyslnou – nám budou hodně chybět, bez všechny občany, když je covid-19
hranicí likvidují, dost možná ne- jejich výborné podpory to nebude skutečně nebezpečný jen pro staré
návratně. Obligátní heslo „Zdraví ono,“ nechal se slyšet Petr Chlán, či vážně nemocné jinou chorobou?
je na prvním místě a přednější než hokejista LHK Jestřábi Prostějov.
Proč nezavést opatření zaměřená
cokoliv jiného“ rve společnost z ko- A jak to vidí amatérští sportovci? pouze na několik stovek tisíc čleřenů, aniž by skutečně domýšlelo „Celou společnost včetně sportu nů takzvané rizikové skupiny, ty
platná od 5. do 18. října (zatím)
veškeré dopady.
hrozně moc negativně poznamena- primárně ochránit a pomáhat jim
OMEZENÍ U HOKEJE
„Dlouhodobě nesouhlasím s opat- la už první vlna koronaviru na jaře namísto nesmyslného drcení komsoutěže řízené svazem mohou pokračovat na všech úrovních bez
řeními proti koronaviru, všemi spojená s všeobecnými obavami, pletních deseti miliónů?
omezení, avšak bez diváků
různými omezeními. A především někdy až strachem či panikou vy- Novou situaci, kdy budou soutěže
na stadiony smějí sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující
ne ve sportu, kde se pohybují vět- volanými mezi lidmi. Teď se tohle pokračovat bez diváků, řeší také
utkání a média do celkového počtu 130 lidí
šinově mladí zdraví lidé, které tahle všechno bohužel vrací s druhou Okresní fotbalový svaz Prostějov.
zákaz hrát hokej mají všichni amatérští hráči v hobby ligách, ty totiž
nemoc nijak vážně neohrožuje. Stát vlnou, což je naprosto špatně. Lze „Myslím si, že veškerá veřejnost
nefungují pod hlavičkou svazu
by se měl zaměřit na to, jak pomoct jen doufat, že si představitelé státu samozřejmě ví ze všech médií, jaká
rizikovým skupinám obyvatel, uvědomují, kam by vedlo a co vše nastane situace od příštího týdne.
a všechny ostatní nechat normál- by způsobilo opětovné zastavení Uvědomujeme si samozřejmě také
OMEZENÍ U FOTBALU
ně žít i sportovat. Kdo má strach celé společnosti. Ekonomicky, psy- situaci, že drtivá většina stadionů
soutěže řízené svazem mohou pokračovat na všech úrovních bez
z covidu, ať třeba vůbec nevychází chicky i celkově. Stačí se podívat na není uzavřena, takže pro pořadaomezení, avšak bez diváků
na stadiony smějí sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující
ven nebo nosí roušku, ale neustále náš oddíl provozující výkonnostní tele bude složité řešit situace, aby
utkání a média do celkového počtu 130 lidí
svazovat úplně všechny je nesmysl. házenou, kde řada hráčů za součas- nikoho na zápas nepustili. Věřím
pokud si chce zahrát fotbal parta kamarádů, může, ale nesmí přesáhnout
Chci věřit tomu, že si inteligentní ných okolností postupně ztrácí mo- ale tomu, že jsou lidé gramotní
maximální povolený limit 20 lidí venku nebo 10 lidí uvnitř
lidé konečně vyhodnotí opravdo- tivaci dál sportovat a reálně uvažuje, a pravidla, která nám nařídí vládní
vou nebezpečnost koronaviru na že s hraním definitivně skončí. Je orgány, budou dodržovat a že na
základě jednoduché matematiky, jasné, že podobně to mají ve všech fotbal opravdu nepřijdou. Kromě
OBECNÁ OMEZENÍ
statistické významnosti,“ přidal odvětvích,“ řekl pro Večerník To- hráčů, funkcionářů a pořadatelů by
zájmová činnost je omezena na 20 lidí ve venkovním prostředí
svůj pohled na věc Lubomír Petráš, máš Černíček, kouč házenkářů TJ na zápase opravdu nikdo neměl být.
a na 10 lidí v uzavřeném prostředí
trenér VK Prostějov. „V první řadě Sokol II Prostějov.
A určitě nikdo nechce řešit nějaké
v případě více tréninkových skupin, například na atletickém stadionu,
jich může být přítomno několik, limit 20 osob se vztahuje na jeden kolektiv čekáme, na čem se shodnou ve- Nevíme přesně, jaké názory panují závažné problémy, které by mohly
dení jednotlivých klubů s lidmi ze u řadových obyvatel jiných zemí, nastat,“ přiznává sekretář OFS Petr
fitness centra, posilovny, bazény, akvaparky či sauny mohou dál
fungovat, nejde u nich totiž o hromadné akce
svazu, jestli profesionální soutěže ale v ČR lze jasně vnímat postupně Antoníček.















ZASLECHLI JSME
Dušan Svoboda,
SÔHGVHGDYÙERUX
Ligové fotbalové
asociace ÈR:

„Jsme si vědomi mimořádnosti a závažnosti aktuální situace, všichni
sledujeme čísla nákazy v posledních
týdnech. Současně však stále nerozumím rozdílu mezi účastí omezeného
počtu diváků na fotbalovém stadionu
v otevřeném prostředí a sledování divadelního představení v uzavřených budovách. Ocenil bych zpřístupnění dat,
která dokládají zvýšené riziko nákazy
na fotbalovém stadionu například ve
srovnání s divadlem.“
7RP½v.UHMÄÉKU½ÄVNÙDJHQW
SURIHVLRQ½OQÉFKKRNHMLVWÕ

„Nejsem povoláním doktor ani epidemiolog, ale kdyby raději vláda zakázala
vycházení těm 300 tisícům rizikových
obyvatel, zabezpečila jim nákupy nebo
stravu domů pomocí jejich rodin,
a tam kde nemůže pomoci rodina, tak
třeba nasadila armádu, mělo by vše
mnohem menší dopady než omezování dalších cca 10,4 milionu obyvatel.“
=GHQÈN+DQÉN
PÉVWRSÔHGVHGD¤HVNÅKR
RO\PSLMVNÅKRYÙERUX

„Vím dobře, že je tady lapálie, a tuším, že má nějaký význam. Tak si
mám dát bacha. Ale ne zarouškovat
se a znovu ztlumit hlasitost, basy
a výšky života. A už vůbec nesouhlasím s omezeními ve sportu. Sportovci jsou převážně mladí a zdraví
lidé s dobře fungujícím a reagujícím
imunitním systémem, ochrannými
hlenovými bariérami v dýchacích
cestách a případné onemocnění covid-19 by u nich mělo probíhat velmi
mírně nebo bezpříznakově.“
OFS zatím stále čeká na vyjádření
FAČRu, které by mělo přijít během
následujících dnů, určitě bude vyvěšeno na webu. Problémovou situaci
vidí sekretář především u mládeže. „Je
asi všem jasné, že na turnaje přípravek
a žáků jezdí s dětmi také rodiče. Navíc
turnaje přípravek se zúčastní více mužstev. Tyto skutečnosti musíme ještě vyřešit, ale zatím to vypadá, že by se i tyto
soutěže měly dohrát, myslím si, že pár
rodičů by asi problém neudělalo, ale to
je zatím můj osobní názor. Uvidíme,
jaké přesné pokyny nám pošle FAČR
během týdne, ty pak také hned zveřejníme,“ doplnil sekretář.
Vůbec bychom se nedivili, kdyby
neustále se zvyšující nespokojenost
člověčenstva vyústila v hromadnější
nerespektování vládních befelů, nebo
dokonce přerostla v aktivnější odpor
vůči dodržování špatných nařízení,
v nějakou vzpouru. Neboť žít trvaleji
v covidové pseudobublině k ničemu
nevede

