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Několikadenní kojenec v ohrožení
Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Mladičkou Romku z Prostějova už policisté vloni na podzim dvakrát hledali. Opakovaně
tenkrát utekla z olomoucké fakultní nemocnice, kde byla hospitalizována kvůli rizikovému těhotenství.
A teď zase! Kateřina Rehovičová tentokrát opustila výchovný ústav v Moravském Krumlově, kam byla
umístěna po porodu dalšího dítěte. Šestnáctiletá cikánka má u sebe navíc několikadenní miminko! Pátrá
po ní policie z Jihomoravského i Olomouckého kraje. Podle dostupných informací by se měla pohybovat
s největší pravděpodobností právě na Prostějovsku! Neviděli jste ji? A je kojenec v pořádku?
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Chøipky zase pøibylo
Prostějov (mik) – Zatímco jsme
neustále masírovaní zlými zprávami
o koronaviru, určitě stojí za zmínku
i to, že na Prostějovsku výrazně přibývá případů „obyčejné“ chřipky.
„K pondělí 5. října evidujeme na
Prostějovsku už 880 případů relativní nemocnosti chřipkou na sto
tisíc obyvatel. A tento počet se týden po týdnu zvyšuje,“ uvedla Eva
Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice
v Prostějově.

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Tímto snímkem se prostě musíme ještě jednou vrátit k Hanáckým slavnostem v Prostějově! Majitel Muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem totiž kromě jiného přivezl k zámku na Pernštýnském náměstí i jednu velice starou a tajemnou kabelu.„Pozor, ať na vás nevybafne strašidlo! Co vy víte, koho jsem do ní zavřel,“ nabádal děti k opatrnosti Václav Obr.
Na varování ovšem nedbaly dvě malé dívenky, které se podle všeho žádného bubáka neobávaly.„Strašidlo, vylez,“ vyzvaly
holčičky bezelstně případného vězně v tajemné staré tašce. Nevylezl z ní vůbec nikdo...

CO NÁS UDIVILO…
Prostějovsko vyklidilo pozice.
Občanští demokraté se nakonec
v jednáních o budoucí vládnoucí
koalici v Olomouckém kraji přiklonili ke spolupráci s Piráty a Starosty a Spojenci pro Olomoucký kraj.
Možná si to většina z nás neuvědomuje, ale tím nebude mít prostějovský region hejtmana, náměstka
a ani krajského radního.
ZACHYTILI JSME

Agentura þHUQpVNOiGN\EXGRXYUiFHQ\MHMLFKSŢYRGFŢP

95 682 893

do bytu nebo baráku! A pak ho
strážníci budu sledovat, jak s přivezeným nepořádkem naloží. Samozřejmostí bude, když dotyčný
člověk vše na své náklady odveze
z bytu do sběrného dvora,“ popsal
Agentuře Hóser Jiří Nikamnepospíchal. Jeho návrh o dva dny
později schválili nadšeně i všichni
prostějovští zastupitelé.
Za Agenturu Hóser Majkl

Takovou astronomickou cifru
vyjádřenou v korunách dluží
Prostějované magistrátu. Jde
o různé povinné poplatky, pokuty či nájemné. Nechce se až
domýšlet, co by za tyto peníze
mohlo všechno být, kdyby ležely
v městské kase...

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

MILOŠ ZEMAN

Mokré babí léto
Prostějov (mik) – Babí léto v Prostějově stále pokračuje, i když
v těchto dnech to vypadá spíše na
to, že budeme muset otevřít skříně a oprášit zimníky. Během října
naměřili meteorologové u prostějovské hvězdárny zatím nejvyšší
teplotu v sobotu 3. října, a to 24,2
stupně Celsia. Přitom ve stejný den
v Prostějově napršelo 6,9 milimetru srážek, což je za uvedený měsíc
zatím nejvíce.

rubriky
Večerníku
Zeleň pro školní děti. Horko těžko
jsme hledali něco, co by nás z událostí minulého týdne nějak potěšilo.
Snad tedy budou mít alespoň radost
děti z prostějovských škol. Radní se
totiž rozhodli vyčlenit peníze na
projekt na výstavbu přírodních zahrad u všech základních škol v Prostějově. Alespoň něco pozitivního...

1D3RO½N\DzMLQGH
Prostějov (mik) – Stížnost jednoho z občanů směřovaná prostějovskému magistrátu je více než
důvodná. „Uvažuje město ve spolupráci s policií o převažování polských kamionů převážejících dřevo?
Tipoval bych, že alespoň polovina
z nich je přetížená, a nerad bych, aby
se nedávno zrekonstruovaná Plumlovská ulice musela dělat znovu
kvůli vyjetým kolejím,“ napsal jeden
z obyvatel. „Je to věcí Olomouckého kraje, který vlastní čtyři soupravy
na vážení těžkých vozidel. Vážení se
provádí na dálnici mezi Olomoucí
a Ostravou, kudy Poláci musí projet,“ odpověděla Anna Kajlíková,
mediální referentka prostějovského
magistrátu. Z toho plyne poučení –
v Prostějově si nechejme zničit silnice, však oni je chytnou někde jinde!
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Množí se nám v Prostějově takový nešvar. Lidi jsou bordeláři, to
je stará známá věc. Tedy alespoň
někteří. Prostějovští konšelé už
koktají vzteky z toho, kolik černých skládek ve městě každý týden přibývá. Hlavně ty u běžných
kontejnerů. Nesvědomití občané
tam vyvážejí všelijaké haraburdí,
a to od běžného smetí až po nábytek, elektrospotřebiče či hygienické
potřeby. A samozřejmě to každý

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí••
Nouzový chaos. Na začátku týdne začal platit nouzový stav. Nikdy nepochopím, proč lidé nemohou chodit na fotbal, když smí do divadla, proč je
možné navštěvovat aquaparky, když musely skončit plavecké kurzy, ale raději
si tím hlavu nelámu... Nezbývá než vše dodržovat a bát se, aby v dohledné
době neudeřila nějaká skutečně smrtící epidemie. Vše nasvědčuje tomu, že
by se během pár dnů naše civilizace zcela zhroutila.
•• Úterý ••
Napoleon ve výslužbě. Když se člověk díval na záběry z návštěvy prezidenta Miloše Zemana u prostějovských vojáků, tak ho muselo napadnout, že
s takovým vrchním velitelem musí být naše armáda prostě neporazitelná…
Stáří a s tím související úbytek fyzických i psychických sil jsou zcela přirozené a čekají drtivou většinu z nás, nicméně je smutné a nedůstojné sledovat
očividné trápení u člověka, který zastává takto vrcholnou funkci.
•• Středa ••
Covid útočí. Každou první středu v měsíci probíhá zkouška sirén. Tentokrát
byla zrušena. Hasiči se pro tento krok rozhodli kvůli nedávno vyhlášenému
nouzovému stavu. I kvůli němu by sirény mezi lidmi mohly údajně vyvolat
paniku. Neuvěřitelné! Že by si někteří z nás signál vyložili jako hlášení typu
covid útočí a výzvu ke shromáždění před zrušenými objekty civilní obrany?
•• Čtvrtek ••
O rodičích a dětech. Někteří zlí jazykové tvrdí, že první polovinu života
nám znepříjemňují rodiče, druhou děti… Za sebe musím říct, že jsem to po
celý život měl přesně naopak. Zatímco rodiče pro mě vždy dělali, co mohli,
děti mi zase (mimo jiné) do života vnesly nepopsatelný pocit společně sdílené radosti. Dcera Jasmínka se narodila přesně před rokem.
•• Pátek ••
Láska a hudba. Říká se, že láska je slepá, ale manželství jí bezpečně vrací
zrak… Příběhy lásky s podtitulem A nakonec byla svatba mohli za zvuků
hudby W. A. Mozarta sledovat lidé ve sklepním sále plumlovského zámku.
•• Sobota ••
Den pro stromy. Kdo nemá rád stromy, těžko může mít rád lidi… Den stromů na hlavním prostějovském náměstí opět po roce připravilo prostějovské
Ekocentrum Iris.
•• Neděle ••
Koně s charakterem. Je to stejné jako u lidí – kůň běží díky trénovaným plicím a svalům, vytrvává statečným srdcem a vyhrává silným charakterem. Právě
takové borce, kteří se mohou srovnávat s absolutní špičkou, připravuje ve stájí
Srdéčko úspěšný trenér Stanislav Popelka. I letos se jeho svěřenci předvedli na
startu Velké pardubické.

hodí na zem a rychle spěchá pryč.
Co by se obtěžoval jezdit s bordelem do sběrného dvora! ¨
„Musíme rychle zakročit a vymyslet fígl, aby si podobné věci
bordeláři rozmysleli. Disciplína
musí být,“ poznamenal před časem Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora Prostějova,
v jehož gesci je městský majetek
a podobný binec.
Jak zamezit dalšímu růstu černých
skládek, to bylo hlavním tématem
jednání prostějovské rady. A po
dvouhodinové diskusi schválili
konšelé rozhodnutí, které by mělo
být dostatečně preventivní i pro
ty největší nepořádníky. „Podívej-
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Od předminulého víkendu šetří
policisté případ drsného vloupání do dodávkového vozidla
v Myslbekově ulici v Prostějově. Zatím neznámý pachatel
se dostal dovnitř auta poté, co
betonovou dlaždicí prohodil
prosklené zadní dveře.


Škodu za dvaadvacet tisíc
korun způsobil zloděj tím,
že z dodávky ukradl vrtačku
a dvě vrtací i bourací kladiva.
Zřejmě tak drsný chmaták
obral stavbaře, kteří odcizené
nářadí potřebovali ke své práci.
Vyčíslená škoda se může ještě
zvýšit, neboť policisté ještě neznají cenu za opravu rozbitých
dveří. Darebákovi hrozí dva
roky vězení, pokud se ho ovšem
policistům podaří vypátrat...

te se, každý druhý pachatel černé
skládky v Prostějově je odhalen.
Máme totiž na většině míst ve
městě nastraženy kamery, které
vidí úplně všechno. A právě díky
kamerovým záznamům jsme
dokázali identifikovat spoustu
původců černých skládek. Ty je
potřeba potrestat tak, aby ostatní tento trest odradil od páchání
podobných nepravostí. Rozhodli
jsme se v případě odhalení černých
skládek navezený binec neuklízet.
Počkáme, až vypátráme jeho původce, pak teprve celou hromadu
odpadu naložíme a dovezeme do
bydliště pachatele. Celý náklad
mu pak vysypeme nebo nanosíme

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.

MARTIN TRNEČKA
se narodil 15. března 1996 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. října 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 25 do 30 let, měří okolo 175
centimetrů, má střední postavu, modré oči
a hnědé rovné vlasy.

ZAUJAL NÁS...

Foto: internet

Sice bez roušky a obklopen více
lidmi než povolují vládní opatření
proti koronaviru, přijel prezident
republiky v úterý do Prostějova
navštívit nový vojenský útvar.
ZASLECHLI JSME…

„ASI SI MYSLÍ,
ŽE JSTE BUBÁK!“
Fotit v této době pro Večerník nově
narozená miminka v prostějovské
nemocnici není nic lehkého. Takto zareagovala mladá maminka
ve chvíli, kdy se fotograf v roušce
naklonil nad jejím dítětem a to se
„rozvřískalo“ na všechny strany...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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Pátek

15/8 °C

Sobota

16/9 °C

Renáta
Agáta

PETR NEPOŽITEK
se narodil 29. ledna 1961 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 5. října 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 60 do 65 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlnité vlasy.

Tereza
Havel
Hedvika

Nedìle 15/10 °C
Lukáš
Zdroj: meteocentrum.cz
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OVCE SE „TRAJDALY“
po Západní ulici v Prostějově

NÆVCN[X\FWEJGO
2QFNGUX÷FMčFQwNQRąKTXCéEGXDCTWPCRTQUV÷LQXUMÆOP¾O÷UVÊVCMÆPCOCéGV[
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PROSTĚJOV Během uplynulého týdne došlo v centru Prostějova k hádce mezi hosty baru,
která vyvrcholila fyzickým napadením. Podle svědectví čtenářů Večerníku zde dokonce
při slovních výhrůžkách někteří
zúčastnění třímali mačety v rukách!
„Raději jsem to místo obešla
velkým obloukem. Před barem
i uvnitř jsem slyšela křik a sprosté
nadávky. Jeden z mužů držel v ruce
mačetu a komusi hrozil, že ho rozseká na kousky. Raději jsem rychle
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zpravodajství
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utekla,“ svěřila se Večerníku mladá
žena z Prostějova.
Co se tedy přesně stalo v baru, který ještě vloni velitel prostějovské
městské policie Jan Nagy označil
jako jedno z nejrizikovějších míst
ve městě? Bohužel strážníci a hlavně státní policisté o tomto případu
vůbec neinformovali. Proč asi? „Do
toho baru chodí většinou jen Romové, takže podobné hádky jsou
tady na denním pořádku,“ napsal již
dříve do redakce obyvatel náměstí,
který si nepřál být jmenován. „Tady
už se všichni bojíme!“
(mik)
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PROSTĚJOV Tak trochu srandy jsme si přece jen v minulých
dnech užili! I když... Strážníci
městské policie brali tento případ
velice vážně. V neděli 4. října totiž
obyvatel Západní ulice v Prostějově nahlásil, že se po této lokalitě
pohybují dvě kozy. Houby kozy...
Šlo o ovce! Kde se tu ale vzaly?
Strážníci zapojili do pátrání také starostu Seloutek! „Na linku 156 se ob-

0G\DGFPÆQXEGUKX[wN[PCwRCEÊTFQ2TQUV÷LQXCCå\G5GNQWVGM5VT¾åPÊEKXGURQNWRT¾EKUGUGNQWVGEMÚOUVCTQUVQW
X[R¾VTCNKLGLKEJOCLKVGNG
(QVQ/÷UVUM¾RQNKEKG2TQUV÷LQX

rátil muž s tím, že se po ulici Západní
pohybují dvě kozy. Oznamovateli se
je podařilo odchytit a měl je u sebe
na zahradě. Strážníkům předal kontakt pro případ, že by se o ně přihlásil
majitel. To se v průběhu dne nestalo,
proto se v odpoledních hodinách
znovu obrátil na strážníky s tím, že
zvířata přes noc u sebe nechce,“ sdělila Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

1@M@U<U[M@µGFTh

Pátrací akce po chovateli, kterému zvířata utekla, tak začala.
„Místním šetřením se strážníkům
podařilo zjistit, že kozy přišly od
Seloutek. Proto byl zkontaktován
i starosta této obce, který se do
pátrací akce po majiteli ochotně
přidal. Zhruba po hodině a půl se
mu podařilo zjistit, že kozy nejsou
kozy, ale ovce kamerunské a označil i případného majitele zvířat.

Ten se zanedlouho se strážníky
spojil telefonicky,“ popsala pátrací anabázi mluvčí prostějovských
strážníků.
Obě čtyřnohé útěkářky pak byly
převezeny na smluvené místo, kde si
je jejich chovatel převzal. „Starostovi
Seloutek patří poděkování za vstřícnost a pomoc při této ojedinělé a zároveň kuriózní pátrací akci,“ dodala
s úsměvem Greplová.
(mik)
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MissOK

LÊOstal Michal
/ÙNNGT

Face!
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ZHQVQCTEJKX6ä¾MQXÆ

Miss OK Face vybírali přítomní hosté na základě vystavených fotoobrazů. Sama Tereza si ze všeho nejvíc
během finále užívala podpory svých
kamarádů a rodiny. „Nejsilnější moment byl, když jsem vyšla naposledy
na molo, načež kamarádi s kamarádkami a rodina si stoupli a začali tleskat
a fandit,“ prozradila Večerníku sympatická Tereza, s níž Večerník v dohledné době
přinese obsáhlejší rozhovor.
(mls)

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Tak už je to černém na bílém! Ve čtvrtek 1. října
byl novým ředitelem Gymnázia
Jiřího Wolkera jmenován Michal
Müller. Ve funkci nahradil Michala Šmucra, jemuž řadu let dělal
zástupce.

Martin ZAORAL
Michal Müller byl bezprostředně
po přechodu svého předchůdce na
Nejvyšší kontrolní úřad ČR pověřen
vedením školy. Následně se stal jediným kandidátem ve výběrovém řízení na uvolněný post. Prostředí gymnázia zná více než dobře a tak žádné
velké překvapení se jeho jmenováním nekonalo. Hned po nástupu
do funkce na něj čekalo řešení řady

aktuálních problémů. „Od pondělí
zavádíme novou jednotnou platformu pro distanční výuku. Na víceletých gymnáziích výuka prozatím
zůstává prezenčně, nicméně jsme
ve spolupráci s hygienou přistoupili k celé řadě opatření
přímo na škole,“ prozradil Müller, jehož /KEJCN/ÙNNGTD[NąGFKVGNGOI[OP¾\KCLOGPQX¾PPC\Cé¾V
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
jsme se zeptali i na MWąÊLPC
dlouhodobější koncepci školy. „Naší Jako ředitel školy chce Müller ještě
určitou vlajkovou lodí zůstává osmi- rozšířit úspěšně rozjetou spolupráleté gymnázium, kde podstatná část ci se zahraničními školami. „Jedná
výuky probíhá v angličtině. Určitě se o školy z Polska, Německa, Rustaké chceme prezentovat naše třídy ka, Finska, Španělska či Dánska.
složené z talentovaných sportovců. V minulosti jsme spolupracovali
Mezi ně například patří vítěz juni- i s čínským partnerem, ale na to se
orského Wimbledonu ve čtyřhře Jiří zřejmě navázat nepodaří. Naopak
Lehečka, ale i mnozí další. Kromě bychom chtěli vytvořit spolupráci
tenisu se u nás zaměřujeme také na se školou v Estonsku,“ vyjmenobasketbal, volejbal, fotbal a nově též val nový ředitel prostějovského
házenou,“ upozornil Müller, který je gymnázia, s nímž v dohledné době
rovněž předsedou spolku BCM Orli přineseme ve Večerníku obsáhlý
Prostějov.
rozhovor.

6CF[UGP÷MFQ
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Příliš
vzdálený
Kojetín...

Minulý týden jsem mohl jménem města
Prostějova splatit část dluhu starého více
než půl století. Přivítal jsem na radnici
příbuzné generála Josefa Dudy a předal
jim čestné občanství pro jejich předka.
Josef Duda absolvoval prostějovské
letecké učiliště. Po okupaci vlasti se vydal bojovat s nepřítelem do zahraničí.
Zapojil se do bojů ve Francii a ve Velké
Británii. Po válce byl bohužel z armády propuštěn a degradován. Čekala
jej léta práce v dělnických profesích,
která prožil právě v Prostějově. K jeho
PROSTĚJOV Na tento renonc upozornili Večerník manrehabilitaci došlo až mnoho let později,
želé Alena a Václav z Prostějova. Řeč je o směrovce, která
když už nežil.
u Národního domu na Vápenici posílá řidiče na Kojetín. Jenže
Jméno generála Josefa Dudy nově nese
na první pohled tady něco nesouhlasí. Každý školák přece ví, že
i jeden z prostějovských vojenských útvaKojetín není vzdálen od Prostějova šedesát kilometrů!
rů. V úterý kvůli tomu osobně zavítal do (QVQéVGP¾ąK8GéGTPÊMW
našeho města prezident republiky Miloš
Zeman. Je to důkaz, že vedení státu i měs- „Zajímalo by nás, kudy tato směrovka řidiče na Kojetín tru. „Ježíši, tak to vůbec netuším, kde se to tam mohlo
vůbec vede. Zřejmě hodně velkými oklikami,“ ptají se vzít! Hned v pondělí to ověřím a provedeme nápravu,“
to Prostějov si svého hrdiny váží.
nejen manželé, kteří Večerníku poslali i kuriózní snímek. slíbil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prosFrantišek JURA,RTKO¾VQT Jak jsme si pomocí serveru mapy.cz ověřili, tak z centra tějovského magistrátu.
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX Prostějova do centra Kojetína je to přesně 21,2 kilome- Asi se někdo v horlivosti „sekl“, ale pořádně.
(mik)

200930011534

PROSTĚJOV Tak se to podařilo! Titul Miss OK Face získala
během finálového večera Miss
OK, který se konal v pátek 9.
října, osmnáctiletá Tereza Žáková. Studentce RG a ZŠ města Prostějova se tak podařilo
uspět v konkurenci dívek z celé
ČR.
Tereza Žáková se od dětství
touží stát zubařkou, uplynulý
pátek si však užívala pozornost diváků i poroty, kteří
se sešli v reprezentativním
prostředí hotelu Zámek ve
Velké Bystřici u Olomouce. „Finále bylo naprosto
bomba! Neskutečně jsem si
všechno užila. Získala jsem
titul Miss OK Face. Sice to
není jeden z hlavních titulů, ale
i tak si myslím, že je to úspěch,“
radovala se Žáková. V celkovém
pořadí pak mezi trojicí nejlepších vyhlášena nebyla.

pohled zpátky
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STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV Trvá to již prý dva
roky! Řeč je o situaci na křižovatce ulic E. Valenty a Olomoucká,
konkrétně pak o kanálu, který se
v ní nachází. Jakmile přijde prudší
déšť, kanál nestíhá brát vodu vylévající se do okolí, a to i na blízký
přechod pro chodce. Na základě
podnětu čtenáře Večerník o tomto
tématu informoval již začátkem
letních prázdnin, k trvalému zlepšení však zatím nedošlo.

Napsáno

à 0. 2010

pred

11. 1

Foto: Pavel Musil

O problému s kanálem v ulici
E. Valenty odpovědní lidé vědí.
Šachta i potrubí byly opakovaně
čištěné, jejich omezená funkčnost
však zřejmě souvisí s poruchou vodorovného vedení. To by předpokládalo uzavření silnice a následné
výkopové práce na křižovatce, která před necelými čtyřmi lety prošla kompletní rekonstrukcí. Jelikož
k tomuto zásadnímu kroku zatím
vedení města nepřistoupilo, kanál

se i po vyčištění ucpává stále dál.
„Jak je vidět, ani po vydání článku,
který měl velký ohlas, se nic nestalo,“ upozornil Večerník roztrpčeně
čtenář Pavel Musil, jenž zároveň
připojil i fotografii. „Pokud v tomto místě došlo ke zborcení kanalizace, pak budeme muset kanál
opravit. Nejde to však hned,“ přislíbil Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města Prostějova.
(mls)

Detektivové hospodářské kriminálky začali prověřovat okolnosti výběrových řízení na prostějovské radnici. Zajímají je nákupy výpočetní
techniky, počítačových komponentů a služeb. Neprůhledné okolnosti
výběru těchto zakázek již delší dobu
kritizují místní podnikatelé.

Jako první informoval Večerník už
v loňském roce o neprůhlednosti
při nakupování počítačové techniky pro Městský úřad Prostějov.
Místostarosta Pavel Drmola obsadil
po svém nástupu do funkce odbor
informačních technologií svými
lidmi, kteří byli stejně jako on úzce

PLUMLOV Tohoto problému se
zřejmě jen tak nezbaví. Obří kosočtverce „zdobící“ Ohrozimskou
ulici v Plumlově měly upozornit
na dlouhodobý problém s kamiony projíždějícími po této dosud
nepříliš frekventované silnici. Na
jednání zastupitelstva města přitom již dříve padl návrh nákladním
automobilům průjezd touto ulicí
zakázat. Ten se však prosadit nepodařilo, pokud to nevyjde ani v budoucnu, mají v Plumlově zaděláno
na pořádný STÍN MINULOSTI...

Dva obří kosočtverce vytvořené rudým sprejem byly určeny zejména
polským řidičům kamionů. Celou
věc prověřují policisté, není však
příliš pravděpodobné, že by se jim
pachatele podařilo odhalit. „Pokud
mám informace, případ není stále uzavřen,“ prozradila Večerníku
plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
Nespokojenost místních, která vyvrcholila vandalským činem, souvisela
s neúměrným nárůstem nákladní
dopravy v této oblasti. Jeho příčinou

#WVQTCMQUQéVXGTEčUG\CVÊORQNKEKUVčOQFJCNKVPGRQFCąKNQ

Zatím ne

byla uzavírka mostu v Mostkovicích,
vše ještě zhoršila uzavírka silnice
vedoucí ve směru na Protivanov.
Přestože druhá jmenovaná již skončila, potíže zcela nevymizely. Ostatně most v Ohrozimské by dle aktuálních informací měl být otevřen až
koncem listopadu.

>>> pokračování na straně 8

Foto: Martin Zaoral

.ULPLQiONDSURYďĢXMHQDUDGQLFLQiNXSSRĀtWDĀĪ
napojeni na jednu z prostějovských
firem zabývající se prodejem výpočetní techniky. A právě tato firma
podezřele vyhrávala skoro všechna
výběrová řízení na nákup počítačů
pro radnici i jejich údržbu. „Mohu
potvrdit, že probíhá šetření krajské
kriminální policie na radnici v Pro-

stějově. V současné době se policie
nebude z taktických a strategických
důvodů k výše uvedené věci dále
vyjadřovat,“ řekl exkluzivně Večerníku policejní tiskový mluvčí Michal Pižurin.
Podle našich informací kriminalisté po radnici požadují vysvět-

lení, zda město spolupracuje se
společností Computer System
CZ a chtějí to doložit příslušnými
smlouvami. Zároveň si vyžádali
faktury od začátku loňského roku,
které se nákupu výpočetní techniky, počítačových součástí a služeb
týkají.

$.78/1«
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Případ, který hýbal nejen politickým
děním v Prostějově, tak trochu vyšuměl
do ztracena. Policie nakonec uzavřela
vyšetřování s tím, že k trestnému činu
nedošlo, ale zároveň upozornila, že
výběrová řízení byla na hraně zákona
a nešlo o zrovna dvakrát transparentní
záležitosti. Na podzim roku 2010 nový
starosta města Miroslav Pišťák Večerníku doslova řekl, že on by byl první,
kdo by v případě jakýchkoliv dalších
pochybností podal trestní oznámení
na konkrétní osobu. Za podezřelé nákupy tenkrát oficiální tresty nepadly,
ovšem na druhé straně padaly hlavy
a s novým vedením městského úřadu
byly také na odbor informačních technologií dosazeny nové tváře. Nové počítačové vybavení pro radnici pak vždy
odsouhlasilo po důkladné kontrole
zastupitelstvo. Co se ale dělo při nákupech počítačů a jejich komponentů
v letech 2006 až 2010, nad tím se definitivně zavřela voda.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Kostelecká ulice

Platilo se tu mýto. 2QLOGPQX¾PÊWNKEGUGRQFNGUO÷TWXÚRCFQXÆVTCU[MG-QUVGNEKPC*CPÆRQ
WåÊXCNQLKåQFUVQNGVÊ8ÚLKOMQWD[NQRQW\GQDFQDÊCåMF[D[NCWNKEG\XCP¾2CPUM¾
VąÊFC *GTTGP5VTCUUG XNGVGEJCåD[NCRQLOGPQXCP¾P÷OGEM[-QUVGNGV\GT5VTCUUG
8FQO÷éÊUNQRčXQFP÷UÊFNKNCåGNG\¾ąUM¾HKTOC&QNGåCN 6÷JPÊMRQ\F÷LwÊ\¾MNCF*CP¾EMÚEJ
åGNG\¾TGP\C&QNPÊWNKEÊ8FQO÷éÊUNQD[NCGXCPIGNKEM¾OQFNKVGDPCCD[FNGNVCOXGNKVGNXQLGP
UMÆRQU¾FM[2ąGFDWFQXQWVCMUV¾NCXQLGPUM¾DWFMCUPGRąGVTåKVQWUVT¾åÊ8FQO÷éÊUNQDÚXCN
XUVQNGVÊEWMTQXCTRąGFFQOGOéÊUNQUGXOKPWNQUVKRNCVKNQOÚVQRąKXUVWRWFQO÷UVC
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Blahoslavova ulice
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Zaspal odjezd vlaku
Předminulou sobotu 3. října
vpodvečer vyjížděla hlídka na
hlavní vlakové nádraží, kde se
podle oznámení pokladní nachází pravděpodobně podnapilý
muž, který ji obtěžuje a nechce
opustit prostory před pokladnou. Strážníci uvedeného chlapíka zkontaktovali a při zjišťování
skutečného stavu věci vyšlo najevo, že si zakoupil jízdenku, ale při
čekání usnul a zaspal odjezd vlaku. U pokladní se následně domáhal vysvětlení situace, jelikož
se domníval, že žádný vlak ještě
nejel. Hlídka dotyčnému celou
situaci vysvětlila, jednačtyřicetiletý muž vše pochopil a odešel
čekat na následující vlak. Protiprávní jednání nebylo v tomto
případě zjištěno.
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Dlaždici prohodil sklem

Lukáš Podhorný to přehnal
s alkoholem i agresivitou

Zapomněl
klíče v autě
V odpoledních hodinách předminulou neděli 4. října bylo
přijato prostřednictvím linky
156 oznámení o zapomenutých
klíčích ve vozidle v ulici Dobrovského. Strážníci na místě
oznámení potvrdili. Místním
šetřením se podařilo zjistit provozovatele. Klíče byly předány
v nedalekém místě bydliště jeho
rodinnému příslušníkovi.

Kradené si
nakonec koupil
Vpodvečer během středy 7. října hlídka vyjížděla do jednoho
z prostějovských supermarketů, kde ostraha zadržela muže,
který si vložil zboží do batohu
a pokusil se projít přes pokladní
zónu bez zaplacení. Nakonec ale
neunikl a byl vyzván k setrvání
na místě do příjezdu strážníků.
K protiprávnímu jednání se následně doznal. Odcizené zboží
v hodnotě 69 korun dobrovolně
vydal a následně si ho odkoupil.
I v tomto případě projedná přestupkové jednání čtyřiatřicetiletého muže příslušný správní
orgán.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

svědků. Hlavní spor se tak vedl hlavně kolem
toho, zda obžalovaný v minulosti dělal, či nedělal
bojové sporty, které měl využít při řešení celého
konfliktu. „Ničemu takovému jsem se nikdy nevěnoval,“ tvrdil u soudu Podhorný.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

5MQPéKNPC,+2EG

Sedmadvacetiletý Lukáš Podhorný byl obžalován,
že letos v únoru během maturitního plesu ve Společenském domě v Prostějově udeřil svého soka
pěstí do obličeje. Jeho protivník na to neměl šanci
adekvátně reagovat a zřítil se ze schodiště. Přitom
nekontrolovaně narazil hlavou na schod a způsobil
si těžké zranění hlavy. Krev mu hned na dvou místech zaplavila mozek, což jej bezprostředně ohrožovalo na životě. Ani to však Podhorného nezastavilo, vystartoval k bezvládně ležícímu sportovci
a kopl do něj. Když se ho další z účastníků plesu
pokusil zastavit, zaútočil i na něj.
Co stálo za takovou mírou zuřivosti, není úplně
jasné. „Byl jsem tak opilý, že si na útok nepamatuji. Je mi líto, co se stalo,“ vyjádřil se pouze obžalovaný, který se však k činu plně doznal. Ostatně výsledek jeho řádění zaznamenala celá řada

Poškozený po brutálním útoku musel být v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde skončil
na jednotce intenzivní péče. Následně strávil v nemocnici celých devět dní, další léčení si vyžádalo
dva měsíce. Zdravotní pojišťovna tak na náhradě
škody po obžalovaném požaduje 45 000 korun,
poškozený pak na základě odborného vyjádření
dalších 198 000 korun. „Můj mandant tuto škodu
nijak nerozporuje a je připraven ji uhradit,“ potvrdil právní zástupce obžalovaného, který však měl
problém s kvalifikací celého skutku.
Státní zástupkyně Naděžda Kezniklová totiž danou záležitost vyhodnotila jako těžké ublížení
na zdraví, za což by Lukáši Podhornému bezprostředně hrozil nepodmíněný trest vězení.
„Klient odmítá, že by se činu dopustil záměrně. Je si
vědom, co způsobil, nicméně takto závažné zranění

.WM¾w2QFJQTPÚUGPGQXN¾FNP[PÊUGDWFGOWUGV
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určitě způsobit nechtěl. Jedná se tedy o nedbalostní
trestný čin, navržený trest je navíc naprosto neadekvátní osobě pachatele, který dosud nebyl trestaný
a je u něj malá pravděpodobnost, že se u něj podobné jednání bude opakovat,“ vyjádřil se advokát, jehož veškerá snaha očividně směřovala k tomu, aby
Lukáš Podhorný neskončil za mřížemi.
Pro jaký druh trestu se soudní senát v čele se
soudcem Petrem Vrtělem nakonec přikloní, zatím není známo.
Rozsudek dosud nepadl, hlavní líčení bylo za
účelem výpovědi poslední svědkyně odročeno na úterý 3. listopadu.
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PROSTĚJOV Šestnáctiletá Kateřina Rehovičová utekla z výchovného ústavu i s několikadenním
miminkem. To je nyní v ohrožení
života. Pomozte policistům nesvědomitou mladou matku i s dítětem najít!
„Chtěli bychom vás požádat o zveřejnění pátrání po šestnáctileté dívce, svěřenkyni výchovného ústavu,

a jejím dítěti ze Znojemska, které
by se mohly pohybovat v Olomouckém kraji. O zveřejnění výzvy
v médiích v Olomouckém kraji nás
požádali kolegové z Jihomoravského kraje,“ obrátil se na média Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
„V úterý 6. října bylo vyhlášeno
celostátní pátrání po šestnáctileté
Kateřině Rehovičové, svěřenkyni

dětského výchovného ústavu v Moravském Krumlově. Znojemští kriminalisté ji hledají také v souvislosti
s tím, že na útěku je společně s několikadenní novorozenou dcerou. Policisté předpokládají, že by se měla
v současné době pohybovat s otcem
jejího dítěte v Olomouckém kraji,
odkud pochází,“ přidal Hejtman
s tím, že celostátní pátrání vede Policie ČR ve statusu dítě v ohrožení.
Hledaná dívka je asi 161 centime-

trů vysoká, má obézní postavu,
hnědé oči, černé rovné vlasy. Na
levé ruce má jizvu od sebepoškozování. Z výchovného ústavu
podle všeho odešla oblečená do
bílé sukně a černé halenky.
„Policisté přijmou jakékoliv informace týkající se hledané dívky
a novorozence na bezplatné tísňové
lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně,“ apeluje na veřejnost
mluvčí policie.
(mik)
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Řídil pod vlivem drog
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Uplynulou středu 7. října v odpoledních hodinách bylo přijato
telefonické oznámení z hobby
marketu, kde zadrželi muže, který poškodil zboží a odmítá uhradit vzniklou škodu. Strážníky na
místě zkontaktoval člen ostrahy.
Ten uvedl, že si na prodejní ploše
povšiml muže, který si hrál se svinovacím metrem, a když se metr
rozpadl, pohodil ho mezi ostatní
zboží a odešel. Po zadržení za
pokladní zónou odmítal dotyčný způsobenou škodu uhradit.
V podezřelém strážníci zjistili
pětatřicetiletého cizince. Svým
jednáním je důvodně podezřelý
z přestupku proti majetku. Záležitost byla předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Tohle ho bude ještě hodně dlouho mrzet. Přemíra alkoholu udělala z Lukáše
Podhorného agresivní bestii, když pěstmi neurvale zaútočil na jiného účastníka plesu
Střední odborné školy podnikání a obchodu (SOŠPO). Úspěšný vrcholový tenista a student sportovního managementu na americké univerzitě zůstal po následném pádu ze
schodiště bezvládně ležet s krevním výronem v mozku. V tu chvíli mu šlo skutečně o život!
Celý případ skončil před prostějovským soudem a úterní líčení sledoval i Večerník.

Martin ZAORAL

Poškodil metr
a hádal se

ÿ(51É
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Ve čtvrtek 24. září o půl jedné v noci
zastavili prostějovští policisté řidiče
vozidla Škoda Superb v Říční ulici.
U dvacetiletého muže provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol
s negativním výsledkem i orientační
test na přítomnost jiných návykových
látek a ten byl pozitivní na amfetaminy
a metamfetaminy. Mladík se podrobil lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem krve. Na základě rozboru
hodnot návykových látek v těle může
dojít ke změně právní kvalifikace na
přečin ohrožení pod vlivem návykové
látky. V daný moment je řidič podezřelý z přestupku proti bezpečnosti
v silničním provozu, za který mu hrozí
správním orgánem udělená pokuta od
2 500 do 20 000 korun a zákaz činnosti
od šesti měsíců do jednoho roku.

V době přes noc ze 3. na 4. října
se zatím nezjištěný pachatel vloupal do dodávky značky Renault
zaparkované v Myslbekově ulici.
Do vozidla se dostal po rozbití
zadní skleněné výplně betonovou
dlaždicí, načež odcizil vrtačku,
vrtací a bourací kladivo značky
Narex i bourací kladivo značky
Hilti. Poškozenému řemeslníkovi
odcizením nářadí způsobil škodu
vyčíslenou na 22 000 korun. Škoda způsobená poškozením automobilu dosud vyčíslena nebyla.
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.

Pod zákazem a zfetovaný
Když v úterý 6. října ráno před třetí hodinou zastavila policejní hlídka čtyřiačtyřicetiletého muže ve
vozidle Audi A6 v Okružní ulici,
zřejmě již předvídal, že kontrola
nedopadne dobře. Policisté provedli prověrku v registru řidičů
a ihned zjistili, že řidič nemá za
volantem co dělat, protože má
prostějovským soudem vyslovený
zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od
července letošního roku do stejného měsíce roku příštího. Hlídka následně provedla i dechovou
zkoušku na alkohol, která byla negativní. Opačný výsledek měl ale
orientační test na návykové látky,
který byl pozitivní na amfetaminy/metamfetaminy a na kanabisové látky. S výzvou policistů, aby
se podrobil lékařskému vyšetření,
nesouhlasil. Nezodpovědný řidič
je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání s tříletou trestní sazbou
odnětí svobody.

Zmizela elektrokoloběžka
Během pátku 9. října zmizela
z kolárny v prostějovské Okružní
ulici v blízkosti místního marketu
elektrická koloběžka značky Kugoo S1. Aby se k ní pachatel dostal, musel vynaložit určité úsilí,
které spočívalo v tom, že vytvořil
ve zvlněném oplechování kolárny
otvor, jímž pronikl dovnitř a dopravní prostředek odcizil. Mladé
majitelce způsobil krádeží škodu
7 500 korun. Událost policisté šetří pro trestný čin krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Nedbal zákazu
Předminulý čtvrtek 1. října pár
minut po půlnoci zastavili policisté z oddělení hlídkové služby
v Západní ulici osobní motorové
vozidlo BMW, které řídil sedmadvacetiletý muž. Při kontrole odhalili, že řidič nemá za volantem
co dělat, protože má soudem vysloven zákaz řízení motorových
vozidel až do ledna roku 2022.
V současné době je podezřelý
z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání
s tříletou trestní sazbou odnětí
svobody.

BLAHOPØEJEME!!!

Ondřej RAJŠTETR
6. 10. 2020 56cm 4,15 kg
Laškov

Kristýna OŠLEJŠKOVÁ
4. 10. 2020 48 cm 3,10 kg
Prostějov

zavazuje uhradit spolupořadatelský
příspěvek jeden milion korun. Dále
poskytne k potřebám her prostory
velodromu, halu Reálného Gymnázia a ZŠ města Prostějova, prostory
Sportcentra Prostějov, ZŠ a MŠ v ulici Melantrichova a Národní sportovní
centrum Prostějov. „Olympiáda dětí
a mládeže je důležitým projektem
pořádaným pro mladé sportovce. Jde

také o motivaci dětí a mládeže ještě
více ke sportu. Na letní olympiádu
mládeže přijedou do kraje tisíce sportovců a početné zástupy doprovodných týmů,“ uvedl náměstek primátora pro sport Jan Krchňavý.
Letní Olympiádu dětí a mládeže budou v regionu hostit města Olomouc,
Prostějov, Přerov, Kojetín a také Velká
Bystřice.
(mik)

Adina PETRŽELOVÁ
6. 10. 2020 52 cm 3,80 kg
Kralice na Hané
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R¾PGéMQXKDWFGVÊOPGLQFFCP÷LwÊORCTċ¾MGO5XÆMCOCT¾F[
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LGUMWVGéP÷wKDCNGPGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊCLGJQOCLKVGNUG
UPÊOPWFKVPGDWFG5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG0CXQ
FÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾
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LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUTQwċ¾EMÚOCWJTCPéKXÚOMWMWéGO
FQDT¾EMÚO UTFÊéMGO ,G XGNMÆJQ X\TčUVW XG X÷MW \JTWDC
FGUGVKTQMč8GUGNÚRGLUGMURą¾VGNUMQWRQXCJQWMVGTÚDWFG
UXÆOWR¾PGéMQXKX÷TPÚORCTċ¾MGO8JQFPÚMFQOGéMWUG
\CJT¾FMQW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

TAMARIN

LGéV[ąNGVÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVW<G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCU
PGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚ
URQNGéPÊM-F[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ
FQM¾åGKMQWUPQWV0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷LGPVTQwMWVCJ¾
0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Ve zdravém těle zdravý duch! A u dětí to platí dvojnásob.
V příštím roce se v Olomouckém
kraji připravuje velké sportovní klání. Město Prostějov se bude podílet
na pořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR. Hry pořádá
Olomoucký kraj společně s Českým
olympijským výborem už podruhé.
„Vedle tradičních sportů, které se obvykle na olympiádě představují, jako
je atletika, plavání, basketbal či volejbal, se v Olomouckém kraji bude
poprvé šermovat. Olympijská vesnice vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v areálu jejích kolejí
v centru města a v nedaleké Pevnosti
poznání organizátoři připraví Olympijský dům. Tedy místo setkávání
sportovců, medailových ceremoniálů
i programu pro fanoušky,“ nastínil primátor František Jura a doplnil, že hry
se budou na území Olomouckého
kraje konat ve dnech od 27. června
do 2. července 2021.
Město Prostějov se v návrhu smlouvy

Město poskytne sportoviště i milion korun
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Dan KUČA
1. 10. 2020 51cm 3,75 kg
Prostějov

Michaela SVOBODOVÁ
2. 10. 2020 45 cm 2,70 kg
Prostějov

Pondělí 12. října 2020

Jakub VEČEŘA
22. 9. 2020 48cm 3,50 kg
Ludmírov

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

www.vecernikpv.cz

„Nejvíce jde o pokuty, zvyšují se i pohledávky za odpad,“
potvrzuje první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a školství

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!

6

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
20100911582
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statutárního města Prostějov. Žádost
o dotaci podle jeho vyjádření splnila formální náležitosti a kritéria
přijatelnosti projektu, prošla věcným hodnocením a byla schválena
k finanční podpoře. „Maximální
výše dotace činí 371 504,62 korun

což je osmdesát procent z celkových
způsobilých výdajů projektu. Celý
projekt je nyní před dokončením
a během října bude ještě provedena
následná péče,“ doplnil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV Ani uplynulý týden
nepřinesl žádné nové informace
k výsledkům auditu v Národním
domě. Přestože se množí nejrůznější spekulace, oficiální čísla známa
nejsou. K finálnímu zjištění se totiž
nechce nikdo vyjadřovat...
„Znovu opakuji, že jsme prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter–Šťastný
podali trestní oznámení na bývalého ředitele Národního domu Jiřího Hlocha.
Víc se k tomu nebudu vyjadřovat, protože nyní je to už v šetření orgánů činných
v trestním řízení,“ řekla po urgentních
dotazech Večerníku náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), která je zároveň předsedkyní
správní rady obecně prospěšné společnosti Národní dům. „Ohledně celkové
výše chybějících tržeb nemohu ani nic
říct, dokud policie neuzavře vyšetřování.

<FTQLKPVGTPGV

Částky, které padají z úst opozice, nejsou
pravdivé,“ dodala Sokolová.
Opakované žádosti o vyjádření poslal
Večerník i dnes již bývalému řediteli
Národního domu Jiřímu Hlochovi,
který ve funkci skončil v polovině června. „Stále opakuji, že k tomuto případu nemám žádné oficiální informace,
tudíž se nemám k čemu vyjadřovat,“
napsal Hloch hned dvakrát za sebou na
různé otázky a bez dalšího komentáře
Inu, snad se tajemno brzy rozkryje...
(mik)

míst v zemi,“ informoval Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek prostějovského primátora.
Důvodem, proč se toto rozhodnutí obyvatel Prostějova nedotkne, je smlouva města s jiným poskytovatelem dané služby. „S touto skutečností, tedy
omezením zpětného odběru, jsme se nechtěli
smířit a začali jsme jednat se společností REMA
Systém, která nám nabídla zajištění odběru vysloužilých televizorů a PC monitorů značky Samsung i dalších elektrozařízení z našich sběrných
dvorů,“ vysvětlil Pospíšil.
Pro představu uvádíme, že televizory a PC
monitory značky Samsung představují na trhu
zhruba deset procent celkové produkce a u obcí
provozujících sběrné dvory se nejedná o zásadní
problém.
(mik)

PROSTĚJOV Rada města Prostějova vyhlásila záměr pachtu vodovodu pro veřejnou
potřebu s názvem Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov společnosti Moravská
vodárenská, za účelem jeho provozování.
„Aktuálně je stavba přivaděče vody do průmyslové zóny dokončena a připravuje se jeho
kolaudace,“ prozradil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Z těchto důvodů bylo svoláno jednání se zástupcem
společnosti Moravská vodárenská za účelem
dohodnutí podmínek dočasného nájmu, tedy
pachtu, jak říkají radní. „Vzhledem k tomu, že
podle obvyklého postupu je výše nájemného či
pachtovného stanovena ve výši účetních odpisů,
případně ve výši obvyklého nájemného podle

znaleckého posudku, bylo pachtovné navrženo
ve výši účetních odpisů bez nutnosti zpracovávat znalecký posudek. S tímto návrhem zástupce
společnosti Moravská vodárenská souhlasí,“ přidal Pospíšil.
K pachtovnému bude podle obvyklého postupu připočteno DPH v základní sazbě. „Tento
postup byl odsouhlasen i daňovým poradcem
statutárního města Prostějova. Po uzavření
pachtovní smlouvy se společností Moravská
vodárenská budou v součinnosti se společností
Vodovody a kanalizace Prostějov, zahájeny kroky směřující k provedení vkladu tohoto majetku
do společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov,“ dovysvětlil ještě složitost procesu Jiří Pospíšil.
(mik)
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PROSTĚJOV Společnost FCC Prostějov
provozuje ve městě dva sběrné dvory. Na
středečním jednání se radní rozhodli podpořit jejich další využití. Konkrétně se jedná
o zpětný odběr a oddělený sběr elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů.
A to všechno i přes komplikace v podobě zastaveného odběru jednou z firem.
„Na sběrné dvory budou moci obyvatelé města
i v budoucnosti odkládat vysloužilé elektrospotřebiče všech druhů a značek, které jsou následně
předávány smluvním partnerům k dalšímu zpracování. A to přestože společnost Asekol, se kterou
má statutární město Prostějov smluvní vztah, zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a PC
monitorů značky Samsung ze všech sběrných
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PROSTĚJOV Po loňském rozsáhlém kácení okolo biokoridoru Hloučela v Říční ulici v Prostějově se letos
magistrát pustil do masivní obnovy
zeleně v místech okolo Močidýlek.
Radní požádali o dotaci Ministerstvo životního prostředí, která by
měla pokrýt až 80 procent nákladů.
A peníze jsou už schváleny!
Město prostřednictvím oddělení dotací a projektového řízení podalo žádost
o dotaci na realizaci projektu Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční v rámci výzvy vyhlášené Ministerstvem
životního prostředí k předkládání
žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí
2014–2020. A bylo úspěšné! „Předmětem projektu je rozšíření ploch krajinné zeleně v lokalitě zvané Močidýlka nacházející se v okolí řeky Hloučely.
Na ploše o rozloze asi 1,7 hektaru bylo
vysázeno 31 listnatých stromů, 1 200
keřů, byl vyset trávník, doplněna
cestní síť a pořízen mobiliář. Řešené
území je součástí významného krajinného prvku vodního toku Hloučela a související údolní nivy,“ vysvětlil
František Jura (ANO2011), primátor

Aktuálně je starý asfaltový povrch
v uvedeném úseku v Kostelecké ulici
vyfrézovaný a následovat budou další
stavební práce. Ty dosavadní se ale zatím neobešly bez konfliktů. „Nejhorší
to bylo během pondělí a úterý. Nestačili jsme uskakovat před auty, jejichž
řidiči absolutně o uzavírce nevěděli
a klidně si projížděli rekonstruovaným
úsekem. V jednu chvíli jsme nemohli
vůbec pracovat, byl zde docela běžný
dopravní provoz,“ svěřil se Večerníku jeden ze stavebních dělníků. „Ve
chvíli, kdy jsme frézovali starý asfalt,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval
v minulém vydání, od pondělního
rána 5. října začala rekonstrukce
části vozovky v Kostelecké ulici, a to
od rondelu u Martinákovy ulice až
po kruhovou křižovatku poblíž zimního stadionu. Uzavírka má trvat
měsíc. Prozatím však desítky řidičů
vůbec nerespektují dopravní značení a denně vjíždí na stavbu. Dochází
tady bez přehánění k ohrožování
života stavebních dělníků. Bohužel
podle vyjádření některých pracovníků stavební firmy mnohé porušování předpisů policisty nezajímá.
Ještě se zde totiž neobjevili...

tak i řidiči nákladních aut kličkovali
mezi frézami, prostě se snažili projet.
My jsme se s nimi hádali a upozorňovali je na uzavírku a zákazové značky všude okolo. Nebylo to nic platné,
všichni nás posílali někam,“ dodal
další ze stavebních pracovníků.
O chybějícím respektu k dopravnímu
značení a uzavírce vůbec se Večerník
přesvědčil na vlastní oči ve čtvrtek
odpoledne. V tu dobu jsme pozorovali tři řidiče osobních vozidel,
kteří bezostyšně projeli zábranou
a vjeli na stavbu! Samozřejmě bez jakéhokoliv zaváhání projeli až směrem
na Kostelec na Hané. V jednu chvíli
dorazil k rondelu u Martinákovy ulice
i polský řidič se svým kamionem. Po
pár vteřinách dohadů s dělníky nakonec na rondelu kamion otočil a vrátil
se zpět směrem k Vápenici. „To je tady
naprosto normální. Denně tudy projede několik desítek vozidel. A policisté?
Ty jsme tady vůbec nezahlédli,“ ulevil
si ještě jeden ze stavebních dělníků.
Zmíněná část Kostelecké ulice má
být zrekonstruována do konce října.
„Opravu mezi kruhovými objezdy,
která je ve vlastnictví Olomouckého
kraje, zajišťuje a financuje Správa silnic Olomouckého kraje. Ta si zajišťuje
veškerá povolení, realizaci a opětovné

uvedení do provozu. Stav tohoto úseku byl velmi špatný, dá se říci, že z celé
Kostelecké ulice nejhorší. Byly zde výrazné podélné nerovnosti, porušený
povrch vozovky, praskliny, vydrolené
části povrchu vozovky, proto dochází
k opravě, při níž bude odstraněn stávající povrch vozovky, dojde k vyrovnání
či výměně obrub, vyrovnání poklopů
dešťové kanalizace a položení nového povrchu vozovky včetně nového
vodorovného dopravního značení.

tem Policie ČR Prostějov a jsou řádně
vyznačeny. Pokud řidiči nerespektují
a porušují dopravní značení, dopouštějí se přestupku. Během postupu
prací bude průjezd osobních aut zcela
nemožný a řidiči budou riskovat nejen
poškození svých vozidel, ale také udělení pokuty. Každá nová uzavírka vyvolává v prvních dnech problémy, jsem
přesvědčen, že pokud jsme společně
zvládli uzavírku Vápenice, zvládneme
také Kosteleckou,“ uvedl Rozehnal.

Jenže pokud by řidičům měly hrozit
pokuty, a to jistě zcela zaslouženě, tak se
nabízí otázka, kde je policie? Podle vyjádření některých dělníků se strážníci
nebo státní policisté neukázali na stavbě od pondělí ani jednou! A přitom zde
dochází k desítkám přestupků denně...
Jejich vyjádření, stejně jako stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje,
se Večerníku do uzávěrky vydání získat nepodařilo a přineseme jej tak
v příštím čísle.
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Přesnou cenu opravy neznám, město
Prostějov bohužel nemá tyto informace k dispozici a na této akci se nijak
finančně nepodílí,“ sdělil Večerníku
k probíhající rekonstrukci v Kostelecké ulici Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek prostějovského primátora.
Ten se vzápětí vyjádřil i k otázce, co
říká na nesvědomité řidiče nedodržující uzavírku a projíždějící stavbou.
„Objízdné trasy byly schváleny odborem dopravy a Dopravním inspektorá-

Hádky dělníků s řidiči, kteří projíždějí stavbou. Kde je policie?
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je opravdu nevymahatelná, poplatníci jsou bez majetku, adresu trvalého
bydliště mají na ohlašovně,“ přiznal
Jiří Pospíšil. Prostějovský magistrát
má vytvořený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Vlastníkem odpadu na k tomu určených místech se stává město. „Z toho
vyplývá, že máme povinnost takto
odložený odpad likvidovat bez ohledu
na to, zda se jedná o občana řádně platícího, či dlužníka. Je potřebné ovšem
říci, že většina občanů si svoje povinnosti plní,“ uklidňuje první náměstek
primátora.
Vysoký dluh ve výši 14,5 milionu
korun vykazuje také správa a údržba majetku města. Například za neplacení poplatků za hrobní místa.
Lidé dluží magistrátu také náhrady
za způsobené škody. „To je obdobný problém, pozůstalé po zemřelých
většinou buď nemůžeme dohledat,
nebo žádní už nežijí. Co se týká náhrad škod, jedná se o zjištěné újmy na
majetku. Napadají mě zničené lavičky,
dopravní značky nebo například odpadkové koše.“
Na druhé straně se ovšem během
posledních let snižují pohledávky
magistrátu na nájemném v městských
bytech. „Je to jednak usilovnou prací
pracovníků Domovní správy Prostějov, ale i tím, že jsme před několika
lety zavedli systém jednoročních nájemních smluv. Pokud si nájemník své
povinnosti plní a platí řádně předepsaný nájem, pak se mu smlouva automaticky prodlužuje. Jestliže je jeho platební morálka špatná, pak se smlouva
neprodlouží, nájemník musí městský
byt opuswtit,“ sdělil Jiří Pospíšil.
Večerník ještě na úplný závěr tohoto tématu zajímalo, co magistrát
vůbec dělá pro to, aby se jeho pohledávky snižovaly? „My můžeme
jen upozorňovat na termíny splatnosti, následně kontrolovat a v případě
nezaplacení dlužné částky vymáhat.
Určitě by bylo zajímavé také vědět,
co by za celkovou dlužnou částku
přes 95 milionů korun mohlo být
a jaké investice by se mohly realizovat. „To si umím představit. Spousta
opravených chodníků, revitalizovaná
sídliště, spousta nové zeleně. Za takové peníze se toho dá udělat spousta,“
posteskl si první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
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komisí, a to ve výši 33 475 216 korun. „Nejedná se pouze o sankce, které
byly uloženy komisí pro projednávání
přestupků. Přestupkové oddělení řeší
všechny záležitosti mimo přestupků
dle stavebního či živnostenského
zákona. Komise pro projednávání
přestupků má pak v gesci opakující se přesahy. Jedná se o recidivu, za kterou zákon stanoví
přísnější trest. I když totiž
obviněný nemá finanční prostředky, jeho
protiprávní jednání
nelze nepotrestat. Někteří obvinění
mají pouze úřední adresu, což je sídlo ohlašovny, takže se jim rozhodnutí
doručí na fikci. O tom, že jim byla uložena sankce, se ani nedozví,“ prozradil
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kým statusem dlužníků, kdy značná část
pohledávek města je za lidmi, kteří mají
nemalý počet dluhů, dluží dlouhodobě
a pohledávky jim stále přirůstají, zároveň
jsou přitom zcela nemajetní. Dále je třeba zohlednit, že v přehledu jsou i dluhy či
nedoplatky, které jsou průběžně hrazeny
například na základě splátkového kalendáře či v rámci splátek v insolvenčním řízení, dále dluhy, které jsou po splatnosti
krátkou dobu, u nichž lze očekávat jejich
brzkou úhradu. Podobné problémy
řeší každé město, protože neplatiči jsou
všude,“ objasnil Večerníku Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Největší položku v pohledávkách vykazuje odbor občanských záležitostí
za pokuty udělené přestupkovou
dále Pospíšil.
Jak dále první náměstek prostějovského primátora prozradil, v dopravě jsou obecně vyšší tresty za přestupky.
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„Dochází k nárůstu přestupků řízení
pod vlivem návykové látky, kterých se
opakovaně dopouští především lidé ve
věkové skupině od dvaceti do třiceti let,
kteří jsou většinou nezaměstnaní a bez
finančních prostředků.“
Druhou největší položku vykazuje
finanční odbor magistrátu, a tady
jde o dluhy hlavně za poplatky za
odpad, dále za pejsky a podobně.
V čem druhý muž magistrátu vidí
hlavní příčinu stále se zvyšujících pohledávek? Proč se tedy konkrétním
neplatičům odpad stále odváží? „Je
pravda, že celková výše nedoplatků
za místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání i odstraňování komunálních odpadů a za místní poplatek
ze psů se každoročně zvyšuje. V případě jeho nezaplacení ve lhůtě splatnosti
se počátkem následujícího kalendářního roku vyměřují místní poplatky
výměrem. Vzhledem k tomu, že se
výše od roku 2013 nezměnila, je zřejmé, že růst je způsoben jak celkovým
rostoucím počtem poplatníků, tak
s tím spojeným růstem poplatníků,
kteří místní poplatek neplatí, a to často
opakovaně. Převážná část pohledávek
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PROSTĚJOV Předminulou neděli 4. října před sedmnáctou hodinou
došlo v křižovatce sjezdu z dálnice D46 s Kralickou ulicí v Prostějově
k vážné dopravní nehodě osobního automobilu s motocyklem. Řidič
Renualtu sice zastavil na „stopce“, ovšem pak se oslněn nízkým sluncem
rozjel do křižovatky. A zrovna ve chvíli, kdy se k němu blížil muž na motorce se spolujezdkyní. „Vůbec jsem ho neviděl,“ argumentoval po srážce policistům řidič osobního auta.
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Podle dosavadního šetření devětapadesátiletý řidič Renaultu Megane po
sjetí z dálnice přehlédl od centra města přijíždějící motocykl a proti značce
„Stůj, dej přednost v jízdě!“ mu nedal
přednost. Dle svých slov motocykl
přehlédl z důvodu oslnění sluncem.
„Došlo ke střetu motocyklu s levou
přední částí Renaultu a pádu motocyklu na komunikaci. Při tom sedmašedesátiletý řidič i jeho spolujezdkyně
utrpěli zranění, se kterými byli převezeni do prostějovské nemocnice,“
prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo
a výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 60 000 korun. „Alkohol u obou řidičů policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ uvedl
mluvčí prostějovské policie, který zároveň přidal žádost, aby se přihlásili
svědci této vážné nehody.
Z důvodu řádného objasnění okolností této dopravní nehody se policisté prostějovského dopravního
inspektorátu obrací na případné
svědky nehody. Kdo by k okolnostem dopravní nehody mohl poskytnout jakékoli informace, nechť se
obrátí na policisty buď osobně na
adrese Havlíčkova 16 v Prostějově,
nebo telefonicky na čísla 974 781
251, 974 781 580 či na bezplatnou
telefonní linku 158.
(mik)

PROSTĚJOV Další komplikaci pro
řidiče přináší uzavírka silnice vedoucí od Čechůvek. „Od 12. října až do
18. prosince bude uzavřena silnice
v úseku od křižovatky v Čechůvkách směrem na Kralice na Hané
s tím, že křižovatka ´U Otylky´ bude
průjezdná. Uzavírka je platná až po
most přes říčku Blatu. Důvodem je
realizace opravy silnice,“ informoval
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
Délka celé uzavřené silnice je 5 800
metrů. „Objízdná trasa je vedena po
silnici z Vrbátek do Prostějova a dále po
silnicích z Bedihoště, Tovačova a Dubu
nad Moravou. Podle sdělení stavbyvedoucího bude v prvních dvou dnech
probíhat příprava staveniště ve formě
kácení stromů a podobně. Frézování asfaltových vrstev by mělo začít 14. října,“
upřesnil Nakládal.
Předmětným úsekem silnice II/150 od
křižovatky se silnicí III/3679 u Čechůvek po křižovatku se silnicí III/4344
u obce Hrdibořice nebude umožněn
průjezd spojům dotčených příměstských autobusových linek po celou
dobu stavby.
Další informace o změnách v autobusové dopravě a přemístění zastávek
najdete na internetových stránkách prostějovského magistrátu.
(red)
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Ze zprávy o hospodaření statutárního
města Prostějova za první pololetí vyplývá, že magistrát registruje pohledávky
za občany v celkové výši 95 682 893 korun. Jak je to vůbec možné? „Uvedená
celková výše pohledávek není pouze za
občany statutárního města Prostějova,
ale za dlužníky obecně, tedy i fyzickými
osobami, které nejsou občany města,
a osobami právnickými. Obecně lze
pak uvést, že neustálý růst pohledávek
je způsoben například socioekonomic-

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Hrůza. Z podrobné zprávy finančního odboru prostějovského magistrátu o hospodaření
města za první pololetí tohoto roku vyplývá, že radnice vykazuje pohledávky za občany v již astronomické výši přesahující 95 milionů korun. Nárůst dluhů přitom nelze zastavit a každým rokem se celková
suma zvyšuje. Večerník tento problém detailně rozebral s prvním náměstkem primátora Prostějova
Jiřím Pospíšilem. Ten mimo jiné zmiňuje, že existuje čím dál více pohledávek za osobami, které mají
vícero dluhů, jsou v insolvenci, a navíc absolutně nemajetní. To je pak zamotaný kolotoč…

„Nejvíce jde o pokuty, zvyšují se i pohledávky za odpad,“
potvrzuje první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil

zpravodajství
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Prostějov (red) – Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání na
svém středečním jednání doporučila Radě města Prostějova rozšířit
průvodcovské okruhy v Prostějově
o trasu zaměřenou na prostějovskou židovskou komunitu. Okruh
s pracovním názvem „Prostějov
židovský“ by zahrnoval trasu od
zámku, přes ulici Školní, nám. Svatopluka Čecha, ulice Demelovu,
Křížkovského a Uprkovu. Členy
komise po této trase provedla Jana
Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů. Prohlídky se zúčastnily
také studentky SOŠPO, které by
v průběhu příští sezóny zajišťovaly
průvodcovskou službu.
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Prostějov (red) – Prostějovští konšelé na svém středečním zasedání
schválili další z finančních podpor
pro hasiče. Tentokrát pomoc míří
Sboru dobrovolných hasičů Žešov.
Konkrétně se jedná o Smlouvu
o bezúplatném převodu majetku
mezi Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a statutárním městem Prostějov, jejímž
předmětem jsou pohlcovací filtry
do stálých krytů určených k ochraně obyvatelstva a také motorová
rozbrušovací pila. „Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru
Olomouc nabízí bezúplatný převod
nepotřebného majetku. V tomto
případě se jedná o převod padesáti
kusů filtrů-pohlcovačů FP 100 do
stálých krytů v majetku města určených k ochraně obyvatelstva. Filtry
budou převezeny ze skladu Hasičského záchranného sboru Olomouc
a namontovány do filtroventilačního zařízení vybraných stálých krytů
umístěných v kině Metro 70, v budově magistrátu a v podzemních
garážích ulice Italská,“ nastínil primátor František Jura (ANO 2011)
s tím, že motorová rozbrušovací pila
Husqvarna K950 Rescue bude použita ve veřejném zájmu pro plnění
úkolů hasičské jednotky v Žešově.

'DOvÉSRPRFKDVLÄÕP

Prostějov (mik) – Město Prostějov
v rámci realizovaných projektů prevence kriminality v roce 2020 provádí opět průzkum mezi obyvateli.
Tématem je otázka, jaký názor mají
občané na kamerový systém provozovaný městskou policií. „Celý průzkum potrvá až do 31. prosince a jeho
výsledky budou podkladem pro další
projekty prevence kriminality pro rok
2021,“ upozornil primátor Prostějova
František Jura (ANO 2011). Dotazník s průzkumem najdou občané na
internetových stránkách města.
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Nejdříve obavy a zmatek, poté solidarita. A zejména v současné době
rozčarování. Takové reakce vyvolává
během letošního roku koronavirová
situace v české společnosti. Nejde
ovšem jen o to, jak omezují vládní
nařízení běžný život, případně jaký
chaos přináší jejich zavádění. Své
totiž vykonává také to, jak se ke koronavirovým opatřením staví ti, kteří by měli jít příkladem, tedy třeba
přední čeští politici a jejich okolí.
Bez zbytečného obcházení kolem,
je to žalostný pohled. Jistě si někteří
z nás, jejichž paměť nekončí sobotním
obědem, vzpomenou, že poradce pre-

Oproti tomu, že proti všem pravidlům jeho okolí nemá bezpečnostní
prověrky, je to ale vlastně jen špička
ledovce. Je třeba se však na chování
prezidenta, premiéra i dalších potentátů podívat optikou doby. Andrej
Babiš se tak kupříkladu diví, že lidé
nedodržují nařízení vlády, obcházejí
je, jak se dá, nadávají na ně. A vyhrožuje na oplátku „lockdownem“, tedy
zavřením všeho, co se zavřít dá. Stačilo by přitom, aby ti, kteří pravidla prosazují, ta samá pravidla dodržovali.
Pak by dotyční nebyli terčem posměchu a nedůvěry. To ale předpokládá,
že bychom si byli všichni rovní.

publicistika

různých ceremonií. První okolností
bylo, že na snímcích pořízených při
slavnostním aktu nevypadal zrovna
jako energický nejvyšší velitel vojenských sil země. Snad ještě horší však
za dané situace bylo, že coby nejvyšší
ústavní činitel rovněž nerespektoval
rozestupy, ale ani nošení roušky.
A podobně na tom byli ostatní. Že se
smí scházet na veřejnosti maximálně
dvacítka lidí? No a co, my si tu slavnost prostě uděláme ve stovce...
Inu, nebylo to poprvé. Dobře si vzpomínám na příležitost, kdy v sále, kde
se nesmí kouřit, si s chutí zapálil. Podobné zkušenosti nejsou ojedinělé.

V

jako obvykle bouří, protože se bojí,
že by se také mohlo normálně vládnout bez jejích „keců“ v rámci nouzového stavu. Možná by to chtělo
příště více myslet a méně nadávat,
ale je otázka, zda to někdy dokážeme. WHO, tedy Světová zdravotnická organizace, tvrdí, že v tomto
stavu roušek a restrikcí budeme
ještě v roce 2022! Holt, budeme se
na to muset připravit a zvyknout si,
tentokrát už snad všichni.
souvislosti se zavřením škol
se aktuálně řeší distanční
výuka. Ano, je uzákoněna a je tedy
potřeba žactvu sdělit, že neúčast
na ní je stejně závažná jako neúčast na výuce běžné. Na druhé
straně asi nebude normální, aby se
kantoři na žáky sesypali jako dravci
a nutili je být před webkamerami či
na internetu 24 hodin denně. Buďme jako stav kantorský rozumní,

A

M

a pokud půjde o zavření škol na 14
dnů, tak nerozpoutejme výukovou
světovou válku. Naopak zachovejme klid.
áme za sebou jeden ze státních svátků, mám na mysli
ten svatováclavský. Televize jako
obvykle nezařadily žádný seriózní
historický materiál o této postavě
našich dějin, ale celý den nás krmily mnohdy už vážně „nablblými“
pohádkami. Netuším, zda jde o záměr, aby národ zapomínal na svoji
historii a pak mu ji pár aktuálně
populárních historiků předžvýkalo,
či co jiného za tím vězí. Sledování
pohádek při každém svátku mě už
vážně unavuje a tak jsem prostě
prodloužený víkend využil se svojí
přítelkyní k zahradničení. Na televizi jsme kašlali. Je to asi to jediné
rozumné, co se dá k dnešní situaci
na mediálním říct.
le přece jen si jednu pohádku
neodpustím. Budce se jmenovat O paní spravedlivé. Žila, byla
jedna spravedlivá paní, která horovala za čistotu a řád a strašně ráda používala termín, že vše je třeba dělat
s péčí řádného hospodáře a kritizovala kohokoliv za cokoliv. Nezapomněla to psát i na vysoce postavená
místa, svými elaboráty tak zaměstnala spoustu úředníků, kteří se mohli

zabývat něčím důležitějším. A ejhle.
Na paní spravedlivou teď prasklo, že
sice káže vodu, ale sama pije víno,
a to plnými doušky…
Na závěr snad už jen klasické konstatování – zazvonil zvonec a pohádky je konec. Takže nevěřme na
pohádky a na to, že se vše samo vyřeší, ať už jde o covid-19, či o spravedlnost.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

A kam to máme dávat?
BYLI JSME
Nedivím se, že stále
je poblíž kontejnerů na klasický nebo tříU T Očastěji
HO
děný odpad takový binec, jaký nyní prezentují radnice a posléze také
prostějovská média. On je problém taky trošku jinde. Veškeré kontejnery na frekventovaných místech v Prostějově jsou totiž po vysypání
hned druhý den znovu plné, odpadu rapidně přibývá. Proč tedy město
nezareaguje na tento problém a odpad nenechá vyvážet častěji? Pak ať
se nikdo nediví, že každý druhý člověk vysype v případě plného kontejneru odpadky vedle něj. Přece se s nimi nebude vracet domů!
Ivan Dvořák, Prostějov
+D]DUGXMÉVHzLYRWHP
Železniční přejezd ve Vrahovické ulici je vybaven kvalitním signalizačním zařízením, a navíc závorami. Kolikrát ale sleduji, že ani závory nezabrání mnoha hazardérům v přecházení kolejí v době, kdy tudy projíždí vlak. Minulý týden jsem stál v koloně vozidel před přejezdem a pozoroval
jsem dva mladé muže se slečnami, jak se nejdříve po stažení závor zastavili, pár vteřin o něčem živě diskutovali a pak závory obešli a zamířili přes
přejezd na druhou stranu. Že by se přitom rozhlédli doleva či doprava, to ani náhodou. A tak se ptám, stojí za to riskovat život kvůli chvilce, než
přejede vlak? Přitom chodci mají tady navíc k dispozici ještě podchod! Zajímalo by mě také, zda poblíž tohoto přejezdu ve Vrahovicích je nějaká
městská kamera, která vše sleduje.
František Navrátil, Prostějov

Nespìchejte s kácením
Dočetl jsem se ve Večerníku o nemocných stromech v Nerudově ulici, které napadla nějaká záhadná infekce. Když procházím kolem nich,
všiml jsem si také jakési podivné houby na kmenech takzvaných keřových třešní. Navíc kůra na kmenech těchto stromů je na mnoha místech popraskaná a padá na zem. Zajímavé ale je, že tyto stromy jsou
stále krásně zelené a na jejich korunách není vůbec poznat, že by stromy trpěly nějakou nemocí. A to už tady rostou od mého dětství, takže
nějakých padesát let. Možná i víc. Myslím si, že s jejich kácením by se
nemělo tak spěchat.
Jiří Doseděl, Prostějov

&KÔLSNDQ½VQH]DMÉP½"
Pořád dokola slyším a čtu jen o koronaviru, jako by nic jiného na světě neexistovalo. Zajímá ale vůbec někoho, že daleko více přibývá případů
klasické chřipky a na tuto nemoc také umírají lidé? V posledních týdnech si tu a tam jen krátké zprávičky o vývoji nemocných chřipkou přečtu
pouze ve Večerníku. Jiná média jsou zahlcena jen covidem-19. Chápu, že tento už pověstný strašák je pro noviny i televize atraktivní a prodej
a sledovanost těchto médií je zaručená. Ale opravdu máme všichni klapky na očích a nevidíme, co jiného se děje okolo nás?
Milan Reiter, Prostějov

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

sme ve formě nouzového stavu,
kulturní a společenské akce jsou
na výjimky zrušeny, v některých
krajích střední a vysoké školy zavřeny. Už teď slyším nadávky a pomalu úvahy o stávce proti opatřením
vlády a já se ptám, proč? Co jsme
jako národ udělali pro to, aby se
aktuální opatření nemusela přijmout? Odpovídám, zhola nic.
Strašně nutně jsme se museli jet
válet do Chorvatska k moři a tam
vybuřovat na evidentně nebezpečných akcích, museli jsme se
po sobě doslova plazit v obchodních centrech, koupalištích, diskotékách, barech atd. Smáli jsme
se poznámkám těch opatrnějších,
někteří je posílali i někam. No a výsledek se dostavil. Teď pláčeme nad
rozlitým mlékem a nadáváme na
plukovníka Prymulu a jeho návrhy
restrikcí. Opozice v parlamentu

J

Tak už máme po krajských volbách a je prakticky i „upečena“
vládní krajská koalice. Slyšíme hodnocení i analýzy, já se ale
ještě chci vrátit k předvolební kampani. Politiky chválím, že
se k sobě chovali slušně, tedy až na výjimky, co ale opravdu nechápu, proč je někdo schopen pomalovávat a ničit
volební billboardy a „áčka“. Musím říct, že se jedná o méně
inteligentní jedince, a to jsem ještě velmi slušný. V každém
případě jde o ničení něčího majetku, na což se již vztahují
paragrafy. Doufám, že dojde na postihy a minimálně mastné
pokuty, moc bych to těmto jedincům přál.

PÁR POZNÁMEK A MYŠLENEK

zidenta ČR Martin Nejedlý si místo
dodržení karantény vyrazil do centra
Prahy. Ještě větší pobouření i výsměch
na sociálních sítích vzbudil snímek,
kdy se nejvyšší čeští potentáti setkali
s prezidentem u společného jídla. Měli
snad roušku se zipem? Nebo extrémně účinnou čističku vzduchu? Sotva.
A Andrej Babiš, že by šel po kontaktu
s nakaženou do karantény? Na co,
vždyť v místnosti byly vysoké stropy.
Za poslední kapku se dá považovat
příjezd Miloše Zemana do Prostějova. Minulý týden sem totiž přijel
ocenit zdejší vojenskou posádku,
což se samozřejmě neobešlo bez

5RYQtDURYQĘMåt.RURQDYLUXVQDPRFQpQHPĢçH"
a n e b Jak prezident Zeman pøijel do Prostìjova...

MICHAL SOBECKÝ
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V průběhu předminulého víkendu se neznámý lapka dostal
do částečně oploceného areálu
v katastrálním území Plumlova
– místní části Hamry a odcizil
tam 60 kusů betonářské výztuže
o rozměrech dva krát tři metry.
Stavební firmě způsobil krádeží
materiálu škodu za 30 000 korun. Po osobě pachatele je vedeno v současné době pátrání
a byly zahájeny úkony trestního
řízení pro trestný čin krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Komu se hodily výztuže?
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SUCHDOL V Suchdolu se srazili
dva desetiletí chlapci na kolech.
Oba naštěstí měli na sobě ochranné
přilby, tudíž se jim nic vážného nestalo. Přesto jeden z nezletilců byl
převezen do prostějovské nemocnice na ošetření.
V pátek 2. října před sedmnáctou hodinou došlo v obci Suchdol k dopravní nehodě dvou desetiletých cyklistů.
„Ke srážce mělo dojít tak, že jeden
z nich měl narazit do druhého, který
se zrovna chystal rozjet. Nasedající
cyklista byl po pádu převezen do prostějovské nemocnice k preventivními
vyšetření. Oba chlapci měli v době
střetu nasazeny ochranné přilby, takže
k vážnějšímu zranění nedošlo,“ konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Výše škody způsobené na jízdním
kole sraženého chlapce byla předběžně vyčíslena na 3 000 korun. „Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ podotkl policejní mluvčí. (mik)
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se srazili
na kolech

chlapci
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko

zprávy z regionu

v celé věci nezasáhl i proto, že se jeho
zástupce přičinil o zvýšení odměny pro
jeho manželku. Ta se ještě před jeho
zvolením do funkce stala ředitelkou
zdejší základní školy a gymnázia. „Na
návrh místostarosty byla tato odměna
o sto procent vyšší, než byl původní návrh,“ dodal zdroj, podle něhož mohlo
££YÜáêäÜêÜßåØãà
dojít k porušení povinností při správě
cizího majetku, zneužití dávek v nezadÜëåo£ÙðãêçgÚß
městnanosti a střet zájmů. V celé věci se
proto mimo jiné obrátil i na Policii ČR. Přesto večerník ještě zajímalo, zda si
starosta myslí, že uvedená odměna
Ägêëæêà
byla v daném případě adekvátní. „Administrativní pracovnice Služeb města
æÙáÜÛåØãæØìÛàë
Konice, kterou společnost potřebovaOslovili jsme tedy starostu města, la pro dokončení transformace z obkterý nás hned na úvod upozornil, chodní společnosti na příspěvkovou
že celou záležitost považuje za projev organizaci, byla na základě rozhodnu-

estébáckých praktik v rámci nekalého boje před volbami do krajského
zastupitelstva, v nichž kandidoval.
Dodejme že úspěšně. S vlastním textem anonymního udání však již byl
obeznámen. „Mojí reakcí na něj bylo
předání podkladů nezávislému auditorovi se žádostí o stanovisko. To jsem
začátkem uplynulého týdne obdržel
a vyplývá z něj, že je vše v pořádku. To
bude pro další postup města klíčové,“
zareagoval Michal Obrusník.
tí jednatele společnosti zaměstnána na
dva měsíce. Mzda byla smluvně sjednána za práci vykonanou v pracovním poměru, kdy bylo přihlédnuto
k povaze pracovního místa. Bylo potřeba dokončit účetní závěrku, splnit
veškerá hlášení společnosti vůči státu
a dořešit veškeré majetkové převody
včetně odvodů DPH. To, že se společnosti vůbec podařilo sehnat kvalifikovanou osobu, považuji za velký
úspěch,“ komentoval výši odměny starosta Michal Obrusník s tím, že není
již úkolem zaměstnavatele sledovat,
co se s jeho zaměstnancem děje po
skončení pracovního poměru.

Starosty jsme se samozřejmě zeptali i na odměny pro ředitelku školy,
o které rovněž rozhodovala Rada
města Konice. Dle anonymního
udání se mělo jednat o částku 70
tisíc korun za jedno pololetí. Tato
informace se však dle něj nezakládá
na pravdě. „Jednalo se o roční nikoliv půlroční odměnu. Pravdou je, že
na základě iniciativy místostarosty
byl původní návrh zdvojnásoben. Já
sám jsem v tomto případě kvůli stře-

££ÆÛägåðÛæêëØãà
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yy Jak jste se dozvěděl o tom, že
jste pozitivní? Bylo to vytrasováním?
„Ne, to ne. Bylo mi prostě jeden den
hodně špatně, měl jsem horečky, bolela mě hlava i záda. A jelikož máme
s manželkou malé dítě, nechtěl jsem
nic podceňovat. Šel jsem se tedy ne-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Koronavirus si nevybírá. Jak se ukazuje, těžší průběh může postihnout také muže
a ženy nízkého věku. Zatímco médii, zejména sociálními sítěmi, se
šíří informace, že velká část nemá
ani příznaky, jiní se infekcí protrpí. Mezi ně patří také Václav Meidl
(na snímku), někdejší hokejista,
v současnosti marketingový manažer prostějovských Jestřábů.
Ještě před deseti dny se pral s koronavirem a s odstupem říká, že
rýmečka to rozhodně nebyla. „Že
jsem pozitivní, bylo nepříjemné
překvapení,“ poznamenal k prodělání nákazy pětatřicetiletý muž.
Nyní se ohlíží zpět za hodně nepříjemným týdnem a všechny zároveň varuje. „Koronavirus zbytečně nepodceňujte!“
chat testovat a později mi oznámili,
že jsem pozitivní.“
yy Jak jste reagoval? Očekával jste
třeba, že by mohlo jít o koronavirus?
„Ne, vůbec jsem to nečekal. Snažil
jsem se právě kvůli rodině mít se
na pozoru, nechodit moc mezi lidi.
Třeba ke klukům do hráčské kabiny
už jsem chodil minimálně, spíše
vůbec. Zároveň když jsem šel někam
na veřejnost, tak jsem vždy nesl
roušku. Bylo to tedy pro mě dost
nepříjemné překvapení.“
yy Jaký průběh u vás nákaza měla?
„No bylo mi dost špatně, měl jsem
horečky a fakt cítil velké bolesti. Potil jsem se, záda mě bolela i klouby.
Rozhodně to nebyla lehčí chřipka,
jak se někdy říká. Docela mě to sejmulo.“
yy Jak dlouho jste nakonec měl
příznaky?
„Snad sedm dní. Trpěl jsem ze
začátku dost, postupně se to zlepšilo.“
yy Musel jste i do nemocnice?
„Ne, byl jsem normálně doma
v karanténě.“
yy Jak bralo onemocnění vaše
okolí?
„Manželka s malou šla k rodičům
hned ze začátku, takže obě byly
v pohodě a naštěstí nic nechytily. Určitě to není, jak se říká,
lehčí chřipka. To rozhodně ne.
Záleží na tom, jak silné to člověk
dostane. V žádném případě bych

to nepodceňoval. Zcela
upřímně. Samozřejmě
někteří si z toho
dělají srandu, že si
vláda vymýšlí nesmysly. Ale bohužel
to tu je a nikdo moc
neví, co to udělá.
A opakuji, rozhodně
to sranda není. Lidi
by se fakt měli hlídat.“

svěřil se po karanténě Václav Meidl

aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

Octavii byla předběžně vyčíslena na
patnáct tisíc korun. Okolnostmi této
nehody se nyní zabývají policisté prostějovského dopravního inspektorátu,“
doplnila Vanková.
(mik)
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ředitelství policie Olomouckého kraje.
Zda na automobilu neznámého řidiče
vznikla škoda, či nebyl zraněn, nebo
pod vlivem alkoholu, se z uvedených
důvodů nepodařilo zjistit. „Škoda na

INFORMUJE

PROSTĚJOVSKO Dopravní policisté nyní prověřují nehodu, k níž
došlo uprostřed minulého týdne na
dálnici mezi Vyškovem a Prostějovem. Neznámý šofér najel na plastový kryt ležící na vozovce. Ten se
vymrštil a zasáhl čelní sklo škodovky jedoucí za ním. Mladá řidička se
už „odpadu“ nedokázalo vyhnout.
„Ve čtvrtek osmého října okolo čtrnácté hodiny jela po dálnici D46 od Vyškova směrem na Prostějov pětadvacetiletá řidička s vozidlem Škoda Octavia.
V momentě, kdy projížděla levým jízdním pruhem na třiadvacátém kilometru, najelo nezjištěné vozidlo jedoucí
před ní na plastový kryt. Ten v důsledku toho vylétl do vzduchu a dopadl na
čelní sklo a na přední kapotu auta, které
žena řídila. Řidič vozu, který na plast
najel, však na místě dopravní nehody
nesetrval a odjel,“ popsala událost Lenka Vanková, tisková mluvčí Krajského
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Jako první akci museli v Městském divadle v Prostějově zrušit koncert pěveckého sboru Nota Bene. „Vracíme vstupné,
a to do konce října, respektive do čtvrtka
29. října, neboť v pátek je divadelní pokladna zavřená. V běžných termínech
však zůstává i nadále otevřená,“ uvedla
ředitelka divadla Jana Maršálková. Od
pondělí je až na pokladnu, kde probíhá
prodej předplatného, uzavřeno divadlo
celé. „Od tohoto termínu jsou zakázána
všechna divadelní představení a koncerty. Pokusíme se najít náhradní termíny,
prosíme diváky, aby sledovali aktuální
informace na webu divadla. Je praktické
přihlásit se k odběru divadelních newsletterů,“ doporučila Jana Maršálková.

Pokladna divadla
zůstává otevřená

Ještě horší, než jsme čekali! Od pondělí
12. října je na základě Usnesení vlády
uzavřené kino Metro 70, Městské divadlo, KK Duha i Muzeum Prostějovska.
Výrazně omezit provoz musela i prostějovská knihovna.

Stejný osud stihl také prostějovské muzeum, které jako první muselo zrušit
čtvrteční vernisáž výstavy Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana.
„Do odvolání jsme uzavřeli všechny
budovy Muzea a galerie v Prostějově.
Jedná se o budova muzea na náměstí

Muzeum zavřelo
úplně vše

Podobně jsou na tom také v kině
Metro 70. „Zavíráme na čtrnáct dnů.
Lístky za zrušené představení vracíme,
vstupenky koupené on-line se od 12.
října začnou vracet automaticky na
účet, lístky z pokladny budeme vracet
po opětovném otevření kina. Děkujeme za pochopení, buďte zdrávi!“
vzkázala všem divákům a fanouškům
kina jeho ředitelka Barbora Kucsa
Prágerová s tím, že se všemi budou
provozovatelé kina na příjmu mimo
jiné prostřednictvím sociálních sítí,
kde budou moci lidé najít nejnovější
informace.

Peníze se budou
vracet i samy

PROSTĚJOVSKO „Dokud se zpívá, ještě se neumřelo!“ zpívá v jedné
ze svých nejznámějších písní Jarek Nohavica. Právě zpěv byl u nás
v souvislosti s aktuálním šířením koronaviru ministrem zdravotnictví
Romanem Prymulou zakázán jako první. Na konci uplynulého týdne
pak přišly zásadnější restrikce, které se dotkly všech, jež mají něco do
činění s kulturou. Od pondělí 12. října byly zrušeny všechny akce a také
uzavřena většina kulturních institucí nejen v Prostějově. Výjimkou alespoň prozatím zůstává knihovna, i tam ovšem ze všech plánovaných
akcí pro veřejnost sejde. Vše je nařízeno na 14 dní, ale v tuto chvíli si
málokdo dělá iluze, že po tomto termínu bude vše jako dřív.

3ì('3/$71e/(91ħ Martin ZAORAL

tou v Plumlově počítají. „Je to kvůli
plánovanému dokončení severního
obchvatu Prostějova. Následně by
měla být nákladní doprava vedena po
Tiché na kruhový objezd u Domamyslic. Umístěním zákazových značek
chceme zabránit, aby kamiony jedoucí ve směru na Blansko pokračovaly
právě po Ohrozimské ulici,“ nastínila
plumlovská starostka.
Pokud se uvedená opatření nepodaří
včas prosadit, mohou se obyvatelé
Ohrozimské ulice připravit na to, že
symboly na silnici budou odkazovat
na problém, který jim bude do života
zasahovat každý den.
(mls)

AKCE TRVÁ DO KONCE

Přitom již před nějakým časem padl ze
strany bývalého starosty města návrh
průjezd nákladním autům po Ohrozimské zakázat. „V Ohrozimské ulici
by se měla umístit dopravní značka
omezující průjezd vozidel nad 3,5
tuny,“ uvedl na jednání zastupitelstva
Adolf Sušeň.
Tento návrh se však u zodpovědných
orgánů nepodařilo prosadit. Minimálně v příštích měsících tak budou
kamiony projíždět dál po nepříliš
široké ulici, na níž místní parkují svá
auta. „Umístění zmiňovaných značek
v tuto chvíli není na pořadu dne,“ potvrdila aktuálně Gabriela Jančíková.

/,6723$'8
>>> pokračování ze strany
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Přesto do budoucna s touto varian-

tak zůstane prostějovská knihovna.
I zde však museli veškeré chystané
akce pro veřejnost od pondělí zrušit.
„Co se týče půjčování knih, tak v tomto ohledu se nic nemění,“ potvrdil
Večerníku ředitel této instituce Aleš
Procházka.

Knihovna už jen
půjčuje knihy

T. G. Masaryka, galerii Špalíček, červený domek Petra Bezruče v Kostelci na
Hané a budovu hvězdárny v Kolářových sadech. Současně jsou přerušeny
přednášky, kroužky a poskytování informací pro badatele,“ uvedla ředitelka
Muzea Prostějovska Soňa Provazová.
Na nějaký čas poslední akcí v KK
Duha stihla vernisáž
a zastavila vítání
občánků
Duha byla středeční vernisáž výstav
Lukáše Kováčika Organické zahrady
a Sebevědomí je politikum, na níž se
představují umělci z ateliéru Nových
médií na AVU. Nyní musela Duha
pozastavit všechny akce včetně vítání občánků konaného pravidelně
v obřadní síni prostějovské radnice.
„Na základě dalšího vývoje bude buď
zvolen náhradní termín vítání občánků v obřadní síni, anebo budou rodiče dětí pozváni do Kulturního klubu
Duha k zapsání do pamětní knihy
města Prostějova a k vyzvednutí dárků
pro nového občánka. Rodiče budou
písemně vyrozuměni,“ informovala
vedoucí Duhy Pavla Vašková.
Jedinou otevřenou kulturní institucí
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JAKÝ JE OSUD KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ?
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Celá záležitost se týkala společnosti
Služby města Konice, jejímž vlastníkem
je město Konice. Po odchodu vedoucí
této firmy byla na její místo zaměstnána sestra konického místostarosty
Jaroslava Procházky, který zároveň fungoval jako jednatel dané společnosti.
„V době, kdy uvedená paní nastoupila,
byla již firma v likvidaci a byla převáděna na příspěvkovou organizaci města
Technické služby města Konice. Plat
v této době u ní byl třicet tisíc hrubého, ale pouze za poloviční úvazek, tedy
za dvacet hodin týdně. S tímto platem
odešla na úřad práce, odkud pobírá
podporu v nezaměstnanosti, kdy výše
této podpory je vypočítávána z výše
posledního výdělku,“ popsal v dopise
anonym, podle něhož starosta města

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

KONICE Tohle je citlivá záležitost, o které se hodně mluví! Na adresu redakce dorazil anonym
upozorňující na údajně vysoké odměny pro sestru místního místostarosty. Ta měla coby zaměstnankyně městské společnosti dva měsíce dostávat plat 30 tisíc korun za poloviční úvazek
20 hodin týdně. Následně pak odešla na úřad práce, kde pobírala tomu odpovídající podporu. Dle pisatele se jednalo o účelovou odměnu hraničící s trestným činem. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník oslovil starostu Konice Michala Obrusníka, který se k celé záležitosti otevřeně vyjádřil. Věc zároveň prošetřil nezávislý auditor, který žádné pochybení neobjevil.

za poloviční úvazek. Proč?

ODMĚNY
PRO PŘÍBUZNÉ LIDÍ Z VEDENÍ KONICE JITŘÍ EMOCE
Sestra místostarosty dostávala 30 tisíc korun

region

pandemie

Zatloukal. Také tento podnik přešel
na jaře na rozvoz. Další uzavření už
si ale samozřejmě nepřeje. „Je to
hodně špatné, ale bohužel to tak
asi musí být. Chápu opatření, beru,
ale nám to hodně narušuje provoz
i tržby,“ poznamenává.
Nadšením pochopitelně neoplývají
ani jeho kolegové v oboru. Třeba
Jiří Sklenář, majitel restaurace Na
Kovárně, kde bývá plno i po dvacáté hodině, dřívější zavírací dobu
hodně pocítil. „Dvacet procent
minimálně. A v pátek a v sobotu
je to ještě větší část tržby,“ říká Jiří
Sklenář. Co se navíc týká budoucnosti, je skeptikem. „Myslím, že
to zavřou úplně. Je to prostě celé
špatně. Ale přežijeme to,“ uvádí
Sklenář, což si ovšem nemyslí třeba
o barech. „Skoro to místy vypadá,
jako kdyby tohle odvětví chtěli
zničit,…“
(sob)

na semafor, Olomoucký kraj byl
zelený a byl prezentován jako
méně rizikový,“ poznamenal Dalibor Ovečka.
Právě v případě škol bylo nejvíce
vidět, jak se koronavirová opatření
mění. Nejprve byly třídy bez
roušek, později s rouškami. Pak se
začalo s omezením prezenčního
studia na středních a vysokých
školách. Nyní se bude na druhém
stupni učit na směny, tělocvik je
fakticky zrušený, zpěv z učeben
hudební výchovy taky nějakou
dobu nezazní.
Rodiče jsou ale realisté. „Pokud
zavřou školu, není to pro nás problém. Nějak se to udělá, o prázdninách se to taky musí nějak
vymyslet,“ poznamenal Tomáš,
jehož dcera právě chodí na
Základní školu Jana Železného.
Ovšem s tím, že prázdniny trávené
u babičky jsou nyní rizikové.
Zazvoní a všichni se vyhrnou ze
tříd. Kolem jde zástup malých
dětí a sami si divíme, jak normální všem přijde, že mají nasazené

Libíček. „Zatím jsem tedy v klidu, ale
sám vím, že nás mohou potkat horší
časy. Koronavirus létá všude okolo nás.
I proto už v našem domově trvá zákaz
návštěv delší čas, nečekali jsme na
zpřísněná opatření vyhlášená vládou.
A máme zavedena další přísná hygienická pravidla. Myslím si, že přísnější
už ani být nemohou,“ dodal Libíček.
(mik)

toval polovičatá pravidla tamní
ředitel Jaroslav Vašíček.
Marek Moudrý a jeho SOŠPO
zase úplně musí „zavřít krám“. „No
nebudu to raději moc komentovat. Musím ale říct, že jsme na to
připravení. Budeme se učit přes
aplikace, všichni byli proškoleni,“
uvádí.
Ze všech je ale cítit to samé. Napůl
rezignace nad vývojem a napůl
odhodlání se s ním nějak poprat.
Za chvíli je čekají prodloužené
podzimní prázdniny. Kromě
svátečního 25. října, zůstane všichni
školou a studiem povinní doma po
celý poslední říjnový týden.
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- střední a vysoké školy zůstávají plošně uzavřené, výjimkou je praktic
ké vyučování
- na základních školách se můžou třídy na druhém stupni střídat po roč
nících (polovina doma, polovina ve škole)
- na chodbách, společných prostorách i ve třídách jsou povinné roušky
- zakázán je zpěv v hudební výchově a pohybové aktivity v tělocviku
- platí povinnost používat dezinfekci
- v jídelnách platí stejná opatření jako třeba v restauracích, od
pondělí zde mohou sedět jen čtyři děti u stolu a nesmí být zde více
lidí, než pro kolik je reálně míst k sezení

PRAVIDLA PRO ŠKOLY

roušky. Stejně tak to, že se vrací ze
druhé strany zástup starších žáků
z tělocviku, který probíhal formou
her v parku. „Musím říct, že rodiče
jsou disciplinovaní. Vyloženě takových, kteří by pravidla nerespektovali, je hodně málo,“ přitakavá
Dalibor Ovečka s tím, že sám pravidla pochopitelně respektuje.
Oslovení ředitelé jsou na tom
stejně. Někteří dokonce v době
doporučeného
ředitelského
volna – ze zdravotních důvodů
– skuatečně školy zavřeli. Mezi
nimi naopak nebyla škola protivanovská. „Je to jako by se měl vlk
nažrat a koza zůstala celá,“ komen-

PRAHA Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných
testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem firmy. Ministryně financí Alena Schillerová
o tom během pracovního jednání ujistila Hospodářskou komoru, na kterou se v posledních týdnech s tímto
problémem obraceli podnikatelé. Řada z nich si totiž nebyla jistá, zda tento náklad mohou skutečně z daňového základu odečítat.
Podle Hospodářské komory je důležité, že podnikatelé nebudou mít v příštím roce finanční a administrativní problémy při podání daňového přiznání. „Je pozitivní, že po posledním jednání s ministryní financí můžeme do současné
složité situace podnikatelů vnést alespoň dílčí jistotu. Firmy do dobrovolného testování investovaly statisíce až miliony
korun, které budou moci daňově uplatnit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Daňová uznatelnost dobrovolných testů na covid-19 se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné, pokud
prokážou, že testování bezprostředně souvisí s jejich podnikatelskou činností. „Právě OSVČ a malí živnostníci byli
koronavirovou krizí a vládními opatřeními zasaženi nejvíce. Jistota daňové uznatelnosti i pro tuto skupinu, která často
v posledních měsících doslova počítá každou korunu, může být z hlediska jejich dalšího podnikání velmi důležitá,“
vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
Podnikatelům nevzniká nárok na daňovou uznatelnost testů na koronavirus v případě, že ho firma zaměstnanci proplatí např. jako benefit. „Typickým příkladem takové výjimky by byla situace, kdy je test poskytnut jako forma příspěvku zaměstnanci na dovolenou ve státech, které vyžadují od Čechů negativní test na covid-19. Podobný postup
platí, kdyby si OSVČ nechala udělat test kvůli vycestování za rekreací v zahraničí. Jinak ale budou finanční úřady tento
náklad bez problémů daňově uznávat,“ ujišťuje ministryně financí Alena Schillerová.
TZ HK ČR

jsou daňově uznatelné

I dobrovolné testy na covid-19

INFORMUJE

yy Vláda vyhlásila další velmi přísná
opatření v souvislosti s hrozbou koronaviru. Jak se tato nová opatření
dotknou vašeho zařízení, a připravujete od pondělí nějaký přísnější
režim?
„Od pátku devátého října jsme vyhlásili zákaz návštěv, a to jak do jednotlivých budov, tak do celého areálu parku Centra sociálních služeb
Prostějov, abychom zajistili bezpečný prostor pro naše uživatele.
yy Aktivovali jste i další opatření?
„Co se týká ostatních režimových opatření, omezili jsme výjezdy našich uživatelů
mimo areál CSSP pouze na nezbytnou
návštěvu u lékaře. Zrušeny jsou všechny
společenské a kulturní akce. Rodinní příslušníci mohou přinést nákup, oblečení,
dárky pro uživatele a předat pracovní-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV V Centru sociál- nařízením vlády s okamžitou platních služeb v Prostějově vzhledem ností zakázali návštěvy. Z exkluzk šířící se nákaze covid-19 a novým ivního rozhovoru s ředitelkou tohoto sociálního zařízení Helenou
Vránovou (na snímku) vyplynulo,
že v centru se rozhodli i pro mnohá
další opatření a omezení. Žádný
z klientů tohoto zařízení v této
době není pozitivně testován na
koronavirus a ředitelka podle vlastních slov chce udělat všechno pro
to, aby to tak zůstalo.
kům po telefonické dohodě
u vstupních bran do areálu
CSSP. Potraviny je možné
převzít pouze v originálním
obalu od výrobce. Všem
uživatelům služby doporučujeme pohybovat se pouze
v rámci areálu našeho centra. Kontakt rodin s uživateli
budou zprostředkovávat
sociální pracovnice a pracovníci jednotlivých služeb za
pomoci video či telefonních
hovorů.“
yy Stále trvá skutečnost,
že vaši klienti jsou bez nákazy covid-19?
„Musím s velkou pokorou
a vděčností vyjádřit radost
z toho, že do dnešního dne,
a to do soboty 10. října, jsme
neměli u žádného našeho uživatele diagnostikovanou nákazu covid-19.
Samozřejmě se budeme snažit dělat vše
pro to, abychom si toto nulové číslo udrželi.“
yy Co dalšího uděláte pro to, aby vaši
klienti byli ochráněni před nebezpečím
covid-19?
„V zařízení vládnou po celou dobu, co se
v ČR nákaza covid-19 vyskytla, přísná
hygienická opatření. Naši zaměstnanci
jsou velmi ukáznění v dodržování nastavených hygienických pravidel, jako je
nošení ochranných pomůcek, pravidelné
dezinfekce rukou. Taktéž provádíme časté
dezinfekce prostor jednotlivých budov, čistíme vzduch za pomoci speciálních čističek a v tomto budeme i nadále pokračovat.
Denně sledujeme zdravotní stav personálu
i klientů včetně pravidelného měření tělesné teploty jak u zaměstnanců, tak u uživatelů našich služeb. Nadále také dbáme na
to, abychom měli stále dostatečnou zásobu
ochranných pomůcek, a to minimálně na
čtyři měsíce dopředu.“
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PROSTĚJOV Oproti jarním
měsícům, kdy se v tomto sociálním zařízení proháněl koronavirus jako o závod, nemají nyní
v Domově seniorů v Nerudově ulici
v Prostějově žádný pozitivní případ.
„Musím to zaklepat, ale žádný z více
než dvou stovek klientů nemá žádné
příznaky covid-19,“ prozradil Večerníku
v neděli večer ředitel domova Zdeněk

[+@MP?JQF<hU<OÁHQFGD?P

„Osmičky a devítky jdou na
distanční
studium.
Máme
dvanáct tříd, takže to rozdělíme
na šest a šest. Žactvo osmých
a devátých tříd se teď bude
vyučovat distančně,“ vysvětlil.
„Nechceme více než dvě videokonference za den,“ vysvětluje
a ukazuje na rozvrh. Převahu mají
matematika, český a anglický jazyk. Na ‚druhořadé‘ předměty
se prostoru dostává méně. Dozvídám se, že největší problém je
s tvorbou rozvrhů a s rychlostí

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Velmi smutný je
pro restaurace, bary či hostince
rok 2020. Na jaře nejprve musely
zavřít ve 20.00 hodin, později
zcela. A nyní jsou na tom dost
podobně, od minulého týdne opět
musí mít zavřeno po osmé hodině
večerní. Omezen je i počet lidí
u stolu, oproti dřívějším šesti jsou
to čtyři. A všudypřítomné roušky
a dezinfekce už snad ani nikoho
nepřekvapí. To vše v době, kdy
počet zveřejněných případů
koronaviru v České republice
raketově roste, mluví se dokonce
o opětovném zavření ekonomiky.
To by přitom znamenalo pro
restaurační zařízení další ztrátu, musela by tak například znovu přejít
k uzavření a následnému rozvozu
jídla nebo prodeji z okýnka. „Je to
prostě na houby,“ prohlásil majitel
němčické restaurace Zátiší Jaroslav
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se srazili
UŽ 29. ŘÍJNA
na kolech

na dvanáct, doba vyučování.
A nikde nikdo. Hned za vchodem už ale číhá první věc, která
se vymyká z normálu, na obrazovce zavěšené pod stropem
jsou vidět novinky, upozornění
a… obrovský koronavirus. Záhy
Večerník vítá ředitel školy Dalibor Ovečka. Podle vlastních
slov není z opatření, která přišla
těsně před víkendem, příliš
nadšený. Nedá se ale nic dělat.

PROSTĚJOV Vstupní hala zavádění opatření. „My jsme na
Základní školyúvazek.
Jana ŽeleznéhoProč?
to byli připraveni. Zaskočila nás
za poloviční
vypadá stejně jako jindy. Je čtvrt asi trochu rychlost. Vázalo se to

Roušky všude,nejistota učitelů.
A těžkosti
Sestra místostarosty dostávala
30 tisíc korun v rozvrzích

vhozením písemnosti do schránky
u vstupu do budovy radnice, případně
zazvoněním přivolat obsluhu, která
zajistí převzetí písemnosti. Nadále
platí výzva pro občany, aby ve svém
zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech, pokud je to
možné, aby platby řešili bezhotovostně a pokud potřebují konzultaci, aby
v ideálním případě využili telefonní
spojení,“ apeluje na občany primátor
Prostějova František Jura. „Žádáme
samozřejmě také občany, aby při
návštěvě pracovišť magistrátu nosili
roušku nebo jiné ochranné pomůcky
a dbali všech hygienických opatření,“
nabádá ještě primátor.
(mik)
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PROSTĚJOV V souvislosti s mnohem přísnějšími protiepidemickými opatřeními vlády České republiky, která začínají platit právě dnes,
přitáhl výrazně otěže také prostějovský magistrát. Rapidně je totiž
omezena pracovní doba, během
které si občané mohou vyřizovat
úřední záležitosti. Úřední dny budou od dnešního dne pouze v pondělí od 8.00 do 13.00 hodin a ve
středu od 12.00 do 17.00 hodin!
„Občané objednaní prostřednictvím
objednávkového systému budou odbaveni i mimo uvedené dny a časy.
Pro podatelnu mimo tyto stanovené
dny platí, že podání je možno učinit
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Michal KADLEC

silnic a dálnic upozorňovala na probíhající práce na dálnici. Řidič pak
dostal smyk a skončil v příkopu vedle
vozovky.
„Ve směru jízdy z Vyškova na Prostějov jel pětadvacetiletý řidič cizí státní
příslušnosti s vozidlem Fiat Marea,
když narazil v levém jízdním pruhu do
sloupku uzávěry, který prorazil, následně dostal smyk a vyletěl vpravo mimo
komun–––ikaci,“ potvrdila Večerníku
nešťastnou událost Miluše Zajícová,
Patrně nepřiměřená rychlost byla tisková mluvčí Krajského ředitelství
hlavním důvodem havárie, ke které policie Olomouckého kraje.
došlo v sobotu 10. září okolo desáté „Provoz byl z důvodu probíhajících
hodiny na dálnici D46 u Žešova. Ci- prací na silnici sveden do jednoho jízdzinec s osobním vozidlem nezvládl ního pruhu, řidič však nepřizpůsobil
jízdu na zúžené komunikaci, narazil rychlost jízdy stavu komunikace, prodo přívěsného vozíku, kterým Správa vozním podmínkám ani svým schop- nostem. V okamžiku, kdy s Fiatem najel
na zpomalovací práh, řízení nezvládl,
dostal se do smyku a zadní částí vozidla
narazil do přívěsného vozíku s šipkou,
který zde označoval začátek uzavírky levého jízdního pruhu. Poté vyjel mimo
komunikaci vpravo do travnatého příkopu, kde zůstal vůz stát,“ přidala více
informací těsně před uzávěrkou další
policejní mluvčí Lenka Vanková.
Řidič se při nehodě lehce zranil a byl
převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Pětadvacetiletý muž neřídil pod vli2QP¾TC\WFQRąÊX÷UPÆJQXQ\ÊMWUGUO÷TQXMQWFQUVCNąKFKé(KCVWUO[MCUMQPéKNPC
vem alkoholu a také orientační test
NQWEGXGFNGF¾NPKEG
ZHQVQ2QNKEKGè4
na návykové látky byl negativní. Prav-

PROSTĚJOVSKO Uplynulou sobotu hodinu před polednem došlo
na dálnici D46 mezi Vranovicemi-Kelčicemi a Žešovem hned ke dvěma dopravním nehodám. Zatímco
v prvním případě se jednalo o malý
„ťukanec“ mezi dvěma osobními
vozidly a řidiči škodu vyřešili prostřednictvím euroformláře, karambol u Žešova byl vážnější.

děpodobná příčina nehody tedy byla
vysoká rychlost,“ prozradila Zajícová s
tím, že nehoda byla ze strany policistů
vyřešena uložením blokové pokuty ve
výši 5 000 korun. „Policisté, kteří na
místě prováděli šetření nehody, také
zjistili, že Fiat, kterým muž po zpoplatněném úseku dálnice jel, neměl
platnou dálniční známku,“ podotkla
ještě Vanková.
V důsledku dopravní nehody došlo ke
škodě na přívěsném vozíku s šipkou i
na osobním automobilu Fiat Marea v
celkové předběžné výši 350 000 korun. Jejími okolnostmi se nyní policisté zabývají.
(mik)
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Plumlov (mls) - První na okrese,
druhý v kraji, šestadvacátý v zemi.
Takové hodnocení si vysloužil plumlovský Zpravodaj, který se zúčastnil
celorepublikového klání o nejlepší
Radniční listy. Ve své kategorii obcí
od dvou do desíti tisíc obyvatel se ve
finále umístil na 26. místě ze 69 periodik, která do finále v dané kategorii proklouzla. Podle poroty se tedy
jedná o kvalitní a dobře hodnocený
zpravodaj. Nové číslo Zpravodaje
v Plumlově vyjde na přelomu listopadu a prosince.

3OXPORYVNÙ=SUDYRGDM
byl ocenìn

Němčice nad Hanou (mls) - Den
otevřených dveří na místní základní
škole plánovali na nadcházející
čtvrtek 15. října v Němčicích nad
Hanou. Důvod byl nasnadě. Škola
v uplynulém roce prošla rozsáhlou
rekonstrukcí a modernizací za více
jak 100 milionů korun. Akce však
musela být z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušena.

Opravená škola
zatím veøejnosti
pøedstavena nebude

Prostějovsko (mls) - Tohle ovlivní
život opravdu mnoha lidem! Hlavní
silniční tah z Prostějova do Přerova
bude od dnešního dne, tj. od pondělí
12. října, uzavřen. Uzavřen bude
úsek od křižovatky ve směru na
Kralice na Hané až po křižovatku
před Dubem na Moravě. Důvodem
je celková oprava této vytížené komunikace. Uzavírka je plánovaná až
do 18. prosince. Dlouhá objížďka
je vedena přes Bedihošť, Hrubčice
a Tovačov.

Pozor! Hlavní tah
na Pøerov bude uzavøen

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Pondělí 12. října 2020

ČECHY POD KOSÍŘEM Úplně
jiné rozměry mají dostat hodiny
tělesné výchovy v Čechách pod Kosířem. Místní základní škole totiž až
dosud chybělo venkovní hřiště, na
kterém se mohl trénovat běh, skok
do dálky nebo i míčové hry. To se
ale má změnit. Na svém posledním
zastupitelstvu jeho účastníci posvětili vznik nového hřiště. Mělo by
sloužit v největší míře právě nedaleké základní škole. Odhadovaná
cena má být okolo šesti milionů
korun.
Donedávna školáci v Čechách pod
Kosířem ke sportování měli jen maličkou tělocvičnu, která je přímo součástí školy. Před deseti lety se k ní přidala
multifunkční budova pro kulturu a

sport. Venkovní sportoviště ale nadále
v obci scházelo. „Chceme vybudovat
multifunkční hřiště pro potřeby školy.
Hřiště by mělo rozměry čtyřicet krát
dvacet metrů, byly by zde lajny pro
všemožné sporty. Zároveň vznikne
běžecký ovál a doskočiště pro skok do
dálky,“ prozradil starosta obce Milan
Kiebel.

Nyní je tak namístě zisk peněz a dokončení příprav. „Chceme požádat o
dotaci do konce tohoto roku. A také
získat stavební povolení,“ uvedl Kiebel
k areálu, který by měl vyrůst v sousedství hasičské zbrojnice na náměstí
Svobody.
Nové hřiště by tak nejen škole mělo
začít sloužit už na podzim 2021. (sob)

BĚLECKÝ MLÝN Tohle se vydařilo! Sucho a neschopnost krajiny
zadržet vodu je jeden z hlavních
problémů, s nímž se budeme muset
vypořádat. Přispět k tomu nepochybně mohou menší vodní nádrže, které vznikají i v prostějovském
regionu. Celý systém na sebe navazujících tůní byl aktuálně dokončen v kopcovitém terénu nedaleko
Běleckého Mlýna.
Novou soustavu tůní lze objevit v
lesích v bezprostřední blízkosti tzv.
Zámečku nacházejícího se mezi Hluchovem a Ptenským Dvorkem. Jedná
se o jednu větší a několik menších
propojených vodních nádrží. „Zadržují vodu, vylepšují ekologickou stabilitu, a navíc ještě hezky vypadají,“
popsal majitel Běleckého Mlýna a
okolních lesů Richard Benýšek, který
za vybudováním tůní stojí. „Lidé se
na ně mohou kdykoliv přijít podívat,“
dodal.
(mls)
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tu zájmů vůbec nehlasoval,“ upřesnil
Obrusník, podle něhož ani po jejím
navýšení prémie nijak nevybočovala
z limitu odměn vyplácených v jiných
školách. Navíc odměny dle něj dostali i ostatní zaměstnanci konické
školy či školky. „Při stanovení výše
odměn ředitelům organizací přihlížela rada města k vyplácení odměn
zaměstnancům organizací. Odměny
schválené ředitelům organizací jsou
ve vzájemném poměru a jejich výše
nevybočuje,“ je přesvědčen konický
starosta, podle něhož nedošlo v tomto případě k žádnému porušení pravidel, natožpak k trestnému činu.

NA VÁŠ NÁMÌT

• Protivanovsko

aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz
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infoservis

www.vecernikpv.cz

Mnohým se to bude zdát brzy, ale někteří z nás už budou tak trochu myslet na
Vánoce. A protože jsme v předešlých letech nechávali vánoční přípravy a nakupování
dárků na poslední chvíli, letos to pohrneme s předstihem.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Bude stačit opravdu jen velmi málo,
abyste dosáhli vysněného cíle. Nemusíte se ani moc snažit. Všechno
podstatné totiž za vás udělá nejlepší
přítel a k úspěchu vám do jisté míry
pomůže i náhoda.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Mluvíte rychleji, než uvažujete. Ve
vlastním zájmu si předtím, než něco
pronesete na veřejnosti, všechno pořádně promyslete. Pokud vaše prohlášení budou mít hlavu a patu, můžete
se dočkat kýžených výsledků.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Dá vám hodně práce přesvědčit své
okolí, že jedině vaše cesta k vyřešení problému je ta správná a všichni
ostatní se pletou. Vaše sebevědomí je
velké, ale v tomto případě zcela určitě
namístě.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Potrápí vás nižší finanční hotovost,
kterou disponujete. Menší, než jakou byste momentálně potřebovali.
Nedá se nic dělat, budete muset
něco prodat nebo si půjčit. Pokud
máte majetek, radíme to první.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Už dlouho v sobě nosíte tajemství,
které jste doposud nikomu nechtěli svěřit. Jenže právě teď nastal čas
vyjít s ním na světlo světa. Pokud
s ním správně naložíte, dočkáte se
velkého prospěchu do vlastní kapsy.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Překvapí vás dopis, ve kterém vám
bude oznámen nárok na část dědictví. Začnete juchat a nadšení nebude brát konce. Ale až do té doby, kdy
zjistíte, že dědit máte hlavně dluhy.
Určitě se toho všeho zřekněte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Na co tento týden sáhnete, to se vám
přinese smůlu. V žádném případě se
nyní nepouštějte do větších akcí a už
vůbec neinvestujte do nějakých obchodů. Setrvávejte v poklidu, všechno
přejde.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Celkem poklidný týden čeká vás
i rodinu. Snad jen během víkendu
si prožijete stresové chvilky kvůli
tomu, že se pohádáte ohledně místa
strávení odpočinku. Nakonec budete rádi, že zůstanete doma.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Poslední dobou vás zmáhá únava a nijak svěže nebudete působit ani teď.
Chtělo by to v sobě probudit hlavně
sportovního ducha, jen pohyb vás
totiž může nastartovat. Zkuste jen tak
běhat.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Pozor na své nadřízené, kují na vás
pikle! Pokud nemáte splněné všechny úkoly, rychle tak učiňte. Zřejmě
vás ale i tak čeká vážný pohovor, na
kterém se můžete dozvědět, že už
s vámi nepočítají.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Úsměv do tváře vám vrátí velice výjimečným nápadem váš partner. Už
dlouho jste se tak na nic netěšili jako
na akci, na kterou budete pozváni.
Vezměte si na sebe to nejlepší oblečení a budete hvězdami!
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Jste poměrně manuálně zruční a to se
vám nyní bude hodit. V domácnosti
je toho totiž potřeba opravit více než
dost. Takže běžte na to, ať je do Vánoc
všechno hotové. Dá to sice zabrat, ale
o to větší budete mít radost.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 'Ĕ76.É+<*,(1$
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Konstelace hvězd Prostějova
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Hygienu je třeba dodržovat, to ví každé malé dítě. A začít se musí právě
odmala. Proto je tuze dobré vědět, jak a kde si co nejvýhodněji pořídit přípravky k tomu potřebné. A tak jsme vydali zjistit, že sprchový dětský gel
Baby Hipp zakoupíte pouze v Kauflandu a Tesku, kde seženete i ten nejlevnější od privátní značky a také dětský tělový olej Johnson´s Baby. Pro
dětský šampon této značky si zajděte do Albertu, který pak jako jediný
nabízí dětský olej Aviril Alpa. Privátní značku dětského šamponu nabízí
Nezapomeňte, čistota je půl zdraví!
za nejnižší cenu Lidl.
Průzkum byl proveden ve středu 7. října.

Blokové îLÔWüQt

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění.
středa 13. října
Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová (Luční – kruhový objezd Albert), Vřesová, Třešňová
čtvrtek 15. října
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká - Šmeralova),
Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, Kolářovy sady

INFORMUJE

3ą«58é.$129(/$=.21«.835&(
u

Velká novela zákoníku práce, která nabyla platnosti letos v červenci 2020, obsahuje řadu změn, jejichž účinnost nastala k 30. 7. 2020, a dále změny, které budou
účinné až od ledna 2021. Příručka, kterou zpracovala
HK ČR, nezahrnuje všechny tyto změny, ale představuje nejdůležitější z nich.
Příručka je pro lepší přehlednost rozdělena na dvě části:
* Změny účinné v roce 2020 – vysílání pracovníků, doručování, běh lhůt, přechod práv a povinností, odvolání vedoucího zaměstnance
* Změny účinné od 1. 1. 2021 – dovolená, náhrada újmy na
zdraví, sdílené pracovní místo
Příručka k Novele zákoníku práce 2020–2021 je volně
ke stažení na www.ohkpv.cz

POZVÁNKY na semináøe OHK:
2ąKRTCXWLGOGQPNKPGHQTOWUGOKP¾ąč
20. 10.

3. 11.
12. 11.
19. 11.
24. 11.
30. 11

přednáší Bc. Taťána Sojková – Přehled aktuálních
právních předpisů v oblasti důchodového
pojištění, včetně změn + ELDP
přednáší Ing. Ladislav Kožíšek – Personální opatření
zaměstnavatele
přednáší Ing. Pavel Prudký, ředitel FÚ v PV
– Novela daňového řádu
přednáší Tomáš Líbal – Účetní uzávěrka a závěrka
podnikatelských subjektů za rok 2020
přednáší Ing. Karel Kvítek – Daň z příjmů fyzických
a právnických osob za rok 2020
přednáší Ing. Milan Lošťák – Zdaňování mezd
2021 a roční zúčtování za rok 2020

Další akce jsou průběžně doplňovány na www.ohkpv.cz.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vícov
Obec: Držovice
Dne: 19. 10. 2020 od 7:30 do 10:30 hodin.
Dne: 27. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice BPE (703044). Vypnutá oblast: část obce Držovice s ul. Pod Školou - od
Obec: Kostelec na Hané
trafostanice levá strana po č. 497, celá ul. Na Trávníku,
Dne: 19. 10. 2020 od 11:00 do 15:00 hodin.
M. Gorkého oboustranně od č. 13 a 16a po ul.
Vypnutá oblast: areál ČOV Kostelec na Hané.
Na Trávníku, ul. Na Romži č. 477 (palírna).
Obec: Seloutky, Určice
Obec: Vřesovice
Dne: 21. 10. 2020 od 10:30 do 13:30 hodin.
Dne: 29. 10. 2020 od 7:30 do 11:30 hodin.
Vypnutá oblast: celá obec Seloutky. Část obce Určice: Vypnutá oblast: část obce Vřesovice: jednostranně od
Jednostranně od č. 351, vč. BUS nádraží a dále od č. 335 č. 63 po č. 70.
po 385 včetně sokolovny. Oboustranně od č. 406 a 386 Obec: Hvozd
po 401 a 390 a dále ulice s č. 391, 392 a 453. Regul. st. Dne: 30. 10. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin.
RWE + jídelna ZD. Oboustranně od č. 244 a 214 podél Vypnutá oblast: Hvozd - lokalita novostaveb - parc. č.
silnice směr Seloutky po konec obce, včetně č. 63 až 61. 141/19.
Ulice od č. 280 a 507 po 226. Ulice od č. 254 a 275 obou- Obec: Přemyslovice
stranně směrem ke kostelu, okolí kostela včetně domo- Dne: 30. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
va důchodců, pošty, obecní úřad. Lokalita novostaveb. Vypnutá oblast: jednostranně ulice u silnice na PV
Část obce kolem dětského hřiště od č.140 po č.67 s 45 od č. 187 po konec obce směr Hluchov s č. 152 a 473.
a dále od č.14 a 42 po konec obce směr ZD ohraničený čís- Celá ulice směr okály včetně okálů končící čísly 174,
ly 410, 39, 36, 31, 18, 371 a ulice od 373 po 379. Odběratel- 197, 139, 478, 477 a dále až k chatám s č. 3, 4, 5, 6,
ské trafostanice: Určice závlaha (č. 300734), FVE SOLAR 87, 89.
3 s.r.o. Určice, Bioplynová stanice Určice (702928).
Obec: Vrchoslavice
Obec: Konice, Skřípov, Šubířov, Chobyně,
Dne: 30. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
Runářov, Křemenec, Čunín
Vypnutá oblast: část obce Vrchoslavice: parc. č.
Dne: 22. 10. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin.
K/846/1, K/3170.
Vypnutá oblast: jižní část obce Konice: celá ulice Sta- Obec: Tištín
ré Město, Bídov, Pod Cihelnou, Smetanova, část ulice Dne: 30. 10. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin.
Chmelnice od Křemence po ulici Kostelní, část ulice Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č. 146, 120
Kostelní od č. 156 po 160. Dále celé ulice: Na Přího- a 123 kolem pošty a hostince Na rynku ulicí končící
nech, Vodní. Areál ROLS Konice. Celé části Runá- čísly 83, 242 a 135 až ke hřbitovu. Ulice za kostelem
řov, Křemenec a Čunín. Celá obec Skřípov, Šubířov s č. 25 až 198. Ulice od obchodu č. 16 po č. 21, vč.
a Chobyně. Odběratelské trafostanice: Skřípov ZD (č. č. 72 (Charvátský mlýn). Ulice od č. 243 a 245 po
300819), Linaplast Skřípov (č.704469)
č. 241 vč. novostaveb č. 254, 248, 253. Oboustranně
Obec: Olšany u Prostějov
ulice od č. 129 a 148 po č. 195 a 154 vč. č. 240. SamoDne: 26. 10. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
ta s čísly 174, 216 a 217.
Vypnutá oblast: část ul. u sokolovny - pravá strana od č. Obec: Ptenský Dvorek, Stražisko
143 po č. 340, levá strana od č. 443, 214, 135 po č. 212 Dne: 2. 11. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
a dále levá strana ul. sm. Lutín s č. 216 a 235.
Vypnutá oblast: Ptenský Dvorek: lokalita chat směr SuObec: Čechy pod Kosířem, Pěnčín, Laškov, Kandia chdol ohraničená čísly: 232, 193, 95, 376, 219, 145, 246,
Dne: 26. 10. 2020 od 10:00 do 12:30 hodin.
97, 353, 331 a dále kolem Brodeckého potoka od č. 244
Vypnutá oblast: celé obce: Pěnčín, Laškov, Kandia. Celá po konec s č. 143.
obec Čechy pod Kosířem mimo č. p. 133 a parc. č. 187/3. Obec: Čelechovice na Hané
Odběratelská trafostanice Pěnčín ZD (č. 300811).
Dne: 4. 11. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
Obec: Hvozd
Vypnutá oblast: ul. Hliníky s č. 81, 82, 83, 165, 98.
Dne: 27. 10. 2020 od 7:00 do 16:00 hodin.
Obec: Prostějov
Vypnutá oblast: Hvozd – č. p. 97, 31, 30, 56, 57. On- Dne: 4. 11. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
dráškův Mlýn, Hanušův Mlýn.
Vypnutá oblast: pravá strana ul. Brněnská od č. 86 po č.
Obec: Klopotovice, Biskupice
88a (autosalon Fiat), dále od č. 92 po č. 102, levá strana
Dne: 27. 10. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin.
č. 57, garáže naproti autosalónu Fiat, ev. č. 5129 a dále
Vypnutá oblast: celé obce: Klopotovice, Biskupice. Od- od budovy hřbitova, č. p. 3131 po konec s č. p. 3130, ul.
běratelské trafostanice: Biskupice 3. u ZD (č. 300165), Okružní č. 150.
BPE Hrubčice ZZ (702856).
E.ON Distribuce, a.s.

20100911586

PODZIMNÍ ÚKLID 2020
PROSTĚJOV Podzimní úklid proběhne v Prostějově stej- den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin.
ně jako každý rok v měsíci říjnu. Zahájen byl v pondělí 5. Naplňování každé vany odpadem je sledováno a třídění odpadu
10., počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány vel- kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC
Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní
koobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu.
Stejně jako v předešlých letech se odpad třídí na velkoobjemový odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný
(jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průumístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologic- myslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do
ký (odpad ze zahrad). Kontejnery - vany jsou na místě vždy v určený van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
pondělí 12. října: Šárka – Spitznerova * Dolní – parkoviště u věžáků č. 26 * Jezdecká – Puškinova * Husovo nám. – u školy
úterý 13. října: Arbesovo nám. * sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní * V. Nezvala * nám. Spojenců
středa 14. října: Trávnická – střed * Švabinského * Havlíčkova 43 * Joštovo nám.
čtvrtek 15. října: Dobrovského – Tylova * Libušínka * Dobrovského – parkoviště za obchodem * Vodní – Mlýnská
pátek 16. října: Nerudova – domov důchodců * Bezručovo nám.
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p.
Kostlán a také na Magistrátu města Prostějova - Odboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.
Zdroj: odbor správy a údržby majetku města
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Povolební vyjednávání: Vzniká koalice Pirátù a Starostù,
Spojencù pro Olomoucký kraj a ODS

OLOMOUCKÝ KRAJ Jednání o nové koaliční spolupráci ve vedení Olomouckého kraje vrcholí. S tím, že vítěz krajských voleb
půjde s největší pravděpodobností do opozice, se vrcholní představitelé hnutí ANO 2011 už definitivně smiřují. Občanská demokratická strana, nejdůležitější hráč v povolební hře, která skončila
ve volbách až na čtvrtém místě, se totiž rozhodla jednat o koalici
s Piráty a Starosty a Spojenci pro Olomoucký kraj. Tato trojice politických subjektů totiž dá dohromady 32 mandátů v pětapadesátičlenném Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
V pátek 9. října vedení regionálního
sněmu ODS ohlásilo, že po zvážení
všech okolností vstoupí v jednání
o budoucí koalici už jen s Piráty
a Starosty, kteří již dopředu deklarovali, že jsou ochotni spolupracovat
se Spojenci pro Olomoucký kraj.
První společné jednání celé trojice
politických subjektů se uskutečnilo
v sobotu dopoledne v Olomouci, ale
během tohoto dne ještě definitivní
koaliční dohoda nepadla. „Povídali

Definitivně se rozhodne dnes, hnutí ANO 2011 jde do opozice

jsme si docela dlouho, kreslili si nějaké možnosti a snažili se všichni
o nějaký konstruktivní výstup. Ještě jsme naše uvažování nad tím
úplně nedotáhli do konce, proto
jsme se dohodli, že budeme pokračovat v neděli večer,“ sdělil Večerníku Josef Suchánek, lídr Pirátů
a Starostů. „Předpokládám, že po
nedělním večeru bychom mohli zveřejnit už konkrétní výstup,“ dodal
ještě Suchánek.
Proto nejen Večerník s napětím
sledoval, jak se lídři a další členové
vyjednávacích týmů v neděli pozdě večer dohodnou. První ohlasy
zaznamenal Večerník těsně před
půlnoční uzávěrkou tohoto vydání.
„Nedělní jednání jsme uzavřeli do-

.RKRFKFHWHSRNUDMVNÙFKYROE½FK]DKHMWPDQD"
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hodnutým memorandem o koaliční
spolupráci, které však musí projednat ještě stranické orgány všech tří
subjektů. Ke společnému jednacímu stolu se opět sejdeme v pondělí
12. října v 17.00 hodin,“ informoval
Večerník v neděli těsně před půlnocí

Michal Zácha, předseda regionálního sdružení Občanské demokratické strany. „Osobně mám z jednání
velice dobrý pocit. Po týdnu jsme se
posunuli o notný kus dál,“ podotkl
ještě Zácha.
Jeho slova o pár minut později po-

tvrdil Večerníku i lídr Pirátů a Starostů. „Pocity mám velice radostné,
shodli jsme se na těch nejpodstatnějších věcech. Uzavřené memorandum probereme na stranické
půdě a v pondělí vpodvečer budeme dále jednat o budoucí koaliční

ZHQVQKPVGTPGV

spolupráci v Olomouckém kraji se
Spojenci a ODS,“ sdělil Večerníku
Josef Suchánek. Právě on je nyní
považován za hlavního kandidáta na budoucího hejtmana Olomouckého kraje. Ale to přece jen
ještě předbíháme událostem…

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

Už 29. října 2020
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MARTIN ZAORAL

Andík má spoustu hraèek.
3URĀWDNWĘçNRKOHGiNDPDUiG\"
Čau kamarádi, jmenuju se Andík,
a i když mám nejvíc hraček v této zemi,
skoro nikdo si se mnou nechce hrát.
Kluci, kteří to se mnou zkusili, dopadli
hrozně, protože teďka se s nima nikdo
nebaví a oni sedí doma a jsou moc
smutní. I já hodně přemýšlím o tom,
proč mě nikdo nemá rád. Přitom ze
všech nejlíp vím, jak to udělat, aby se
všichni, kteří mě budou poslouchat,
měli prostě skvěle. Nechápu, v čem je
chyba. Možná, že kolem sebe mám jen
takové kamarády, kteří jsou se mnou
jen proto, že z toho sami mají prospěch. Ale co je na tom špatného, když
dávám peníze těm, kteří mě tak milují?
Snad někomu vadí, že když není po
mém, tak křičím či fňukám. Ale hlavně
asi každého štve, že jsem tak úspěšný.
Vím, že mi závidí, ale stejně bych se
s nima rád přátelil...
Ano, tento dopis osamoceného a nešťastného kluka z mateřské školky by
klidně mohl napsat sám premiér naší
země. A spolu s ním i většina těch, kteří se k němu přidali. Právě spolupráce
s ANO 2011 poslala ke dnu jak komunisty, tak ČSSD, kteří v posledních
krajských volbách katastrofálním způsobem propadli. Důvod je jasný, jejich
voliči zběhli k Babišovi, u něhož cítili,

že on jediný jim něco dá.
Nicméně zatímco levicové strany si lížou rány, tak ANO v krajských volbách
utrpělo vítězství, z něhož rozhodně
nemůže mít radost. Dokonale se to
ukazuje i v Olomouckém kraji. Přestože bylo jednoznačným vítězem, hledat
spojence, kteří by s ním chtěli v kraji
vládnout, se stalo více než obtížné.
Faktickým vítězem letošních voleb tak
není stávající hejtman Ladislav Okleštěk a jeho parta, ale lidovec Marian
Jurečka. A to nejen proto, že získal nejvyšší počet preferenčních hlasů. Tento
ostřílený politik už před volbami dal
jasně najevo, že dva kohouti jsou na
jedno smetiště až moc a že se současným hejtmanem pást krávy rozhodně
nehodlá. Je více než pravděpodobné,
že to bude právě on, kdo kolem sebe
sdruží kromě „svých“ Spojenců také
partu méně zkušených Pirátů, Starostů
a lidí z ODS, kterou bude stylizovat do
role novodobých Rychlých šípů, jež
jako jediní jsou schopní z kraje vyhnat
dosavadní Bratrstvo kočičí pracky. Ať
už to bude jakkoliv, nezbývá pamatovat na jednu věc. Příběhy Jaroslava Foglara jsou sice krásné, ale realita, ta bývá
vždy mnohem složitější. Ale tohle vše
teprve ukáže čas…

Å3RUDçHQtRVODYXMtWDNRYpFKRYiQtGRPpKRVYěWDQHSDWőt´
Primátor Prostějova František Jura komentuje povolební dění kraji
PROSTĚJOV Podle všeho vítěz
krajských voleb hnutí ANO 2011
zamíří do opozice v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Primátor Prostějova František Jura (na
snímku), který se po volbách stal
staronovým členem krajského zastupitelstva, se však nemůže smířit s chováním poražených stran.
Ty, jak se zdá, vyšachují „Babišovce“ z vedení Olomouckého kraje.

Michal KADLEC
yy Jak byste ze svého pohledu
zhodnotil výsledky krajských voleb?
„V první řadě musím ještě jednou
poděkovat občanům, kteří k volbám přišli. Bylo jich více než před
čtyřmi lety, což je dobře. Vzrostla
také podpora naší kandidátky, takže se počet zastupitelů zvolených
za ANO 2011 zvýšil ze šestnácti
na osmnáct. Osobně bych si představoval, že předvolební kampaň
bude více zaměřena na regionální
témata, krajské volby nemají s těmi
parlamentními mnoho společného.
Bohužel většina našich soupeřů se
nevymezovala proti našemu působení v krajské radě a zastupitelstvu,
ale proti vládě.“
yy A tím pádem hrozí, že půjdete
do opozice. Co vy na to?

„Zatímco občané ocenili naši
dobrou práci v krajské samosprávě
a prokazatelné zlepšení života našich lidí v řadě oblastí, v povolebním
vyjednávání prozatím vítězí snaha
vyšachovat z rozhodování vítěze.
Bylo to přitom právě hnutí ANO
2011, které před čtyřmi lety podalo
některým stranám pomocnou ruku
a nabídlo jim spolupráci. Dnes se víceméně všichni a všude spojují proti
jednoznačnému vítězi voleb. Beru to
jako jistý podraz na voliče i na naši
kandidátku, protože o vedení kraje se má rozhodovat především ve
volbách. Rozumím systému voleb
a poměrovému systému, ale z mého
pohledu to zůstane pouze a jen nefér
jednání.“
yy Stal jste se krajským zastupitelem. Je pro vás osobně stěžejní,
zda budete součástí vládnoucí
koalice, nebo budete opozičním
zastupitelem?
„Být v krajské radě znamená mít
mnohem větší možnost měnit věci
k lepšímu. Prostějovu a celému Prostějovsku se moje práce náměstka
hejtmana a později radního mnohokrát vyplatila. Měl jsem možnost
přesvědčit kolegy o důležitosti našich projektů a získat pro ně podporu. Pokud v koalici nebudeme,
budu samozřejmě pracovat se stej-

ným nasazením i v opozičních
lavicích a udělám vše pro to,
abych byl pro náš region užitečný a prospěšný.“
yy Existuje podle vás ještě nějaká naděje, že se hnutí ANO
2011 podaří vyjednat fungující koalici?
„V posledních dnech vidíme, že vítěz není ostatními považován za
vítěze a že poražení
oslavuji. Je to bohužel situace dnešních
dní, ale já to odmítám přijmout jako
normu. Takové
chování do mého
světa
nepatří.
Dané slovo by se
mělo držet v politice i v životě. Z tohoto důvodu zřejmě na vaši otázku
nemohu odpovědět kladně. Pokud ale vím, tak
žádná dohoda
stran ještě na
stole není, tak
se
nechme
překvapit, co
se nakonec stane...“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

volby 2020

www.vecernikpv.cz
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počtu zástupců Prostějovska, neboť
lídr komunistů Ludvík Šulda a také
stále ještě náměstek hejtmana Ladislav Hynek měli do nového krajského
zastupitelstvo vyloženě nakročeno.
A Večerník počítal ještě s tím, že do
pětapadesátičlenného zastupitelstva
prorazí navíc Pavel Dopita z SPD.
Nestalo se, a tak v následujících čtyřech letech budeme mít mnohem
menší zastoupení v nejvyšším politickém orgánu Olomouckého kraje.
Určitě není bez zajímavosti připomenout, že po nynějších volbách
opouštějí krajské zastupitelstvo kromě již zmiňovaných Ludvíka Šuldy
(KSČM) a Ladislava Hynka (ČSSD)
také Blanka Kolečkářová (STAN),
Ivana Dvořáková (ČSSD), Mojmír
Sokol (ODS) a Ivo Zatloukal (ANO
2011).
(mik)

Pondělí 12. října 2020
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Region nebude mít
hejtmana, náměstka
ani radního!

Po sečtení hlasů v nedávných volbách do
Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo
jasné, že složit novou krajskou koalici bude
pro vítěze voleb z hnutí ANO 2011 velice
složité. Nebylo by, kdyby ODS vyjádřila
snahu pokračovat v dosavadní spolupráci
i za situace, kdy by menšinovou vládu podporovalo hnutí Svoboda a přímá demokracie. Pro Prostějovsko by tato alternativa
byla nejpřijatelnější, protože by region i nadále zastupoval hejtman Ladislav Okleštěk
a silnou pozici v novém vedení kraje by měl
určitě také prostějovský primátor František
Jura. A minimálně o funkci krajské radní
se mohla ucházet i náměstkyně primátora
Prostějova Milada Sokolová (ODS).

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

NOVÉ INFORMACE ZA „STARÉ“ PENÍZE!
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nepřemýšleli, bohužel... „Máte pravdu,
že vyšachováním hnutí ANO 2011 a rozhodnutím občanských demokratů ztratilo
Prostějovsko svoji sílu. Já osobně se ale
budu v případě mého působení v opozici
i nadále snažit pro náš region vyjednávat
co největší finanční podporu na investice,“
řekl v exkluzivním rozhovoru pro Večerník (čtěte na straně 14) lídr ANO 2011
Ladislav Okleštěk.
„Prostějovsko z pohledu financování
z krajské pokladny čekají určitě chudé
roky. V následujících čtyřech letech tam
nebude nikdo, kdo by za Prostějovsko
loboval. A to jsme v letech minulých měli
na kraji opravdu silné koně. Nyní hejtmana Oklešťka s náměstkem Hynkem a také
Františkem Jurou. Ještě dříve udělal pro
Prostějov hodně například Alois Mačák.
To všechno s ohledem na vývoj koaličních jednání mezi stranami, které nemají
výrazné zastoupení z řad Prostějovanů,
nyní padá,“ uvedl pro Večerník bývalý poslanec za ČSSD a současný prostějovský
zastupitel Pavel Holík. Podobný názor má
také exprimátor Prostějova. „Bojím se, že
z hlediska krajských investic půjde Prostějov a okolí až na poslední místo,“ utrousil
Miroslav Pišťák.
Do opozičních lavic zamíří v Zastupitelstvu Olomouckého kraje s největší pravděpodobností také současný primátor
František Jura (ANO 2011). První dva
roky uplynulého volebního období přitom působil jako náměstek hejtmana,
poté byl členem rady. „Měl jsem možnost
přesvědčit kolegy o důležitosti našich
projektů v Prostějově a získat pro ně podporu. Pokud v koalici nebudeme, budu
samozřejmě pracovat se stejným nasazením i v opozičních lavicích a udělám vše
pro to, abych byl pro náš region užitečný
a prospěšný i nadále,“ ujistil Jura.
Prostějovský region nebude mít v následujících čtyřech letech žádnou výraznou
osobnost ve vedení Olomouckého kraje.
Příští měsíce a roky ukáží, jaká je to škoda.

.CFKUNCX*[PGM(TCPVKwGM,WTC.CFKUNCX1MNGwV÷MK#NQKU/Cé¾M
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Prostějov
Prostějov
Vranovice-Kelčice
Výšovice

Prostějov
Konice

SPD

ODS

Prostějov

Prostějov

Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Naše přání nebylo otcem myšlenky... Večerník
před volbami předpovídal, že zástupci z Prostějovska budou mít
v novém Zastupitelstvu Olomouckého kraje rekordních 12 mandátů. Vše ale dopadlo jinak, máme
jich pouze devět! Velkým dílem
za to může fakt, že v krajských
volbách zcela propadly ČSSD
a KSČM. O křesla v zastupitelstvu
tak přišli Ladislav Hynek i Ludvík
Šulda.
V Zastupitelstvu Olomouckého
kraje působilo doposud deset zastupitelů z Prostějovska, v letech 2020
až 2024 tedy zdejší region bude zastupovat ještě o jednoho politika
méně. A to je celkem značný ústup
z vydobytých pozic. Neúspěch levice
je hlavním důvodem tohoto snížení

čilo druhé i třetí. Výrazně se přitom do výsledku otiskly ty z předchozích volebních klání, dokonce
i z toho prezidentského.
Příkladem mohou být Hačky. Zde jako
v jediné obci na celém Prostějovsku
nevyhrál v 1. kole posledních prezidentských voleb Miloš Zeman, ale Jiří Drahoš. Projevilo se to i tentokrát, více než
půlku hlasů obdrželi Spojenci. Ovšem
také okolí bylo výrazně opoziční vůči

Spojenci (19)

kyní. A ovládlo také většinu měst na
Prostějovsku, když vyhrálo v Plumlově, Kostelci na Hané, v Němčicích nad
Hanou i v Prostějově.
Zajímavé je sledovat i výsledky KSČM.
Komunisté vyhráli pouze ve dvou obcích, a sice v Klopotovicích a v Bousíně, kde své konkurenty rozdrtili. Jejich
mizérii v krajském měřítku však ilustruje fakt, že navzdory jindy solidním
výsledkům tentokrát neudržela ani Do-

Bohuslavice, Březsko,
Dobromilice, Hačky, Hvoz, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ohrozim, Ochoz, Otinoves
(dělené 1. místo s ANO), Protivanov, Ptení, Slatinky, Stínava, Suchdol, Vincencov (dělené 1. místo
s ANO), Vřesovice

dosavadní krajské koalici ANO 2011,
ČSSD a ODS. Vládní hnutí nevyhrálo
v Kladkách, Hvozdu, Suchdolu nebo
v Rakové stejně tak v Bohuslavicích. Při
volbách platila tentokrát na Prostějovsku
zajímavá rovnice – až na výjimky, čím severněji, tím méně lidí ANO volilo.
Naopak například ve Vranovicích-Kelčicích bodovalo na plné čáře.
Odrazil se zde úspěch zdejší starostky
Ireny Blažkové, která je nyní i poslan-

Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Budětsko, Buková, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Doloplazy, Drahany, Držovice, Dřevnovice, Dzbel, Hluchov, Horní Štěpánov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška,
Ivaň, Klenovice na Hané, Kostelec na Hané, Kovalovice-Osíčany, Kralice na Hané, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Niva, Obědkovice, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Polomí, Prostějovičky, Přemyslovice,
Rakůvka, Rozstání, Seloutky, Skalka, Skřípov, Smržice, Stařechovice, Stražisko, Šubířov, Tištín, Tvorovice, Určice,
Víceměřice, Vícov, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Výšovice, Zdětín, Želeč

ANO 2011 (73)

PROSTĚJOV Prakticky dvoubarevná by byla mapa obcí Prostějovska podle toho, kdo zde vyhrál
nedávné krajské volby. V celém regionu ve většině obcí uspělo hnutí
ANO 2011. V některých okrscích
dokonce drtivě – příkladem budiž
třeba Hruška, kde pro „Babišovce“
hlasoval prakticky každý druhý volič příchozí k urnám. Vyskytla se ale
taky celá řada obcí, kde hnutí skon-

Komunisté neudrželi ani Doloplazy

Bousín, Klopotovice

KSČM (2)

Vitčice

ODS (1)

Krumsín, Raková, Srbce

Piráti a Starostové (3)

loplazy, někdejší líheň a zákaldnu.
Celkově ovládlo Prostějovsko jednoznačně hnutí ANO 2011, které
zvítězilo hned v 73 místech regionu.
Koaliční seskupení Spojenci pro Olomoucko slavilo triumf v 19 případech,
ostatní už jen paběrkovali: 3 výhry
spojení Pirátů a Starostů, 2 pro KSČM
a pouze 1 obec pro sebe uzmula ODS.
Přesto však kraji vítěz vládnout nebude. I o tom je politika.
(sob)
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Radim FIALA

Milada SOKOLOVÁ

František HORÁK

SPOJENCI – KOALICE
PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

Petr LYSEK
Michal OBRUSNÍK

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

Ladislav OKLEŠTĚK
František JURA
Irena BLAŽKOVÁ
Zdeněk ŠESTOŘÁD

ANO 2011

NOVÍ ZASTUPITELÉ OLOMOUCKÉHO
KRAJE Z PROSTĚJOVSKA

ƔƔ Byl jste před svými prvními volbami nervózní? A co rozhodlo, že jste
se jich zúčastnil?
„Určitě jsem byl hodně nervózní. K účasti
mě vedlo to, že vláda v dnešní době není
úplně v pohodě.“
ƔƔPodle toho jste pak vybíral strany?
„Přesně tak.“
ƔƔJak dlouho jste se rozmýšlel? A bylo
to těžké rozmýšlení, jestli jít volit?
„Asi týden. Nakonec jsem se rozhodl,
že půjdu a myslím, že jsem se rozhodl
dobře.“
ƔƔ Zažil jste, že by vás spolužáci nebo
kamarádi přesvědčovali, ať jdete volit,
nebo ať volíte některou ze stran?
„Ne že by úplně přesvědčovali, abych šel
volit. Spíše se mě snažili přesvědčit v tom,
jakou stranu mám volit. Koho budeme za
celou třídu volit...“ (úsměv)

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro
Večerník

ƔƔŽe byste hlasovali jako jeden muž?
„Přesně tak. Ale já myslím, že ti
rozumnější si sami vybrali, koho budou volit, než aby poslouchali někoho,
kdo jim řekne nebo nařídí, komu to
hodit.“
ƔƔ Co vás nejvíce zaujalo na subjektu, kterému jste dal hlas?
„Asi hlavně chování a vystupování
těch kandidátů, kteří jsou v televizi
nebo kdekoli v médiích. To je základ.“
ƔƔCo byste vzkázal vítězi voleb? Ať už
jím bude kdokoli…
(dlouze se zamyslí) „No, to nevím. Asi
to, ať se mu prostě dobře daří.“

PROSTĚJOV Někteří je letos stihli, někteří však ne. Řeč je o mladých
lidech ročníku 2002, z nichž velká většina mohla jít letos poprvé k volbám. Část své právo také využila a k urnám dorazila. Jedním z nich je
Matyáš Kolařík (na snímku), který byl v sobotu krátce před uzavřením
volebních místností odvolit v Mostkovicích.

/CV[¾w -QNCąÊM NGVQwPÊ
RTXQXQNKé
Foto: Michal
Sobecký
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Popravdě se musím přiznat, že mě
mladá generace při mých poněkud
skeptických postojích vždy znovu
a znovu překvapí něčím pozitivním.
Když jsem se ptal v rozhovoru střelce vítězné branky eskáčka v Jihlavě
Kuby Matouška na případné fotbalové vzory, dostal mě odpovědí, že
dobrým vzorem je každý, kdo neleží
na gauči a maká. Zase mi to vlilo trochu optimismu do žil, že s naší budoucností to nemusí být úplně bledé.
V podstatě jsem se zařídil podle toho.
Pokud má člověk svůj názor na dění
kolem sebe a má pocit, že se může
zasadit o změnu k lepšímu, neměl by
kolem toho jen žvanit „mezi svými“,
v lepším případě psát. Proto jsem se
rozhodl přijmout nabídku a kandidovat v krajských volbách.
Zkušenost to byla každopádně zajímavá, i když jsem v tomto případě
stál co do konečných výsledků jaksi
na špatné straně. Musíme otevřeně přiznat, že klasická česká levice,
pokud tedy do ní počítáme i relikt
s názvem ČSSD, to dopracovala tam,
kam ti reálněji uvažující už nějakou
dobu předpovídají. Sociální demokraté jsou největším „loserem“ těchto
voleb, komunisté je těsně následují.
V jejich případě se asi nejvíc prokázalo, jak úzce je spojená krajská a celostátní politika co do vnímání voličů.

Měl jsem totiž příležitost být u tvorby
volebního programu a zapracovali
jsme do něj i některé mně blízké připomínky a názory. Při konfrontaci
s ostatními programy mohu říci, že
na krajské stejně jako na komunální
úrovni platí, že v zásadě lze souhlasit
se všemi volebními programy, které
se do značné míry překrývají. To mi
ostatně potvrdili i moji známí, voliči
jiných stran, kteří onen program četli.
KSČM sice v poslední době čelí zvýšenému „zájmu“ liberálních médií
a těch, kteří si na bourání minulosti
tetelí především vlastní ego. Na druhou stranu je ale fakt, že této straně
hodně ublížilo tolerování současné
Babišovy vlády. Stala se zkrátka stranou systémovou, konformní, a to se
v tomto případě neodpouští. Ostatně
předpokládám, že podobný osud za
nějaké to volební období potká dnes
populární Piráty.
Klasické levicové strany nyní stojí
na okraji vlastního rovu a upřeně se
dívají do něj. Do příštího roku mají
poslední možnost udělat něco, aby
definitivně nezmizely z české politické scény. Z tradičních stran by pak
zůstali už jen lidovci a ODS. Budou-li ovšem na to mít špičky levicové scény tentokrát dostatek nezbytné reflexe, kterou už několikrát neprokázaly,
ukáží nejbližší měsíce.

TOMÁŠ KALÁB

FEJETON

Zájem přitom byl. Lidé se trousili v průběhu celého dne, mohli volit mezi sedmou a patnáctou hodinou. „Celkem přijelo od rána šestačtyřicet voličů. Nedá se
říct, kdy jich bylo nejvíc, jezdili průběžně,“ poznamenal muž, který s fungováním improvizované volební místnosti
pomáhal. A záhy se dočkal dalších. „Je
to lepší jak nic. Pokud ty hlasy dojdou,
tak je to v pohodě,“ smála se asi čtyřicetiletá žena, jejíž spolujezdec prozradil, že
koronavirus chytili v Praze. „Přijeli jsme
volit, protože nechceme Babiše. Musíme, jinak…,“ usměje se muž a s chutí
hází volební lístek do urny. Celou dobu

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Stan plný vojáků
v ochranných oblecích, volební urna
obsluhovaná dalšími lidmi s ochrannými pomůckami. A všude příkazy,
jak se chovat. U vrahovického koupaliště si předminulou středu člověk
připadal jako v nějakém postapokalyptickém filmu. A přesto tomu
tak nebylo, jen se zde prostě volilo
jinak. K urnám sem mohl přijít jen
a pouze ten, koho v poslední době
zlobil koronavirus a je z toho důvodu v karanténě. „Od hygieny nebo
od doktora to musí mít potvrzené.
Nebo SMS zprávou. A když nemají
ani jedno, musí mít čestné prohlášení, že jsou v karanténě,“ uvedla Eva
Stodolová, která měla na starost evidenci voličů na místě.

neodloží roušku ani ochranné rukavice.
Právě na hygienu se dbá velmi přísně,
jednorázové propisky na kroužkování,
všude dezinfekce. Občanské průkazy
lidé volební komisi podávají v průhledné fólii. Kontakt kůže? Přísně zakázaný.
„Asi je to obdobné všude. Nikdo nevěděl, kolik lidí přijede, je to nachystané.
Nakonec volily celé rodiny,“ poznamenala Eva Stodolová. Zejména po poledni se musela s kolegy hodně nudit,
zájemci se trousili po jednotlivcích
a mezi půl druhou a třetí hodinou jich
dorazilo už jen dvanáct, celkem jich
tedy odvolilo 58. Mezi posledními při-

jel Adam. „Jsem za to moc rád. Aspoň
mám možnost volit, když už musím
být v karanténě,“ uvedl pro Večerník.
Rozmýšlel se dlouho, zda odvolí? „Ne,
to bylo hned, jak jsem se dozvěděl, že je
možné takto volit,“ říká a nezapomíná
si vyfotit volební stan, který až příliš připomíná ten odběrový. Jak říká, doufá,
že se do podobné situace už nedostane.
Pro Evu Stodolovou to pak byla nová
situace i z jiného důvodu. „Ještě jsem
s volbami v komisi nepomáhala. A tady
jsou doslova polní podmínky na poli,“
usmála se při pohledu na pole vykukující za nejbližšími domy.
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Foto: Michal Sobecký
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Jenže nyní je všechno jinak a podle všeho
dojde ke spojení úplně jiných sil. Občanští
demokraté totiž nechtějí ani slyšet o jakékoliv spolupráci a podpoře SPD a přiklonili se tak raději k jednání o koalici se
seskupením Spojenci pro Olomoucký kraj
a dalším slepencem s Pirátů a Starostů. Nikdo to ODS nemůže zazlívat, ale ruku
na srdce, toto spojení bude znamenat
pro Prostějovsko totální vyklizení pozic v Olomouckém kraji! Lídry všech
tří politických subjektů jsou totiž lidé
z Olomoucka, Přerovska, Šumperska či ze
Zábřehu na Moravě. A při vší úctě k prostějovským zástupcům těchto subjektů, Petru Lyskovi, Michalu Obrusníkovi (Piráti
a Starostové), Františku Horákovi (Spojenci pro Olomoucký kraj) a ostatně také
Miladě Sokolové (ODS) se nedá předpokládat, že se tito jmenovaní objeví na
vedoucích pozicích! Takto ale zřejmě vyjednavači ODS s ohledem na zájmy Prostějovska při jednání o koalici a po rozhodnutí opustit spolupráci s hnutím ANO,

PROSTĚJOV Zástupci prostějovského regionu měli ve vedení
Olomouckého kraje vždy velice silné zastoupení. A bylo to vidět. Námi
zvolení hejtmani, náměstci či radní vždy lobovali za zdejší region i město a do rozpočtů jednotlivých obcí a měst či městysů putovaly značné
finanční toky na investiční akce. Na to všechno teď ale zapomeňme!
Pokud se na krajské koalici dohodnou Piráti a Starostové společně se
Spojenci za Olomoucký kraj a ODS, tak ve vedoucích funkcích kraje
nebude mít Prostějovsko zřejmě ani nohu!

CHCETE SI
OBJEDNAT

Modrá mapa trošku připomínající doby, kdy kraje
ovládla ve volbách ODS. Takový je výsledek hlasování ve volbách do krajského zastupitelstva. Má to však
háček, ODS nahradilo ANO 2011, i když ne třeba tak
razantně jako kdysi tandem velké koalice občanských
a sociálních demokratů. Je ale co závidět vítězi?
Ano, závist, ta známá česká vlastnost, by možná byla
namístě, kdyby se nejednalo o „Pyrrhovo“ vítězství.
Může se sice zdát, že sedmiprocentní náskok je komfortní. Ovšem do chvíle, kdy se člověk podívá na další
čísla. Piráti a Starostové se vyšvihli stejně tak Spojenci
pro Olomoucký kraj. Stačil lehký propočet a bylo jasné, že tyto strany, spolu s nějakou třetí, menší, v klidu
mohou vládnout.
A to bez vítěze voleb. Právě tato dvě jmenovaná uskupení by šla sama proti sobě. Čtyři roky se v krajském
zastupitelstvu výrazně vyhraňovaly proti ANO 2011,
například takový Marian Jurečka byl v tomhle směru
hodně aktivní. Ale nejen on. Spojit se po těch letech
s „Babišovci“? To by byla střelba do vlastní nohy a šáteček mnoha voličům.
V takřka apokalypsu se také proměnily volby v kraji
pro KSČM a ČSSD. Morava, bašta těchto dvou stran?
Bývávalo. Ani jedna se nedostala do zastupitelstva,
přitom sociální demokracie byla dokonce vládnoucí
stranou v Olomouckém kraji. Ani například Ladislav
Hynek, někdejší starosta z Kostelce na Hané, voliče
nepřesvědčil, že má „recept“, jak hlásal na předvolebních billboardech.
Zdá se zkrátka, že končí dvě éry. Jednak hnutí ANO
2011 coby strany, která kraji vládne, druhak ČSSD,
která po europarlamentu opustila řadu krajských zastupitelských lavic a zcela uvolnila ty v Olomouckém
kraji. Navázala tak na debakl, kdy v roce 2018 tak tak,
o jednu desetinu procenta, proklouzla do zastupitelstva krajské Olomouce. Pro ANO 2011, ač se to nemusí na první pohled zdát, jsou letošní volby zdviženým
varovným prstem. U ČSSD už naopak zvoní umíráček.
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Smržice (mls) - Jiná obec či město a zcela jiný politický mrav! Zatímco z krajského hlediska utrpěla
KSČM výraznou porážku a poprvé v historii se nedostala do Zastupitelstva Olomouckého kraje
a z Občanské demokratické strany
je nyní nejdůležitější hráč ve vyjednáváních o vládnoucí koalici,
voliči ze Smržic na Prostějovsku
mají zcela odlišné názory. Komunisté zde ve volbách získali 9,18
% hlasů, zatímco ODS jen 4,22 %
hlasů. Kdyby tedy záleželo pouze na Smržických, byli by to právě „modří ptáci“, kteří by poprvé
v historii nezískali mandáty krajských zastupitelů...

9H6PUzLFÉFKIDQGÉ
komunistùm,
ODS zde utrpìla debakl

Olomoucký kraj (mik) - Třetí od
konce skončila ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Koruna česká. Získala pouhých
0,28 % hlasů a ve volebních místnostech jí odevzdalo hlas 531 lidí.
Za tuto monarchistickou stranu
dlouhodobě ve všech volbách kandiduje také prostějovský „pohřebák“ Pavel Makový, který se ucházel o přízeň voličů z pátého místa
kandidátní listiny Koruny České.
A, světe, div se, Pavlu Makovému
stačilo pouhých 29 preferenčních
hlasů, aby se vyšvihl na druhé místo
kandidátky!

„Pohøebák“ se vyšvihl...

Olomoucký kraj (mik) - Absolutně nejnižší důvěru vyjádřili voliči
v krajských volbách Sdružení pro
Republiku – Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska. Tato
strana je už v našich končinách
dávno za zenitem volitelnosti. Pryč
jsou ty doby, kdy za předsednictví Miloslava Sládka byla v letech
1992 až 1996 parlamentní stranou.
Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje nyní republikáni
získali pouhých 0,09 % hlasů, volilo
je 186 lidí z celého kraje...

Kouzlo Sládka
pominulo

Olomoucký kraj (mls) - Zatímco se hovoří o povinných kvótách
počtu žen v politice, výsledky posledních voleb ukázaly, že muži byli
v Olomouckém kraji u voličů překvapivě úspěšnější než ženy. Zatímco ženy tvořily jednu čtvrtinu všech
kandidátů, v zastupitelstvu usedne
pouze pětina zástupkyň něžnějšího
pohlaví. Přesněji mezi 663 kandidáty bylo 172 žen, mezi 55 zastupiteli
jich bude jen 12. Tuto statistiku
samozřejmě mohlo do jisté míry
zkreslit umístění konkrétních kandidátů na jednotlivých kandidátních listinách.

V souboji pohlaví
]YÉWÈ]LOLPXzL

Skřípov, Hruška (mls) - Třikrát
opakované komunální volby očividně vyčerpaly voliče z obcí Skřípov a Hruška natolik, že už je nějaké krajské volby příliš nezajímaly.
V obou obcích, kde se zastupitelé
nebyli dlouhodobě schopni dohodnout a opakovaně rezignovali,
patřila volební účast k nejnižším
na Prostějovsku. Hruška měla se
svými 25,79 % hlasů třetí nejnižší
a Skřípov se svými 24,91 % dokonce druhou nejnižší účast ze všech
míst v regionu. Překonat je dokázaly pouze Obědkovice, kde volilo
pouhopouhých 22,02 % voličů, těsně za nimi pak skončily Dobromilice s 25,91 % odevzdaných hlasů.

Ve Skøípovì i v Hrušce
PDMÉYROHEDzSRNUN

RYCHLÝ
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Vítěz krajských voleb Ladislav Okleštěk míří se svým hnutím ANO 2011 do opozice
PROSTĚJOV V jeho tváři se zračila únava, napětí, ale trošku také
zklamání. Lídr úspěšného hnutí ve volbách do Zastupitelstva
Olomouckého kraje dovedl „své“
ANO 2011 k drtivému vítězství.
Přesto se Ladislavu Oklešťkovi (na
snímku) a jeho kolegům zřejmě
nepodaří sestavit vládnoucí koalici
na krajském úřadě. Za skutečností
stojí podle něj několik důvodů, tím
hlavním je ale uvažování ostatních
politických subjektů, které mají
pouze jediný cíl, a to vyšachovat
Andreje Babiše.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Jak byste zhodnotil výsledky
voleb z hlediska hnutí ANO?
„Moc si vážím tak velkého počtu
hlasů, dostali jsme od voličů silnou
podporu. Beru to jako ohodnocení
naší dosavadní práce na krajském úřadě. Chci všem moc poděkovat a také
děkuji za solidní volební účast, která
byla vyšší než před čtyřmi lety. A to
i přes mnohá protiepidemická opatření během voleb, kterých se možná
někteří lidé zalekli.“
yy Upřímně, očekával jste, že získáte o dva mandáty navíc oproti
roku 2016?
„Upřímně ne. (pousměje se) O to větší
radost mám z podpory, kterou u lidí
máme. Přitom když jsem s vámi hovořil pár týdnů před volbami, přál jsem
si mít o dva mandáty více. Opravdu to
ale tehdy bylo více přání než očekávání
skutečnosti. A vidíte, fakt k tomu došlo.
Je vidět, že občanům Olomouckého
kraje se práce hnutí ANO líbí a podpo-

rují nás čím dál tím více.“
yy Jak jste osobně prožíval napětí
při sčítání hlasů?
„Výsledky jsme sledovali s přáteli a bylo
to hezké odpoledne. Možná ještě větší
radost než z úspěchu krajské kandidátky jsem měl z postupu obou kandidátů
hnutí ANO 2011 do druhého kola senátních voleb. Je velká škoda, že tam už
to teď o víkendu nevyšlo.“
yy Co vás na letošních celkových
výsledcích voleb překvapilo či udivilo?
„Překvapilo mě, že až tak propadla
ČSSD. Do poslední chvíle sčítání hlasů jsem věřil, že sociální demokraté
se přehoupnou přes pětiprocentní
hranici. Bohužel se tak nestalo. Pokud
ano, měli jsme i jako hnutí ANO2011
mnohem výraznější šance sestavit
vládnoucí koalici.“
yy Do zastupitelstva Olomouckého kraje se nakonec probojovalo jen pět politických subjektů.
O čem to svědčí? A je to výhoda
pro budoucí řízení kraje?
„To ukáže čas. Nesmíme ovšem
zapomenout na to, že nejde pouze
o pět stran. Dalších sedm různorodých politických subjektů se muselo spojit, aby vyšachovaly vítěze
voleb hnutí ANO... Pokud najdou
společnou řeč a budou kraj řídit ve
prospěch lidí, pak budu moc rád.
Lidé si zaslouží, aby měli od olomouckého hejtmanství dokonalý
servis.“
yy Jak naznačujete, hnutí ANO
2011 i přes drtivé vítězství zřejmě
míří do opozice. Jak je možné, že
vítěz není schopen sestavit koalici?
„Tady nemá racionální myšlení místo. Nad vším převládá touha odstavit
hnutí ANO! Taková situace nastává
bohužel i v celostátní politice a pomalu, ale jistě se přesouvá i do krajské
a možná i do komunální politiky. To

je jediná motivace všech jiných stran
či hnutí. A také jediný cíl všech ostatních, kteří nyní skládají většinovou
koalici. Bez nás, bez hnutí ANO.
Jestli to voličům stačí..“
yy Jak vůbec probíhala koaliční jednání a je ještě vůbec
pro ANO nějaká naděje,
že zvrátí nepříznivý vývoj?

„Průběh dosavadních jednání
bych nechal bez
komentáře. Nejsem
z těch, co by komentovali dialogy, které probíhají za zavřenými dveřmi.
Co se týče aktuálního stavu, my jsme vždy připraveni
k jednání! Z dostupných zpráv,
co přináší média, je ale zřejmé, jakým směrem se vše vyvinulo.“
yy Necítíte hořkost z povolebního
vývoje? A jaký vůbec máte pocit, že
hnutí ANO je vyšachováno z vedení kraje?
„To je politika, to je život... Neberu si to
osobně. Na druhé straně mě ale mrzí,
že se nikdo nedívá na čtyři roky naší
tvrdé práce. Ostatní konkurenty pohání jen vidina toho, aby ANO bylo odstaveno z vedení kraje. Kdyby některým politickým subjektům záleželo na
opravdovém rozkvětu Olomouckého
kraje, jednaly by úplně jinak. Jak říkám,
je to politika, která se v tomto období
stává moderní i v celostátním měřítku.“
yy Umíte si vůbec představit svoji práci v pozici opozičního zastupitele?
„Myslím, že to pro mě bude větší pohoda, než když jsem zastupitelstvo
řídil jako hejtman.“ (úsměv)

Nepředpokládám, že by nové vedení kraje
bylo tak amatérské! Každý region musí mít
v krajské radě svého zástupce. Ale je jisté,
že pozice Prostějovska bude v následujících
čtyřech letech výrazně ochromena...
yy Pokud skutečně dojde ke koalici Pirátů a Starostů společně se
Spojenci a ODS, pak ale Prostějovsko zcela vyklidí pozice ve vedení
kraje. Nebudeme mít hejtmana,
náměstka a ani člena rady. Uvědomujete si tuto skutečnost?
„Nepředpokládám, že by
nové vedení bylo tak
amatérské! Každý

region musí mít v krajské radě svého
zástupce. A věřím, že někdo z Prostějovska v radě bude, aby mohl prosazovat zájmy našeho regionu. Cítím
ale samozřejmě, když se dívám na

jednotlivé kandidátky jiných subjektů, že pozice Prostějovska bude
v následujících čtyřech letech výrazně ochromena. Je to škoda a zároveň
obrovská chyba. Pokud bychom byli
v koalici my, nikdy bych nedopustil,
aby zástupci Prostějovska byli pouze
členy zastupitelstva. Ale jak říkám,
uvidíme.“
yy Budete mít nyní čas si alespoň
odpočinout s rodinou po tom
všem volebním i povolebním
stresu?
„Jak se znám, tak já odpočívat neumím...“

vizitka
LADISLAV OKLEŠTĚK
✓
✓
✓
✓
✓

narodil se 10. března 1961 v Prostějově
je ženatý, má dceru a syna
vloni se s rodinou přestěhoval z Výšovic do Prostějova
v roce 1980 absolvoval Střední školu zemědělskou ve Vyškově
v letech 1980 až 1982 studoval i na Vysoké škole zemědělské v Brně, ale studium
z rodinných důvodů předčasně ukončil
✓ od roku 1982 pracoval jako zemědělský technik v JZD Výšovice
✓ od roku 1991 podnikal v oblasti soukromé autodopravy a zasílatelství
✓ do konce července 2012 vlastnil podíl ve firmě Okleštěk s.r.o., která se zabývala poradenskou a zprostředkovatelskou
činností i výrobou elektřiny ze solárních elektráren
✓ od roku 1994 do roku 2014 byl starostou Výšovic
✓ v roce 2012 vstoupil do hnutí ANO 2011, o rok později se stal krajským předsedou a v roce 2013 dokonce členem
ústředního předsednictva hnutí
✓ po krajských volbách v roce 2016 se stal krajským zastupitelem
✓ po odvolání Oto Košty byl v únoru 2017 zvolen hejtmanem Olomouckého kraje
✓ od roku 2017 zároveň působí jako poslanec Parlamentu České republiky
✓ v říjnu 2020 jako lídr hnutí ANO 2011 zvítězil drtivým způsobem ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje
✓ mezi jeho koníčky patří hlavně příroda a sport, stále aktivně hraje tenis a kopanou
zajímavost: pokud by se mu podařilo obhájit post hejtmana, rezignuje na funkci poslance
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Krajské volby 2020 jsou za námi a nejčtenější regionální periodikum se rozhodlo v rámci přídavku VOLEBNÍ DOZVUKY připravit tematický seriál pěti hlavních událostí současné politické scény.
Rozebereme nejzajímavější poznatky, přidáme pár čísel, chybět nebudou exkluzivní rozhovory ani redakční publicistika. A přidat se můžete i vy! Stačí napsat svůj názor k dané věci a poslat jej na e-mail: redakce@vecernikpv.cz.
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„Je to hnusná situace,“ komentuje
dění hejtman Ladislav Okleštěk
PROSTĚJOV Všechno špatně! Rekordní počty nakažených trápí celou Českou republiky, která se v posledních dnech dostala
na druhé místo na světě v množství denních přírůstků pozitivně
testovaných osob na covid-19. Počet nakažených skokově vzrostl
také v Olomouckém kraji a rovněž přímo v Prostějově. Jen v pátek
přibylo celkem 681 případů pozitivně testovaných osob.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Od soboty 3. do soboty 10. října
přibylo v Olomouckém kraji neuvěřitelných 1 757 případů koronaviru! „Promiňte mi ten výraz, ale je
to skutečně hnusná situace. Snažíme se mít všechno pod kontrolou
a osobně očekávám, že zpřísněná
vládní opatření přinesou příznivý
obrat,“ komentuje skokové navýše-

ní nemocných Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje.
V sobotu 10. října v 18.00 hodin bylo
evidováno v Olomouckém kraji již 5
507 potvrzených případů covid-19.
Za sedm dní tak přírůstek nově nakažených činil 1 757 případů. V regionu
Prostějovska jde od začátku pandemie už o 826 pozitivně testovaných
osob. Aktuálně je v Olomouckém
kraji nemocných 2 895 lidí, nejvíce
pak v Olomouci (1 358), pak v Šumperku (535), v Prostějově (467),
v Přerově (400) a v Jeseníku (135).
Celkem se od začátku pandemie z koronaviru vyléčilo v Olomouckém kraji 2 571 osob.

Z nejaktuálnějších statistik hygieniků vyplývá, že v Prostějově přibylo za sedm dní 271 nakažených!
Už dříve ztratil svůj pověstný optimismus ohledně vývoje pandemie
krajský hejtman Ladislav Okleštěk.
„Opravdu nejsem klidný stejně jako
ostatní kolegové z Krizového štábu Olomouckého kraje, který celý
vývoj pečlivě kontroluje. Výbor se
nyní schází už každý týden a vyhodnocujeme všechna dostupná data.
Jsem v denním kontaktu s řediteli
nemocnic, sociálních ústavů a dalších
zařízení. Minulý týden jsem vyzval
dobrovolníky z posledních ročníků
středních zdravotnických škol v kraji
a také z vysoké školy, aby šli pomoci
do nemocnic, domovů seniorů a podobně. Bohužel přibývá také nakažených lékařů, sestřiček i členů personálů sociálních zařízení. Věřím, že mladí
studenti pochopí nutnost pomoci,
stejně jako tomu bylo na jaře,“ uvedl
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dále Okleštěk. Jak ještě pro Večerník jednoznačně pro, potřebujeme se jaře, kdy jsme byli úspěšní,“ uzavřel
dodal, věří maximálně v nová přísná proti koronaviru začít bránit daleko hejtman Olomouckého kraje Ladiopatření vlády. „Podle mého názo- účinněji než doposud. Stejně jako na slav Okleštěk.
ru budou počty nově nakažených
klesat, ovšem myslím, že to nebude
ještě během uvedených dvou týdnů,
kdy mají zpřísněná opatření trvat.
Nyní vláda jedná o dalším zpřísnění,
které by mělo platit od středy. Já jsem

KARANTÉNA

Švehlovku
+@HJ>ID>@U<OÁHNGPÜ=TI@JH@UPE@ skolila
1iND]DVHREMHYLODPH]LXĀLWHOL
Lůžka hlásí ÚBYTEK pacientů s koronavirem

PROSTĚJOV Alespoň jedna dobrá zpráva v řadě těch negativních.
Prudký nárůst počtu nakažených
koronavirem v Olomouckém
kraji se nijak nedotkl prostějovské nemocnice, ba právě naopak.
Oproti minulému týdnu totiž
poklesl počet hospitalizovaných
pacientů nakažených COVID-19.
A navíc prostějovská nemocnice
na rozdíl od jiných v republice neplánuje zatím žádné omezování
svých služeb.

Michal KADLEC
Na konci předminulého týdne leželo
v prostějovské nemocnici 26 hospitalizovaných pacientů nakažených
koronavirem, z toho čtvrtina z nich
vykazovala těžký průběh nemoci,
pacienti pobývali na oddělení ARO.

Nyní jsou tato čísla o něco příznivější. „V tuto chvíli leží v Nemocnici
AGEL Prostějov s potvrzeným onemocněním covid-19 celkem dvacet pacientů, z toho čtyři na ARO,“
informovala Večerník v neděli dopoledne Lucie Drahošová, tisková
mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov.
Toto zdravotní zařízení podle ní
ani v nadcházejících dnech nebude
omezovat své služby. „Nemocnice
AGEL Prostějov prozatím poskytování zdravotní péče neomezuje.
Pacienti jsou objednáváni k návštěvám do ambulancí, k vyšetřením 2TQUV÷LQXUM¾PGOQEPKEGO¾FQUVCVGéPQWXQNPQWMCRCEKVWRTQRCEKGPV[U%18+&
i plánovaným zákrokům,“ potvrdila 0CXÊEXLGLÊDG\RTQUVąGFPÊDNÊ\MQUVKWåVąGVÊOVÚFPGOHWPIWLGQFD÷TQXÆOÊUVQPCVGUVQ
X¾PÊRQVGPEK¾NPÊEJPCMCåGPÚEJ
Foto: Michal Kadlec
Drahošová, které se Večerník ještě
zeptal, zda v případě dalšího nárůstu lůžek. „Celkově máme aktuálně vy- připraveni na další pacienty, žádný
pacientů s nákazou koronaviru má členěno 45 lůžek pro pacienty s ko- kolaps nehrozí,“ ujistila Lucie Dranemocnice dostatečnou kapacitu ronavirem. V tuto chvíli jsme tedy hošová.

PROSTĚJOV Nejprve podle semaforu, poté plošně. Tak byly
zavírány střední školy v České
republice v důsledku koronaviru. Některé ale uzavřely ještě
dříve, než měly. Už minulý týden
se učilo distančně třeba na SŠ
Polytechnické v Prostějově. Důvodem se staly pozitivní případy
koronaviru!

Michal SOBECKÝ
„Nákaza se objevila u pedagogů. Od
pondělí uplynulého týdne zde platil
nouzový stav a ředitelé měli na výběr, zda budou dál učit prezenčně.
Zavedli jsme tedy distanční výuku
na budově na náměstí Spojenců,“
potvrdil Večerníku zprávu ředitel
školy Zbyněk Poles, který podle
vlastních slov sám skončil v karanténě.

EXKLUZIVNĚ
Podle něj se ale dala uzávěra, která
stejně všechny střední školy ode
dneška potkala, čekat. „Já i kolegové
jsme to předpokládali. Není to ale
taková hrůza, protože praktická výuka funguje dál, což na jaře nebylo.
Přitom právě na ní byla vidět pauza
nejvíc,“ uvedl Poles. Ubezpečil zároveň, že zaměstnanci školy mají velmi
mírný průběh nákazy. Trochu s křížkem po funuse pak na škole, těsně
před plošným uzavřením, přivítali
dodávku respirátorů. „Byly u nás zavedeny povinně. A minulý týden jich
dorazilo kolem 850,“ oznámil ředitel
„Švehlovky“.
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sƉŽŶĚĢůşƐĞŵƵƐĞũşǌĂǀƎşƚŐĂůĞƌŝĞĂŵƵͲ
ǌĞĂ͕ůŝĚĠŶĞďƵĚŽƵŵŽĐŝŶĂǀƓƚşǀŝƚŚƌĂĚǇ͕ǌĄŵͲ
ŬǇĂƉŽĚŽďŶĠŬƵůƚƵƌŶşŽďũĞŬƚǇ͘
ĂǀƎĞŶĠďƵĚŽƵƌŽǀŶĢǎŚǀĢǌĚĄƌŶǇĂƉůĂŶĞͲ
ƚĄƌŝĂ͘
ĂŬĄǌĂŶĠũƐŽƵƉŽƵƚĢ͕ƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşĐŝƌŬƵƐƽ
ĂǀĂƌŝĞƚĠ͕ĚĄůĞŬŽŶŐƌĞƐǇĂǀĞůĞƚƌŚǇ͘

Sport
sůĄĚĂǌƌƵƓŝůĂǀŽůŶŽēĂƐŽǀĠŝƉƌŽĨĞƐŝŽͲ
ŶĄůŶşĂŬƚŝǀŝƚǇƐƉŽƌƚŽǀĐƽ͘dǉŬĄƐĞƚŽŝƉƌǀͲ
ŶşĨŽƚďĂůŽǀĠůŝŐǇĂŚŽŬĞũŽǀĠĞǆƚƌĂůŝŐǇ͕ũĞǎ
ƐĞĚŽƐƵĚŵŽŚůǇŚƌĄƚďĞǌĚŝǀĄŬƽ͘
 KĚ ƉŽŶĚĢůŬĂ ƚĂŬ ďƵĚŽƵ ƵǌĂǀƎĞŶĂ
ǀĞƓŬĞƌĄ ǀŶŝƚƎŶş ƐƉŽƌƚŽǀŝƓƚĢ͕ ŶĂ ǀĞŶŬŽǀͲ
ŶşĐŚ ďƵĚĞ ŵŽǎŶĠ ƐƉŽƌƚŽǀĂƚ ǌĂ ƷēĂƐƚŝ
ŵĂǆŝŵĄůŶĢϮϬůŝĚş͘
sǉũŝŵŬƵǌŶŽǀǉĐŚƉƌĂǀŝĚĞůŵŽŚƵĚŽƐƚĂƚ
ũĞŶŵĞǌŝƐƚĄƚŶşƵƚŬĄŶşĂĂŬĐĞ͕ŽĚĞŚƌĄƚďǇƐĞ
ŵĢůǇʹďĞǌĚŝǀĄŬƽʹƉŽĚůĞŵŝŶŝƐƚƌĂǌĚƌĂͲ
ǀŽƚŶŝĐƚǀşZŽŵĂŶĂWƌǇŵƵůǇĚŽŵĄĐşǌĄƉĂƐǇ
ĨŽƚďĂůŝƐƚƽ^ƉĂƌƚǇĂ>ŝďĞƌĐĞǀǀƌŽƉƐŬĠůŝǌĞ͘
Školy
 WŽĚŽďŶĢ ũĂŬŽ ĚŽƐƵĚ ŶĞďƵĚŽƵ ƉůĂƚŝƚ
ǎĄĚŶĄŽŵĞǌĞŶşƉƌŽŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůǇ͘

EĂϭ͘ƐƚƵƉŶŝǌĄŬůĂĚŶşĐŚƓŬŽůǌƽƐƚĄͲ
ǀĄ ƉƌĞǌĞŶēŶş ǀǉƵŬĂ Ɛ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş ŶŽͲ
ƓĞŶş ƌŽƵƓĞŬ ŶĂ ĐŚŽĚďĄĐŚ Ă ǌĄŬĂǌĞŵ
ǌƉĢǀƵ͘
ĂǀƎĞŶĠǌƽƐƚĂŶŽƵƉƌŽǀŽǌŽǀŶǇǌĄũŵŽͲ
ǀǉĐŚ ŬƌŽƵǎŬƽ ƉƌŽ ĚĢƚŝ ŬƌŽŵĢ ƓŬŽůŶşĐŚ
ĚƌƵǎŝŶ͘
EĂϮ͘ƐƚƵƉŶŝaƐĞŽĚƉŽŶĚĢůşďƵĚĞ
Ƶēŝƚ ƉƌĞǌĞŶēŶĢ ƉŽůŽǀŝŶĂ ĚĢƚş͕ ǌďǇƚĞŬ
ŶĂ ĚĄůŬƵ͘ WŽ ƚǉĚŶƵ ƐĞ ǎĄĐŝ ǀǇƐƚƎşĚĂũş͘
DŝŶŝƐƚƌ ƓŬŽůƐƚǀş ƉŽƉƐĂů͕ ǎĞ ŶĂƉƎşŬůĂĚ
ƚƎşĚĂ  ũĞĚŶŽŚŽ ƌŽēŶşŬƵ ďƵĚĞ ĐŚŽĚŝƚ
ĚŽƓŬŽůǇĂƚƎşĚĂďƵĚĞĚŽŵĂ͕ƉƎŝēĞŵǎ
ĚĂůƓşƚǉĚĞŶƐĞƚŽŽƚŽēş͘WŽŬƵĚũĞŶĢŬĚĞ
ũĞŶũĞĚŶĂƚƎşĚĂǀƌŽēŶşŬƵ͕ƉĂŬƐĞǀǇũĚĞ
ǌƚŽŚŽ͕ĂďǇƐĞƉŽēĞƚǎĄŬƽǀĞƓŬŽůĞƐŶşǎŝů
ŶĂƉŽůŽǀŝŶƵ͘
 WƌŽ ǎĄŬǇ ŶŝǎƓşŚŽ ƐƚƵƉŶĢ ǀşĐĞůĞƚǉĐŚ
ŐǇŵŶĄǌŝş ƚŽƚŽ ĂůĞ ƉůĂƚŝƚ ŶĞďƵĚĞ͘ ƵͲ
ĚŽƵ ĐŚŽĚŝƚ ĚŽ ƓŬŽůǇ͕ ŶĞƚǉŬĄ ƐĞ ũŝĐŚ ĂŶŝ
ĚŝƐƚĂŶēŶşǀǉƵŬĂ͕ĂŶŝƐƚƎşĚĄŶşƚƎşĚ͘WƌŽŶĢ
ďƵĚŽƵ ŶĂĚĄůĞ ƉŽǀŝŶŶĠ ƌŽƵƓŬǇ ŝ ǀĞ ƚƎşͲ
ĚĄĐŚ;ũĞŶŶĂĐŚŽĚďĄĐŚũĞŵŽŚŽƵǌĞǎĄŬƽ
ĂƐƚƵĚĞŶƚƽŶŽƐŝƚƉŽƵǌĞƚŝŶĂϭ͘ƐƚƵƉŶŝaͿ
ĂƚĢůŽĐǀŝŬďǇŵĢůďǉƚǀĞŶŬƵ͘
 ĂǀşƌĂũş ƐĞ ƚĠǎ ǌĄŬůĂĚŶş ƵŵĢůĞĐŬĠ
ƓŬŽůǇ͕ƚĞĚǇŝhaŵƵƐĞũşƉƎĞũşƚƉƌŝŵĄƌŶĢ

PROSTĚJOV Od pondělí 12. října začínají v Česku platit nová opatření,
která mají podle vlády zbrzdit šíření koronaviru. Nařízení budou platná
po dobu dvou týdnů. Zavřené budou památky, divadla a kina, omezení se vztahuje na pořádání koncertů, výstav i na sportování. Omezené
budou návštěvy v nemocnicích a na úřadech, na druhý stupeň základních
škol se vrátí výuka na dálku, byť jen částečně. Zástupci vlády varovali, že
pokud omezení nepomohou, mohou se zostřit. Za pátek přibylo rekordních 8618 případů nemoci. Premiér Andrej Babiš nevyloučil ani lockdown,
tedy uzavření země jako v jarní vlně epidemie. Zpřísněná opatření mají
být vyhlášená od středy, sledujte proto www.vecernikpv.cz!

ŶĂ ĚŝƐƚĂŶēŶş ǀǉƵŬƵ͘ KĚ ƉŽŶĚĢůş Ƶ ŶŝĐŚ
ĂůĞƵǎďƵĚĞƵŵŽǎŶĢŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşǀǉͲ
ƵŬĂǀďƵĚŽǀĢͣũĞĚĞŶŶĂũĞĚŶŽŚŽ͘͟
 EĂ ǀǉƵŬƵ ŽŶͲůŝŶĞ ƉƎĞũĚŽƵ ƐƚƎĞĚŶş
ƓŬŽůǇǀĐĞůĠZ͕ĚŽƐƵĚǀŶĢŬƚĞƌǉĐŚƌĞͲ
ŐŝŽŶĞĐŚ ĨƵŶŐŽǀĂůǇ ŶŽƌŵĄůŶĢ͘ sǉũŝŵŬǇ
ďƵĚŽƵĚĄůƉůĂƚŝƚƉƌŽƉƌĂŬƚŝĐŬŽƵǀǉƵŬƵ͘
ŝƐƚĂŶēŶĢ ďƵĚŽƵ Ƶēŝƚ ŝ ǀǇƐŽŬĠ ƓŬŽůǇ͘ ŶĢ ŶĂ ϭϬ ůŝĚş͕ ĚŽƐƵĚ ďǇů ůŝŵŝƚ ϭϬϬ
KƐŽďŶşƉƎşƚŽŵŶŽƐƚƐĞǌĂŬĂǌƵũĞ͕ǀǉũŝŵŬƵ ƷēĂƐƚŶşŬƽ͘
ďƵĚĞŵşƚƉƌĂǆĞůĠŬĂƎƐŬǉĐŚĂǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐͲ
Restaurace
ŬǉĐŚŽďŽƌƽ͘
ZĞƐƚĂƵƌĂĐĞ Ă ŚŽƐƉŽĚǇ ŵƵƐĞũş Ƶǎ ŽĚ
Nemocnice, domovy seniorù
ƉĄƚŬƵǌĂǀşƌĂƚŶĞũƉŽǌĚĢũŝǀĞϮϬ͘ϬϬŚŽĚŝŶ͕
ĂŬĄǌĂŶĠďƵĚŽƵŽĚƉŽŶĚĢůşƚĂŬĠŶĄͲ Ƶ ƐƚŽůƵ ŵŽŚŽƵ ďǉƚ ŵĂǆŝŵĄůŶĢ ϰ ůŝĚĠ͘
ǀƓƚĢǀǇǀŶĞŵŽĐŶŝĐşĐŚ͕ĚŽŵŽǀĞĐŚƐĞŶŝŽͲ ^ƚĞũŶĢ ũĂŬŽ ǀ ŬůƵďĞĐŚ ēŝ ŶĂ ĚŝƐŬŽƚĠŬĄĐŚ
ƌƽĂĚĂůƓşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĐŚƐŽĐŝĄůŶşƉĠēĞ͘
ǀŶŝĐŚƉůĂƚşǌĄŬĂǌǎŝǀĠŚƵĚďǇĂƚĂŶĐĞ͘Ž
sǉũŝŵŬƵďƵĚŽƵŵşƚƐƚĞũŶĢũĂŬŽĚŽƐƵĚ ēƚǀƌƚŬĂďǇůǌĂŬĄǌĂŶǉƉƌŽǀŽǌƉŽŚŽƐƚŝŶƐƚǀş
ŶĄǀƓƚĢǀǇƵŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚƉĂĐŝĞŶƚƽŶĞďŽŽƚͲ ŵĞǌŝϮϮ͘ϬϬĂϲ͘ϬϬŚŽĚŝŶĂƐƉŽůƵƐƚŽůŽǀŶşͲ
ĐŽǀĠƵƉŽƌŽĚƵ͘
ŬƽŵŽŚůŽďǉƚϲ͘
Posilovny, fitness
FHQWUDED]ÅQ\D]RR
KĚƉĄƚŬƵŵƵƐĞůǇƚĂŬĠǌĂǀƎşƚƉŽƐŝůŽǀŶǇ͕
ĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚƌĂ͕ǀŶŝƚƎŶşďĂǌĠŶǇ͕ŬŽƵƉĂůŝƓƚĢ
%RKRVOXzE\
ĂǌŽŽůŽŐŝĐŬĠǌĂŚƌĂĚǇͣ͘sǌŚůĞĚĞŵŬǀůĄĚͲ
jēĂƐƚŶĂǀŶŝƚƎŶşĐŚŶĄďŽǎĞŶƐŬǉĐŚ Ŷşŵ ŽƉĂƚƎĞŶşŵ ũƐŵĞ ǀ ƉĄƚĞŬ ƵǌĂǀƎĞůŝ
ĂŬĐşĐŚ ďƵĚĞ ŽŵĞǌĞŶĂ ŵĂǆŝŵĄůͲ ƉƌŽǀŽǌŵĢƐƚƐŬǉĐŚůĄǌŶş͘EĂǌĄŬůĂĚĢŬƌŝǌŽͲ

Úøady
jƎĂĚǇďƵĚŽƵƉƌŽǀĞƎĞũŶŽƐƚŽƚĞǀƎĞŶĠ
ũĞŶϮĚŶǇǀƚǉĚŶƵǀǎĚǇŶĂϱŚŽĚŝŶ͘

ǀĠŚŽŽƉĂƚƎĞŶşũĞƉĂŬƚĂŬĠǌĂŬĄǌĄŶǀƐƚƵƉ
ŶĂǌŝŵŶşƐƚĂĚŝŽŶǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ƌƵƓĞŶŽũĞ
ƌŽǀŶĢǎ ďƌƵƐůĞŶş ǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ ŝ ŽƐƚĂƚŶş ƉƌŽͲ
ŶĄũŵǇ ůĞĚŽǀĠ ƉůŽĐŚǇ͕͞ ƐĚĢůŝů sĞēĞƌŶşŬƵ
sůĂĚŝŵşƌWƌƽƓĂ͕ũĞĚŶĂƚĞůŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀǇ
WƌŽƐƚĢũŽǀ͘
2EFKRG\DVOXzE\
s ŽďĐŚŽĚĞĐŚ Ă ƉƌŽǀŽǌŽǀŶĄĐŚ
ƐůƵǎĞď ƐĞ ŵŽŚŽƵ ǌĄŬĂǌŶşĐŝ ǌĚƌǎŽǀĂƚ
ǀĞ ƐŬƵƉŝŶĄĐŚ ŶĞũǀǉƓĞ ƉŽ Ϯ ůŝĚĞĐŚ͕
ŶĂǀşĐ ĂůĞƐƉŽŸ ǀĞ ĚǀŽƵŵĞƚƌŽǀǉĐŚ
ƌŽǌĞƐƚƵƉĞĐŚ͘ sǉũŝŵŬƵ ŵĂũş ƐƚĞũŶĢ
ũĂŬŽ Ƶ ƐƚŽůƵ ǀ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐşĐŚ ēůĞŶŽǀĠ
ũĞĚŶĠ ĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͘ WƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞůĠ
ŽďĐŚŽĚŶşĐŚ ĐĞŶƚĞƌ ŵƵƐĞůŝ ǀǇƉŶŽƵƚ
ďĞǌĚƌĄƚŽǀĠ ƉƎŝƉŽũĞŶş Ŭ ŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͕
ĂďǇ ƐĞ ǀ ŶŝĐŚ ŶĞƐŚůƵŬŽǀĂůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ
ƐƚƎĞĚŶşĐŚƓŬŽů͕ŬĚĞďǇůĂǌƌƵƓĞŶĂƉƌĞͲ
ǌĞŶēŶşǀǉƵŬĂ͘

řádková inzerce / vzpomínky
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KOUPÍM

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

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

Sháním pro svou rodinu dům/chalupu
s pozemkem nebo jen pozemek.
Tel.: 737 827 329
Pronajmu byt 1+ 1 v Prostějově.
Nájemné 5000 Kč + inkaso. Ne RK.
Tel.732 548 756
Koupím chatu - chalupu do 30 km od
PV. Děkuji za nabídku .
Mobil: 732 116 877

www.vecernikpv.cz

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

Dne 16. října 2020
by se dožil 90 let
pan Petko SLAVO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Pronajmu pěkný cihl. byt 2+1 v PV
Západní ul., T: 602775607
Pracuji v PV a sháním byt 2+1 nebo 1+1.
Tel.: 605 011 594
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.

Pronajmu byt 1 + 1 ulice Krasická.
Nájemné včetně inkasa 7600 Kč.
Možnost garáže. Tel.: 775 187 623.
Hledám krátkodobý pronájem po dobu
rekonstrukce domu jaro 2021 nejlépe
Kostelec a okolí. Tel.: 605 363 821

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

SLUŽBY
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“ Jsme zde pro Vás 31 let.
„Tato služba je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
karmy PO-35 (Mora).
Tel.: 777 135 540, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 13. října 2020
vzpomeneme 12. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef MIKEŠ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie
a děti s rodinami.

Pondělí 12. října 2020

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

Dnes, tj. 12. října 2020
by se dožil 88 let
pan Miroslav JANČÍK.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina.

Věřím vám přátelé,
dnes už to vím, že v hrobě
hlubokém zbytečně spím.
Nebyl to osud, vesmír
či obloha hvězd, za vším
je ukryta hamižná lest.

Dne 16. října 2020
si připomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Roman ŠPALEK.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Nezapomeneme!

Dne 17. října 2020
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Ludmila NAVRÁTILOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 13. října 2020
si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Antonína JANÍKA
z Pivína.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkuje
manželka
a děti s rodinami.

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

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.
Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv.
Tel.: 606 166 853.

16011421482

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

Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
Během jednoho dne. RENOVACE
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov. VAN. Tel: 608 462 346
podlahy. Domamyslická 104, PV.
Vážení přátelé, prodejna IVKA,
www.stolarstvijancik.cz,
PLUMLOVSKÁ 21, Pv, nabízí pro své
Tel.: 604 820 358
zákazníky nový sortiment obuvi I NA
VELMI PROBLÉMOVÉ NOHY.
Pěstitelská pálenice
Velký výběr domácí obuvi, orto. panKostelec na Hané, Rynk 120
tofle, botasky s paměťovou pěnou
Příjem objednávek každou
a novou kolekci zimní obuvi.
středu od 15:00 – 18:00 hodin
POHODLÍ PRO VAŠE NOHY.
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
Tel.: 603 445 601
telefonicky nebo osobně.
V naší palenici kvasy nesdružujeme, pálíme od
FINANCE
50 l kvasu za přítomnosti zákazníka.
Poskytujeme poradenské služby
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
a uložení kvasu v našich prodejnách.
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel. 582 373 358
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dne 7. října 2020
jsme si připomenuli
3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil můj milovaný manžel
pan Petr BOUŠKA.
S láskou vzpomíná manželka,
syn Jarek, dcery Věra, Petra,
Jana s rodinami a vnuk Michal
s rodinou.

Zavzpomínejme
na naše blízké!
$oķ৴;fb৴m;fvol;b

Dnes, tj. 12. října 2020
si připomínáme 18. výročí úmrtí
pana Aloise RUDOLFA
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 16. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

v m-b1_vu71झ1_ĺ

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

m-v࣐0Ѵझh࣐

ƑƏƏࣂ

PØEDPLATNÉ
LEVNÌJI
STRANA 12

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

,-7;f|;

-ro_1_

Dne 14. října 2020
si s bolestí v srdci připomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie KIRCHNEROVÁ.
S láskou vzpomíná vnuk Roman
s rodinou a dcera Olga
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

VZPOMÍNKU

2007102112

Dne 10. října 2020
by oslavil 88. narozeniny
pan Jan THON z Prostějova.
Dne 5. ledna 2020
jsme vzpomenuli 26. výročí
jeho úmrtí.
Stále vzpomíná manželka Anna,
synové Petr a Jan, vnoučata
Žaneta, Lukáš, Terka.

m࢙lbķm;m-l;m࢙ķ
৴;v|࢙Ѵ;m;fvo

Dne 13. října 2020
uplyne již 25 let ode dne,
kdy tragicky zemřela
naše milovaná dcerka
Andrejka FORMÁNKOVÁ.
Vzpomínají rodiče.

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

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

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

Dne 13. října 2020
uplyne 8 smutných let,
co nás navždy opustila
paní Květoslava FILIPI
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera, syn, vnoučata
a rodina.

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes.
V uších stále zní ta bolestivá
slova, že jsi musela
navždy odejít.

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Antonín Kubíček 1927 Biskupice Úterý 13. října 2020
Jarmila Gričová 1949
Otaslavice Jaroslav Sedláček 1944 Slatinky 14.00 Obřadní síň Olomouc
Jana Andrlíková 1939
Prostějov Středa 14. října 2020
Libuše Nadymáčková 1934 Prostějov Dagmar Přikrylová 1945 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ing. Ladislav Kratochvíla 1931 Olomouc Jaroslav Blaha 1930 Stařechovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jana Nováková 1941
Ivaň
Alžběta Peková 1929
Smržice Renata Vymětalová 1971 KralicenaHané
Jiřina Krausová 1951
Prostějov Drahomíra Dvořáková 1930 Otinoves

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Růžena Ščuková 1952
František Krejčí 1940
Miloš Němec 1966

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Prostějov Úterý 6. října 2020
Maleny Růžena Ščuková 1952 Prostějov 11.00 kostel Brodek u Prostějova
Žešov úzký rodinný kruh

20090821393

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Kroupa 1953

Ivaň Jitka Valdová 1934

Prostějov
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PRAHA, PROSTĚJOV (Kateřina Beránková, tisková
mluvčí ÚP ČR) Vzhledem k aktuální epidemické situaci,
nově přijatým krizovým opatřením a v souladu s příslušným usnesením Vlády ČR upravuje Úřad práce ČR od
pondělí 12. 10. 2020 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.
V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců a současně všech klíčových činností,
zejména pak evidence uchazečů o zaměstnání, řádné výplaty
dávek a podpor, přistupuje Úřad práce ČR hned k několika
organizačním opatřením. Tím hlavním je úprava úředních
hodin. „Apelujeme na veřejnost, aby s našimi zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím
telefonu nebo provozovatele poštovních služeb. Současně
žádáme klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat
podání, která není možné zaslat elektronicky, okamžitě. Naši
zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé
případy ‚na dálku‘ a najít jiná vhodná řešení, bez negativních

dopadů na veřejnost,“ upozorňuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
Úřad práce ČR veřejnosti doporučuje, aby si v případě potřeby
osobního jednání domluvili termín dopředu. Případný vstup
do budov je veřejnosti povolen pouze za použití ochranných
prostředků dýchacích cest a platí to i tehdy, když klient bude
chtít odevzdat žádosti a další podklady na podatelně.
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
https://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. Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránky pro příjem podání umístěné obvykle
při vstupu do budovy příslušného kontaktního pracoviště ÚP
ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách (https://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).
Od pondìlí 12. 10. 2020 budou následující:

2QPF÷NÊ
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8:00 - 13:00 hodin
PCQDLGFP¾PÊ
8:00 - 13:00 hodin
PCQDLGFP¾PÊ
PCQDLGFP¾PÊ
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

20100911580
20092411492

20100811575

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

2007162118

Pozice

2007162117

16. ØÍJNA V 10.00 HODIN

Pondělí 12. října 2020

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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

UZÁVÌRKA
JE V PÁTEK

www.vecernikpv.cz

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchaři
17 300-18 800 Kč jednosměnný
střední odborné
AGEL, Prostějov
Stavební dělníci
17 800 Kč
pružná prac. doba střední odborné
X Factor CZ, Prostějov
Asistenti pedagoga
23 590-29 970 Kč jednosměnný
ÚSV
ZŠ a gymnázium Konice
Pracovníci ostrahy
18 000-22 000 Kč nepřetržitý
střední odborné
NOKIKA, Kralice n. H.
Řidiči autobusů
33 000-46 000 Kč pružná prac. doba základní+praktické
FTL, Prostějov
Stavbyvedoucí střech 30 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
GRÉZA, Vrahovice
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.

20100811571

20100911587

20100811574

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 12. října 2020
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Cyrila Boudy
Renáta BENEŠOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává:VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na koncert skupiny Arakain.

I jedenačtyřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 15. 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
Michal David
Jaroslav VEČERKA, Držovice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
S REMI SPORTEM
Marie HONOVÁ, Otaslavice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby centra.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 4, 8, 1
Věra KOCOURKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK kávy v hodnotě 400 Kč
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ať je podzim nebo zima v ponožkách je fakt prima
Eliška ZAJÍČKOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ na sortiment v celkové hodnotě 400 Kč.

20073161194

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

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

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČNþ

SUDOKU Svatby

OSMISMĚRKA

na zámku

NOVÝ ... ROK

J(¤AęéH=B7$7B®
Zámek
v Náměšti na Hané
je vhodným místem
pro romantickou svatbu.
Nabízí překrásné prostory
pro jednu z nejdůležitějších
událostá ve vašem životě.

LYŽAŘ, SPOT, KŘEN, OTOV, KASY, CHAOS, ŽRÁT, SLÁĎ, ETIK, KOMPAS,
SNÁŘ, LÝKO, ELMAR, OKOL, ŽUMPA, ŠÍŘE, JAPONEC, LESÁK, VEKY,
LANO, ŠANSON, VLÁKNO, ZOEA, LATA, ŘEKY, PROUD, ÁMOS, FIAT,
STYKY, KVAPEM

%R.
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20050760687

tel.:585 952 184,
mob.: 737 291359
www.zamek.namestnahane.cz
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili hrdinu nedávného prostějovského challengeru Moneta Czech Open, který jako hráč
TK Agrofert Prostějov využil znalosti místních kurtů…
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zveme vás...

TIP

www.vecernikpv.cz
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DEN ZEMĚ

KDY: SOBOTA 17. 10. 2020, 9:00 DO 12:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV

Bude nebo nebude? Až dnes bude definitivně potvrzeno, zda-li se v letošním roce uskuteční den věnovaný
Zemi. Proběhnout má v netradičním čase až v říjnu
proto, že na jaře byl poprvé odložen z důvodu koronavirové pandemie. Stejný osud jej ovšem může potkat
i tentokrát. Jestli tedy na ekojarmark a aktivity pro děti
i dospělé alespoň v omezené podobě, nebylo v době
uzávěrky jasné. Pokud by se tak stalo dozvíte se během
sobotního dopoledne zajímavé informace o přírodě
i o našem městě.
Ekologicky motivovaná akce pořádaná každoročně v dubnu byla letos přesunuta do náhradního termínu na 17. října. Pro návštěvníky sobotní akce má být připravený bohatý
program, který je kvůli opatřením proti šíření koronaviru
lehce pozměněn. „Jestliže se Den Země uskuteční, proběhne trochu jinak, než jsme z předchozích let zvyklí. Bohužel
letos nebude žádný kulturní program, aby se nám tam lidé
moc neshlukovali. Jedeme prostě v tom, co je teď aktuálně
povolené,“ prozradila Večerníku Petra Floderová, vedoucí
pořádajícího Ekocentra Iris Prostějov. „O uspořádání akce
budeme jednat v pondělí (tj. dnes – pozn.red.) s prostějovským magistrátem,“ dodala v pátek odpoledne s tím, že maximální počet lidí na jednom místě by byl dvacet.
Co vše byste mohli vidět? Tradiční jarmark, na který jsou
lidé zvyklí, by mohl nabídnout řadu produktů. „Stánky se
zdravou výživou, přírodní kosmetikou, ručně vyráběnými
věcmi, s kreslenými kamínky nebo s oblečením pro děti,
dále stánek Českého svazu ochránců přírody a nachystaná
bude i výstava o přírodě,“ plánovala Floderová. Pro malé, ale
i velké bude připraveno mnoho činností týkajících se přírody. „Aktivity pro děti a dospělé budou, ale spíše formou
takových hledaček. Nebudou to klasické úkoly, jak je známe, z toho důvodu, aby se nám lidé moc nekumulovali. Zájemcům
dáme úkoly a oni půjdou někam pryč si sami něco hledat, například různá domovní znamení. Pošleme je také do parku, aby si
tak obešli ty nejvýznamnější stromy, které označíme,“ nastínila své představy vedoucí Ekocentra.
Organizátoři připravili program, který osloví každého, proto si tuto sobotu udělejte čas a zajděte na prostějovské náměstí. Potvrzení o konání akce vám přinese server www.vecernikpv.cz.

RNÇQNR

$9»67$9<
aneb,
co se kde
děje…
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

do 31. října
JIŘÍ VALTR: INVENCE
výstava prostějovského výtvarníka, autor
představuje tvorbu uplynulého roku
(galerie Na Půdě)

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov

do 30. října
LUKÁŠ KOVÁČIK: ORGANICKÉ
ZAHRADY
výstava děl malíře a absolventa Fakulty
umění v Ostravě
ATELIER INTERMEDIA II AVU:
SEBEVĚDOMÍ JE POLITIKUM
výstava studentů Akademie výtvarných
umění v Praze (v omezeném režimu 2
nespecifikovaných dnů)
;

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov

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

www.vecernikpv.cz

Pondělí 12.října 2020

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

* v úterý 13. října od 17.00 do 19.00
hodin se uskuteční kurz o výchově
dětí RODIČEM VE 21. STOLETÍ,
na programu je 4. lekce: Dítě a rizika
informačních technologií – L. Poskočilová M. A.
* ve středu 14. 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.
* ve čtvrtek 15. října od 17.00 do 19.00
hodin je na programu ojedinělá akce
UKRAJINSKÁ KUCHYNĚ
– ČINACHY A PIROHY
* v pátek 16. října od 9.00 do 11.45
hodin se koná KURZ CVIČENÍ RODIČŮ S BATOLATY + VOLNÁ
HERNA
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov

* ve středu 14. října se od 6:30 hodin koná vycházka RAČÍ ÚDOLÍ.
Společně se projdeme kolem zámku
Jánský Vrch, najdeme studánku u kaple sv. Antonína, užijeme si vyhlídku
na Čertových kazatelnách, prozkoumáme zachovalou zříceninu hradu
Rychleby a navštívíme Račí údolí se
zrekonstruovanou budovou Tančírny.
Ráno sraz na hl. nádraží v 6:20 hodin
a odjezd vlakem v 6:35 do Javorníku,
návrat proběhne asi v 17:30. Délka
trasy 10 km.
* v pátek 16. října se od 16:00 hodin je
na programu VYVĚŠOVÁNÍ BUDEK
NA HLOUČELE
* v sobotu 17. října se na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově koná osvětová
akce u příležitosti oslav DNE ZEMĚ
spojená s ekojarmarkem

RÙZNÉ...

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s. Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má
změněnou provozní dobu: úterý od
8:30 do 11:30, středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
008 095, 724 706 773
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální
péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.0016.30, čtvrtek 9.00-12.00 hodin.

KDE SE CO DÌJE?
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INOVACE WEBOVÝCH STRÁNEK
nejčtenějšího regionálního periodika se přiblížila

WWW.VECERNIKPV.CZ V NOVÉM HÁVU

ČEKÁ VÁS…
LEPŠÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE
T[EJNGLwÊRąKRQLGPÊKPCéÊV¾PÊUVT¾PGM
MXCNKVP÷LwÊXGT\GRTQOQDKN[CVCDNGV[

JEŠTĚ KVALITNĚJŠÍ NÁPLŇ
PQXÆTWDTKM[GZMNW\KXPÊVGZV[RąÊOQRTQYYYUVT¾PM[
XKFGQTGRQTV¾åG\GXwGEJMQWVčTGIKQPW
TQ\U¾JNGLwÊHQVQICNGTKGPGLGP\GXwGEJCMEÊCURQTVQXPÊEJWF¾NQUVÊ

PROHLOUBENÍ SLUŽEB
OQåPQUVQFD÷TWPQXKPGMRąÊOQFQGOCKNQXÆUEJT¾PM[
X÷VwÊRTQRQLGPÊUGUQEK¾NPÊOKUÊV÷OK (CEGDQQM+PUVCITCO
OQåPQUVXNCUVPÊJQRQFÊNGPÊUGVXQTD÷UVT¾PGM

Průměrná návštěvnost je 20 000 týdně. Děkujeme vám a chceme víc!

Startujeme 29. října
přesně
v 10.10 hodin 2020
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RYCHLE DO SERVISU
ƔƔ Zimní období si blíží a s nimi změny na silnicích. Tři tematické strany
AUTO-MOTO vám napoví, jak na to...
strany 30-32

zjistili jsme

KANÁR NA SLOVÁCKU

ƔƔ Fotbalisté Prostějova se do osmifinále MOL Cupu nepodívaj, na
Slovácku utržili direkt v podobě půlstrana 35
tuctu zářezů
Foto: Martin Zaoral

Alespoò jedna akce
k pøipomenutí 630 let
SRYÙvHQÉ3URVWÈMRYD
QDPÈVWRSUREÈKOD
strana 28

&! *+12é0+1
ƔƔ První polovina letošní sezóny v raftingu nestála vinou koronaviru za nic,
ta druhá byla ze závodního hlediska
poměrně nabitá, byť výhradně tuzemskými soutěžemi. Obsáhlé ohlédnutí za
vyvrcholením roku 2020 v podání Raft
Teamu Tomi-Remont Prostějov vám
přineseme v příštím vydání Večerníku.

Foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Přišlo, co při pohledu na fotbalovou tabulku asi přijít muselo. Kralice na Hané minulý týden odvolaly trenéra Petra Gottwalda.
Sedmačtyřicetiletý hrající trenér nedokázal během této sezóny s Kralicemi
na Hané vyhrát ani jednou, v devíti jím odkoučovaných zápasech dosáhl
mančaft jen dvou bodů. A je beznadějně poslední. „Sám jsem měl myšlenky
na rezignaci. Nejsem ale člověk, který by utíkal z boje,“ uvedl Petr Gottwald.
Nakonec však vedení kralického fotbalu po změně samo sáhlo.

Chovatelé ukázali
NXGUQiĀH

ƔƔ Generál Josef Duda se stal čestným
občanem města Prostějova in memoriam. V úterý 6. října předalo na radnici vedení města rodině generála Josefa Dudy
čestné občanství.
ƔƔŠedesát let uplyne v sobotu 17. září
od narození Jana Danečka staršího, prostějovského hokejového rodáka, hráče
Havířova a otce známého brankáře
Lukáše Danečka.
ƔƔ Projekt cyklostezky Romže, která má propojit Konici s Kostelcem na
Hané, fakticky tedy i s Prostějovem
oživl. Minulý čtvrtek byla podepsána
smlouva o spolupráci mezi všemi dotčenými obcemi a soukromými majiteli.
Více čtěte v příštím čísle!
ƔƔ Florbaloví žáci FBC Playmakers
Prostějov mají za sebou po znovuzaložení družstev první zápasy. Bohužel jak
mladší, tak starší žáci zatím bodový zisk
neslavili. V zápasech s Přerovem a poté
s Jeseníkem padli po výsledcích 4:20
a 3:10.

Foto: Michal Sobecký

africké racky
DVWRYNXXåiNţ
REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 29

KORONA VE SPORTU

ƔƔ Jak snáší prostějovské týmy vládní stopku nařízenou kvůli zhoršující
se epidemiologické situaci?
strany 40-41

„Metle“ vzpomínaly
na slavného rodáka
OTASLAVICE Psal se 8. říjen
1940, kdy se v Anglii z nezjištěných příčin zřítil letoun nejslavnějšího otaslavického rodáka Josefa Františka. Ve čtvrtek
tomu tak bylo přesně 80 let
a v Otaslavicích si tohle smutné
výročí připomněli ve velkém.
Navíc 7. října mohly slavit výročí narození jednoho z nejlepších
letců Royal Air Force (RAF).
I když spousta pozvaných hostů
z důvodu pandemické situace
musela pozvánku odmítnout,

uplynulou sobotu ani tak nechyběly velmi vzácné a významné
osobnosti v čele se senátorkou
Jitkou Chalánkovou. Kromě
toho vyšlo i počasí, takže se
všichni přítomní mohli kromě
památky podívat také na průlet
dvou letounů JAS 39 Gripen,
které dostaly speciální výjimku
a letěly pouhých sto padesát metrů nad obcí na jihu Prostějova.
(jaf)
podobnou reportáž
připravujeme do příštího čísla
2CO¾VMW NGVGEMÆJQ GUC DKVX[
Q$TKV¾PKKWEVKNVCMÆéNGPMT¾NQX
UMÆJQNGVGEVXC,COGU0KEQNU
2x foto: Jan Frehar

PROSTĚJOV Pořádně silné kokrhání se o víkendu ozývalo z chovatelského areálu v Plumlovské
ulici. Důvod byl nasnadě, chovatelé ze zdejší základní organizace pořádali přehlídku toho nejlepšího, co se na Prostějovsku i v jeho blízkém okolí podařilo odchovat. Ukázka byla přitom velice
pestrá, kromě králíků totiž chovatelé vystavovali holuby, husy a slepice. U vchodu do zastřešené
(sob)
ƔƔ Uplynulou sobotu 10. října se části zase nechyběly ovce kamerunské. Na to se Večerník musel přijet podívat!
v Plumlově uskutečnily Lukostřelecké
oddílové přebory +Beďa Cup 2020, kterých se nakonec zúčastnilo pět střelců.
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'ĨġtQ3URVWĨMRY
10:6

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
9iĖD)UDQWLãHN3HNiUHN'DYLG3DO\]D/XNiã%H]EUDGLFD
1HPDQMD)HãWU/XNiãâDQWHOM/HRQ.OHSDþ$GDP.OHSDþ
(ULNâWČSiQ'RPLQLN'RKQDO3DYHO.RXĜLO5DGRYDQ
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

5R]KRGÿt+UXãD3HWU
.DUD¿iW0HOLFKiUHN
'LYiFL 0

-HGQRWOLYpYëVOHGN\
YiKRYiNDWHJRULHGRNJ=DULSRY±$SHU\DQ
 QDERG\ YiKRYiNDWHJRULHGRNJ
QHREVD]HQR REČPD WêP\ YiKRYi NDWHJRULH
GRNJ.DUYiQHN±%DOiå QDERG\ 
YiKRYiNDWHJRULHGRNJ7\LW\V±%HUiQHN
 QDERG\ YiKRYiNDWHJRULHGRNJ
.OLNDU±*DQRãND QDERG\ YiKRYiND
WHJRULHGRNJ+RĜHMãHN±0XåtN QD
ERG\ YiKRYiNDWHJRULHGRNJ7UXVK±-iQ
 UVFYHNROH YiKRYiNDWHJRULHQDG
NJ.RODĜtN±=DMtF QDERG\ 
6XSHUYL]RU%URåHN
5R]KRGÿt3OtYDâPtG)iEHU1RYRWQê
'LYiFL 100
'RVDYDGQtYëVOHGN\²NROR
%&'7-3URVWčMRY²3DEOR%R[LQJ3O]Hė
6.36HYHUÒVWtQDG/DEHP±%&$UPH['ČþtQ

'DOätYëVOHGN\NROD
%R[7HDP'XEQLFDQDG9iKRP±6.36HYHU
ÒVWtQDG/DEHPRGORåHQR
3UĥEčæQiWDEXOND
'ČþtQ
  
 
3URVWČMRY   
 
ÒVWt
  


3O]HĖ
  
 
'XEQLFDMHãWČQHDEVROYRYDODåiGQê]iSDV

´+RVWpY\KUiOL]DVORXæHQč
E\OLRNRXVHNOHSät´
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR
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Foto: BK Olomoucko
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/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²'UDFL3$56ãXPSHUN
Branky: &KOiQ -DQGXV+UGLQND 0Ui]HN 9DFKXWND %DUWRã 7.DXW
0Ui]HN  ±  -DURã 6SUDWHN *HZLHVH   *HZLHVH .UHMþLĜtN .DEHOND  
.UHMþLĜtN 7.UiO:HLQWULWW 7.UiO %HUQRYVNê.DEHOND 6WĝHO\QDEUDQNX
5R]KRGÿt'ČGHNâXGRPD±.RPtQHN%ODåHN9\ORXÿHQt9\XæLWt2VOD
EHQt'LYiFL 0.
Foto: Michal Sobecký

ãNRGDæHMVPHQHPčOLRSiUPLQXW
QDYtF
7RPiã'57,/REUiQFH-HVWĜiEĤ
VWUDQD

6HVWDYD3URVWčMRYD

'RKUiYND  NROD: 3ĝHURY  9UFKODEt
NRQWXPDþQČ QHRSUiYQČQêVWDUWKUi
þH .DFHGWO 3ě(   /LWRPčĝLFH  .DGDė
RGORåHQR  7ĝHEtÿ  )UëGHN0tVWHN RG
ORåHQR
'RKUiYND  NROD: .ODGQR ² 3ĝHURY 
    %UDQN\  )U\H 5DþXN
+ODYD   3LWXOH *XPDQ 5DþXN  
3LWXOH *XPDQ / 'RXGHUD  ±  .XEHã
'RVWiOHN +HMFPDQ 5ýHUQê6VV 
'LYiFL 0.
'RKUiYND  NROD: %HQiWN\ Q- ² .ROtQ
  %UDQN\+UDEtN
- 9ODFK 7 +DQRXVHN 0 =DFKDU  
$XEUHFKW +UDEtN3.UHMþt 7+DQRX
VHN -9ODFK$'ORXKê 1DMPDQ 0
=DFKDU - 9ODFK  ±  +XVD -DQNRYVNê
.XNOD   = .UiO âDIUiQHN   âDIUi
QHN +XVD   6WHKOtN âDIUiQHN +XVD 
'LYiFL 1
'RKUiYNDNROD: 3ĝHURY²6ODYLD3UD
KD  %UDQN\7'ROH
åDO ).UiO3ãXUQê 'RVWiOHN 3ãXUQê
+UDEDO   'RVWiOHN ) .UiO 6VV  
'RVWiOHN ) .UiO  ±  .DIND 9DPSROD
âPHUKD %XFKWD âPHUKD 'LYiFL 0
'RKUiYND  NROD: 3RUXED ² 6ODYLD
3UDKD  %UDQND.DIND
-1RYiNâPHUKD 'LYiFL 1
9. kolo:

3URVWĨMRYðXPSHUN 3:4
YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\ 9.kola: )UëGHN0tVWHN ²
9UFKODEt  %UDQN\5
9HVHOê +UDFKRYVNê   0LNXOtN .RIURĖ
âHGLYê   5 9HVHOê .OLPãD 7RPL  ±
 0DWêV 0UĖD - 0RQtN   0UĖD )
0RQtN   &KUWHN +HĜPDQ /LQKDUW  
1RX]D 1LNR 3DXORYLþ   3DXORYLþ 3R
FKREUDGVNê 0 .UDWRFKYLO  'LYiFL   /L
WRPčĝLFH².ROtQRGORåHQR -LKODYD²3ĝH
URYRGORåHQR 7ĝHEtÿ².ODGQRRGORåHQR 
6ODYLD3UDKD²+DYtĝRY 3RUXED²9VHWtQ
RGORåHQR %HQiWN\Q-²6RNRORYRGORåH
QR ÓVWtQ/².DGDėRGORåHQR
NROR:

9UFKODEt3URVWĨMRY
2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Branky:  +HĜPDQ 1RX]D   +HĜPDQ
2OLYD &KUWHN   &KOiQ 2XĜDGD 1RYiN 
0DW\iã +UGLQND 9DFKXWND 0Ui]HN
%DUWRã äiOþtN .DXW%DUWRã äiOþtN
5R]KRGÿt 3HãLQD ýiS ± 0DãWDOtĜ 3H
FKiQHN9\ORXÿHQt9\XæLWt2VOD
EHQt'LYiFL 0.
6HVWDYD 9UFKODEt 6RXNXS ± /LQKDUW
2OLYD-0RQtN1LNR%ODåHM-LUNĤ.\QþO±
+HĜPDQ&KUWHN1RX]D±.UDWRFKYLO3RFKR
EUDGVNê3DXORYLþ±0UĖD8UEDQ)0RQtN
±+R]iN0DWêV&KDOXSD
7UHQpĝL9iFODY%DćRXþHND-LĜt0DOLQVNê
6HVWDYD 3URVWčMRYD %OiKD ± 0DW\iã
3ČQþtN 'UWLO 3LHJO +UGLQND 6WDQČN ±
0Ui]HN %DUWRã 9DFKXWND ± 0RWORFK .DXW
+UQtþNR ± äiOþtN &KOiQ -DQGXV ± 2XĜDGD
1RYiN-DQHþHN
7UHQpĝL-LĜtâHMED,YR3HãWXND

D-LĜt9\NRXNDO

.RQHÿQčMVPHGREUëYëNRQ
YHQNX]~URÿLOLLYëVOHGNRYč


-LĜtâ(-%$NRXþ-HVWĜiEĤ
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'DOätYëVOHGN\.kola:.ROtQ².DGDė
    %UDQN\  -DQNRYVNê =
.UiO .XNOD   .XNOD -DQNRYVNê âDIUi
QHN ±==DEORXGLO 0RURQJ+RPHU 
= =DEORXGLO 6XUVRY   .RWWHN $FKPH
ĢMDQRY  'LYiFL   ãXPSHUN ² %HQiWN\
Q-      %UDQN\  -DURã
%HUQRYVNê*HZLHVH 0LOIDLW .DEHOND 
±0=DFKDU 7+DQRXVHN1DMPDQ 
âWLELQJU 0 =DFKDU   7 +DQRXVHN '



%OiKD±3LHJO6RYD'UWLO6WDQČN+UGLQND3ČQþtN±äiOþtN%DUWRã9DFKXWND±
0Ui]HN7.DXW+UQtþNR±7-DQGXV&KOiQ01RYiN±2XĜDGD0RWORFK:iJQHU
7UHQpĝL-LĜtâHMEDD,YR3HãWXND

4

6HVWDYDãXPSHUND

3HNVD±*HZLHVH.DEHOND:HLQWULWW1HSRNRMěH]iþ'RVHN9ČQWXV±-DURã
0LOIDLW3.UDWRFKYtO±.UHMþLĜtN7DGHiã.UiO%HUQRYVNê±.XþHUD6SUDWHN.Uþ±
8KOtN+URFK
7UHQpĝL0DUWLQ6RERWND

HOKEJ
&+$1&(/,*$

3

âSDþHN 0 =DFKDU  'LYiFL   )UëGHN
0tVWHN².ODGQR  %UDQ
ky:  âHGLYê 0LNXOtN   âHGLYê 
7RPL 3HWHUHN59HVHOê ±)U\H 3OH
NDQHF 3LWXOH *XPDQ5DþXN )U\H
*XPDQ5DþXN 3OHNDQHF +ODYD 
5DþXN )LOLS  'LYiFL  )UêGHN0tVWHN±
.ODGQR  6RNRORY²ÓVWtQ/RGORåHQR
3ĝHURY²7ĝHEtÿRGORåHQR 9VHWtQ²-LKODYD
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6ODYLD3UDKDRGORåHQR
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6RXWČåEXGHSR]DVWDYHQDQHMPpQČQDWêGQ\

5. kolo:

VOLEJBAL
5. kolo:

3URVWĨMRY/LEHUHF
RGORÿHQR
6:3 (2:2 - 3:1 - 1:0)
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6RXWČåEXGHSR]DVWDYHQDQHMPpQČQDWêGQ\

'DOät YëVOHGN\  NROD )UëGHN0tVWHN 
ãWHUQEHUN      1HMYtFH ERGĥ
6WDĖNRYiâQHOO\RYi0LWUHJDRYi:DQ
F]\NRYiD+HUGRYiSR/iWDORYi 2O\PS
3UDKD  9. %UQR      1HMYtFH
ERGĥ .RFPDQRYi+DYOtþNRYi  %RXãNRYi
+RGDQRYi0LN\VNRYiâLUĤþNRYi
0DUNRYi 2VWUDYD3ĝHURY 
 1HMYtFHERGĥäDUQRYLFNiâWUERYi
.DOXVNRYiD=HPDQRYiSR3ROiãNRYi
.RWODERYi'LDWNRYi
'RKUiYND  NROD ãWHUQEHUN  2ORPRXF
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35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
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5R]KRGÿt %HþLþND D +RUiN 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\'LYiFL 0.
1HMYtFEUDQHN.XĝLPL9ýHUPiN-ýHUPiN
D&KêOHN
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+UXEê/DPSORWD±
0LNXOND-XUHþND2UGHOWâHVWRĜiG.RVLQD
-XUDýLåPiULN%HþLþND-XUtN01HYUOê
7UHQpĜL7RPiãýHUQtþHND'DYLG-XUHþND

´=DFHOë]iSDVVHXUÿLWč
QHPXVtPHVW\GčW”


7RPiãýHUQtþHNNRXþ3URVWČMRYD
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+ROHñRY.RVWHOHFQ+
RGORÿHQR

'DOät YëVOHGN\  NROD ,YDQþLFH  2ORPRXF 
-XOLiQRY$%RLKXQLFHÒMH]GX%UQD7HO
QLFHRGORåHQR9HONp0H]LĜtþt0DORPČĜLFH%RGORåHQR
3UĥEčæQiWDEXONDSRQH~SOQëFKNROHFK
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6RXWČåEXGHSR]DVWDYHQDQHMPpQČQDWêGQ\

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

Už 29. října 2020

Petra
Kvitová
byla
krůček od grandslamového
FINÁLE
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Na třetí
grandslamový titul Petra Kvitová
nedosáhla, přesto postupem do
semifinále vyrovnala své dosavadní maximum na French Open. Ve
dvouhře zůstala z českých zástupců ve dvouhře poslední, než ji vyřadila Sofie Keninová ze Spojených
států amerických.
Zkušená tenistka si až do semifinále držela vysokou úroveň své hry
a na nepříliš oblíbeném povrchu
držela šanci na celkové vítězství.
Proti Keninové tak kvalitní výkon
nezopakovala, navíc se prala i s nepříznivým počasím. „Byly to abnormální podmínky, vítr se strašně

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

7. kolo:

33:28 (14:13) Olomoucko - USK Praha
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 9VHWtQ

 3ĜHURY

 .3URVWčMRY 
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8QLþRY




HÁZENÁ

DIVIZE skupina E

%UDQN\ 3URVWčMRYD  6PLþND +pO  
(OVQHU +pO   )RMW = .UQiþ 5R]KRGÿt
+iOD 3DYHO +iOD 9ODGLPtU 9\ORXÿHQt 
9\XæLWt  6WĝHO\  2VODEHQt 
'LYiFL 0.
6HVWDYD 3URVWčMRYD .UiWNê  :HLGLQJHU  
%H]RXãND9DãXW+pO6PLþND(OVQHU)RMW0
ġXLN)RMW=.RQHþQê.UQiþ2ãĢiGDO7UQHþND
0DĢFKD1RYiN.RXĜLO 7UHQpU0DUHN9OþHN
'DOät YëVOHGN\  NROD .UQRY  'RPDVODYLFH
3ĜHURY2UORYi8QLþRY=OtQRGORåHQR
9VHWtQ  âXPSHUN RGORåHQR 2ORPRXF  7ĜLQHF
RGORåHQR

Å.RQHÿQp VNyUH QHRGSRYtGi
WRPXMDNFHOë]iSDVY\SDGDO´

otáčel, to pro můj tenis není zrovna
dokonalé. Ale Sofia hrála skvěle,
byla lepší hráčkou. Snažila jsem se
bojovat o každý bod, čekat na šance, kterých pár přišlo, ale ona se pohybovala velmi dobře, zasloužila si
vyhrát,“ uznala Kvitová.
Postup do semifinále však brala
dvojnásobná vítězka Wimbledonu
jako skvělý úspěch. „French Open
nikdy nebyl můj silný grandslam,
takže jsem semifinále nečekala. Třetí titul mi zatím není souzený. Budu
makat dál, třeba to jednou vyjde,“
poznamenala Kvitová, která porážku brala s nadhledem. „Po všem, co
jsem prožila, už jsem vůbec tenis
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 YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\7. kola: 6YLWDY\+UDGHF.UiORYp
  1HMYtFHERGĥ0DWČM
6YRERGD0DUNRD%XMQRFKSR6WDPHQNRYLþ
6HGPiN/RãRQVNê 1\PEXUN2SDYD
  1HMYtFHERGĥ3UH
ZLWW+UXEDQ'DOWRQâLĜLQDâYDGUOtN
*QLDGHND-XUHþNDSR %UQR3DUGXELFH
 1HMYtFHERGĥ3XUãO%i
OLQW)DUVNê0LFKDO6YRERGD9\RUDO
6ODQLQD .ROtQÓVWtQDG/DEHPRGORåHQR 
'čÿtQ2VWUDYDRGORåHQR

NROR

ÔVWtQ/2ORPRXFNR


RGORÿHQR

'DOätYëVOHGN\. kola: 1\PEXUN3DUGXELFH
     1HMYtFH ERGĥ
3UHZLWW+DUGLQJD'DOWRQSR6ODQLQD
'XQDQVD0LFKDO6YRERGDSR 6YLWDY\.R
OtQ  1HMYtFHERGĥ
:HOVFKD06HKQDOSR3UROHWD:DOODFH
D-HOtQHNSR6NLQQHU 'čÿtQ86.3UD
KD  1HMYtFHERGĥ
2âLãND3RPLNiOHNäLNOD5LNLþ
0DUHã26HKQDODâWČUEDSR 2VWUDYD
%UQRRGORåHQR.

SUĥEčæQiWDEXONDSRQH~SOQpPNROH

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

KORFBAL
683(5/,*$

9ëVOHGN\]iNODGQtÿiVWL
<NCV¾UMWRKPC
+PHKPKV[6GCOt6CNGPV7.KQPU  ))
<PQLGOUMÆXQMWTM[t2QNUMQ  ))
<PQLGOUMÆXQMWTM[t+PHKPKV[6GCO  
))2QNUMQt6CNGPV7.KQPU  
))<PQLGOUMÆXQMWTM[t6CNGPV7.KQPU
  ))+PHKPKV[6GCOt2QNUMQ
   ))  2QąCFÊ  +PHKPKV[ 6GCO  DQFč
UMÐTG    2QNUMQ     <PQLGOUMÆ
XQMWTM[  6CNGPV7.KQPU  
/QFT¾UMWRKPC
%TQEQFKNGUt6CNGPV72CPVJGTU  ))
4CMGċ¾EKt6CNGPV72CPVJGTU  
))%TQEQFKNGUt4CMGċ¾EK  ))
2QąCFÊ%TQEQFKNGU  4CMGċ¾EK
 6CNGPV72CPVJGTU  
241)4#/2.#;1((
2TQUV÷LQXJCNC4)C<iO÷UVC28
XG5VWFGPVUMÆWNKEK t1&.1ä'01
2čXQFP÷ UQDQVC  ąÊLPC  JQFKP Q 
Cå  OÊUVQ <PQLGOUMÆ XQMWTM[ t 6CNGPV 7
2CPVJGTU  UGOKHKP¾NG +PHKPKV[ 6GCO t
4CMGċ¾EK  Q  Cå  OÊUVQ <PQLGOUMÆ
XQMWTM[ t 6CNGPV 7 .KQPU  UGOKHKP¾NG
%TQEQFKNGUt2QNUMQQCåOÊUVQ6CNGPV
72CPVJGTUt6CNGPV7.KQPU
2čXQFP÷ PGF÷NG  ąÊLPC  JQFKP Q 
OÊUVQHKP¾NG
0QXÆ VGTOÊP[ DWFQW UVCPQXGP[ RQFNG
\FTCXQVPÊUKVWCEG
<RTCXQFCLUVXÊéV÷VGPCUVTCP÷

nemusela hrát a Paříž jsem mohla
sledovat akorát v televizi.“
V semifinále dohrála také deblová
dvojice Barbora Krejčíková - Kateřina
Siniaková. Po porážce s párem Babosová - Mladenovicová ale české hráčky
cítily křivdu po jednom výroku britské
rozhodčí Alison Hughesové. Ta mylně uznala míč soupeřek, který přitom
skončil v autu. Stalo se to v klíčovém
okamžiku třetí sady. „Všichni viděli, že
TENIS
ten míček byl v autu. Úplně to zkazilo zápas. Byly jsme na vlně, soupeřky
å(1<
)5(1&+23(1
dělaly v té chvíli strašně moc chyb,“
'YRXKUD   NROR .YLWRYi   ± ýDQJ âXDM
zlobila se Krejčíková. Společně se Si- ýtQD    þWYUWÀQiOH .YLWRYi ± 6LHJH
niakovou utkání prohrála 2:6, 6:4, 5:7 PXQGRYi 1ČPHFNR 6HPLÀQiOH.YL
a do finále se nedostala.
(lv) WRYi±.HQLQRYi 86$ 

výsledkový servis
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SPOJENÉ KLUBY ČEHOVICE/HLUCHOV JSOU KRŮČEK

%UDQN\]SHQDOW\]SHQDOW\D.OLPHQW.D
GOHF  5HLQEHUN+DYOtN
5R]KRGÿt'HQHY±%DWtN%XUHã
åOXWpNDUW\0DUHþHN±0DWRXãHN
+UiQREH]GLYiNĤ

0

OD CELKOVÉHO TRIUMFU VE DRUHÉ OKRESNÍ LIZE MUŽŮ
(QVQ(%5NQX¾EMQ

6HVWDYD6ORYiFND
%DM]D±5HLQEHUN 3HUQLFD .DGOHF
+RIPDQQ'DQtþHN±6DGtOHN0DUHþHN
5H]HN +DYOtN1DYUiWLO .RK~W 
±+HOOHEUDQG .XEDOD ±.OLPHQW 
&LFLOLD 
7UHQpU0DUWLQ6YČGtN

6HVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD±0DFK\QHN 6XV %DOD%L
DOHN6HþNiĜ±0DWRXãHN.RSĜLYD 
2PDOH 6SiþLO-XUiVHN =DSOHWDO 
±âWHLJO 3tFKDO ±5ROLQF =LNO 
7UHQpU3DYHOâXVWU

Ä=iSDVMVPHQH]YOiGOLDQLKHUQČ
DQLGRVWDWNHPVHEHYČGRPt³ 3DYHOâ8675NRXþHVNiþND
strana 35

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

1. Hradec Králové
 äLåNRY
 /tãHĖ
 ÒVWtQ/
 'XNOD3UDKD
 -LKODYD
 &KUXGLP
 9DUQVGRUI
 3URVWČMRY
%ODQVNR
9ODãLP
7iERUVNR
9\ãHKUDG
7ĜLQHF
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6RXWČåEXGHSR]DVWDYHQDQHMPpQČQDWêGQ\
02/&83

NROR

6ORYiFNR3URVWĨMRY

6:0 (4:0)
více v hlavním kupónu

'DOät YëVOHGN\  NROD +UDGHF .UiORYp ²
3ĝtEUDP  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

Jeseník - Lipová

1:1 (1:0) PK 2:4

%UDQN\.ĜLYRKOiYHN±+UXãiN5R]KRGÿt
6HGOiþHN±3HWUiVHN%DãQêåOXWpNDUW\&HNX
UD.ĜLYRKOiYHN±0LODU.UiO'LYiFL 0
6HVWDYD /LSRYi +ROiVHN ± äLOND .UiO 0LODU
0XVLO ± +UDEiOHN 3DOOD  3HNDĜ  +RUiN
+UXãiN-DPULFK 3ĜLNU\O ±)LDOND
7UHQpU3DYHO0XVLO

Å6RXSHĝQiVWUiSLO
U\FKOëPLEUHMN\´


3DYHO5ģä,ý.$WUHQpU/LSRYp
strana 36

=iEíHK.UDOLFHQ+
1:1 (0:1) PK 5:4
%UDQN\äDQGD±9LQFRXUHN
5R]KRGÿt +DEHUPDQQ ± 3HUXWND 3HWUiVHN
åOXWp NDUW\  6PpNDO  0DLVWU\]VLQ 
6LWWD±%DUDQ'LYiFL 0.
6HVWDYD.UDOLF2E]LQD±+ODþtN-XUWtN5XV
1ČPþtN ± %DUDQ 'UDþND  *iERU  9LQ
FRXUHN %ODKRXãHN ± 9DORXFK  0HUWD 
&LEXOND
9HGRXFt-DQ.XEDOiN

Å3RGORXKpGREčNOXFL
MH]GLOLSRSUGHOL´

 -DQ.8%$/È.YHGRXFt.UDOLFHQD+DQp
strana 36

'DOätYëVOHGN\NROD0RKHOQLFH²/XWtQ
  &KUiVW -DNXE .UiþPDU 0DUWLQ /LWRYHO ²
9HONp /RVLQ\    [ 'UDJRQ 3HWU )LãDUD
-DQ-LQGUD0DUWLQãWHUQEHUN²%RKXėRYLFH
 .U\O3DYHOåHODWRYLFH²'RODQ\  
[ ýWYUWQtþHN 7RPiã [ .OLPHN 5RPDQ 'ORXKê
/XNiã ± 6WHMVNDO$OH[DQGHU 5DSRWtQ ² ÓVWt 
  3.  6FKHXWHU 'DYLG ± ýHUQRWVNê 3HWU
%URGHNX3ĝHURYD²0HGORY  6ORåLO$OIUHG
±ýLQNO3HWU6UGêQNR-DQ.RQHþQê9iFODY0LNXWD
7RPiã.ORV3HWU+RORXã-LĜt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 ÒVWt
      
 /XWtQ
      
 /LSRYi
      
 äHODWRYLFH
      
 9HONp/RVLQ\       
 /LWRYHO
      
 'RODQ\
      
 5DSRWtQ
      
-HVHQtN
      
0HGORY
      
%URGHNX3Ĝ       
0RKHOQLFH
      
%RKXĖRYLFH       
=iEĜHK
      
.UDOLFHQ+       
$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$´

NROR

.RQLFH+DçRYLFH 3:0 (2:0)
%UDQN\D.DPHQêâLUĤþHN5R]KRGÿt
ýDPSLãRYi±3HNiUHN6WORXNDOåOXWpNDUW\ 32.
+ODYLQND'RVWiO'LYiFL 0.
6HVWDYD.RQLFH+XĖND±/%tOê )%tOê 
5XV  5\S  3URFKi]ND  1HRUDO  'UHãU
±-.UiVDâLUĤþHN.RĜHQRYVNê3ČUXãND 
+ROXE ±.DPHQê-DãtþHN 3ĜtNRSD 
7UHQpU3HWU8OOPDQQ

Å2EUDQDMHQDäHYëVWDYQtVNĝtė´


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

'DOätYëVOHGN\NROD%RKGtNRY²1iPčäģ
Q+  âiUQtN3HWU5HLFKO/XNiã+ODYDWê
'DYLG±ětSD-DNXE&KYiONRYLFH²+OXERÿN\
   âWHIHN 5DGHN &LHVDULN )LOLS 7RPDQ
5DGLP±[$PEURå0DUWLQ*ROGVFKHLG2QGĜHM
.RUHF0LFKDHO&KRPRXWRY²0DOHWtQ  
[ .XEtþHN 0DUWLQ [ 9\EtUDO 7RPiã +ODYD
0LFKDO ± 0DUiN -DQ %čONRYLFH ² 7URXEHOLFH
  -XUHþND-LĜt3DVHND²2OHäQLFH
  %XFKWD 0LFKDO ± .RYiþ 0DUWLQ 3XFKU
5RPDQ =DSOHWDO 3DWULN 5ê]QDU 0LURVODY
/HVQLFH²ĜHWč]iUQD  âHEHVWD-RVHI
6HLGO'DQLHO.RQLFH²+DėRYLFH  [
.DPHQê5RPDQâLUĤþHN$GDP
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 .RQLFH
      
 0DOHWtQ
      
 +OXERþN\
      
 ěHWČ]iUQD
      
 /HVQLFH
      
 3DVHND
      
 &KYiONRYLFH       
 %RKGtNRY
      
 %ČONRYLFH/DãĢDQ\      
1iPČãĢQ+       
&KRPRXWRY       
7URXEHOLFH
      
+DĖRYLFH
      
60226,$7ĜÌ'$6.%
NROR 3OXPORY ² %HėRY    6FKOHKU
0LFKDO &KXGD 'DYLG .RMHWtQ ² 8UÿLFH   
3.'RþNDO0DUWLQ±âWČSiQHN5DGHN%čORWtQ
² 'XE Q0    /RãĢiN $OHã 1RYRVDG
$QWRQtQ 0XULQ 2QGĜHM ± .UHMþtĜ /XNiã YO  1RYp
6DG\Å%´²þHFKRYLFH  3.$QGUHHY
$GDP±+DORX]ND)LOLS2SDWRYLFH².RVWHOHFQ+
   9HVHOND -DNXE /XåQê 0LFKDO YO  ± [
3UHLVOHU'DYLG3DYOþHN-DNXE+).2ORPRXFÅ%´
²3URWLYDQRY  [1ČPHF(ULN[ýHUYHQND
3HWU 'HUFR -LĜt ± *UPHOD 0DUHN /LSQtN Q% ²
6ODYRQtQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %ČORWtQ
      
 1RYp6DG\       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 þHFKRYLFH       
 /LSQtNQ%       
 .RVWHOHFQ+       
 8UÿLFH
      
 %HĖRY
      
 'XEQ0
      
10. Slavonín
9 3 0 6 16:24 11 0
.RMHWtQ
      
3URWLYDQRY       
2SDWRYLFH
      
3OXPORY
      
%7ĜÌ'$6.83,1$Å$´
 NROR 2WDVODYLFH ² .OHQRYLFH Q+   
'UPROD 'RPLQLN âDWQê -DURVODY ± *UHSO 7RPiã
=ERĜLO 7RPiã 'UHNVOHU (ULN )U\V /XNiã +RUQt
0RäWčQLFH²ÓMH]GHF  [.DUDV)LOLS±3OFK
/XNiã-H]HUQLFH²7RYDÿRY  .XEHãD3DYHO
 .HMYDO 2QGĜHM =DWORXNDO 3HWU âWLPSO 3HWU 2WiKDO
/XNiã.RYDORYLFH²5DGVODYLFH  3.
=H]XOD=GHQČN9RMiþHN7RPiãäLGOtN'XãDQ±%DURW
-RVHI 6XFKRPHO 5RPDQ 6WUQDG )LOLS åHODWRYLFH
Å%´²0RVWNRYLFH  5\FKOtN'DYLG1ČPHF
3DYHO 0DFNRYtN 0LFKDO ± .D]GD 7RPiã 3LYtQ ²
9UFKRVODYLFH    [ .RQXSND /XNiã 9DOWU
3DYHO ± +UDGLO7RPiã +RUiN -DQ 7URXEN\ ² ÓVWt
Å%´    .ROOHU 0DUWLQ -DQVNê 0LURVODY ± [
6HQFRYLFL3DWULN[1HK\ED-DQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RYDORYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 5DGVODYLFH       
 3LYtQ
      
 .OHQRYLFH
      
 7RYDþRY
      
 2WDVODYLFH       
 ÒMH]GHF
      
 7URXEN\
      
-H]HUQLFH
      
9UFKRVODYLFH       
+RUQt0RãWČQLFH      
0RVWNRYLFH       
ÒVWtÄ%³
      
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
NROR0RUDYVNë%HURXQ²6PUæLFH  
9\URXEDO $GDP 9HUQHU âWČSiQ 9HUQHU 0DUWLQ
.DODQGĜtN -LĜt +QčYRWtQ ² 9HONi %\VWĝLFH 
  +ROXE 0DWČM ± 6YRERGD 9RMWČFK /RãĢiN
'DYLG6FKPLGW-LĜt -HVHQHF²/RäWLFH  
[)DOWêQHN5RVWLVODY3HWUHFNê$GDP0LNHã-RVHI
+DQi 39 ² .RæXäDQ\    9DãXW 9RMWČFK
7\SQHU -DQ þHUQRYtU ² =YROH    3. 
+DYHOND 0DUHN ± 2VSiOHN -DNXE ãWHUQEHUN Å%´
² 6ODWLQLFH    *iERU -LĜt =iKRUD -DQ ±
3OXKiþHN -LĜt âHPUR =GHQČN 'ROHåHO 3HWU 9HONë
7ëQHF²'RORSOD]\RGORåHOR
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /RãWLFH
      
 +DQi39
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 6ODWLQLFH
      
 .RåXãDQ\
      
 =YROH
      
 9HONê7êQHF       
 -HVHQHF
      
 +QČYRWtQ
      
6PUæLFH
      
'RORSOD]\
      

27

0RUDYVNê%HURXQ   
ýHUQRYtU
   
âWHUQEHUNÄ%³    

  
  
  

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR

Dobromilice - Vícov

5:2 (3:2)

%UDQN\]SHQDOW\)LDONDâSDþHN
1HGČODâRF±6RYtN7UQHþND
5R]KRGÿt ěH]QtþHN ± 0LQ[ +RUiN åOXWp
NDUW\0OþRFK'0UĖND RED9 +UiQR
EH]GLYiNĤ
VHVWDYD'REURPLOLF/1RVHN±âRF05RFKOD
âSDþHN.XEtþHN±.5RFKOD)LDOND9iFODYtN6H
OXFNê±.UDWRFKYtO1HGČOD6WĜtGDOL=1RVHN%DNR
5LFKWHU$EHOHV5\ãND 7UHQpU0LFKDO5RFKOD
VHVWDYD 9tFRYD 'RNRXSLO ± 0OþRFK 6WXGHQê
+XPSROtþHN ' 0UĖND ± âREU7HVDĜtN 3 0UĖND
&K\WLO±6RYtN33OLVND6WĜtGDOL7UQHþND03OLVND
.UXWRYVNê-HåHN
7UHQpU0LURVODY.UXWRYVNê

Å=SRÿiWNXMVPHVLDVLP\VOHOL
æHWRSĥMGHVDPR«´


0LFKDO5RFKODWUHQpU'REURPLOLF

strana 38

'DOätYëVOHGN\NROD9UDKRYLFH²7LäWtQ
  [ 6WXGHQê -DQ 3HWtN 'DQLHO ± ýRXSHN
3DYHO6WDQþtN-DQ1H]DP\VOLFH²'UæRYLFH
 2XOHKOD.DPLO±[%URVV3HWU9ëäRYLFH²
.UDOLFHQ+Å%´  3..ĜLYLQND-DQ
±5ĤåLþND3DYHO8UÿLFHÅ%´²3OXPORYÅ%´
 [9RGiN3HWU3RVStãLO0LORVODYâWČSiQHN
5DGHN±[)DMVWO.DUHO[.RODĜtN0LFKDO.ĜXSND
-DURVODY%XUHã0DUWLQ%URGHNX39²1čPÿLFH
Q+  %XUHã7RPiã0DWRXãHN-DURPtU±
7RPHN0LFKDO3WHQt²%URGHNX.RQLFH  
3.[1RYiN3HWU.RKRXW0LFKDHO±%XUJHW
+XEHUW%XUJHW$OHãâþXGOD2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQ+Ä%³       
 'REURPLOLFH
      
 'UåRYLFH
      
 9UDKRYLFH
      
 3WHQt
      
 1H]DP\VOLFH
      
 %URGHNX39
      
 3OXPORYÄ%³
      
 8UþLFHÄ%³
      
10. Vícov
10 4 0 6 12:23 12 1
%URGHNX.
      
1ČPþLFHQ+       
9êãRYLFH
      
7LãWtQ
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$
NROR2OäDQ\²%HGLKRäģ  [3RVStãLO
$QWRQtQ(OQHU3DYHO+DQVO3HWU3RVStãLO$QWRQtQ±
[+UXEê=GHQČN.RVWHOHFQ+Å%´²2WDVODYLFH
Å%´    0HUWD 3HWU 6NDOQtN -DQ -XUQtN
7RPiã.LQWU-LĜt±&KYRMND-DNXE+UD]GtUD'DYLG
3DYORYLFH²%LVNXSLFH  3.(PSHUJHU
3ĜHP\VO .ĜHSHOND =E\QČN %DUWRãHN $QWRQtQ ±
6YR]LO3HWU6PêNDO0DUWLQ6XUPD0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OãDQ\
      
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 2WDVODYLFHÄ%³
      
 äHOHþ
      
 %HGLKRãĢ
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 3DYORYLFH
      
 %URGHNX39Ä%³       
 %LVNXSLFH
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
 NROR =GčWtQ ² 9LOpPRY    3. 
7RPiãHN2OGĜLFK$GDP-DQ±âYHF5DGHNâNXUHN
3HWU +YR]G ² /XNi    [ 9iQVNê -LĜt
.YDSLO 'DYLG ± -RUGD 2QGĜHM 3URWLYDQRY Å%´ ²
3ĝHP\VORYLFH  3.[6HGOiN5DGHN
0HQãtN 9LNWRU ± 5R]VtYDO -RVHI 7\O /XNiã &LWD
5DGRYDQ .ODGN\ ² %URGHN X .RQLFH Å%´ 
 [0DUHN5RELQ[âWHÀ5RELQ[1DYUiWLO
0LORã 7RYiUHN 5DGRPtU .ĜHþHN 7RPiã .ĜHþHN
'DYLG.RVtN-DNXE±=DWORXNDO-DQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /XNi
      
 +YR]G
      
 =GČWtQ
      
 ýHFK\S.
      
 .ODGN\
      
 3ĜHP\VORYLFH
      
 9LOpPRY
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 %URGHNX.Ä%³       

 6LJPDÄ%³
 =EURMRYNDÄ%³
 -LKODYD
 3URVWčMRY
 .URPČĜtå
 6ORYiFNRÄ%³
 %DQtNÄ%³
 /tãHĖ
 =OtQÄ%³
9tWNRYLFH
7ĜLQHF
+OXþtQ
2SDYDÄ%³
=QRMPR
)UêGHN0tVWHN
%ODQVNR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































































06'/PODGätGRURVW
'RKUiYNDNROD9tWNRYLFH².URPčĝtæ  
[ýHþRWND0DULiQ)XOD'XãDQ±.RãiUHN$GDP
 NROR: %ODQVNR ² .URPčĝtæ   
5RãWLQVNê /XNiã 'XMND )UDQWLãHN =RXKDU
'RPLQLN)DUQtN2QGĜHM0iOHN/XNiã3URVWčMRY
² %DQtN 2VWUDYD Å%´    [ ýHUPiN
-DNXE.DUiVHN0DW\iã5ĤåLþNDâLPRQ±,PLGHU
$QZDU7ĝLQHF²=QRMPR  7RYDO\0DULR
.OLPHN 3DYHO ± %DNDM 3HWU 9\EtUDO 6WDQLVODY
6LJPD2ORPRXFÅ%´²+OXÿtQ  [8ULþD
$GDP 0RNURYLFV 5RPDQ âHPEHUD 'DYLG ± [
/DĖND$GDP=OtQÅ%´²6ORYiFNRÅ%´  
.RZDOF]\N 7DGHiã /LWRã$GDP =HOLQD .ULVWLiQ
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PROSTĚJOV Těsně před nástupem
naprostého ochromení sportu v ČR
proběhly turnaje předposledního
kola 2. okresní ligy mužů v malé kopané ČUS Prostějovska 2019/20.
Euforie pomalu zavládá v týmu Spojených klubů Čehovice/Hluchov, neboť
díky smetení dosud vedoucího SK Mexiko Víceměřice 5:0 a remíze se třetím SK
Dřevnovice 3:3 pronikl do čela tabulky.
Na zmíněné Víceměřice, jež dostaly pětku
rovněž od pátého MK Klopotovice, získal
dvoubodový náskok, a při lepší bilanci
vzájemných duelů mu tak v závěrečném
utkání proti Klopotovicím stačí i remíza.

O konečné druhé místo si to v přímém
souboji rozdá Mexiko s Dřevnovicemi, víceměřickému mančaftu také stačí
plichta. Nesmírně vyrovnaná situace nastala na nejnižších třech pozicích, o vyhnutí se dnu soutěže svádí těsnou bitvu
FC Béci Prostějov, FC Juniors Hluchov
i TJ Ohrozim.
Poslední kola 1. i 2. okresní ligy
musela být z nejbližších dvou víkendů odložena kvůli celorepublikovému zákazu sportu z důvodu
šíření koronaviru. Snad se budou
moci dohrát začátkem listopadu...
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
3. kolo - hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – MK Klopotovice 4:3, Dřevnovice
– Spojené kluby Čehovice/Hluchov 3:3, SK Mexiko Víceměřice – Klopotovice
0:5, Víceměřice – Čehovice/Hluchov 0:5. Hřiště Ohrozim: TJ Ohrozim – FC
Béci Prostějov 5:0, Ohrozim – FC Zavadilka Prostějov 2:3, FC Juniors Hluchov –
Béci PV 5:0, J. Hluchov – Zavadilka PV 9:9.
ýHKRYLFH+OXFKRY
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'ĜHYQRYLFH
=DYDGLOND39
.ORSRWRYLFH
%pFL39
-+OXFKRY
2KUR]LP

3UĥEčæQiWDEXOND




































FOTBAL


8.


+RUQt0RãWČQLFH     
ýHFKRYLFHÄ%³     
1ČPþLFH%URGHNX3Y    
3LYtQ
    
06'å6.83,1$%











9ëVOHGN\  NROD 9ONRä ² 'UæRYLFH   
['RKQiONRYi/XFLH/LSNRYi/XFLH.RYDĜtNRYi
-XVWêQD 2VLþNRYi 6DELQD ± 0HN\VNRYi
(YD 8KHUVNë %URG ² 0RVWNRYLFH   
(OLiãRYi 3HWUD 'XINRYi 0DUWLQD -XĜHQþiNRYi
-DQD $GDPtNRYi $QGUHD ± .UDYiNRYi 1HOD
+ROHäRYVNp +RON\ ² %H]PčURY   
6WDYMDQtNRYi6iUD6NOHQDĜtNRYi(YDâHYþtNRYi
$GULDQD .ĜHQNRYi 0DUNpWD ± %DUQHWRYi 6iUD
+iMNRYi/XFLH0XWčQLFH²%ĝH]ĥYN\  
[5DWKDXVNi,YD6YRERGRYi+DQD/DPiþNRYi
/HQND
1H~SOQiWDEXONDSRRGHKUDQëFKNROHFK
 0XWČQLFH
     
 8KHUVNê%URG
     
 +ROHãRYVNp+RON\      
 %H]PČURY
     
 9ONRã
     
 3URWLYDQRY
     
 %ĜH]ĤYN\
     
 0RVWNRYLFH
     
 'UåRYLFH
     

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042










kultura v prostějově a okolí

28

www.vecernikpv.cz

9(=&(/$=$3/1ħ1e.$3/,
1(-69ħ7ħ-ðÌ752-,&(
=$+5É/628%251210(685(

Pondělí 12. října 2020

+<I<MJU@IDIJQ½JNG<Qî
HîNO<-MJNOîEJQ<
UIîGUKîQDFTO<MT
BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV To byl zážitek! Krásná a vznešená duchovní hudba, která mimo jiné dala vzpomenout na doby, kdy město sužovala jedna morová epidemie za druhou, zazněla uplynulou
středu 7. října v jedinečném prostředí krásné kaple Nejsvětější Trojice stojící v areálu hlavního
prostějovského kostela. Koncert kytarového souboru Non Mesure se zde uskutečnil u příležitosti 630. výročí povýšení Prostějova na město a Večerník u toho nechyběl!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Prostějovská kaple Nejsvětější Trojice je všeobecně známá zejména
tím, že zde před více jak dvaceti lety
byl objeven hrob třicetiletého
muže, jehož ostatky byly poškozeny
vandaly způsobem svědčícím o jediném, dávní lidé se domnívali, že
se jedná o upíra, který je pronásleduje i po své smrti. Na první pohled
je pak kaple úžasným prostorem

s výzdobou inspirovanou křesťanskými malbami a mozaikami pozdního Říma a Byzantské říše. Nikoliv
náhodou se v ní běžně konají obřady řeckokatolické církve.
Uplynulou středu se její prostor
zcela zaplnil díky koncertu úspěšného prostějovského souboru
Non Mesure působícího při ZUŠ
Prostějov. Mnozí z příchozích stáli
ve vstupu, někteří dokon ce hudbě naslouchali až z rajské zahrady,
odkud se do kaple vchází. V podání početného souboru složeného
nejen z hráčů na klasické a basové
akustické kytary, ale doplněného
také o flétny, bicí a další perkuse

zazněla méně známá díla z dílen
různých barokních skladatelů. Patřil mezi ně například nejvýznamnější anglický tvůrce své doby
Henry Purcell, jenž skládal hudbu
i pro Shakespearovy divadelní hry.
Mladí prostějovští muzikanti vedení Tomášem Růčkou doplněni
některými kantory ze ZUŠ během
koncertu dokázali, že nikoliv náhodou soubor před dvěma roky
zvítězil v prestižním celostátním
klání Concerto Bohemia a že navzdory neustálé generační obměně typické pro podobná žákovská
tělesa si stále udržuje vysoký standard. „Byla jsem nadšená, moc

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
jsem poděkovala zástupci ředitelky prostějovské ZUŠ Zdeňkovi
Pellovi za tuto akci. Myslím, že lepší program jsme si pro připomínku
630. výročí vzniku města nemohli
vybrat. Rovněž jsem byla mile překvapena, kolik lidí si na koncert
navzdory aktuálním omezením

7O÷NGEMÚXGFQWEÊUQWDQTW0QP/GUWTG6QO¾w4čéMCFQM¾\CNUQWDQTFQXÆUV
CåMVKVWNWXÊV÷\GUQWV÷åG%QPEGTVQ$QJGOKC
Foto: Martin Zaoral

našlo cestu,“ zhodnotila přítomná
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.
Koncert kytarového souboru Non
Mesure byl první z akcí připomínajících 630 let od povýšení Prostějova na město. Těmi dalšími
měla být listopadová Muzejní noc

a prosincová fotografická výstava
v Městském divadle. První z nich
však již byla ze známých důvodů
zrušena stejně jako velkolepý historický jarmark s kejklíři i tanečnicemi plánovaný na první říjnovou sobotu na hlavní prostějovské
náměstí.

0R]DUWRYDVYDWEDQD]¿PNX 3UDYÈNRzLO1HDQGUW½OFLGLQRVDXÔLLPDPXWLQDYvWÉYLOLPX]HXP

nebyla,UXxËVHLHalloween
PLUMLOV „A na konci svatba
nebyla“. I tak by se mohl minimálně dočasně přejmenovat koncert
konzervatoře evangelické akademie v Olomouci, který se měl
konat v pátek 9. října ve sklepním
sále plumlovského zámku. Není
to jediná zrušená akce.
Organizátoři se rozhodli akci kvůli
aktuálním opatřením přesunout na
listopad. Lidé si tak na příběh ro-

Výstavu teď navštívit nelze, má být prodloužena

mantické lásky doprovázený hudbou W. A. Mozarta budou muset
počat. „Další akcí na zámku by měl
být Halloween, který byl naplánovaný na 24. října. I ten je zrušen.
Zůstávají ještě Hubertské slavnosti,
které se mají konat poslední říjnový
den. O jejich osudu zatím nebylo
rozhodnuto,“ prozradil Večerníku Jiří Trunda ze zámku Plumlov.
(mls)
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NOVÉ INFORMACE ZA „STARÉ“ PENÍZE!

PROSTĚJOV Krásné malby, hodně pravěku a taky nostalgické vzpomínky nejen pro střední a starší
generaci. To je výstava v Muzeu
a galerii Prostějov „Svět Zdeňka
Buriana“, kterou bylo možné poprvé objevit uplynulý čtvrtek. Ovšem ne prostřednictvím slavného
malíře pravěké flóry a fauny, ale
díky jeho následovníkům. V sálech prostějovského muzea se jich
představilo pět. A tito tvůrci nabídli velmi bohatý výběr nejen technik, ale také motivů. Bohužel ne na
dlouho, neboť dle nařízení vlády
ČR jsou všechny instituce tohoto
druhu kvůli koronavirové pandemii od dnešního dne uzavřeny.
Zrušena byla i čtvrteční vernisáž.

Michal SOBECKÝ

Pojďme si alespoň výstavu trochu
přiblížit. Jak totiž ukazují kresby
a malby, není pravěk jako pravěk.
Zatímco tak někteří z autorů vystavují zejména dinosaury a další

zase člověka z doby před desítkami
tisíc i miliony let, třeba Jiří Svoboda
ztvárňuje konkrétní lokality v době
čtvrtohor i dříve. „Taková věc tady
nikdy nebyla. Sama jsem Paleoart
viděla před šesti lety v Novém Jičíně,
kdy to založili. Pojítkem jsou vědecké obrazové rekonstrukce a hlásí se
k odkazu Zdeňka Buriana,“ uvedla
kurátorka výstavy Vladimíra Jašková. „Když vidíme šedý šutr, zkamenělinu, tak si těžko představíme, jak
ten živočich vypadal. A jejich tvorba
opravdu vychází z vědeckých nálezů
a umí tomu vdechnout život. Všichni jsme na tom odkojení,“ prozradila
kurátorka, jejíž odborností je právě
paleontologie.
Výstava má fakticky tři části. Jedna je
věnována dětem, další pak zkamenělinám z Prostějovska – třeba nálezům
z Ondratic nebo Čelechovic na Hané.
Největší část je ale věnovaná jednak
Zdeňku Burianovi a jednak právě
jeho nástupcům. „Mě osobně oslovila tvorba Zdeňka Buriana asi v osmi

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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,CMQXGUXCV[PK<FGÿMC$WTKCPCUKP[PÊOWUÊRąKRCFCVP¾XwV÷XPÊEK
RTQUV÷LQXUMÆJQOW\GC
Foto: Michal Sobecký

letech, kdy jsem zdědil po bratrovi
knížku s jeho ilustracemi. Chytilo mě
to a doteď nepustilo,“ usmívá se jeden
z vystavujících autorů Petr Modlitba.
S kolegy část ilustrací sdílí prostřednictvím výstav, další kreslí takříkajíc
na zakázku pro odborníky a ve spolupráci s nimi. „Snažím se být ve tvorbě
komplexní, takže tvořím třeba tvorbu
zemského povrchu, dobu křídy nebo
právě vývoj člověka,“ uvedl Modlitba,
zakladatel Paleoartu a připustil rov-

něž, že z důvodu koronaviru může
být výstava po domluvě s muzeem
prodloužena než do původně plánovaného 6. prosince.
„Je moc dobře, že tito lidé tvoří.
Zdeněk Burian už nic neudělá a ty
výzkumy jdou dále,“ zhodnotila kurátorka Vladimíra Jašková přínos
pětice autorů. Jejich kresby, malby,
náčrty i trojrozměrné modely zdobí
dva sály prostějovského muzea, které ovšem nyní osiřely...

Derniéru

Z VERNISÁŽE

Poslední před uzávěrou. Duha představila dvě nové výstavy odložili

Klíče pro dva

PROSTĚJOV Těsně, ale přece.
Kulturní klub Duha ve středu minulého týdne uspořádal poslední
výstavu před začátkem koronavirové uzávěry. A i tentokrát dal prostor
hned několika umělcům. Dokonce
se pracovníkům Duhy a kurátorovi
výstavy Miroslavu Macíkovi podařilo realizovat i vernisáž, i když byla
opatřeními vlády pořádně ovlivněna. „Nakonec to vlastně bylo docela
dobré. Proběhla série komentovaných prohlídek a v menším počtu
lidí se alespoň mohli dát s umělci
lépe do řeči. Bylo to vlastně paradoxně kontaktnější než při velké vernisáži,“ uvedl pro Večerník Macík.

dám Lukáše Kováčika a dále výstavě
Sebevědomí je politikum od dvojice
kurátorek Darina Alster a Kateřina
Olivová, a dohromady desítky autorů
a autorek. „Zatímco Lukáš Kováčik
prezentuje svou osobní práci, na které
pracoval několik měsíců, tak ateliér
Intermedia II. z AVU představil společný projekt, na kterém pracovali
členové ateliéru. Vizuálně ucelenější
je sice výstava Lukáše Kováčika, která
se podle mého názoru po estetické
stránce velice povedla. Naopak druhá
výstava nepostrádá ucelenou koncepci, která spočívá v zadání,“ uvedl Miroslav Macík. Rozdílná jsou i témata.
Zatímco duo žen se věnuje těm inspojeným s vnímáním sebe
Michal SOBECKÝ timním,
sama i společnosti, Lukáš Kováčik se
Tentokrát sály kulturního klubu po- zase věnuje možnostem vzniku světa
skytly prostor Organickým zahra- a života na zemi.

V případě Duhy nejde poprvé o akci,
která propojila dvě vernisáže, dva motivy
a dva či více různých autorů. Návštěvníci akcí se tak mohli setkat s abstraktními
a naprosto konkrétními motivy nebo třeba s fotografiemi a grafikami. Tato spojení se osvědčila, hrozilo však, že kulturně
ladění lidé o akci přijdou. Uvažovalo se
dokonce o tom, že by se vernisáž, případně celá výstava neuskutečnila? „Ano,
ale snažíme se dělat všechno pro to, abychom co nejvíc akcí nějak udrželi. Takže
jsme zvolili variantu bez občerstvení a po
skupinách deseti lidí,“ uvedla za Kulturní
klub Duha Martina Drmolová.
Vzhledem k tomu, že se galerie
Kulturního klubu Duha nachází
v budově magistrátu, bude i během
současné uzávěry pro kulturní a společenské akce přístupná, a to až do
konce října.

-WNVWTPÊMNWD&WJCRąKPGUNXGUVąGFWFÊNCR¾VTCLÊEÊXJNQWDKFWwGKXGUOÊTW
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Nepříjemnou zprávu pro milovníky amatérského divadla museli minulý týden skousnout příznivci souboru Moje
divadlo. To mělo na sobotní večer
připravenou derniéru představení
Klíč pro dva. Veselou hru muselo
nedobrovolně odložit z prostého
důvodu, a sice kvůli koronaviru.
„Bohužel jsme se rozhodli představení přesunout na 14. listopadu.
Důvodem je karanténa pro účinkujícího,“ objasnila jedna ze členek souboru Martina Drmolová.
Koronavirus tak postihl amatérské
divadlo ještě dříve než sama vládní
opatření, která mu mají zabránit.
Tento týden už by se totiž představení kvůli zákazům volnočasových aktivit a společenských akcí uskutečnit
nemohlo.
(sob)
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Sokoli uctili památku svých sester a bratrů 'UDNL¿GDLVHKUDPL
„Připomeňme si tragické události roku 1941,“
vyzval starosta Tesárek
PROSTĚJOV Ve čtvrtek 8. září
odpoledne u příležitosti Památného dne sokolstva se zástupci Sokolské župy prostějovské
v čele se starostou Svatoplukem
Tesárkem sešli u sochy prvního
československého prezidenta T.
G. Masaryka na prostějovském
náměstí. Zpívanou hymnou,
minutou ticha a položením věnce k prezidentově soše sokolové uctili památku svých sester
a bratrů, kteří pro svobodu a demokracii obětovali životy.

<¾UVWREK5QMQNUMÆåWR[RTQUV÷LQXUMÆUGXGéVXTVGMUGwNKXT¾OEK2CO¾VPÆJQFPGUQMQN
UVXCWUQEJ[6)/CUCT[MCPCRTQUV÷LQXUMÆOP¾O÷UVÊ
2x foto: Michal Kadlec

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Michal KADLEC
Památný den sokolstva je poctou
všem členům a členkám Sokola,
kteří během téměř 160 let existence tohoto spolku obětovali
své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku
2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.
„Datum 8. října bylo zvoleno jako
připomínka tragických událostí
roku 1941. V noci ze sedmého
na osmého října 1941 gestapo
v rámci ´Akce Sokol´ zatklo na
půldruhou tisícovku sokolských

činovníků z ústředí, žup i větších
jednot. Byli mučeni, vězněni,
deportováni do koncentračních
táborů. Plných 93 procent z nich
do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard
Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou
nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž
organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí,“
zmínil na setkání u sochy T. G.
Masaryka Svatopluk Tesárek, starosta Sokolské župy prostějovské.
„Chtěl bych vám všem poděkovat,
že jste i během nouzové situace,
která naši společnost nyní ovlivňuje, přišli a na této akci si vzpomněli
na naše bratry a sestry. A jsem rád,
že na všech významných budovách
v republice a také v Prostějově
jsou kromě vlajek České republiky a Evropské unie vyvěšeny také
sokolské prapory,“ dodal ještě Tesárek, který vzápětí vyzval všechny
zúčastněné sokoly k minutě ticha
jako vzpomínce na padlé oběti
z řad sokolstva nejen během druhé
světové války.

VRBÁTKY Skvělé odpoledne
pro celé rodiny připravili předminulý víkend ve Vrbátkách.
Pole na jejich okraji i sousední hřiště se staly dějištěm pro
další ročník drakiády, potažmo
pro řadu úkolů určených dětem
i jejich rodičům. Řada zúčastněných si tak odnesla nejen krásné
snímky, ale hlavně spoustu pěkných zážitků.
„Jsme moc rádi, že nakonec naše
tradiční drakiáda a rodinný sedmiboj mohly proběhnout. Letos byl

rodinný sedmiboj na téma 7 divů
světa. Vyšlo nám počasí a účast
byla také skvělá,“ poznamenala za
organizátory Miroslava Gabrielová. Jak dodala, organizátorský
tým neopomněl ani na prevenci.
„Na každém stanovišti jsme měli
dezinfekci a soutěžní týmy jsme
vysílali postupně, aby se nekumulovalo více lidí pospolu,“ vysvětlila.
Nadšení dětí i přesto bylo takřka
měřitelné. A Vrbátky opět ukázaly,
že uspořádat pěknou a úspěšnou
akci zvládají na jedničku. (sob)
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DEN STROMŮ v Kolářových sadech NEMĚL CHYBU
Ekocentrum Iris připravilo další z řady bezvadných akcí

PROSTĚJOV „Deset bodů z deseti!“ Přesně takto zcela spontánně ohodnotila vděčná maminka Den stromů, který se
uplynulou sobotu 10. října konal v Kolářových sadech. Bylo
to bezprostředně poté, co i se svojí dcerou obešla stezku
s připravenými pětadvaceti zastaveními, která malé i velké
milovníky přírody výborně pobavila. U toho prostě Večerník
nemohl chybět!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V rámci celosvětové akce Den stromů se v režii prostějovského Ekocentra Iris pravidelně konaly nejrůznější hravé i naučné aktivity pro děti
přímo na hlavním prostějovském
náměstí. Letos se akce přesunula ješ-

tě blíže ke stromům, a to přímo do
Kolářových sadů. „Účast to trošku
nepříznivě poznamenalo stejně jako
ranní mlha. Když se zvedla, tak začali lidé chodit,“ poznamenala Eva Zatloukalová z pořádajícího Ekocentra
Iris.
Na všechny, kteří dorazili, čekala zajímavá přírodovědná stezka zaměřená přímo na stromy a keře rostoucí
nejen v parku, ale i ve městě a jeho
okolí. Doplněna byla výstavou o významu stromů a alejí v přírodě. Na

stezku se jednotlivé rodiny mohly
vydat kdykoliv mezi devátou a dvanáctou hodinou. Procházka i s řešením 25 připravených úkolů zabrala
zhruba hodinku. Pořadatelé vzhledem k aktuální situaci všechny upozorňovali, aby dodržovali patřičné
rozestupy.
„Bylo to skvělé, bavilo mě všechno, nejvíc asi hledání stromů a také
stezka, která vedla po kládách a kamenech. Perfektní byly i hry na
posledních několika stanovištích,“
netajil nadšení sedmiletý Filip, který
do Kolářových sadů chodí pravidelně mimo jiné jezdit na bruslích či na
workoutové hřiště Vápenice u závory před Slatinkami.
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Chovatelé
ukázali
kudrnáèe,
.YËWN\VODYLO\ØVSøFK africké racky a stovku ušákù
.2581
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PROSTĚJOV Zářivě žluté kytičky
jsou už řadu let symbolem prevence
před rakovinou a sbírky ve prospěch
onkologicky nemocných. Letošek
nebyl jiný, a i když se datum sbírky
muselo přesunout, nakonec se uskutečnila. Na přelomu září a října se zapojilo ve dvou dnech i sdružení Diana. To sdružuje ženy, které bojovaly
nebo bojují s rakovinou prsu.
„Měly jsme malé srdíčko. Obávaly
jsme se, že v nejisté době nebudou lidé
přispívat,“ uvedla předsedkyně Diany
Marcela Plachá. Ukázalo se však, že
zbytečně. Diana na Prostějovsku měla
k prodeji skoro 4 000 kytiček a drtivou

většinu prodala. „Vrátily jsme jich
jen čtyřiaosmdesát a utržily celkem
97 298 korun,“ prozradila Plachá.
Sdružení se přitom muselo poprat
i s tím, že školy, které jindy pomáhají
s prodejem, tentokrát odřekly. Až na
již zmíněné dvě. „Ráda bych moc poděkovala Střední zdravotnické škole
a dále Střední odborné škole podnikání a obchod. Jedna členka pak třeba
na Konicku prodala 800 kytiček, což
je nadlidský výkon,“ ocenila Marcela
Plachá. Předsedkyně spolku šla pří-

ní
Tradiè
sbírku
øily
podpo idí
l
tisíce

kladem, do dobré věci se zapojila celá
rodina. „Pomohla snacha, švagr i neteř,
prodával manžel s kamarádem. Chtěla bych pak poděkovat nejen jim, ale
všem, kteří se v této nelehké situaci do
pomoci potřebným zapojili,“ vzkázala.
(sob)

PROSTĚJOV Zatímco sobota je
hlavním dnem chovatelské výstavy, neděle už bývá i návštěvnicky poněkud slabší. Potvrdilo
se to taky tentokrát. Chovatelé
se navíc museli spokojit s deseti
lidmi zároveň v zastřešené části
areálu a se dvaceti v té pod širou oblohou. Koronavirus však
ovlivnil i velikost výstavy. Přesto
prostějovští chovatelé ukázali,
co se jim podařilo na dvorku vychovat. Pohled to byl jedinečný.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

FOTOGALERIE
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Michal
SOBECKÝ
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Foto: archiv spolek Diana

„Letos je slabší rok u holubů
a u králíků. Ale drůbež je celkem
dobrá. Králíci jsou trochu ovlivnění tím, že se po okrese šíří králičí
nemoc. A koronavirus tomu taky
nepřidal, plno chovatelů je nemoc-

ných a nenahlásili sem tak žádná
zvířata,“ uvedl za chovatelskou
organizaci Josef Pálka. Celkem se
předvedlo okolo 100 králíků, 80
holubů a více než 100 kohoutů
a slepic.
Návštěvníci mohli díky tomu nahlédnout do pestrosti chovatelského světa. U holubů objevili
například africké racky, kudrnáče,
u králíků zase třeba vídeňského
modrookého nebo Aljašku. „Jojo,
to jsou krásná zvířata,“ poznamenal při pohledu na ně jeden z přítomných chovatelů. Další pak zase
vyrazili za teddy-králíky, u kterých
je pro samé chlupy občas problém
rozeznat, kdeže to vlastně mají hlavu. „Přišli jsme se podívat na králíka. Chodíváme v Přerově na výstavu, tu jsme propásli, tak jsme tady,“
prozradil Večerníku jeden z nečetných nedělních návštěvníků, který
se představil jako Otta.
Akce navíc tradičně ukázala, že
není jen pro chovatele-odborníky.
Ale i pro ty, co si chtějí, zejména
díky králíkům, zažít pořádnou dávku roztomilosti.

FKRYDWHOVN½YÙVWDYD
èestné ceny:
Králíci:
Činčila velká – Alois Začal
Vídeňský černý – David Šebek
Vídeňský modrý – Josef Šín
Vídeňský modrošedý – Libor Navrátil
Burgundský – Lukáš Vančura
Aljaška – Vladimír Hýbl
Zakrslý kuní modrý – Anna Matoušková
Zakrslý teddy modrý – Vlastimil Suchý
Drůbež:
Husa česká bílá – Jiří Mlček
Kachna indický běžec pstruhový – Oldřich Lakomý mladší
Hamburčanka černá – František Bazal
Vlaška stříbrná – Tomáš Šup
Zdrobnělá australka – Jiří Soukup
Zdrobnělá paduánka černá – Emílie
Šínová
Sebritka stříbrná – Karel Karkan
Zdrobnělá šumavanka – Jiří Soukup
Zdrobnělá vyandotka rezavě koroptví
– Lukáš Ponížil
Zdrobnělá vyandotka bílá – Jan Pur
Zdrobnělá vyandotka lososová – Emilie Šínová
Holubi:
Benešovský holub bílý – Tomáš Ponížil
Moravský pštros bezpasý – Josef Pešel
Rys modrý šupinatý barevnohrotý
– Jan Pur
Slezský barevnohlávek černý – František Dostál
Český voláč sivý kapratý – Josef Kubíček
Hanácký voláč černý – Tomáš Ponížil
Moravský morák – Tomáš Ponížil
Kudrnáč červený – Josef Šín

www.vecernikpv.cz
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ZAUJALO NÁS

Nezadržitelně se blíží zimní období, a to
znamená vztyčit varovný prst především
pro nás všechny, kteří jezdíme autem.
V první řadě by mělo být samozřejmostí
„obout“ na své plechové miláčky zimní
pneumatiky. Ale nejen to. Jde také o zimní
servis, který bychom neměli podceňovat,
pokud chceme ráno v pohodě nastartovat a vůbec se
rozjet. A v neposlední řadě bychom
si měli nechat poradit od odborníků,
jak se při jízdě chovat při zhoršených
podmínkách na
silnicích během podzimu a zimy. K tomu
všemu slouží dnešní
tematická dvoustrana tištěného vydání
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. A co nenajdete tady, klikněte
na www.vecernikpv.
cz a dozvíte se víc.
Texty připravil:
Michal Kadlec

1.

tema večerníku

Jestřábi nejprve přišli o domácí neporazitelnost v derby proti Drakům, ale potom
naplno zabrali pod Krkonošemi

www.vecernikpv.cz
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zákonnost měření rychlosti v Prostějově. Měli sice pravdu, ale... Stacionární radary skutečně z města
zmizely, ale nyní už je jasné, že se do
Prostějova znovu vrátí! A vše bude
vyšperkované přesně podle platné
legislativy.
Zřejmě nikdo z nás řidičů nemůže tvrdit, že jsme za volanty svých vozidel
andílci. Všichni tu a tam rádi sešlápneme plyn a k cíli se blížíme rychlostí, která se zrovna nesnoubí s danými
pravidly silničního provozu. Před deseti lety ale nad námi v Prostějově visel
bič. A pořádný. Přítomnost stacionárních radarů nás přinutila jezdit předepsanou padesátkou, a navíc k větší
opatrnosti a ohleduplnosti. Já osobně
jsem byl pro, přestože „ploužit“ se padesátkou i po velice přehledných ulicích byla „otrava“. Ovšem bylo to pro
každého, takže během roku se počet
přestupků v Prostějově rapidně snížil.
Jisté je, že měření rychlosti, které bylo
v Prostějově ukončeno v roce 2010,
nemělo potřebnou legislativní oporu.
To je ale chyba těch, kteří projekt připravili, nikoliv radarů jako takových.
Během posledních deseti let se morál-

ka řidičů na prostějovských silnicích
zase výrazně zhoršila. Ano, tu a tam
vidíme měřit rychlost Policii ČR, už
zřídka pak strážníky s mobilními radary. To ale nestačí, čím dál tím víc řidičů
si ze silnic přímo v Prostějově vytváří
závodní dráhu. A pověstný bič na ně?
Ten zoufale chybí!
Ale není všem dnům konec! Už letos
na jaře vedení prostějovského magistrátu deklarovalo, že stacionární radary
na měření rychlosti do města vrátí!
A stížnosti už nepomůžou, vše má být
do puntíku podle platné legislativy.
„Ano, s instalací a provozem stacionárních radarů v Prostějově určitě počítáme. S největší pravděpodobností
k tomu dojde v první polovině roku
2021. Nechtěla bych nyní zveřejňovat místa, kde budeme měřit rychlost,
ostatně ještě nejsou pevně daná. Určitě to ale bude na komunikacích, kde
je největší provoz vozidel, například
na Vápenici,“ prozradila Večerníku
náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková, která je zodpovědná za dopravu v Prostějově. „Nejde
ani tak o bič na řidiče, ale o zvýšení
bezpečnosti. Bohužel na některých

ulicích se nám občas prohánějí řidiči
rychlostí, která odpovídá dálnici, ne
městskému provozu. A pokud nám radary zachrání byť jen jeden jediný lidský život, pak je jejich znovuzavedení
naprosto v pořádku,“ je přesvědčena
Rašková.
Pro znovuzavedení měření rychlosti
v Prostějově je také první náměstek
primátora. „Radary by měly sloužit
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Už to tady kdysi vládlo! Zhruba
před deseti lety bylo v Prostějově
v provozu jedenáct stacionárních
radarů na měření rychlosti. A ty
byly nemilosrdné. Z vyhodnocených měření se rázem tisíce řidičů ocitly u správního orgánu a za
překročení rychlosti padaly tučné
pokuty. Jenže místo toho, aby tito
piráti silnic přijali zodpovědnost
za své přestupky, stěžovali si na ne-

„S radary počítáme v první polovině příštího roku,“
varuje náměstkyně primátora Prostějova

Marek
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Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

skoro všechno omezuje nebo úplně
zavírá. Což musíme brát jako fakt,“
nevolí Jiří Šejba žádná ostrá slova.
Počínaje dneškem jsou všechna vnitřní sportoviště včetně prostějovského
zimního stadionu uzavřena, tudíž
i pro Jestřáby je jedinou možností jít
pokračovat v práci ven. „Využijeme
nějaká venkovní hřiště, případně vyrazíme někam do přírody. A prostě
budeme makat na fyzičce. Dá se dělat
síla i rychlostní vytrvalost, různé hry
na menším prostoru. Vše se zaměřením na kondici,“ plánoval Šejba.
Od úterý do čtvrtka chtěl dokonce
trénovat dvoufázově, tedy dopoledne
i odpoledne. „Mančaft rozdělíme do
dvou skupin, abychom dodrželi maximálně povolený počet dvaceti lidí
pohromadě. Důležité je kluky udr-

žet v zátěži, i když by to bylo čtrnáct
dní mimo led. Což samozřejmě není
v rozjeté sezóně ideální, ale vydržet se
to dá,“ pravil Šejba smířeně.
Podstatné z jeho pohledu je, aby
plošná covidová stopka po nadcházejících dvou týdnech skutečně skončila. „Je důležité, aby se zákaz soutěží
a uzavření sportovišť neprodlužovaly dál. To už by z hlediska přípravy
znamenalo větší problém, především
pro herní návyky. Nebýt vůbec na
bruslích řadu týdnů za sebou a pak
znovu rychle naskočit zpátky na led?
Na takovou variantu radši nemyslet,“
podotknul ostřílený lodivod s tím, že
situace se může každým dnem bleskově měnit.
Zatím tedy platí, že draví ptáci
z Hané nesehrají nejbližší čtyři plá-

nované duely Chance ligy mužů ČR
2020/21: 14. 10. šlágr s Kladnem, 17.
10. žhavé derby v Přerově, 21. 10. další tahák proti Vsetínu a 24. 10. střetnutí ve Frýdku-Místku. Minimálně
tohle kvarteto kompletních kol musí
být odloženo, termínové řešení jistě
bude projednávat vedení soutěže.
Jestřábí letka má každopádně výhodu,
že až dosud absolvovala maximální
porci deseti zápasů. Devět přesně podle plánu, jeden přesunutý si nahradila
operativně domluvenou předehrávkou. „Covid jsme prodělali už během
letní přípravy, díky tomu jsme od
začátku ligy po téhle stránce zdraví.
A navíc jsme měli štěstí na soupeře, že
i oni v době našich vzájemných utkání
nebyli v karanténě. Uvidíme, co přijde
dál,“ přemítal Jiří Šejba.

Hostující tým dobře bránil a Stadion nepustil do žádné nebezpečné
akce ani v další přesilovce na začátku druhé třetiny. Poté Bláha zlikvidoval jedovky Hozáka i Olivy, načež ve 26. ptačí dravci zvýšili skóre
tím, že Vachutka pohotově doklepl
střelu Mrázka – 1:3. Po téhle trefě
moravská jízda ovládla dění na kluzišti, během dvou početních převah
šla do velkého tlaku. A v čase 30.49
přidal čtvrtý zásah Žálčík uvolněný
Kautem – 1:4. Soupeř reagoval nebezpečnými projektily Pauloviče
a Urbana též v přesilovce a na sklonku 38. snížil Heřman, který tečoval
Olivou nahozený puk – 2:4.
Třetí část otevřeli aktivněji hosté
(Motloch, Matyáš), nicméně domácí odpověděli zajímavou akcí Chrtka. Ten ztroskotal na jistém Bláhovi,

nás tady víc hráčů ze Šumperka (odchovanci Šumperka u týmu Jestřábů
jsou také Daniel Vachutka a Lukáš
Žálčík – pozn. red.). Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel to nevyšlo. Teď je
každý bod dobrý. My jsme ale dnes
tři body ztratili a vytvořili jsme si
na sebe tlak, jelikož nás čekají těžcí
soupeři.“
yy V čem vám dělal soupeř největší problém?
„Nevím. Řekl bych, že rychle napadali, navíc se i rychle v pěti mužích vraceli. Byli kompaktní ve hře
dobře dopředu i dozadu. My jsme
šance měli, ale neproměnili jsme
je.“
yy V úvodní třetině jste měli několik šancí, ale gól z nich nepadl. Co
chybělo?

loučen hostující Vachutka, Východočeši dostali výhodu hráče v poli
a v čase 2.42 přesilovku využili, když
Nouzovu přihrávku dával Heřman
do prázdné brány – 1:0. Ve 4. zakročil Soukup ramenem proti ráně
Mrázka, o chvilku později už bylo
vyrovnáno zásluhou perfektního
blafáku Chlána – 1:1. V 9. Prostějované ujeli v oslabení dva na jednoho,
ovšem Linhart se stihl vrátit a zabránit zakončení. Následně našel Mrňa
volného Urbana, jehož pokus Bláha
vyrazil a Olivova dorážka do klece
nespadla. V početní výhodě Matýs objel protihráče, leč jeho šance
skončila v gólmanově lapačce. Zkraje 17. minuty otočil vývoj střetnutí
po Hrdinkově nahrávce Matyáš, dokonale tak zafungovala spolupráce
dvou beků – 1:2.

nám holt pár minut. Jak jsme hráli ke
konci, tak musíme hrát celý zápas.“
yy Jaké to bylo hrát bez diváků?
Nebyla výhoda v tom, že jste se na
ledě lépe slyšeli?
„Co vám budu říkat, bez diváků
je to šílené! Fanoušci nás vždycky
povzbudí a mančaft tlačí dopředu.
Ano, více se slyšíme, ale je to strašně
zvláštní, jako nějaký večerní
hrací trénink.“

Foto: Josef Popelka

2:5

VRCHLABÍ, PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi si ve středu dost
zavařili nezvládnutým krajským
derby se Šumperkem, na které
však dali rychle zapomenout.
O tři dny později totiž jasně kralovali na ledě prvoligového nováčka HC Stadion Vrchlabí, jenž
v dosavadním průběhu soutěže
zanechával silný dojem. Na Hanáky si však nepřišel a podlehl jim
jednoznačně 2:5.
Úvodní buly střetnutí 9. kola Chance ligy získali domácí a Heřman
hned střílel na Bláhu, ale puk skončil
na jeho betonu. Ve 2. minutě byl vy-
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LHK PV

kdy prostějovský tým ztrestal vrchlabskou power play. A do opuštěné
svatyně poslal černou pryž kdo jiný
než kanonýr Žálčík, čímž se přece
jen dočkal své druhé trefy ve vítězném zápase – 2:5! (son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Chance ligy
najdete na straně 26

„Dobře jsme se pohybovali, aktivním forčekingem dělali domácím hodně problémů
a také díky tomu jsme se dostávali do většího množství šancí. Tentokrát se nám povedlo jich i víc proměnit, celkově kvalitní výkon tak vedl k zaslouženému vítězství.“

Jiøí ŠEJBA - LHK Jestøábi Prostìjov

„Řekl bych, že zápas byl vyrovnanější, než napovídá konečný výsledek. Neodehráli jsme
vyloženě špatné utkání, ale soupeř byl produktivnější a hlavně zvládl lépe klíčové situace.
Proto v posledním kole před delší pauzou vyhrál po zásluze.“

Václav BAÏOUÈEK – HC Stadion Vrchlabí

¸67<75(1§5č
¸67<

jemuž zanedlouho pomohla i tyčka
při možnosti Pauloviče. Parádní
zákrok předvedl i na opačné straně
Soukup proti aktivnímu Žálčíkovi,
stejný plejer neuspěl ani z další příležitosti po závaru a ještě z jedné,
neboť sám před bránou nezpracoval
kotouč. Definitivní rozhodnutí tudíž přišlo až minutu před koncem,

1HSRYHGHQpGHUE\RGÿLQĚQRWULXPIHPYH9UFKODEt

yy Co říct k zápasu?
„Náš výkon nebyl špatný, ale neproměňovali jsme šance. Největší problém nám
dělá naše zakončení. Soupeř si svoje vedení pohlídal. Ke konci jsme sice začali hrát,
ale to bylo samozřejmě pozdě. Škoda, že
jsme neměli o pár minut navíc.“
yy V loňské sezóně jste nastupoval
za Šumperk. Co jste od souboje
očekával?
„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát za
tři body. Byli jsme namotivovaní. Je

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

„Koncovka. Musíme se na to více
soustředit a jít s takovým tím větším
hladem do branky.“
yy Měli jste k dispozici několik
přesilových her, ze kterých jste
využili pouze jednu. Šumperk naopak svoje přesilové hry proměňoval. Mohly být právě přesilovky
rozhodujícím faktorem dnešního
zápasu?
„Přesilovky jsou v zápasech vždycky
rozhodující. Musíme v nich více střílet a doufat, že to tam prostě padne.
Někdy si s tím až moc hrajeme, ale
chce to jít do brány. Přitom by stačilo
více před brankou dorážet. Naopak
soupeř to dá nahoru, vystřelí a případně ten puk doráží. Šumperk měl
do brány velký tlak. Musíme se prostě v těch přesilovkách zlepšit.“
yy Ke konci jste snížili na rozdíl
jedné branky, a i přes velkou snahu
bere soupeř tři body. Taková prohra určitě zamrzí...
„Určitě taková prohra zamrzí, když
jsme to dokázali dát na 3:4. Chybělo

PROSTĚJOV Zápas bez diváků, několik promarněných šancí,
nakonec prohra 3:4 a ztráta bodů. Takto by se dalo v kostce popsat středeční derby s krajským rivalem ze Šumperka. Po tomto utkání odpovídal na otázky třicetiletý obránce Tomáš Drtil
(na snímku), který je odchovancem právě šumperského hokeje.

VNXKUDO
REUiQFHMHVWőiEtOHWN\7RPiå'UWLO

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Lední hokej je sportem, který současná nařízení vlády
ČR v souvislosti se snahou přibrzdit šíření koronaviru postihují
nejvýrazněji. Nejenže se odkládají
další kvanta zápasů, ale hokejisté
navíc ani nesmějí trénovat na ledě
a místo toho musí volit alternativní přípravu pod širým nebem.
osmé pozici se třináctibodovým Hlavní kouč prostějovských Jestřáziskem, leč absolvovali suverénně bů však na nová razantní opatření
nejvyšší počet deseti utkání. „Na nijak nežehrá ani nenadává.
tabulku nemá smysl se ani dívat, tím
nestejným počtem zápasů je hodně
zkreslená. Spíš se musíme zaměřit „My téhle problematice nerozumíme
sami na sebe a v téhle složité sezóně tak, jako hygienici a lékařští odbornípracovat nadále tak, abychom byli ci. Pravda je taková, že čísla nakažepořád co nejlépe připravení,“ zdů- ných jsou v posledních dnech opravraznil Jiří Šejba s odkazem na turbu- du veliká a zodpovědní lidé nahoře to
posoudili takovým způsobem, že se
lentní dění.

BYLI JSME
U TOHO
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Úvodní derby střet tohoto ročníku podstoupili Hanáci s jiným
prvoligovým novicem ze Šumperka. Herně sice nevybouchli, leč
výsledkově ano, domácí neúspěch
3:4 se fakt nečekal. Honění třígólové ztráty zlepšeným závěrem
těsně nevyšlo, chyběl čas.

Prošustrované
derby

Čekání trvalo trochu delší dobu,
ale stálo za to. Muži Prostějova
od začátku sezóny až do soboty nemohli venku zvítězit za tři
body, vyšlo to teprve u ambiciózního nováčka ve Vrchlabí. Protivník s řadou bývalých hráčků
elhákáčka v sestavě byl skolen
přesvědčivě 5:2.

Koneènì venku
naplno!

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

&QUWF RQP÷MWF \CDTåF÷PÊ JQMG
LKUVÆ2ąGTQXCRąGTWwKNKUÆTKKRQT¾åGM
\FQN¾PÊO5NCXKG2TCJCLGåPCQRCM
V¾JNCXÊV÷\PQWwÿčTW6WąKRąGOQJNK
UGwÊXCPÆCJCVVTKEMGOLKOMVQ
OWOQEP÷RQOQJN×VQéPÊM8NCUVKOKN
&QUV¾NGM 0CFEJ¾\GLÊEÊ UQDQVPÊ
FGTD[*%<WDTXU.*-,GUVą¾DK
MCåFQR¾FP÷\TWwKNRNQwPÚQFMNCF
-NQDQWéGM

3. Zubøi
se chytili na Slavii

*QMGLQX¾ %JCPEG NKIC UKEG LG Wå
XRQFUVCV÷MQORNGVRTQOQąGP¾MQTQ
PCXKTGORąGUVQCNGOWUÊOKPKO¾NP÷
D÷JGOPGLDNKåwÊEJéVTP¾EVKFPčUV¾V
XT¾OEKXN¾FQWè4PCąÊ\GPÆJQ\¾MC\W
XGwMGTÚEJURQTVQXPÊEJUQWV÷åÊ#VTÆ
PQXCVUGRąKW\CXąGPÚEJXPKVąPÊEJ
URQTVQXKwVÊEJOWUÊXGPMW

2. Zaèíná
GYRXWÙGHQQÉVWRSND

5VGLP÷LCMQXGZVTCNK\GUGKOG\KMNW
D[FTWJÆPGLX[wwÊéGUMÆUQWV÷åG
TQ\wÊąKN%18+&XPCVQNKMXÚTC\PÆ
OÊąGåG\GUVąGFGéPÊJQMQNCUG
WUMWVGéPKN[RQWJÆFXCFWGN[OÊUVQ
QDX[MNÚEJFGXÊVK1VąKFP[RQ\F÷LK
XT¾OEKF÷LUVXÊUGRCMJT¾NQPC
R÷VK\KO¾EÊEJ

NEJ události
Chance ligy
1. Koronavirus
témìø všude

Obránce LHK Tomáš Drtil
rorbvo-Ѵ ro rou࢙৴1; o7
u-hৄ mbf-ho -|lov=࣐u
ru࢙7m࣐_o_Ѵ;7b|࣒

„Bez diváků je to šílené.
Strašně zvláštní, jako
večerní hrací trénink.“

Výrok:

Poprvé v aktuálním ročníku Chance
ligy mužů ČR zvítězili prostějovští
hokejisté venku za tři body. Povedlo
se jim to v sobotu na ledě Vrchlabí,
uspěli celkově na šestý pokus. Z pěti
předchozích střetnutí u soupeřů
pět prohráli v normální hrací době
a jedno vyhráli v prodloužení.
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11.4QDKP5VCP÷M
 6QO¾w&TVKN
 ,CMWD/CV[¾w
 ,CMWD9QLPCT
15. -T[wVQH1WąCFC

ZAUJALO NÁS

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

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

èGUMÚURQTVUGRąK\RčUQDWDQLGVW
\GOUMÆXN¾F[UMQTQPCXKTGOFQUVCN
FQGZVTÆOP÷UNQåKVÆUKVWCEGMVGT¾
LGL PGICVKXP÷ RQ\PCOGP¾ PGP¾
XTCVPÚO \RčUQDGO ,CM OQE VQ
WM¾åQW PGLDNKåwÊ VÚFP[ C O÷UÊEG
UPCFPGTQM[ -CåFQR¾FP÷PGL
XÊE DKVÚO QFX÷VXÊO TQ\JQFP÷ LG
NGFPÊJQMGL
8\JNGFGOMVQOWåGRTQURQWUVW
MNWDč LUQW RGPÊ\G \G XUVWRPÆJQ
XÚ\PCOPQW UQWé¾UVÊ HKPCPéPÊJQ
TQ\RQéVWVTR÷N[QFFÊN[LKåFąÊX÷LwÊO
QOG\GPÊO RQéVW FKX¾Mč X JNGFK
wVÊEJ 2QVÆ PGUO÷NK HCPQWwEK PC
\¾RCU[WåXčDGEéÊOåGMQPQOKE
M¾RCUV×RNP÷UMNCRNC#VGòLUQW
\KOPÊUVCFKQP[\CXąGPÆTQXP÷åRTQ
JT¾éG K éNGP[ TGCNK\CéPÊEJ VÚOč
VTÆPQXCVUGOKPKO¾NP÷FXCVÚFP[
OčåGRQW\GP÷MFGXGPMW
ä¾FPÆXÚLKOM[\CVÊOPGGZKUVWLÊCPK
RTQ RTQHGUKQP¾NPÊ UHÆTW MVGT¾ UG
JQMGLGOåKXÊ#PGLGPUGDGVCMÆ
JTQOCFW NKFÊ QMQNQ $QJWåGN P¾
UNGFM[ OKPKUVTC \FTCXQVPKEVXÊ 4Q

OCPC2T[OWNWCPKOPQJÆXN¾FPÊ
RąGFUVCXKVGNG RTCPKE PG\CLÊOCLÊ
XGwMGTÚ URQTV LG XKFKVGNP÷ PC UC
OÆOQMTCLKLGLKEJ\¾LOW#DUQNWVPÊ
RTKQTKVWO¾CD[EQXKFGOPGQ
PGOQEP÷NQRąÊNKwOPQJQQDéCPč
PCLGFPQW
,GPåGURQTVQXPÊMNWD[XéGNGUJQ
MGLQXÚOKUGVÊOFQUV¾XCLÊFQUVCXW
JTQ\ÊEÊJQ éÊO F¾N CMWVP÷LK VQV¾NPÊ
NKMXKFCEÊ 0GOQJQW UG JT¾V WVM¾
PÊ RCTVPGąK C URQP\QąK WMQPéWLÊ
RQFRQTW RGPÊ\G X[U[EJCLÊ OQ
OGPV¾NP÷ Wå PGN\G CPK PQTO¾NP÷
VTÆPQXCV ,G VQ UEKGPEG HKEVKQP"
0KMQNKX TGCNKVC QFRQXÊFCLÊEÊ VQOW
LCMQD[X[RWMNCVąGVÊUX÷VQX¾X¾N
MC-TCEJQX¾PÊUVCMQXQWDT\[RąG
UVCPGDÚVRQVGPEK¾NPÊJTQ\DQWFQ
DWFQWEPC OÊUVQ VQJQ UG UVCPG
UV¾NG éGVP÷LwÊ UMWVGéPQUVÊ 2ąGåKLG
PCRąÊMNCF.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX"
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Mezi hokejovými mantinely

Hrát takto alespoň dvě třetiny zápasu, o body by Jestřábi jistě
nepřišli. Jenže nestalo se tak. Zejména první půlka mače nabídla
nezáživnou podívanou, až poté jestřábí letka pořádně roztáhla perutě. Prostějovu se dlouho nedařilo dostat do větších šancí, a když
už nějaká přišla, nevyužil ji a přišel trest. Ukázalo se však taky, jak
je důležité věřit a hrát do poslední chvíle. Prostějov totiž předvedl
ukázkový závěrečný tlak, při němž vstřelil dvě branky, navíc nepustil soupeře z pásma. Inu závěr jako řemen. Bohužel příliš pozdě.

Foto: Michal Sobecký







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

-CPQPÚT ä¾NéÊM UG TQ\LÊåFÊ 8ÚEJQ
FQéGEJ[RQRTCXKNFX÷OCIÐN[<NQ
OQXÚPCFCNW\FTCXGPÚDGM/C
V[¾wFQDąG\CEJ[VCNDTCPM¾ą$N¾JC

1. star:.WM¾wä¾NéÊM DQF[
2. star:,CMWD/CV[¾w DQF[
UVCT1PFąGL$N¾JC DQF

VRCHLABÍ – PROSTĚJOV 2:5

,GUVą¾DKUKEGXFGTD[RąGMXCRKX÷RQF
NGJNK CNG FXC ×VQéPÊEK XG HQTO÷  LG
FGPCMVKXPÊQDT¾PEGLKOF¾XCNKPCF÷LK
PCNGRwÊXÚUNGFGM

1. star:2GVT/T¾\GM DQF[
2. star:2GVT%JN¾P DQF[
UVCT 6QO¾w&TVKN DQF

PROSTĚJOV – ŠUMPERK 3:4

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

lední hokej

6NYÈOÙ]½YÈU-HVWÔ½EÕQHVWDÄLO

2GVT%JN¾P
2. .WM¾wä¾NéÊM
 2GVT/T¾\GM
 &QOKPKM*TPÊéMQ
 1PFąGL$N¾JC
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Jestřábi nejprve přišli o domácí neporazitelnost v derby proti Drakům, ale potom
naplno zabrali pod Krkonošemi

Pondělí 12. října 2020
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naše zakončení bohužel taková bída,
nebylo nám to v utkání celkově nic
platné. Přidaly se zbytečné chyby
v defenzivě, hosté stříleli mnohem
kvalitněji, na rozdíl od nás dali góly
a pro nás pak vznikl problém,“ lamentoval rozladěný kouč elhákáčka
Jiří Šejba.
„Dostáváme laciné góly z předbrankového prostoru a v oslabeních, bránění soupeřových přesilovek nám
od začátku sezóny dělá potíže. Pracujeme na tom, stejně jako se snažíme zlepšit střelbu i řešení jasných
příležitostí. Pravidelný efekt se však
zatím nedostavuje, proto někdy zbytečně ztrácíme herně jinak solidní
zápasy. Což je samozřejmě škoda,“
litoval Šejba.
Nečekané klopýtnutí s dosud příliš
nebodujícím nováčkem udělalo prostějovské letce nepříjemnou díru do

bodových plánů. „Už dopředu jsem
ale upozorňoval, že Šumperk není
vůbec slabý. Potrestal naše chyby,
my jsme nedokázali proměňovat
své příležitosti a porážka je na světě.
Tím zlepšeným závěrem nešlo vše
dohnat, prostě bylo pozdě. Musíme
to napravit příště,“ říkal zklamaný
trenér.
Jeho svěřenci si tahle slova vzali
k srdci a v sobotním duelu 10. dějství skutečně naplno zabrali. Na vylidněném zimáku dalšího prvoligového nováčka HC Stadion Vrchlabí,
který do té doby dosahoval velice
dobrých výsledků, sice rychle prohrávali, ovšem nepříznivý průběh
záhy otočili. A následně měli zbytek
střetnutí vcelku bezpečně pod kontrolou až k triumfu 5:2. „Tentokrát
jsem opravdu spokojen. Chybovali

jsme méně, šance dokázali využívat
více a celkově odvedli velice dobrý
výkon. Bylo tam z naší strany hodně
pohybu i aktivního napadání, s čímž
měli domácí problémy. Pochvala pro
kluky, takhle nějak by měl náš hokej
vypadat,“ radoval se Šejba.
Kromě zakončení Jestřábi zvedli rovněž hru v nestejném počtu plejerů na
ledě. „Zlepšili jsme oslabení, soupeře
se snažili rychle atakovat a to pomáhalo. Líbily se mi taky naše přesilovky. V pohybu, s rychlou kombinací
i střelbou a dorážkami, ne náhodou
jsme z nich dali dva góly. Prostě jsme
odehráli dobrý zápas, z čehož mám
radost, po předchozích porážkách
jsme to už potřebovali,“ oddechl si
zkušený kormidelník LHK.
Prostějované teď figurují v průběžném pořadí Chance ligy na

„Situace je prostě taková, noví hráči
v plánu nejsou. Vrátil se však do obrany Renda Piegl,“ konstatoval Jiří
Vykoukal. Situace však v obraně
pořád není dobrá. Jak tedy na problém, který přetrval u Jestřábů
z minulé sezóny, hodlá tým reagovat? „Budeme přeškolovat útočníky
na beky,“ utrousil bezelstně Vykoukal. Později upřesnil, že zatím
půjde o jednoho hráče. „Máme vytipovaného Lukáše Motlocha, že
by v obraně vypomohl,“ prozradil
sportovní manažer prostějovských
hokejistů. Expardubický Motloch

může být do obrany zajímavou volbou, do Prostějova přišel s vizitkou
důrazného hráče, který je v týmu zejména na černou práci.
Nabízí se ale ještě jiná varianta, a sice
návrat Jiřího Vykoukala mezi mantinely. Dvojnásobný mistr světa se
v minulé sezóně ve svých 49 letech
stal posilou Jestřábů a zároveň
nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v 1. hokejové lize. Dokonce si
připsal asistenci. Nepomýšlí nyní na
návrat? „Ne, určitě ne. Loni jsem si
to užil. Ale už se mi do toho zpátky
nechce,“ směje se Jiří Vykoukal.

Je ovšem otázkou, zda nakonec znovu nebude muset oprášit brusle.
Při souhře okolností a náhod se totiž
i v příštích zápasech může snadno
stát, že bude potřeba pomoc v zadních řadách. Nyní mají všichni zainteresovaní minimálně dva týdny čas
o tom přemýšlet.
(sob)
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V úvodu se střídaly šance na obou stranách, oba gólmani však byli pozorní.
I v polovině první části byl k vidění stále
rychlý hokej a hráči se přesouvali od jedné
branky ke druhé. Například prostějovský
Mrázek dostal ve středním pásmu puk od
Sovy, rozjel se na šumperského brankáře,
ten ale jeho střelu polapil. V čase 13:15
a ve chvíli, kdy hrál Šumperk přesilovku,

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Uplynulou středu přivítali Jestřábi v rámci 8. kola Chance
ligy na svém ledě jednoho z nováčků
letošního ročníku. Zápas před prázdnými tribunami začal lépe pro hosty ze
Šumperka, kteří využili přesilovou
hru a po první třetině vedli. V prostřední části dokázali hokejisté Prostějova rychle vyrovnat, ale do druhé sirény stačili Draci ještě dvakrát skórovat.
Ve třetí dvacetiminutovce navýšil celek ze severu Moravy na 4:1 a pomalu
se zdálo, že je rozhodnuto. Domácí ale
zabrali a dvěma rychlými góly dokázali závěr utkání zdramatizovat, další gól
však už nepadl. Jestřábi tak poprvé
doma prohráli.

LHK PV
D SUM

vystřelil při mele před Bláhovou brankou
od modré Gewiese, jeho ránu mezi tři
tyče tečoval Jaroš – 0:1. V 18. minutě se
na Peksu rozjel Hrníčko, který orazítkoval
jen tyč jeho brány.
Hned v úvodu druhého dějství se na Peksu rozjel Žálčík, jeho ránu ale šumperská
jednička vyrazila ramenem. Ve 26. minutě už bylo skóre zápasu vyrovnáno, když
krásnou akci formace Jandus – Chlán
– Novák zakončil nejlepší střelec Jestřábů Chlán – 1:1. Chvíli poté šli ale hosté
opět do vedení po brance Gewieseho,
který poslal puk z kruhu nad Bláhovo rameno – 1:2. Ve 28. minutě hráli domácí
další přesilovku. Nejdříve Peksu prověřil
Mrázek a poté Drtil, vyrovnat zápas se
jim nepodařilo, a tak i další přesilovka
Jestřábů zůstala bez využití. Pět minut
před koncem druhé třetiny se do branky
tlačili Bartoš s Mrázkem po střele Drtila,
ale marně. Hned na to se dostal ke slovu
Šumperk a po tlačenici před brankou domácích se dostal do dvoubrankového vedení. V čase 35:58 se trefil bývalý Jestřáb
Krejčiřík – 1:3.
Hosté rozjeli i první akci závěrečné části,
avšak bez úspěchu. Hrníčko ve 43. minutě sebral puk v obranném pásmu Prostějova a rozjel se na šumperskou branku,
jeho střela z úhlu ale za zády Peksy neskončila. Ve 48. minutě šel Prostějov do
čtyř po faulu Mrázka. Početní výhodu
Šumperk opět využil. Prostějov nechal
soupeře trestuhodně dorážet a nakonec
se radoval Král – 1:4. Ani za tohoto stavu
se domácí celek nevzdával a dál kombinoval v obranném pásmu Šumperka.
Pět minut před koncem pálil od modré
Piegl, jeho dělovku ale Peksa chytil. Na
domácím celku bylo vidět odhodlání
nepříznivý stav zvrátit a snaha se vyplatila. V čase 58:42 upravil skóre střelou

z úhlu Mrázek – 2:4. Hned na to byl
Šumperk opět vyloučený na dvě minuty.
Prostějov si vzal time-out a zkusili to bez
brankáře. Tlak vytvořený při hře šest na
čtyři slavili Jestřábi gólem. V čase 59:19
se po křižné přihrávce napříč pásmem
prosadil Bartoš – 3:4. K vyrovnání už
nedošlo, Šumperk se tak radoval z první
venkovní výhry.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Zápas se mi hodnotí dobře. Udělali jsme první body venku, a navíc je to naše další druhá
výhra v řadě. Podali jsme parádní týmový výkon. Věděli jsme, že jdeme na velice těžkého
soupeře a chtěli jsme vycházet z dobré obrany. Řekl bych, že to se nám 58 minut dařilo.
Škoda té kaňky v závěru, kdy jsme dostali zbytečný gól na 4:2. K tomu jsme ještě udělali
faul, zápas zdramatizovali a mohli jsme třeba odjíždět se ztrátou bodu či dvou. To by nás
strašně mrzelo. Zaplaťpánbůh nakonec za ty tři body, jsme za ně rádi. Musím klukům poděkovat za výborný týmový výkon. Makali všichni do posledního hráče.“

Martin SOBOTKA – Draci Pars Šumperk

„Je to pořád dokola o proměňování šancí... K tomu dostáváme laciné branky z předbrankového prostoru nebo v oslabeních. Pokud budeme z těch střel, kterých v zápase máme
dostatečné množství, dávat vše mimo a těžko trefovat bránu, tak se nám ty góly budou dávat špatně. Musíme začít hrát hokejově, když vedle mě stojí hráč, tak mu to musím poslat
do prázdné brány. Vidíte, že soupeř do toho bouchne a kvalita té střely tam prostě je. Stále
narážíme na to, že naše zakončení jsou bída. První gól z přesilovky, druhý gól naše fatální
individuální chyba, kdy srovnáme na 1:1 a najednou se nám sebere hráč a opustí pozici.
Třetí byl ze špatně sehrané situace ve středním pásmu. Těžko se mi o tom mluví, když vidíte, jaký je průběh hry. Pokud naše zakončení zůstane takové, jaké je, tak těžko budeme
někomu dávat tři nebo čtyři góly. Většinou totiž tak dva až tři dostaneme, a pak je problém.“

Jiøí ŠEJBA - LHK Jestøábi Prostìjov
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PROSTĚJOV Těžkou hlavu mají
kvůli obraně dlouhodobě trenéři
hokejových Jestřábů. Důvod?
Chybí hráči. A tak ku příkladu
proti Kolínu nastoupilo pouze pět
obránců, v následujících utkáních
jen šest. Stejně tomu bylo i zápasech sehraných během uplynulého
týdne. V případě zranění, nemoci nebo odehrání zápasu jinde
tak mají prostějovští hokejisté
problém, zároveň mají jen málo
způsobů, jak ho vyřešit. Večerníku
totiž sportovní manažer potvrdil,
že nové tváře k vidění nebudou.
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„S radary počítáme v první polovině příštího roku,“
varuje náměstkyně primátora Prostějova

Středeční večer však byl pro Hanáky
hodně temný. V 9. kole soutěže nastoupili na vlastním ledě premiérově
zcela bez diváků a za ponuré atmosféry úplně prázdného hlediště nezvládli krajské derby se Šumperkem.
Jeho valnou většinu tahali za kratší
konec výsledkového provazu, aby
teprve závěrečným náporem dotáhli
z hrozivých 1:4 na konečných 3:4.
Vyrovnat už nestihli.
„Herně jsme sice byli lepší a jako
obvykle měli víc střeleckých pokusů i vyložených šancí. Ale když je

Marek
SONNEVEND

pro Večerník
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PŮVODNÍ
zpravodajství
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Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov nadále udržují
vyrovnanou bilanci vítězství a porážek v Chance lize mužů
ČR 2020/2021. Tohle zatím železné pravidlo aktuální sezóny
potvrdili i během posledního týdne před vynucenou sportovní stopkou pro celou republiku, když z hlubokého smutku vyletěli k velké spokojenosti.

jako prevence, takže si myslím, že by
nebylo špatné, kdybychom se k zavedení radarů vrátili. Vzpomínám si
na to, že po ukončení provozu radarů
v Prostějově probíhalo měření pouze pro potřeby statistiky. Viděli jsme,
že počet překročení rychlostí narostl
ve stovkách procent. Na některých
úsecích, například na Vápenici, byly
zaznamenány rychlosti kolem 120 ki-

BYLI JSME
U TOHO

lometrů za hodinu! Prostě hrůza. Proto si myslím, že by opětovné zavedení
radarů přispělo k větší bezpečnosti na
našich ulicích,“ vyjádřil se Jiří Pospíšil.
Dá se tedy předpokládat, že už příští
rok budou stacionární radary v Prostějově opět v akci. A co piráti silnic? Ti
budou muset sáhnout hluboko do peněženky, a nejen to. V ohrožení budou
i jejich body v kartě řidiče!

2QXÊEGPGåFGUGVKNGVÆQFONEGUGRąÊwVÊ
TQMXT¾VÊFQ2TQUV÷LQXCUVCEKQP¾TPÊTC
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Vedle pneumatik by řidič měl myslet i na zimní kapaliny. Olejem, který zůstává tekutý i za nízkých teplot, jsou dnes automobily vybaveny
standardně kvůli snížení spotřeby
paliva. O náplň do ostřikovačů stejně tak o palivo se ale řidič musí postarat sám.

¸67<

Zvlášť na kapalinu do ostřikovačů
je dobré myslet. Letní směs v zimě
zmrzne, zatímco zimní v létě nesmyje z čelního skla zaschlý hmyz.
Něco podobného platí i pro palivo
– letní benzín se v zimě odpařuje
tak málo, že v promrzlém motoru
nepřejde do plynného skupenství

a svíčka ho nedokáže zapálit. U nafty zase hrozí, že se vysrážejí krystaly parafínu, které mohou ucpat
palivový filtr. Řešením je tak „letní“
palivo vyjezdit před začátkem zimní sezóny.
„Zimní“ benzín jsou prodejci povinni prodávat od 1. listopadu, za-

tímco naftu s ﬁltrovatelností pod
-20 °C mají povinnou od 15. listopadu. Ideální je pak automobil před
zimou kompletně prohlédnout.
Vyplatí se nechat zkontrolovat alternátor nebo akumulátor, které
jsou za nízkých teplot výrazně namáhány.

I<UDHIÁF<K<GDIT

<-.#/0ª8;56Ąª&#.#86$1Ą'.*-
<-.#/0ª8;56Ąª&#.#86$1Ą'.*-4#&156
d$WFGOGVTÆPQXCVXGPMWP÷MVGTÆFP[
KFXQWH¾\QX÷q
+"7-,*"õ1"

www.vecernikpv.cz

20031010390

32

www.vecernikpv.cz

téma večerníku

Pondělí 12. října 2020

$G\UVCTQUVPÚNGVPÊRTQXQ\UMQPéKN-HĀDVVYpDXWR

tLGVąGDCDÚVQRCVTP÷LwÊ ÅSőH]RXW´QD]LPX
„Počítejme se sníženou viditelností i sjízdností vozovek,“
upozorňuje policejní mluvčí František Kořínek

Ačkoliv zima nám podle kalendáře začíná až 21. prosince, neustále klesající teploty naznačují, že se již opravdu blíží a nutí nás odložit letní oblečení i obutí do šaten a skříní. Stejně
tak správní motoristé ukládají letní pneumatiky do sklepů
a garáží. Opět tedy nastal čas vozidlo na zimu připravit. No
a kdy je ta správná doba pro přezutí vašeho plechového miláčka? Když pomineme zákonnou povinnost nasadit zimní
pneumatiky od 1. listopadu do 31. března, léty prověřeným
pravidlem je fakt, že pokud teplota klesne pod 7 °C, je čas pro
přezutí. Od této teploty se začínají projevovat rozdíly mezi
letní a zimní pneumatikou.

Pro zimní pneumatiky platí

0$*,&.ê7<Ě.$
S příchodem podzimu souvisí změny počasí a krácení délky denního
světla se proti letním měsícům projevuje již docela výrazně. Se snižováním denních teplot přichází také zvýšený výskyt nízké oblačnosti a mlhy.
„To jsou faktory, které bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích moc nepomáhají. Abychom
tak zabránili zvýšené nehodovosti,
musíme k tomuto období přispět
svou zodpovědností a obezřetností,“
nabádá nejen motoristy František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Prvním krokem ke zvýšení bezpečnosti
na silnicích je uvědomit si rizika specifická pro toto období a potom na ně
přiměřeně reagovat. Uvedené faktory
se týkají všech účastníků silničního provozu, tedy řidičů motorových vozidel,
ale i cyklistů a chodců. V rámci dnešní
tematické strany Večerníku se ale nyní
zaměřujme pouze na motoristy.
„Specifikem podzimního období je

nejen snížená viditelnost, ale také zhoršená sjízdnost komunikací. Ke zhoršení
sjízdnosti dochází vlivem častějšího
deště a v kombinaci se spadaným listím
se vozovka může proměnit v něco blízkého dětské klouzačce. Nebezpečí smyku zvyšuje také mlha, sníh či příchod
prvních mrazíků. K výskytu uvedených
jevů může docházet i v situacích, kdy to
řidič vůbec nečeká. Na otevřeném prostranství, na kopečku, může být krásné
slunečné počasí se suchou vozovkou,
ale o pár desítek metrů dále, v lese v do-
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stejné zimní pneumatiky na voze
Při montáži pouze 2 ks zimních pneumatik, například na poháněnou přední
nápravu, zajistíte rozjezd vozu. Pokud však na zadní
nápravě necháte pneumatiky letní, které v zimním období ztrácejí takřka
lině u potůčku, může už být na komu- veškeré svoje jízdní vlastnosti, můžete velmi lehce dostat vozidlo do smynikaci námraza,“ upozorňuje policejní ku. Pokud necháte zimní pneu pouze na zadní nápravě a na přední necháte pneumatiky letní, je velmi pravděpodobné, že při zatočení nebude
mluvčí František Kořínek.
Proto policisté varují řidiče, aby v tom- vozidlo reagovat a pojede rovně!
to období počítali s nepříznivými
zimní sezóny – doba pro použití pneumatik
podmínkami a přizpůsobili tomu jak
Zimní pneumatika stárne podstatně rychleji než pneumatika
rychlost jízdy, tak i obutí svých plecholetní. Je to díky používání více druhů olejů a směsí silic než
vých pomocníků. „K zimním pneuu pneumatik letních. Tyto přísady se postupem času z pneumatikám zákon stanoví, že v období
od 1. listopadu do 31. března je jejich matiky vytrácejí na základě chemických procesů.
užití povinné, pokud na komunikaci
milimetry – minimální hloubka dezénu
leží souvislá vrstva sněhu, led nebo
Pokud klesne hloubka dezénu pod 4 milimetry, pneumatika již
námraza, nebo lze vzhledem k pověnemá v důsledku úbytku vzorku dostatečné schopnosti zábětrnostním podmínkám předpokládat,
ru. Například pokud klesne hloubka dezénu pod doporučené
že takové okolnosti nastanou. Zimní
pneumatiky u vozidel do 3,5 tuny minimum, pravděpodobně se setkáte s problémy nejen při jízdě, ale už při
musí být v takovém případě na všech samém rozjezdu, kdy pneumatiky začnou prokluzovat!
kolech a hloubka jejich dezénu musí
měsíce v roce – uplatnění pro zimní pneumatiky
být minimálně 4 milimetry. U vozidel
Zimní pneumatika má uplatnění nejen na zasněženém povrchu.
těžších na všech kolech hnacích náprav
Její využití začíná už při poklesu teploty pod +7°C. Nezapomís hloubkou dezénu minimálně 6 milinejte, že i když je během podzimního dne +10 ° až 12 °C mohou
metrů,“ uvádí dále tiskový mluvčí.
Před každou jízdou policisté navíc do- večerní a hlavně noční teploty klesnout podstatně níže!
poručují kontrolu stavu osvětlení vozidla a řádné očištění skel a zajištění tak
dobrého výhledu. „Závěrem lze uvést,
že pro všechny účastníky provozu na
pozemních komunikacích by obecně, ale v tomto období ještě více, mělo
platit, že by se měli chovat ohleduplně
a ukázněně a předvídat i chyby druhých. Zvláště s ohledem na sníženou
viditelnost se může stát, že bude kdokoli přehlédnut a dojde tak k dopravní
nehodě, jejíž následky si pak mohou
nést i ti, kteří v dané situaci měli přednost,“ uzavírá apel na řidiče, ale i další 1FNKUVQRCFWVQWåDWFGRQXKPPQUVCNGRąG\QWVUXÆXQ\KFNQPC\KOPÊRTQXQ\
účastníky silničního provozu František D[UVGO÷NKWåXGEJXÊNKMF[FGPPÊVGRNQVCDWFGPKåwÊLCMUGFOUVWRÿč%GNUKC
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Kořínek.
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Cyklistka Bártová
veze z Itálie støíbro
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Cyklistický klub TUFO-Pardus Prostějov sbírá cenné kovy, kam se jen
podívá. A nejnověji to bylo směrem na jih Evropy. V Itálii se totiž dokázala prosadit
Gabriela Bártová. „Gábina v sobotu získala stříbrnou medaili ve vylučovacím závodě
mistrovství Evropy v italské Fiorenzuole,“ informoval Večerník nadšený vedoucí trenér
Michal Mráček. „Zúročila tak velmi dobrou podzimní formu, a byť v kategorii juniorek
závodí prvním rokem, dokázala získat tento mimořádný úspěch! Gábina se na evropském šampinátu ve Fiorenzuole ještě postaví na start individuálního bodovacího závodu a závodu madison,“ dodal Mráček na adresu teprve sedmnáctileté závodnice.
(QVQ67(12CTFWU2TQUV÷LQX

3ÁOîUF<#M@I>C,K@IHµODOPG 5VTGVVQP\G5TFÆéMCD[NXG8GNMÆRCTFWDKEMÆosmý,
NKMJNOîEJQNFÑH?JMJNO@H UVąÊDTQ\QRCMQXCN.QODCTIKPKX%GP÷.CDG
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Prvotřídní
senzaci vzbudila na French Open
polská tenistka Iga Šwiateková.
Teprve devatenáctiletá hráčka
získala svůj první grandslam nevídaným způsobem, když během
turnaje neztratila ani set. V cestě
na tenisové výsluní Polce pomáhali také trenéři a další odborníci
v Prostějově. Šwiateková totiž
ještě nedávno trénovala na Hané
a reprezentovala TK Agrofert

Prostějov i v mistrovských soutěžích, a dokonce slavila dorostenecký titul družstev.
„Její angažmá vyplynulo z předchozí spolupráce. Iga od roku 2015
jezdila do Prostějova pravidelně,
trénovala u nás a díky tomu jsme
se domluvili na jejím zařazení do
týmu. V roce 2018 nám hodně
pomohla. I ve finále proti pražské
Spartě vyhrála svůj zápas a pomohla týmu k triumfu,“ uvedl šéftrenér

èGTUVX¾XÊV÷\MC\RCąÊåUMÆJQCTG¾NW4QNCPF)CTTQUPCURQ
NGéPÆOUPÊOMWVGJFGLwÊJQFQTQUVGPGEMÆJQVÚOW6-#ITQ
HGTV2TQUV÷LQX
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWCKPVGTPGV

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

prostějovské tenisové mládeže Ivo
Šilhánek.
Šwiateková málem loni reprezentovala klub i v extralize smíšených
družstev. Dlouho nabídku zvažovala,
nakonec dala přece jen přednost individuální přípravě, což se v Paříži ukázalo jako dobré rozhodnutí. „Potenciál má opravdu velký. Existuje reálná
naděje, že se bude výrazně prosazovat
i v dalších letech,“ odhaduje možnosti
polské tenisky Šilhánek.
(lv)

PARDUBICE,
PROSTĚJOV
Jubilejní 130. ročník Velké pardubické, největšího překážkového dostihu střední Evropy, byl
opravdu unikátní, neboť se kvůli
koronaviru konal poprvé v historii úplně bez diváků. A svěřencům
trenéra Stanislava Popelky ze stáje
Srdéčko nedaleko Hvozdu na Konicku štěstí nepřinesl.
Do slavného cross-country klání dotovaného letos „pouze“ třemi milióny korun vyslal uznávaný kouč dva
hnědáky valachy. Desetiletý Stretton
byl díky sázkovému kurzu 8:1 čtvrtým favoritem, po třetí příčce v roce
2018 a druhém místu loni mocně
toužil po sladkém triumfu. O dva
roky mladší Mahony chtěl pro změnu odčinit loňské zklamání z pádu,
kurz 33:1 ho předurčoval k možnému překvapení.
Nervózní start vyšel až na třetí pokus
a okamžitě po něm se vedení ujal
Stretton vedený žokejem Markem
Stromským, vyhlášeným smolařem
východočeského svátku turfu. On
i Mahony s francouzským nováčkem na českých drahách Hakimem
Tabetem přešli bez problémů nejtěžší překážku starého kontinentu,
pověstný Taxisův příkop. Popelkův
spolufavorit pak nadále diktoval
tempo z vedoucí či druhé pozice,
jeho stájový parťák se držel mezi pátým až osmým postem.

Přibližně ve dvou třetinách vytrvalecké vzdálenosti 6900 metrů se
však nadějný vývoj zadrhl a oba vyslanci našeho regionu začali ztrácet.
Mahony víc, proto ho Tabet před
živým plotem zadržel ve chvíli, kdy
dál pokračovalo ještě třináct účastníků. Stále níž v průběžném pořadí se
navíc propadal i Stretton a na Havlově skoku – tedy čtyři překážky před
cílovým mezníkem – už bylo zřejmé,
že na boj o vítězství tentokrát stačit
určitě nebude.
Stromský se v závěru snažil svého
čtyřnohého parťáka vyburcovat
aspoň k ataku nejnižších dotovaných
pozic, ovšem bez efektu, před prázdnou hlavní tribunou spolu proběhli
na osmé příčce. V dramatickém finiši čtyř tvrdě soupeřících koní vyhrál
spolufavorizovaný Hegnus se Slovákem Matuským, loňský premiant
Theophilos skončil až devátý.

V Cenì Labe
druhé a ètvrté místo
Výborně dopadl pro Popelkovy
svěřence druhý největší dostih pardubického dne D. Šlo o Cenu Labe
na 5200 metrů o 400 tisíc Kč, do níž
odskakovali Lombargini s kursem
11:1 a Imphal s 13:1. V sedle druhého jmenovaného koně seděl Hakim Tabet, který se většinu distance
držel v popředí a spoluurčoval dost
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Jedna část české společnosti s tím
více či méně souhlasí, druhá část
tuzemských lidí to tiše pasivně
nebo nahlas aktivně odmítá. Každopádně ministrem zdravotnictví
Romanem Prymulou navržená a vládou ČR odsouhlasená
razantní opatření vůči nemoci
covid-19 dneškem vcházejí v platnost. Zatím na čtrnáct dnů, ovšem
kdo sleduje dosavadní vývoj i taktiku našeho vrchního epidemiologa, tomu musí být nad slunce
jasné, že nejbližšími dvěma týdny
drastická omezení neskončí, spíš
právě naopak. Tudíž druhý blackout je bohužel tady. A můžeme
jen vzývat všechny svaté (případně se snažit aktivně protestovat),
aby netrval příliš dlouho a alespoň většina země se z tohoto řízeného úderu ještě vzpamatovala.

Coby rodilého sportovce mi bytostně vadí, že právě sportovní činnost
patří podle aktuálních protikoronavirových pravidel mezi nejvíc utnuté oblasti. Veškeré soutěže musí primárně vyřešit zápasový kráter, jenž
vznikne v termínové listině a bude tak velký, jak dlouho potrvá výluka.
Zároveň se může trénovat jen venku a v omezeném počtu lidí, což je
pro halová odvětví opravdu báječné zpestření v nastupujícím chladném
podzimu s častějším deštěm. To potom nemocnost fakt bude klesat.
Spíš je zřejmé, že spousta výkonnostních a amatérských sportovců
včetně dětí a mládeže se na přípravu po dobu zákazů úplně vykašle, po
uvolnění se pak někteří k pohybu už ani nevrátí. Nebudou mít na to za
současného dění žádnou chuť, obecná míra fyzické zdatnosti národa
dostane další ránu.
Až neuvěřitelné mi navíc připadá, že absolutní stopku vystavil Prymula
s posvěcením vedoucích představitelů našeho státu i profesionálnímu
sportu. V čele s fotbalovou Fortuna:Ligou, která před každým kolem dobrovolně testuje všechny své hráče i členy realizačních týmů a životem v pomyslné covidové bublině se stala z hlediska „nákazy“ vrcholně bezpečným
segmentem. Navíc se poslední dobou hrálo bez diváků, takže nic nehrozilo ani z fanouškovského hlediska. Přesto zatím platí, že soutěž nesmí
pokračovat a tréninky se musí nějak látat. Stejně jako u hokejové Tipsport
extraligy, kde vlastně již všechny týmy jsou promořené, přesto byly koronavirovou puškou – takzvanou „prymulkou“ – nemilosrdně odstřeleny.

Česká republika samozřejmě není ve vrcholně defenzivním způsobu boje s covid-19 žádnou výjimkou, podobně
ustrašeně postupuje skoro celý svět. Přesto musí každý
inteligentní člověk vidět, že u nás prostě neexistuje žádná
jednotná, propracovaná a faktickými argumenty podložená koncepce, jak vůči novému typu choroby postupovat.
Spíš často jde o takovou palbu od boku v nastalé panice,
dokonalou antikoncepci.
Namísto cílené ochrany rizikových skupin nebude smět
kompletních deset miliónů lidí v ČR v nejbližší době téměř
nic, aby se zploštila křivka. Praktické dopady téhle normálními občany nenapadnutelné „bitvy“ přitom šéfy s rozhodovacími pravomocemi evidentně netrápí. A tak se po další
atomovce hozené do národní ekonomiky začne v mnohem
větší míře krachovat. Například do sportu (leč nejen do něj)
v této souvislosti politici slibovali finanční kompenzace, které
jsou však stále jen virtuální a marně se na ně čeká. Jsem strašně zvědavý, kdy a jestli vůbec na ně dojde.
Doba temna nastává. Necháme se zase zavřít doma kvůli
nemoci, o jejíž zprofanovaně obří nebezpečnosti minimálně polovina Čechů (a Moravanů i Slezanů) důvodně pochybuje či jí vůbec nevěří?

(QVQKPVGTPGV

ostré tempo. Před finišem se sice
trochu propadl, ale nakonec uhájil
ve třináctihlavém startovním poli
pěknou čtvrtou pozici. To Lombargini s ostříleným žokejem Janem Faltejskem měli přesně opačný průběh
závodu. Z chvostu se postupně posouvali dopředu, aby na posledních
sedmi překážkách již uháněli jako
vítr v samotném čele. Pronásledoval
je však top favorit Evžen, na cílové
rovince z toho byl nádherný souboj
bok po boku. Lombargini zůstal jen
o půl délky druhý a zopakoval tak
stříbro z loňska.

Cena Vltavy
tentokrát bez úspìchu
Bělouš Marcus Aurelius se letos kvalifikoval do Velké pardubické (stejně
jako Lombargini), ovšem Stanislav
Popelka se ho rozhodl nasadit do
třetího nejvýznamnějšího dostihu,
Ceny Vltavy. Jenže kratší distance
4500 metrů jeho želízku v ohni pod
Markem Stromským tolik nesedla
a z dotace 300 tisíc korun neukrojil
ani haléř. Zpočátku se držel uprostřed pole třinácti koní, přibližně
v půlce trati to vypadalo na posun
těsněji k čelu. S blížícím se cílem ale
zrychlovalo tempo, kterému držitel
jména římského vojevůdce nestačil. A propadl se na konečný devátý
post.
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hasiči uzavřeli
V Děčíně prostějovští boxeři nestačili a padli Mladí
třetí ročník okresní ligy:

10:4 Dominoval Senetářov

PROSTĚJOV Méně přesvědčivé výkony než v předchozích sezónách zatím podávají boxeři BC DTJ Prostějov v aktuálním ročníku extraligy družstev mužů ČR 2020/21. Po těsném ARM
zdolání Plzně 10:6 zajížděli ve 2. kole elitní týmové soutěže do Děčína, kde je další spolu- DTJ PV
favorit BC Armex porazil dost jasně 10:4. Domácí se tím posunuli do čela tabulky, Hanáci
virová opatření pustí,“ řekl Novotný
klesli na druhé místo.

Marek SONNEVEND
Vítězné plány prostějovského DTJ
se začaly bortit hned v nejnižší váhové kategorii do 60 kilogramů, neboť
ostřílený Hamo Aperyan v krásné
a oboustranně kvalitní bitvě překvapivě podlehl Jasuru Zaripovi 0:3 na
body. Váhu do 64 kg ani jeden z celků neobsadil, proto se vůbec nezapočítávala do konečného výsledku.
Druhou tvrdou ránu dostaly ambice détéjéčka v devětašedesátce, kde
silný Patrik Baláž nenašel recept na
výborně se pohybujícího Jakuba
Karvánka a rovněž připsal nečekanou porážku 0:3 výrokem bodových
rozhodčích. Jiskru naděje ale vzápětí
vykřesal mladý talent Miloš Beránek
(do 72 kg) těsným, leč zaslouženým
udoláním Tomáše Tyityse 2:1 na
body.
Následně se navíc dařilo i Milanu
Ganoškovi proti Janu Klikarovi, aby
po další bodové výhře srovnal průběžný stav zápasu na 4:4. Bohužel ve
zbytku utkání už borci DTJ svorně
padli a vytoužená cesta za novým
mistrovským titulem do klubové
sbírky se tak notně zkomplikovala.
Nejprve ve váze do 81 kilogramů
svedli Karel Hořejšek a Jan Mužík
strhující boj, který přítomné fanoušky doslova zvedal ze sedadel, sudí
nakonec dali těsné vítězství na body

děčínskému ranaři. Jednadevadesátka pak přinesla mančaftu DTJ značné zklamání, když oddílový odchovanec Pavel Ján v nehezkém střetnutí
nesplnil úlohu favorita a podlehl
r.s.c. ve třetím kole. Tím pádem měli
Severočeši jistý celkový triumf, jenž
v nejtěžší váhové kategorii nad 91
kg zpečetil Adam Kolařík přesvědčivým vybodováním sice bojujícího,
ovšem marně vzdorujícího Pavla Zajíce. Konečný rezultát tedy zněl 10:4
pro Armex, kolektiv ze srdce Moravy
se domů vracel zklamaný.
„Pokud to vezmu postupně, tak
Hamo Aperyan byl úplně bez šťávy
a asi se projevilo, že hodně shazoval. Čtyřiašedesátku jsme neobsadili, protože nám vypadl Mirek
Šerban a bohužel jsme nedokázali
najít náhradu. Patrikovi Balážovi
utkání tolik nesedlo, naopak jeho
soupeř zaboxoval skvěle, ovšem
stejně jako u Hama šlo o vyrovnaný
boj. Pochvala určitě patří Milošovi
Beránkovi i Milanu Ganoškovi, oba
odvedli výborné výkony. Což platí
i pro Honzu Mužíka, který podle našeho názoru měl ve špičkovém duelu
s Hořejškem vyhrát, ale rozhodčí se
přiklonili k domácímu borci. Pavlovi
Jánovi jeho souboj vůbec nevyšel,
nebyl psychicky ve své kůži. Naopak
Pavel Zajíc statečně odolával několikanásobnému mistrovi republiky

a vydržel s ním v ringu i přes porážku
celá tři kola,“ okomentoval jednotlivá utkání šéftrenér BC DTJ Petr
Novotný.
Z nepříznivého výsledku 4:10 nedělal přehnanou vědu, neboť viděl
naprosto rovnocenný mač. „Řekl
bych, že většina utkání byla hodně
vyrovnaných a konečné skóre neodpovídá tomu, jak celý zápas vypadal.
Ale Děčín byl doma a vítězství mu
neberu, my musíme ještě víc zabrat
v příštích extraligových kolech. Tedy
až nás k nim současná protikorona-

Večerníku s odkazem na to, že nejbližší šlágr s Dubnicí nad Váhom plánovaný na 17. října musel být kvůli
nemožnosti slovenského mužstva
nastoupit odložen. „Původně jsme
na stejný termín z jara přesunuli
jiné domácí utkání proti Ústí nad
Labem, avšak po vyhlášení zákazu
vstupu diváků na všechny sportovní
akce jsme toto rozhodnutí přehodnotili. Bez fanoušků v hledišti by
to nemělo smysl,“ vysvětlil Novotný
logický krok.
Statistiky ze zápasu a výsledkový
servis soutěže najdete na straně 26
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PROSTĚJOVSKO Uplynulou
sobotu 10. října se v letním kině
v Mostkovicích mělo konat slavnostní vyhlášení třetího ročníku
Okresní dětské ligy (ODL) v požárním útoku. To však vzhledem
k aktuálním opatřením bylo zrušeno.
Celkem se v rámci ODL konalo
devět závodů, první z nich byl 15.
srpna v Hradčanech-Kobeřicích,
vše se uzavřelo 19. září v Soběsukách. Do ligy se zapojilo 8 týmů
mladších žáků, 17 týmů starších
žáků a 9 dorosteneckých družstev.
„V rámci jednotlivých závodů se
představila celá řada týmů i mimo
ligu. Například v Soběsukách v kategorii mladších žáků bojovalo
14 družstev, v kategorii starších
dokonce 26 družstev,“ upozornil
předseda ligy Zdeněk Pokorný.

0ODGvÉz½FL

1. SDH Soběsuky
2. SDH Senetářov
3. SDH Domamyslice
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Zatímco v prvním ročníku jasně
dominovaly týmy z Krasic, letos
se výrazným způsobem prosadila
družstva nováčka ze Senetářova,
která ovládla hned dvě za tří kategorií. „Krasice prošly generační
obměnou, takže na lepší výsledky si nyní asi chvíli počkají. Co se
týče družstev z obce na Blanensku,
ukázalo, že mají nejvíce natrénováno a předváděly dlouhodobě
nejvyrovnanější výkony,“ ohlédl se
Zdeněk Pokorný, který poděkoval
statutárnímu městu Prostějov za
finanční příspěvek na pořádání
všech akcí. „Plánované vyhlášení
v Mostkovicích jsme museli zrušit, nyní přemýšlíme o náhradním
řešení, jak poháry a medaile předat
těm, kteří si je během uplynulého
léta vybojovali,“ uzavřel Zdeněk
Pokorný.
(mls)
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1. SDH Senetářov
2. SDH Kobeřice
3. SDH Bílovice B

1. SDH Senetářov
2. SDH Soběsuky
3. SDH Kobeřice
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PROSTĚJOV Hanácké hodové
box 2020 v Národním sportovním centru Prostějov, to zdaleka
nebyl jen extraligový zápas mezi
BC DTJ Prostějov a Pablo Boxing Plzeň. Většina dne totiž patřila 2. kolu Oblastní soutěže Jihomoravského kraje 2020/21, za
níž se právě dnes Večerník ohlíží.

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Navzdory koronavirově nejisté době
se přihlásilo padesát zájemců obou
pohlaví a všech věkových kategorií,
tudíž od dopoledne až do pozdního
odpoledne postupně proběhlo pětadvacet jednotlivých utkání. Jejich
úroveň se jako obvykle lišila, od některých špičkových duelů po občasné příliš jednoznačné partie.

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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„Každopádně jsme moc rádi, že
jsme mohli bojovníky a bojovnice
z České republiky, Slovenska i Rakouska přivítat v krásném prostředí
haly NSC PV, kde měli komfortní podmínky. Počet účastníků byl
vzhledem ke zdravotní i celkové
situaci určitě vysoký, což nás těší,
po organizační stránce všechno
klapalo hladce a bez problémů,“
spokojeně konstatoval hlavní trenér

mládeže DTJ Martin Klíč.
Většinovou spokojenost mohl vyslovit rovněž s počínáním pětice
svěřenců a svěřenkyň, jež v domácím prostředí vyslal do akce. „Hlavní je boxovat, nabírat potřebné zápasy a tím i zkušenosti. Pro některé
byla tahle oblast navíc přípravou na
mistrovství republiky, či dokonce
na evropské šampionáty,“ prozradil
Klíč.
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jednotlivé souboje Prostìjovanù

Michaela Brančíková (ženy, do 69 kilogramů): soupeřka Kotásková (Bounce), prohra na body
Hodnocení kouče Martina Klíče: „Míša se vrátila po delší pauze a své první utkání v kategorii dospělých hned šla
proti špičkové ženě, rakouské jedničce Kotáskové. Ta si průběh zkušeně kontrolovala, ale Míša navzdory porážce
odvedla dobrý výkon.“
Barbora Mahrová (školní mládež dívky, do 52 kilogramů): soupeřka Lentová (Šumperk), výhra na body
Hodnocení kouče Martina Klíče: „Bára se nenechala zaskočit talentovanou holkou, která šla poslední dobou hodně nahoru. Svou komplexní kvalitou ji předčila, zasloužené vítězství.“
Filip Jílek (kadeti, do 60 kilogramů): soupeř Karbaš (Kroměříž), výhra na body
Hodnocení kouče Martina Klíče: „Jeden z nejlepších zápasů celého dne, Filip předvedl vyspělý výkon po všech
stránkách a prokázal dobrou připravenost jak na nadcházející MČR v Třeboni, tak na následné ME v Sofii.“
Adam Krampota (muži, do 69 kilogramů): soupeř Obrovský (Brno), prohra na body
Hodnocení kouče Martina Klíče: „Od Adama to nebyl špatný výkon, ale s přibývajícím časem se projevila jeho
chybějící fyzička, proto zaslouženě podlehl bodovým výrokem rozhodčích.“
Šimon Dvorský (přípravka, do 57 kilogramů): soupeř Pokuta (X Fight), výhra na body
Hodnocení kouče Martina Klíče: „Pro syna Oldy Dvorského, našeho bývalého extraligového borce, to byla zápasová premiéra v ringu. A maximálně úspěšná, Šimon zaboxoval výborně a na úvod své kariéry vyhrál.“
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PROSTĚJOV Měla to být výplň reprezentační pauzy. Zatím to
vypadá, že nepovedené pohárové představení na Slovácku
bude na delší dobu posledním soutěžním zápasem fotbalistů 1.SK Prostějov. A nejen jich. Veškeré organizované fotbalové soutěže si mají dát ode dneška na dva týdny pauzu.
Pokud nezapracuje fotbalový lobbing nebo naopak stále se
rozlézající koronavirus. Takže žádná jistota hráče nečeká.

DAVID PÍCHAL

Zápas na Slovácku se prostějovským fotbalistům
prostě nevyvedl, to je nutné přijmout jako fakt.
A tak lze z jednotlivců snad jmenovat jen mladého
útočníka a odchovance prostějovského fotbalu, který sedm minut před koncem mohl
trefit aspoň čestný úspěch. Jeho střele ovšem
chyběly centimetry, bez trochy štěstí se míč
zastavil o tyč domácí branky.

JAKUB
ROLINC

2

původní
zpravodajství
pro Večerník

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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Prostějovské eskáčko si letošního
ročníku poháru MOL Cup zrovna
neužilo. Prvními dvěma koly proplulo, aniž by koplo do míče, mohla
za to zvláštní doba a podmínka tesJAN tování na koronavirus, kterou celky
amatérských soutěží nebyly příliš
KLIMENT zochotné
podstoupit. A tak Rýmařov
ZNÁMKA a Velké Meziříčí souboj vzdali.
Ve třetím kole, kdy konečně přišel na
řadu atraktivní soupeř, los nepřiřkl
Hanákům výhodu domácího prostředí, navíc i prvoligový sok mohl
být atraktivnější. Jenže i Slovácko se
ukázalo velmi zdatným soupeřem.
Svěřenci trenéra Pavla Šustra za sebou sice měli úspěšná vystoupení
proti prvoligovým celkům Sigmy,
Zlína či Opavy. „Slovácko nám ukázalo, jak se dá hrát moderní, agresivní,
běhavý fotbal, byli kvalitní na míči.
Jejich hráči jsou také jen lidé, takže
jsme se s tím mohli popasovat lépe.
Nelze srovnávat třeba přátelský zápas
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Tomáš KALÁB
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OKÉNKO zastupujícího KAPITÁNA
aneb pohledem lubomíra machynka
„Slovácko samozřejmě disponuje vysokou kvalitou, hraje dobrý fotbal i v lize. Věděli
jsme, že budou hrát ve slušné sestavě, i když pozměněné. To jsme ovšem měli i my.
V prvním poločase nás trochu poznamenaly ty dvě penalty, možná trochu sporně
odpískané, ale penalty to byly a dostali jsme dva góly. Řekli jsme si, že se soupeře
nezalekneme, že budeme hrát agresivní, běhavý fotbal, jaký chceme hrát. To se nám
ale nedařilo, nedostupovali jsme hráče, byli jsme málo běhaví, málo jsme si věřili.
Nemám rád slovo kdyby, ale kdyby nebylo těch penalt, Slovácko si v prvním poločase
nevypracovalo vyloženou příležitost. Trochu nás ty penalty srazily, nic to ale nemění
na tom, že jsme stále měli šanci něco s výsledkem udělat, porvat se o to, jenže zápas nám nevyšel. Ve druhém poločase jsme si řekli, že se zápasem ještě něco zkusíme
udělat, hráli jsme každý za svoje jméno a za Prostějov, takže jsme si nechtěli udělat
nějakou vyloženou ostudu. Po poločasovém výsledku už se mohlo hrát na krev. Byly
i lepší pasáže, ale dostali jsme další dva hloupé góly. Pozitivní je snad jen to, že jsme
facku dostali v poháru, nikoli v lize. Snad přišla v pravý čas, můžeme se z toho poučit
a vzít další zkušenosti, aby se to už neopakovalo.“
Lubomír MACHYNEK,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA 9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Ověřili jsme si, že s prvoligovými týmy hrát umíme, znělo z tábora
eskáčka na základě několika úspěšných přátelských utkání. Jenže
i laikovi je jasné, že „přátelák“ a soutěžní zápas jsou něco diametrálně
odlišného. A zatím poslední soupeř Opava je na prvoligové scéně
přece jen kvalitativně něco jiného než poměrně úspěšné Slovácko. To
si od počátku zápasu dokázalo vytvořit takový tlak, že hosté pod ním
začali dělat v defenzivě chyby. Z toho pochopitelně vznikly dva pokutové kopy a hřebíček do rakve nadějí na solidní výsledek pak daly
dvě hrubky prostějovské obrany při navlas stejných rohových kopech.
Fotbalovým odborníkům je jasné, že právě propadnutí při standardní
situaci trenéra obzvlášť mrzí. Eskáčko v poháru, v němž v této sezóně
vzhledem k epidemické situaci odehrálo jen jeden zápas třetího kola,
okusilo, jak na tom doopravdy je při konfrontaci s opravdu kvalitním
soupeřem. Ano, je potřeba ještě hodně práce a sbírání zkušeností.

%*%'6'5+1$,'&0#62Ą'&2.#60¦
24156ö,185-¦*18'è'40ª-70# 2#-/6','&+0'è017i#0%+248ö6'ñ
41-.'80ö,+0'ä,'61/7 56#èª8;56Ą+*0176#&147è+6&14'&#-%'
8.'61i0ª/41%'" 151$0ö0'$121i6172Ą+.1ä'0º-72°0
5'5.'817
PROSTĚJOVSKÝ

Vece
ˇ rník


1(-Ï7(1Ý-ģ5(*,21/13(5,2',.80

.$ŀ'321'Ý/512$ŀ'26&+51.<
1<1328=(=$.2581]H]¤NODGQ°FHQ\.Ð

$.&(759É'2.21&(

/,6723$'8

NOVÉ INFORMACE ZA „STARÉ“ PENÍZE!

v Opavě, proti níž je Slovácko přece
jen kvalitativně někde jinde. Na druhou stranu my jsme v Opavě hráli
také úplně jinak,“ srovnal zkušenosti
z přípravných zápasů a poháru zastupující kapitán Lubomír Machynek.
Kouč Šustr dal v tomto zápase,
jak konečně v pohárech bývá zvykem, šanci některým hráčům, kteří
jsou běžně vytěžovaní méně, nebo
dokonce vůbec. Třeba gólmanu
Brédovi, obránci Sečkářovi nebo
útočníkům Šteiglovi a Rolincovi.
S výsledkem ale spokojen být nemohl. „Doufám, že to byla pro nás
dostatečná facka, aby všichni pochopili, že fotbal na vrcholové úrovni
je ještě trošičku o něčem jiném, než
zažíváme ve druhé lize. Zvládli jsme
zápas v Jihlavě, jedeme na Slovácko,
kde dostali šanci všichni hráči, kteří
nehráli celou porci ligových utkání. Musím říci, že jsem k nim měl

Foto: www.fcslovacko.cz/

velké výhrady, ke způsobu, jakým
zápas takříkajíc nezvládli,“ neskrýval
rozčarování po zápase prostějovský
kouč.
Výkony totiž pokulhávaly na všech
frontách. Kromě Píchalem nastřelené tyče ofenziva nic kloudného
nepředvedla a nedařilo se ani v obraně. „Dva góly po rohových kopech
opravdu nejsou nejlepší vizitka,
standardní situace jsou zodpovědnost každého z nás. Máme vždy
jakýsi manuál, jak bránit osobně
standardky, rozestavení a podobně,

když se pak stane to, co se stalo, je to
chyba jednotlivců. Vizitka je to špatná, jen se z toho poučit. Mrzí mě to,
že jsme zápas odehráli tak, jak jsme
ho odehráli,“ vyjádřil pocity mužstva
Lubomír Machynek, který zápas nedohrál kvůli nakopnutí a musel nuceně střídat.
Utkání 7. kola Fortuna:Národní
ligy, v rámci něhož měl na Hanou přijet pražský Vyšehrad, se
tak prozatím odkládá. Termínová
listina zbytku podzimní části je
v tuto chvíli ve hvězdách.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
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PROSTĚJOV Že by prostějovští
fotbalisté postoupili přes prvoligové Slovácko do osmifinále MOL
Cupu, věřil asi málokdo. Zázraky
se i ve fotbale přesto dějí a každý zápas je otevřený. Po vítězství
v Jihlavě se navíc zdálo, že by Hanáci mohli být v dobrém rozmaru a sehrát vyrovnaný zápas. Dvě
penalty v prvním poločase a další
hrubky po rohových kopech znamenaly definitivu už do poločasu.
Se stavem 0:4 už po přestávce něco
udělá málokterý trenér.
A právě prostějovský lodivod Pavel
Šustr dal v zápase příležitost těm
méně exponovaným hráčům. Do
branky se na podzim poprvé dostal
Bréda, na levém beku hrál Sečkář,
do zálohy se po karetním trestu vrátil
Spáčil a ofenzivní snažení měli na starost Šteigl s navrátilcem Rolincem.
Nejvytíženějším se nakonec ukázal
prostějovský gólman. Že borci z východu Moravy po nečekané prohře
s Pardubicemi nepropadli malomysl-

nosti, naznačil už po osmi minutách
útočník Kliment, jehož hlavička byla
jen předzvěstí ďábelské jízdy. Tentýž
hráč pak připravil příležitost Sadílkovi, ten měl ale na zadní tyči k míči
daleko.
Po čtvrthodině centrující Hellebrand nastřelil ruku Bialka a právě
Kliment proměnil nařízenou penaltu, když Brédu poslal na opačnou stranu – 1:0. Na druhé straně
si na centr z trestného kopu naběhl
Machynek, hlavičkoval však mimo
domácí branku. Slovácko bylo aktivnější a po Havlíkem rozehraném nepřímém kopu Matoušek v šestnáctce
fauloval a byla z toho penalta číslo 2.
Kliment si tuto herní činnost s gustem zopakoval, poslal Brédu opět na
opačnou stranu a zvýšil vedení – 2:0.
Konec poločasu byl pak pro eskáčko definitivní pohromou. Havlíkův
rohový kop na přední tyč prodloužil
za sebe Hofmann a nabíhající Kadlec
z malého vápna dopravil míč znovu
za brankovou čáru – 3:0. Rohové
kopy na bližší tyč byly na Slovácku
eskáčku osudem. Ten úplně poslední v první půli Bréda na přední tyči
dobře nezasáhl, míč propadl před

branku a další obránce Reinberk jej
pohotově uklidil do sítě – 4:0.
Díky přestávce chvilku nepadaly
branky, což po změně stran platilo
až do sedmdesáté minuty. Mezitím
došlo k několika střídáním a zvýšené
aktivitě druholigového celku, ovšem
bez výraznější šance. Jak dát gól na
tři doteky, předvedlo Slovácko týmu
z nižší soutěže dokonale. Obránce
posunul míč na Sadílka, který dlouhým centrem našel před šestnáctkou
Kubalu, ten sklepl míč Klimentovi

a domácí útočník pohotovou střelou
do šibenice završil hattrick – 5:0.
Sadílek byl i při poslední gólové akci,
když našel centrem na zadní tyči nikým nehlídaného Havlíka, který si
pohodlně zpracoval balón a přízemní křížnou střelou pečetil výsledek
– 6:0. Píchal pak ještě nastřelil tyč
a v samém závěru ještě prostějovští
obránci dvakrát pomohli na čáře svému brankáři.
(tok)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis F:NL najdete na straně 27

Pozápasové hodnocení trenérù
Martin SVÌDÍK - 1. FC Slovácko:
„Vzhledem k přístupu hráčů, který byl diametrálně odlišný než v ligovém zápase, jsme
dostali soupeře hned od začátku pod tlak, vytvářeli si šance, drželi balón, a i když tam
byly nějaké nepřesnosti, tak jsme soupeře donutili k chybám, což bylo klíčové. Jsem
rád, že jsme mohli využít širší kádr a mužstvo správně reagovalo na zápas s Pardubicemi. Teď je potřeba hlavu nastavit tak, abychom takto hráli, s takovou intenzitou
a nasazením, i v ligových zápasech.“
Pavel ŠUSTR - 1. SK Prostìjov:
„Hodnocení nemůže být tentokrát nijak pozitivní. Zápas jsme nezvládli ani herně, ani
dostatkem sebevědomí. Sami jsme se dostávali pod tlak, báli jsme se, v některých fázích
z toho plynuly ztráty, koneckonců i penalty. Rohovým kopům, z nichž jsme dostali branky,
předcházela nedůslednost bránění. Přicházejí pak standardní situace, které ještě ke všemu
neuhlídáme. Slovácko nám nastavilo zrcadlo toho, jak je schopen hrát prvoligový tým,
a jak my ještě máme velké rezervy v tom, abychom se mu aspoň přiblížili. Po dlouhé
době jsem byl k hráčům velmi důrazný, měl jsem s nimi důrazný pohovor. Ještě si na videu
ukážeme věci, které tam prostě nesmí být. Můžete prohrát, je to prvoligový tým, který by
nás měl přehrát, ale nikoli takovým rozdílem.“
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PROSTĚJOV Po svém příchodu do Prostějova si užíval role
brankářské jedničky, do níž se vrátil i po dlouhodobém zranění.
Až na jaře se tento systém začal měnit a do podzimní sezóny nastoupil Miloslav Bréda (na snímku) v roli„dvojky“. Na přípravu to
ale vliv nemá, ba právě naopak. Nikdy není jisté, kdy se do branky bude moci zase postavit. Šance přišla v pohárovém utkání na
Slovácku, které se ovšem celému týmu vůbec nepovedlo.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš

KALÁB
yy V nové sezóně jste se dostal
v poháru poprvé do branky, jaké
to je zvykat si na roli dvojky?
„Před sezónou nám trenér oznámil, že jako jednička začne Filip

Mucha a já mám být stále připravený kdykoli naskočit. Filip podává dobré výkony, takže ho trenér
nemá důvod měnit. Já jsem samozřejmě stále připravený a čekám na
svoji šanci.“
yy Na Slovácko jste jeli s tím, že
nemáte co ztratit, v zádech jste
měli dobrý zápas a cenné vítězství v Jihlavě. Čím to, že se první
poločas tak hrubě nepodařil?
„To je pravda, v Jihlavě jsme konečně zvítězili a naplno bodovali, už

to bylo potřeba. Do zápasu jsme yy Čelil jste jedné zajímavosti,
šli naplno, ale z mého pohledu zá- dvěma penaltám prováděným
pas a náš výkon hodně ovlivstejným hráčem. Jak v takové
nily jednak dvě penalty po
situaci brankář přemýšlí?
sobě a pak chvíli nato gól
Podruhé jste to zkusil na
ze standardní situace.“
opačnou stranu…
yy Máte zkušenost s dal„Byla to těžká situace, peším prvoligovým týmem,
nalta je vlastně z pohledu
stojí za to i onen půltucet
gólmana víceméně o štěstí.
obdržených branek?
První kopl Kliment z mého
„Myslím si, že výslepohledu doprava. Při
dek za Slovácka je
druhé penaltě jsem
krutý. Tento tým
pak zkusil stejnou
z první ligy určitě
stranu, na kterou
má svoji kvalitu,
to kopl poprvé,
jenže tu máme
bohužel to nei my. Myslím si, že
vyšlo.“
rozdíl opravdu neodpovídá šesti brankám, to je opravdu
Foto: Josef Popelka
příliš.“

fotbal
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Branka Vincourka ze 26. minuty byla opravdovou
vzpruhou. A tento stav vydržel dlouho. Přesto ale
Kralice nakonec vedení neudržely. „Soupeř získal odražený míč, dobře ho trefil. A vyrovnal. My měli pár
šancí, neproměnili jsme je. Druhý poločas pak byl
spíš o bojovnosti,“ podotkl Jan Kubalák, který právě bojovnost a přístup vyzdvihl. Nakonec tak mohl
být bod zklamáním, přesto ale musel potěšit. Kralice
totiž alespoň trochu rozšířily svou nevelikou sbírku.
„Po dlouhé době jsem ale hlavně viděl kluky jezdit
po prdeli. Bojovali, pracovali. Odedřeli celý zápas. Je
třeba v tomhle vyzdvihnout celý tým,“ pohovořil Jan
Kubalák na adresu kralických hráčů.
Ti nyní musí nuceně mimo stadion a další střetnutí tak odehrají nejdříve první listopadový víkend, spíše později.

PK 2:4

1:1
(1:0)

Solidní výsledky pokračují. Lipová se
i těsně před koronavirovou uzávěrou
bodově prosadila. A i když ne naplno,
dva body po více než sto kilometrů
dlouhé cestě na sever Moravy určitě
bodnou. Nevedla k nim ale jednoduchá cesta. Lipová navíc musela velkou
část zápasu dotahovat. To se povedlo,
a i díky tomu je Lipová nadále na pěkném čtvrtém místě.

FK JES
SK LIP

Lipová měla vcelku štěstí, větší zranění se
jí zatím ve větší míře vyhýbala. Totéž se
dá říci i o karanténě, alespoň co se týká
jádra týmu. I díky tomu se daří hrát Lipové pořád ve zhruba stejné sestavě, což
může taky přispět k dobrým výsledkům
týmu. Další si hráči trenéra Růžičky připsali v Jeseníku. Vstup do utkání ale nebyl
ideální. „Hráli jsme velice špatně. Nedařila se nám kombinace a nedostali jsme
se do hry. Soupeř nás zkrátka přehrával,“
uvedl trenér Růžička. Jeho mančaft navíc inkasoval po zakončení Křivohlávka
a do druhého poločasu tak šel se ztrátou
jedné branky. Ta se ale ukázala jako příliš
malá pro Jeseník, ten vedení proti Lipové
neudržel. I když kousal dále. „Trápil nás
rychlými brejky, dobrým přechodem do
útoku. Hlavně tím,“ konstatoval Pavel Růžička. Pak ale přišlo obrození celku z Prostějovska. Ukázal sílu, když dokázal výsledek otočit. „Ve druhém poločase nastalo
zlepšení. A při penaltách jsme pak taky
měli kus štěstí,“ uvedl trenér. Poté se vrátil
k tomu, proč první půle Lipové nevyšla.
„Nevím, čím to bylo, že jsme hráli tak, jak
jsme hráli. Ale hráli jsme velmi špatně. Za
přístup ve druhém poločase bych ale kluky rád pochválil,“ uzavřel Pavel Růžička.
Další utkání měla Lipová odehrát v neděli 18. října s Rapotínem, nicméně
zápas se z důvodu nařízení vlády ruší.

PROSTĚJOVSKO V desátém kole Clean4you krajského přeboru Olomouckého KFS mohly být oba týmy z Prostějovska spokojené.
Jak Lipová, tak Kralice na Hané bodovaly. Zatímco tabulkově lepší zástupce prostějovského regionu otáčela nepříznivý vývoj utkání,
tým po výměně trenéra zase šly netradičně první do vedení. Výsledek? Lipovští mají body dva, Kralice jeden. Zejména druhý z týmů
si pak může výsknout, pro tým je to teprve třetí vybojovaný bod v ročníku. Statistiky z utkání a výsledkový servis najdete na straně 27.
Statistiky z obou zápasů a výsledkový servis krajského přeboru najdete na straně 27.

vidět žádný výsledkový posun.
A nejde prostě vyměnit patnáct či
osmnáct hráčů. Za vše samozřejmě
nemůže,“ uvedl Jan Novotný.
Petr Gottwald zaujal místo po
Lukáši Krobotovi na konci sezóny
2018/2019. V následující sezóně
Kralice nijak nezářily, přesto se jejich herní projev postupně zlepšoval,

Ozývají se ale taky jiné hlasy. Ty viní
ze současné situace i právě nyní již
bývalého trenéra. „Odvolání trenéra
bylo namístě, jelikož to nikam nevedlo, a atmosféra v kabině nebyla
zrovna příjemná a také vedení už se
na to nemohlo dívat. Bylo na čase
udělat nějakou změnu,“ míní bývalý
brankář Kralic na Hané Patrik Huňka,
nyní působící v Konici. A pokračuje.
„Postupem času upadala docházka,
docházelo také k častému rušení
tréninků. Možná proto se není čemu
divit, že Kralice jsou tam, kde jsou,“
poznamenal.
Ať už byly příčiny kralického
neúspěchu jakékoli, klub nyní hledá
nového kouče. „Oslovili jsme pár
trenérů, ale vypadá to až na jaro. Vyšel
nám taky vstříc Lukáš Krobot, který
bude přítomný při zápasech a snad
se nám s ním podaří na jaro domluvit
návrat na lavičku i na hřiště,“ vyjádřil
se Jan Novotný.
Vzhledem k vládní stopce kvůli
zhoršené epidemiologické situaci na
to má nyní dost času.
(sob)

PROSTĚJOVSKO Desáté kolo I.A třídy Olomouckého KFS, skupiny B bylo poněkud chudší na góly. Alespoň v případě řady
zápasů, v nichž úřadovaly týmy z Prostějovska. Jak Určice, tak Čechovice totiž daly jen gól, přesto to stačilo na bod, respektive dva. Protivanov dal rovněž jedinou branku, ta ale jen mírnila vysokou porážku. Plumlov tříbodový úspěch z předchozího
utkání nezopakoval a padl. Nejlépe se nakonec vedlo Kostelci na Hané, který se konečně zvedá. Vstřelil čtyři branky a svého
soka z Opatovic dokázal přestřílet.

hlavně začaly střílet branky. Letošní
ročník ale probíhal a probíhá velice špatně. Podle Petra Gottwalda
ale nejde o příliš velké překvapení.
„Současný kádr není na krajský
přebor. A to ani přes posily, které byly
do Kralic před sezónou přivedeny,“
poznamenal dnes již bývalý lodivod
kralických fotbalistů.
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TJ Sokol
ĆHFKRYLFH

TJ Sokol
8UćLFH

.RMHWtQ
Kovalovice

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 13. Andreev – 80. F. Halouzka z penalty. Rozhodčí: Šrejma – Slota, Hrbáček. Žluté karty: 10. a 34.
Škoda – 34. F. Halouzka, 41. a 51. Hanák, 53. Lakomý. Červené karty: 34.
Škoda – 51. Hanák. Diváci: 0
Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal,
Jurníček, Valtr, Hanák – Valdez (76.
Pospíšil), Lakomý, Novák, Muzikant
– F. Halouzka, Petržela.
Trenér: Lukáš Koláček.

Branky: 18. Dočkal – 37. Štěpánek.
Rozhodčí: Pekárek – Majer, Doležal. „V první řadě bych chtěl poděkovat
Žluté karty: 21. Řezáč, 56. Kantor, hráčům. Všichni zaslouží slova uzná56. Žůrek, 67. Gajdoš – 66. Štěpánek. ní a respektu. Jsem na mančaft pyš-

PK 3:1
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„Poté, co jsme minule udělali body,
jsme chtěli navázat. Ale bohužel. V 1.
poločase nám to vůbec nevyšlo. Ve
druhém už jsme hráli lépe. Do šancí
se dostaneme, ale nedokážeme je proměnit. Zápas byl víceméně vyrovnaný.
Soupeř se ale prosadil a my ne. V tom
vidím jediný rozdíl mezi týmy.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Matouška:

Diváci: 0.
Sestava Určic: Sohlich – Bureš, Zeli0:2
(0:1)
na, Frehar, Plančar – Šnajdr, Menšík
)&%HĦRY
(23. Mašek), Halouzka, Rotschedl –
Branky: 45. Schlehr, 68. Chuda. Roz- Žáček (66. Handl), Štěpánek.
hodčí: Hampl – Kreif, Straka. Žluté
Asistent trenéra: Petr Kouřil.
karty: 36. J. Kiška, 42. Ševcůj, 81. SoboHodnocení asistenta trenéra
ta – 25. Hrabal, 60. Machač, 88. Zboři- .
Určic Petra Kouřila:
lák. Diváci: 0
Sestava Plumlova: Parák – V. Kotlán, Hodnocení asistenta trenéra Určic
Kutný, Klváček, J. Kiška (75. Sobota) Petra Kouřila se redakci nepodařilo
– Fajstl, Ševcůj (65. Kolařík), P. Kiška, získat.
Zabloudil, Aujezdský (57. F. Kotlán) –
SK
Hladký.
Trenér: Petr Matoušek.
1RYp6DG\
1:1
w
(1:0)

Sokol
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ný za jeho hru proti favoritovi. Před
utkáním jsem říkal, že budu rád za
jakýkoli bodový zisk. Nyní musím
říct, že pro nás jsou dva body ztráta.
To není vychloubání, ale jsou to slova opřená o předvedenou hru. Měli
jsme výborný vstup do utkání. Tak,
jak jsme chtěli hrát, tak jsme hráli.
Vysoko jsme napadali, eliminovali jsme tak soupeřovu rozehrávku.
Přečetli jsme taky výstavbu jeho hry,
donutili jsme tak Nové Sady k nákopům. A ztrátám. Začali jsme precizně, ale paradoxně jsme dostali gól. Po
propadnutí na levé straně šel soupeř
do vedení 1:0. Dostal nabídku a potrestal to. Ale to nás nepoložilo, spíše
naopak. Ukázala se obrovská síla našich zkušenějších hráčů, kteří podrželi míč a hru. Dokázali jsme domácí
přehrávat, byli jsme nepříjemní na
míči, a proto jsme si vypracovávali
šance. Důležitým momentem bylo
vyloučení Škody, po kterém jsme šli
do přesilovky. Ale do poločasu jsme
šli za stavu 0:1 z našeho pohledu.
O přestávce jsem hráčům vtloukal do
hlav, že 45 minut je dlouhá doba. A že
nesmíme hlavně panikařit, ale dále
tlačit. A trpělivě čekat na naše šance.
Začali jsme dobře, hráli kvalitně, pak
ale v 51. minutě do utkání necitlivě
vstoupil čárový, pan Slota. Byl signalizovaný prohřešek a měl se házet aut.
„Snažili jsme se hrát z aktivního bloku, věděli jsme, že soupeř posílený
o hráče jejich áčka má kvalitu. Přežili
jsme úvodní tlak a dostali se do hry,
i když byl soupeř více na balonu. Po
takové pološanci a naší chybě jsme
prohrávali 0:1. Pak jsme se ve druhé půli chtěli snažit dostat do šance,
něco vytěžit. Ale dostali jsme na 2:0,
pak na 3:0. Měli jsme ještě nějaké
šance, ale neproměnili jsme. Pro nás
to nakonec byla milosrdná prohra
s kvalitnějším týmem. Pokud se do
budoucna nevyvarujeme individuálních chyb, nemůže se nám zápas
s podobnými celky podařit.“

Hodnocení trenéra Protivanova
Pavla Musila:

té karty: 66. D. Nejedlý. Diváci: 0
Sestava Protivanova: Piňos – Z.
Pospíšil (86. T. Pospíšil), D. Nejedlý,
Sekanina, V. Nejedlý – Musil, Ondroušek, Dvořák (63. F. Pospíšil), Vyroubal (52. R. Sedlák) – Grmela, D.
Sedlák.
Trenér: Pavel Musil.

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Lubomíra Keluce:

láček, Votava. Žluté karty: 51. Chrastina, 76. Strnadel, 90. Veselka – 41.
Pavlíček, 58. Hruban, 90+1. Chytil.
Diváci: 0.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka –
Holoubek, Pavlíček, Lužný, Pazdera
– Abrahám – Skalník (72. Kupka),
Hruban, Chytil, Grulich (87. Keluc) – Preisler.
Trenér: Lubomír Keluc.

„Hrálo se na těžkém terénu. Na rozdíl
od soupeře jsme ale měli dobrý vstup
do utkání a brzy vedli o dvě branky.
Opatovice bojovaly, ale jen nakopávaly míče. V 1. poločase jsme byli
lepší. Oba góly jsme si taky vlastně
dali sami. Prvním jsme si to zkomplikovali, dostali jsme ho do šatny. Bylo
vidět, že kluci v možná posledním
utkání na podzim chtějí vyhrát. A šli
si za tím. 2. poločas už moc fotbalové kvality nepřinesl, i tak jsme si ale
zasloužili vyhrát. Nyní jsme v tabulce
díky bodům zhruba tam, kde jsem
Sokol
1. HFK
chtěl a představoval si, že bychom
Opatovice
2ORPRXFÅ%´
měli být – snad ještě o jednu dvě příč2:4
5:1
(1:2)
FC Kostelec
(1:0)
ky výše. V tomhle kontextu je škoda
SK Protivanov
na Hané
nedávné ztráty bodů z venkovního
Branky: 39. a 54. Červenka, 48. a 69. Branky: 44. Lužný (vlastní), 72. Ve- zápasu. Zápas to byl ale odbojovaný,
Němec, 72. Derco – 65. Grmela. Roz- selka – 6., 67. a 90.(+2) Preisler, 15. hráči zaslouží pochvalu. Soupeř nehodčí: Molík – Chládek, Horák. Žlu- Pavlíček. Rozhodčí: Doležal – Sed- měl kombinaci, neměl nic.“ (sob)

Náš hráč Hanák ho jen bez sprostých
slov upozornil, že se má házet opačně. A na pokyn Sloty byl vyloučen.
Absolutně takovému rozhodnutí nerozumím. Proti Čechovicím je to tak
ale opakovaně, že zápasy, kde je čárovým pan Slota nekončí bez podobných invektiv. Cítil jsem v tom snahu
kompenzovat domácím jejich vyloučení. I protože jsme je zcela zaskočili
a přehrávali je. Po ČK následovalo
deset hluchých minut, závěrečných
třicet jsme ale podali skvělý výkon.
Předvedli jsme i tréninkové šablony,
to trenéra zahřeje na srdci. Výsledkem byl souboj našeho Halouzky
s brankářem, kdy byl náš hráč důraznější a vybojoval na sebe penaltu.
Sám ji kopl, věřil si na ni a vyrovnal.
Do té doby jsme hráli na hraně rizika. V posledních deseti minutách se
nic moc nestalo a v penaltách se nám
naštěstí podařilo překonat penaltové
prokletí. Pro mě to byl zasloužený
druhý bod, naopak ztráta by byla po
předvedené hře smutná.“

Plumlov na úspěch nenavázal. Čechovice a Určice dotáhly zápas do penalt

Protivanov vysoko padl, Kostelec zápas opanoval

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

PROSTĚJOV Petr Gottwald není
od minulého týdne trenérem Kralic
na Hané. Důvody pro odvolání
kouče z posledního místa tabulky
popsal předseda klubu. „Protože
tým dopadl, jak dopadl. Přistoupili
jsme k tomuto kroku, jelikož nebyl

➢ ze strany 25

Poslední tým krajského přeboru shání náhradu

Slavit, i když nebyla výhra? V Kralicích na Hané
by se tentokrát mělo. Vždyť na bod zde čekali pomalu dva měsíce. Tým se tentokrát dočkal, i když
to pro něj nebylo rozhodně jednoduché utkání.
Nakročil však k němu už na jeho začátku.
„V šatně jsme si řekli, že je potřeba si dát pozor na
obrannou hru a pohlídat si standardky. Poté se konečně po dlouhé době podařilo dostat do vedení
jako první. Byl to rozdíl, konečně jsme nemuseli
dotahovat,“ poznamenal vedoucí celku Jan Kubalák.

57.<$
FC KnH

Clean4you krajský
přebor mužů

Kralice konečně bodovaly. Lipová znovu vítězná

36
37

PROSTĚJOVSKO Jubilejní a současně zatím poslední kolo podzimní části skupiny A I.B třídy Olomouckého KFS by bylo pro
fanouška z Prostějovska atraktivní – pokud by tedy byly povolené návštěvy na stadionech. Víkend totiž přinesl dvojí derby.
Zatímco Klenovice na Hané v roli týmu, kterému se zase tolik nedaří, přehrál Otaslavice, Pivín naopak potvrdil předpoklady.
A odčinil porážku právě s „Klenkami“. Mostkovice pak jako jediné bojovaly s neprostějovským týmem. Bohužel souboj vyzněl
lépe právě pro soupeře celku trenéra Kroupy.

Pondělí 12. října 2020

Sokol
Otaslavice

Lion sport 1.B.
třída skupina B

Sokol Klenovice
na Hané

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

PROSTĚJOVSKO Desáté dějství skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS nebylo prosto překvapení. Jedno se například zrodilo v případě Smržic. Tým, který se trvale pohyboval na chvostu soutěže, zabral. A převálcoval svého soupeře. Naopak zle se vedlo JesenciDzbelu, který ztratil všechny tři body a neradoval se ani ze vstřelení branky. Oproti tomu prostějovská Haná byla stoprocentní.
A potvrdila, že minulá, velice povedená sezóna nebyla žádnou náhodou.

P. Zapletal – Milar, Šlambor, Kazda,
Drábek – Jančík (63. Lacika), Bureš
(34. Vojtíšek), Němeček, J. Karafiát –
Nečas, Foret. Trenér: Ivo Kroupa.
Hodnocení trenéra Mostkovic Ivo
Kroupy: „Dnes jsme narazili na výborného soupeře. Určitě nejkvalitnější tým, se kterým jsme na podzim
hráli. Přestože terén byl těžký, hrál se
oboustranně velice kvalitní fotbal. Hra
se neustále přelévala z jedné strany na
druhou, obě mužstva měla spoustu
gólových šancí. Druhý a třetí gól jsme
dostali z protiútoku po našich neproměněných tutovkách. Kluci na hřišti
nechali vše, bojovali, dřeli, ale dnes
to bohužel na body nestačilo. Soupeř
byl přece jen o kousek lepší, a přestože
mohla být i remíza, vyhrál zaslouženě.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Mostkovic Ivo Kroupy:

TJ Sokol
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Branky: 2. Š. Verner, 17. M. Verner,
48. Kalandřík, 78. Vyroubal. Rozhodčí: Novák – Konvička, Hanáček. Žluté karty: –. Diváků: 0
Sestava Smržic: Adamík – Studený,
Klus, Gottwald, Augustin – Kalandřík, Kotlár, M. Verner, Kratochvil

0:4
(0:2)

„Zápas probíhal dobře, odehráli
jsme velice solidní zápas. Zaskočili
jsme soupeře gólem hned ve druhé
minutě. Soupeř poté hrál agresivní
hru, tlačil nás, měl šance. Do poločasu už to ale bylo 2:0 pro nás. V šatně
jsme si něco řekli a hned po pauze
jsme dali třetí gól, kdy se po úniku
prosadil Kalandřík. Na 4:0 zvýšil
po centru Obručníka Vyroubal, kdy
se prosadil na zadní tyči pravačkou.
Bohužel při zápase se zranil soupeřův hráč, musela přijet i rychlá. Doufáme tedy, že bude v pořádku.“

Hodnocení asistenta trenéra
Smržic Ondřeje Bokůvky:

(31. Vyroubal) – Š. Verner (73. Tomiga), Pleva (63. Obručník).
Trenér: Ivo Zbožínek.

SK
/RÆWLFH

Jesenec
Dzbel

Hodnocení asistenta trenéra Jesence-Dzbelu Petra Tichého se redakci
nepodařilo získat.
(sob)

Hodnocení asistenta trenéra
Jesence-Dzbelu Petra Tichého:

Branky: 36. a 85. Faltýnek, 20. Petrecký, 81. Mikeš. Rozhodčí: Zemánek
– Vičar, Horák. Žluté karty: 47. M.
Liška. Diváků: 0
Sestava Jesence-Dzbelu: Hensl –
Žouželka, Laštůvka, D. Liška, Hegr
– J. Burget, Drešr, Horák, Mostickyj –
Poles, M. Liška.
Trenér: Petr Tichý.

0:4
(0:2)

Uherský
Brod
Mostkovice

Branky: 4. Dufková, 42. Eliášová,
65. Adamíková, 77. Juřenčáková –
52. Kraváková. Rozhodčí: Králíček.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 0.
Sestava Mostkovic: Nováčková –
Hejcmanová, Smičková, Vaverková,
Štefková – B. Karafiátová, Kraváková,
Mikulová, Vlková – Barešová, Harenčáková. Střídaly: T. Karafiátová, Kaňáková, Jančíková, Lisická, Holubová.
Trenér: Ondřej Milar.

(2:0)

4:1

„Na zápase jsem přímo nebyl,
jelikož se zápas holek kryl se zápasem mužů. Ale dostával jsem
pravidelné zprávy od svého asistenta Jaroslava Karafiáta. Holkám bohužel utekl začátek a konec první půle. Na začátku druhé
se sice dostaly na dostřel, ale
soupeřky pak ještě z brejkových
situací přidaly další dvě branky
a musíme se smířit z druhou porážkou v řadě.“

Pozápasové hodnocené trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:

'UņRYLFH

9ONRÆ

Branky: 23. a 88. Dohnálková, 36.
Kovaříková, 53. Osičková, 78. Lipková – 86. Mekysková Rozhodčí: Julínek – Kukula, Riedl. Žluté karty: bez
karet. Diváků: 0.
Sestava Držovic: Trubková – Neherová,
Šogorová, Albertová, Králová – Augustinová, Malinková, Hubáčková, Heinzová
– Mekysková, Kašparová. Střídaly: Valouchová, Klimešová. Trenér: Tomáš Jetel.

(2:0)

5:1

„Ta situace je u nás nyní těžká.
Celkově se mi to špatně hodnotí,
momentálně hrajeme hlavně o co
nejlepší výsledky, ale víme, že tu sestavu na to, abychom někoho v soutěži poráželi nemáme. Jsem nesmírně rád, že holky to nevzdávají a snaží
se fotbalem hlavně bavit, což pro nás
byl i takový cíl před sezónou. Holky
bojují po celých devadesát minut každého zápasu za jakéhokoliv stavu,
a i přes výsledky se snaží fotbalem
hlavně bavit. Věřím, že to tak bude

Pozápasové hodnocení trenéra
Držovic Tomáše Jetela:
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pokračovat i nadále. Na podzim zoru a do jara to snad bude zase o
jsme už ale dohráli podle mého ná- něco lepší.
(jaf)

Ženy zase skončily bez jediného bodu

PROSTĚJOVSKO Šesté kolo Moravskoslezské divize žen pokračovalo v nastoleném trendu z kola předešlého. Regionální účastnice
tak znovu skončily bez jediného bodu. Mostkovice se představily na půdě Uherského Brodu a domů odjely po porážce o tři branky.
Ještě o gól více dostaly hráčky Držovic na půdě Vlkoše a zůstávají bez bodu. Protivanov měl tento víkend volno a týmy budou nyní
čekat, zda se ještě na podzim mohou o reparáty pokusit.

„Výborný zápas, výborný výkon z naší
strany na rozdíl od minulého týdne nemám klukům téměř co vytknout. Nechali dnes na hřišti vše a byli za to odměněni
dvěma střelenými góly, přičemž soupeře
jsme do žádné stoprocentní šance nepustili. Vítězství proti kvalitnímu soupeři si
vážíme a také náležitě oslavíme – škoda
jen, že pouze do 20.00 hodin.“

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Vrací se Haná na vítěznou vlnu?
– Pučálka, Soušek (64. Bezuhlyj).
Hrající trenér: David Rozehnal.
Hanáci nastoupili na „umělce“ proti
týmu Kožušan, který dirigoval ze zadních řad exreprezentant David Rozehnal. Útoky obou mužstev se střídaly
v rychlém sledu, ale první půle přesto
skončila 0:0. Zápas byl rychlý, kombinační, plný tvrdých střetů a faulů.
Po hodině hry byl v pokutovém území Kožušan faulován domácí Typner
a sám hráč nařízenou penaltu proměnil – 1:0. Domácí hráči měli několik
gólových šancí, ale všechny končily
těsně mimo branku nebo zachraňoval brankář Blaha. V 71. minutě si
našlápl domácí Vašut, povodil obranu hostí a střelou do šibenice zvýšil
na 2:0. Zápas se dohrával v bouřlivé
atmosféře i bez diváků…

MSDŽ skupina B

Branky: 59. Typner z penalty, 71.
Vašut. Rozhodčí: Vachutka – Krátký,
Kubalák. Žluté karty: 44. Světlík, 88.
Krupička – 22. Řehák, 58. Marek Rozehnal, 88. Boháček. Diváci: 0
Sestava Haná Prostějov: Marák – Světlík, Macourek, Čermák, Trnavský – Hladký (88.
Kumstát),
Krupička,
Vašut,
Typner (77. Strouhal) – Cibulec, Zatloukal (65.Jakub Novák)
Trenér: Daniel Kolář.
Sestava TJ Sokol Kožušany: Blaha
– Herzán, Marek Rozehnal, David
Rozehnal, Boháček – Guskovič, Řehák, Stuchlík (77. Lakomý), Sedláček

2:0
(0:0)

Haná
3URVWđMRY

Smržice senzačně přejely soupeře, Jesenec-Dzbel zaváhal

2:4
(0:2)

Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek, 3:2. Podle mě to bylo zcela zasloužené
Holub (79. Klesnil), T. Hradil, Král – vítězství. Pokud bychom šli už do vedení
Machálek, P. Horák, J. Horák, Fialka 3:1, utkání by se pak už jen dohrávalo.“
–Vévoda (58. Trávníček), M. Hradil
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
(46. Panáček).
Miroslava Panáčka:
Reportáž čtěte ve Fotbalové rozTrenér: Petr Matoušek.
hledně na straně 39
Hodnocení trenéra Vrchoslavic MiHodnocení trenéra Pivína
roslava Panáčka se redakci nepodaJaroslava Svozila staršího:
Sokol
řilo získat.
Y3LYtQđ
„Do utkání jsme vstoupili výborně.
3:2
Sokol
)&ŅHODWRYLFH
(2:1)
Předváděli
jsme třicet minut kvalitní
Vrchoslavice
„B“
fotbal, i když nám chyběli dva vylouče3:1
Sokol
(2:1)
Branky: 42. a 81. Konupka, 24. Valtr – ní hráči z utkání s Klenovicemi. Chyběl
Mostkovice
28. J. Horák, 53. T. Hradil. Rozhodčí: nám ale kus štěstí. Dali jsme břevno, taky
Antoníček – Motal, Milar. Žluté kar- tyč. Prosadili jsme se až z penalty píska- Branky: 24. Němec, 42. Mackovík,
ty: 1. Pospíšil, 75. Valtr, 90. M. Svozil, né za stržení Konupky. Hosté vyrovnali 88. Rychlík – 39. Kazda. Rozhodčí:
90. Bartoník – 60. Trávníček, 77. Král, z ojedinělé šance, ale poté Frýbort našel Šmíd – Dokoupil, Votava. Žluté kar83. Horák, 90. Klesnil. Diváci: –.
před prázdnou bránou Konupku a šli ty: –. Diváci: –.
Sestava Pivína: Fürst – Pospíšil, T. jsme do vedení. Pak si role prohodili, Sestava Mostkovic: P. Zapletal – MiVrba, Petržela, Večeřa – Bartoník, ale rozhodčí odpískali nepochopitelně lar, Šlambor, Kazda, Drábek – Jančík
Frýbort (68. S. Vrba), M. Svozil, Ježek ofsajd. Hosté poté začali hrát agresivněji (63. Lacika), Bureš (34. Vojtíšek),
– Konupka (90. Martinec), Valtr. Tre- a vyrovnali. Dokázali zatlačit. Poté Svozil Němeček, J. Karafiát – Nečas, Foret.
Trenér: Ivo Kroupa.
nér: Jaroslav Svozil st..
našel v malém vápně Konupku a bylo to

Pivín porazil v derby Vrchoslavice, Mostkovice přerušily sérii úspěchů ztrátou

I.B třída skupina A

www.vecernikpv.cz

fotbal
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připravila sportovní redakce Večerníku

FC DOBROMILICE

Forma černého koně soutěže je parádní. I poslední zápas před pauzou zvládl. Za posledních pět kol neztratil celek jediný bod. Tentokrát to odnesl
Vícov, který si domů odvezl porážku 5:2. Pokud někoho může přerušení
soutěže mrzet, tak právě partu okolo trenéra Rochly.

KOLA

SM LÍK
HANÁ NEZAMYSLICE
Když ještě deset minut před koncem doma vedete o branku a nakonec
nezískáte ani bod, je to určitě velmi nepříjemné. To teď potkalo celek
z Nezamyslic, který si chtěl vyšlápnout na favorita z Držovic. Poslední
desetiminutovka ale patřila hostům a skóre zápasu otočili.

VÝROK
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KOLA

1. Bross Petr (Sokol Držovice)
16 branek
2. Vodák Petr (Sokol Určice „B“)
15 branek
3. Petržela Zdeněk (Kralice „B“)
9 branek
Burget Aleš (Brodek u Konice)
9 branek
Neděla Tomáš (Dobromilice)
9 branek
6. 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

5$'(.%85(ã²
3/80/29Å%´
„Zápas pro diváky, kteří tam ale
nemohli. Aspoň těch pár za plotem se mohlo podívat na to, jak
se brankáři rozhodli, že rukama
chytat nebudou…“

'2%520,/,&(3ŏ(+5É/<9Ì&29$8'5å(/<6(1$ã3,&,
Domácí kopali dvě penalty, proměnili jedinou

DOBROMILICE„Koronavirus, a ještě prohráváme!“ Takový povzdech byl
slyšet v úvodních fázích zápasu v Dobromilicích ze středu pořadatelů,
kteří byli vzhledem k zákazu diváků jedinými přihlížejícími utkání 10. kola
okresního přeboru proti Vícovu. Ten se opravdu dostal do vedení, jenže
domácí brzy srovnali krok i skóre. Díky brankám Fialky a Špačka se dostali
do dvoubrankového vedení, které sice ještě korigoval Trnečka, druhý poločas už ale jednoznačně patřil domácím. Mrzet je nemusela ani druhá,
tentokrát neproměněná penalta. Oba týmy jsou na prahu nucené pauzy
v opačné situaci. Rozjetým Dobromilicím vyhřívajícím se na druhém místě tabulky moc nesedí, desátému Vícovu naopak může přijít vhod.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Do první šance zápasu se dostal vícovský Pavel Pliska a hosté byli nadále při
chuti. Neuplynula ještě ani čtvrthodina
zápasu, když po rohovém kopu a odhlavičkovaném míči vrátil balón střelou
zpoza šestnáctky do domácí branky
Sovík – 0:1. Na druhé straně vyzkoušel brankáře Dokoupila střelou z pravé
strany Selucký. Netrvalo dlouho a bylo
srovnáno, když Fialkovu střelu k tyči
podklouznuvší Dokoupil nezastavil –
1:1. Ofenzivní snažení domácím zkomplikoval Kratochvíl, který musel brzy

odstoupit kvůli svalovému zranění. Zleva pak na branku hostí vypálil Zdeněk
Nosek, gólman byl na místě.
Po půlhodině hry posoudil nastřelenou
ruku jednoho z vícovských hráčů sudí
jako penaltovou a Fialka svým druhým
gólem otočil skóre – 2:1. Po nepřímém
kopu a vzdušném souboji brankáře
Dokoupila se Špačkem to už bylo o dvě
branky 3:1. Na druhé straně zkusil
vystřelit Humpolíček, ovšem přesně
doprostřed branky. Čtyři minuty před
přestávkou propadl míč k hostujícímu
Trnečkovi a ten efektně přeloboval
brankáře Noska – 3:2.
Po změně stran měli domácí jasně iniciativu na kopačkách a vynutili si faul
v pokutovém území. Sudí odpískal proti hostům druhou penaltu a míč si postavil Richter. „Byl určený jeden hráč na

S úsměvem pravil trenér plumlovské
rezervy, která si vítězství připsala po
opravdu nezvyklém výsledku.

ZAJÍMAVOST

KOLA

628%2-
5(=(59
Poslední kolo před čtrnáctidenní

-ü@?KG<OI½
-/,01í',30(%,
3@à@MIÁFP
)"3+í'&


pauzou nabídlo neskutečný fotbalový zážitek. Bohužel se ho ale nemohli diváci zúčastnit. V Určicích proti
sobě nastoupily rezervy domácích
a Plumlova. O tom, že zápas rozhodně žádná nuda nebyla, ukazuje
už i výsledek 6:8, který se jen tak nevidí ani v hokeji.

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Jan FERHAR
Prvních deset kol okresního přeboru je minulostí. Co přinesl start soutěže? Očekávané výsledky některých
favoritů, ale také řadu týmů, které
překvapily. A to nejen pozitivně, ale
také negativně. Zcela upřímně nevěřím tomu, že by se podzimní sezóna
ještě rozběhla, takže je nejvyšší čas
trochu bilancovat.
Tabulce vévodí rezerva Kralic,
která už loni předváděla nadstandardní výkony, po příchodu trenéra Navrátila se jí podařilo zlepšit
i hru dozadu. Sedm obdržených
branek to jasně deklaruje. Druhé
Dobromilice ukazují, že prognózy
na černého koně soutěže již druhý ročník za sebou berou za své.
Poslední výsledky a forma celku
jsou vskutku parádní. V závěsu za
nimi se drží také očekávaná dvojice Držovice, Vrahovice. U Vrahovic je ale potřeba zmínit, že po
loňské spanilé jízdě je ztracených
dvanáct bodů opravdu dost. Páté
a šesté místo okupují dvě pozoruhodná překvapení soutěže. Konkrétně se jedná o oba nováčky
okresního přeboru ze Ptení a Ne-

Pondělí 12. října 2020

zamyslic. Na rovinu neznám nikoho, kdo by očekával, že se oběma
týmům bude dařit až takovým
způsobem.
Celkový střed tabulky je velmi vyrovnaný a každý bod nyní velmi
míchá s pořadím. Na opačné straně tabulky jsou ale jasně zapíchnutí hráči Tištína, kteří mají na
kontě pouhé tři body a sedm vstřelených branek. Což bude největší
kámen úrazu. Velké vystřízlivění
panuje určitě také ve Výšovicích.
Před začátkem ročníku přišlo spojení ze Skalkou a od tohoto týmu
se čekalo jistě více, minimálně
tedy já… A musím říct, že předposlední místo a pouhých sedm
bodů je pro mě opravdu záhadou.
Uvidíme, jak se bude sezóna dále
vyvíjet, je těžké nyní říct, zda se
odehraje kompletní soutěž, případně část, nebo se neodehraje
ani polovina. Ale zatím letošní
okresní přebor určitě nenudí.

www.vecernikpv.cz
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FOTOGALERIE
klikni na
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5:2

(3:2)

BYLI JSME
U TOHO
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Pozápasové hodnocení trenérù
Michal ROCHLA – FC Dobromilice
„Začátek utkání jsme měli trochu nervóznější, než jsme se vůbec dostali do hry, asi
jsme si mysleli, že to půjde samo. Po obdržené brance jsme trochu začali hrát a po standardní situaci jsme srovnali skóre pěknou střelou zpoza šestnáctky. Z penalty a další
standardky jsme získali náskok, který soupeř snížil ještě do poločasu po mojí chybě,
kdy mi propadl balón a Vícov vstřelil relativně pěkný gól. Ve druhé půli jsme soupeře
jednoznačně přehrávali, k ničemu vážnějšímu jsme ho nepustili. Z naší strany to byla
zasloužená výhra a musím kluky pochválit za to, co dosud na podzim předvedli. Ve
všech odehraných zápasech jsme předvedli výborné výkony. Jedeme na vítězné vlně,
což pomáhá dobrým výsledkům.“
Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov
„Do utkání jsme vstoupili dobře, což je pro nás nezvyklé, vstřelili jsme branku a myslím, že jsme na tom byli opticky lépe po herní stránce. Pak domácí výsledek otočili, my
jsme skóre ještě do poločasu korigovali. Myslím, že jsme v prvním poločase nehráli
špatně. Do druhého poločasu jsme vstoupili hůř, vytvořili jsme další penaltu, kterou
ovšem soupeř neproměnil. Klíčový pro výsledek zápasu byl čtvrtý gól, který podle
mého názoru padl z ofsajdu. Pak už to z naší strany byla vyloženě křeč, už nebylo možné se zápasem nic dělat, ještě jsme mohli další branky inkasovat. Z naší strany to byla
smutná derniéra podzimu, předpokládám.“
penaltu, ale ten se na druhou necítil, tak
se k ní postavil Patrik Richter, ale byla
kopnutá lajdácky,“ vysvětlil po zápase
trenér Vícova Miroslav Krutovský.
Po hodině hry dostal balón za vícovskou obranu Neděla a sám před
Dokoupilem nezaváhal – 4:2. V tom

okamžiku bylo o výsledku rozhodnuto. Domácí se dostali ještě do několika
šancí, z nichž tu svou přetavil v pátý gól
technickou střelou Šoc – 5:2.
Statistiky z utkání a aktuální tabulku
Přeboru OFS Prostějov najdete na
straně 27

10. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Haná Nezamyslice
TJ Sokol Držovice

1:2
(0:0)

Branky: 71. Oulehla – 80. a 87. z penalty
Bross Rozhodčí: Rek – Pokorný. Žluté karty: 31. Stejkora, 85. M. Frgál, 87. Přikryl, 90.
Lakomý – 36. Budaj, 65. Bross, 67. M. Valenta. Diváků: 0.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Machálek,
J. Frgál, M. Frgál, Flajzar – Stejkora, Oulehla, Návrat, Hájek – Přikryl, Musil. Střídali:
Špička, Pleva, Lakomý.
Trenér: Drahomír Crhan.
Sestava Držovic: Lošťák – Dokoupil, M.
Valenta, Krčmář, Kolkop – Budaj, Hodulák,
Procházka, S. Valenta – Bross, Řehulka. Střídali: Maťa, Štěpánek, Vymazal.
Trenér: Viktor Šťastný.
Pohledem trenérů
Drahomír Crhan (asistent trenéra):
„Dnešní prohra mě mrzí. Věděli jsme, že síla
Držovic spočívá v jejich kombinační hře a tu
jsme se jim snažili ničit. To se nám dařilo asi
80 minut, kdy jsme byli mírně lepším mužstvem. Podařilo se nám vstřelit i branku. Soupeř ale ukazoval své kvality, kdy i po obdrženém gólu nikam nespěchal a hrál si svou hru.
Bohužel se nám nepodařilo vedení udržet
a dostali jsme branku. Po ní nás soupeř začal
přehrávat a bylo zle. Bohužel jsme na konci
po ruce obdrželi druhou branku z penalty.
Klukům ale musím poděkovat, zápas odmakali a hodně ho soupeři ztížili, myslím si, že si
kluci prohrát nezasloužili.“
Viktor Šťastný: „Zápas se neodvíjel podle
našich představ. Nedařilo se nám hrát naši
klasickou hru. Navíc i výkon rozhodčího byl
velmi slabý a myslím si, že spoustu věcí točil
na domácí stranu. Ale v posledních deseti minutách jsme se dokázali hecnout a podařilo
se nám zápas otočit. Nebyli jsme jasně lepší,
ale vyhráli, a i ty body se počítají.“

Sokol Vrahovice
TJ Tištín

3:2
(3:1)

Branky: 5. a 40. Studený, 10. Petík – 22.
Čoupek, 88. Stančík. Rozhodčí: Vrážel –
Weiser. Žluté karty: 24. Prucek, 64. Jamrich,
82. Petík, 89. Studený – 64. Čoupek, 64. Hodáň, 89. Varga. Diváků: 0.
Sestava Vrahovic: Krč – Michalec, Petík,
Prucek – Jamrich, Hanák, Doležel, Vitásek
– Dvořák, Studený, Marek. Střídali: D. Kratochvíl, M. Kratochvíl, Farný, Němec, Varga.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Tištína: Pokorný – Varga, Hůlek,
Slavík, Stančík – Rehák, Bosák, Návrat,
Čoupek – Hodaň, Hanák. Střídali: Strýček,
Koutský.
Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů
David Mezuliánek: „Začátek zápasu byl

z naší strany parádní. Podařilo se nám dostat
do dvoubrankového vedení. Pak ale začal
neskutečně čarovat David Pokorný v brance
a my nebyli schopni přidat další branky. Vypadalo to nejdříve na to, že v zápase půjde
pouze o skóre a nakonec z toho bylo i drama.
Tištín se pak zvedl a dokázal se dostávat do
šancí. Vítězství ale bylo zasloužené. Kluci byli
jednoznačně lepší než soupeř.“
Zdeněk Oulehla: „Výsledkově nám zápas
zase nevyšel, ale výkon byl podle mého názoru
dobrý. Především ve druhé půli jsme soupeře
dotahovali, co to šlo. Bohužel jsme branku na
snížení přidali pozdě. Ale klukům musím velice poděkovat. Dneska zápas vážně odedřeli
a zahráli na hraně svých možností. Jen nějaký
bodík chybí k maximální spokojenosti.“

FC Ptení
Jiskra Brodek u Konice

3:3
(3:3)
PK 4:5

Branky: 1. a 9. Novák, 43. Kohout – 11. A.
Burget, 18. H. Burget, 27. Ščudla. Rozhodčí:
Procházka – Lizna, Protivánek. Žluté karty:
25. Novák, 32. Chlup, 87. Nevrla – 44. A.
Burget, 71. H. Burget. Diváků: 0.
Sestava Ptení: Grulich – Procházka, Kohout, Vyroubal, Chlup – Šmída, Nevrla,
Koudelka, Kučera – Novák, Dospiva. Střídali: Látal, Sekanina, Vlach, Doležel, Lang,
Holinka.
Trenér: František Vlach.
Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Franc, H.
Burget, Ščudla, Možný – Kolář, J. Koudelka,
Z. Koudelka, Hauer, M. Grepl – A. Burget.
Střídali: Svoboda, Hloušek.
Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
František Vlach: „Věděli jsme, že i když je
Brodek na spodu tabulky, nečeká nás jednoduchý zápas. Vstup do utkání nám vyšel zcela
na výbornou, kdy jsme vedli o dvě branky.
Jenže pak jsme chtěli zase hrát jen dopředu
a za dvacet minut jsme prohrávali o gól. Ještě
během první půle jsme dokázali vyrovnat. Ve
druhé půli už to byl spíše boj než fotbal, ale
myslím, že jsme měli krapet nahoru. Remíza
ale byla zřejmě spravedlivým vyústěním. Na
penalty jsme ale tentokrát úspěšní nebyli.“
Radovan Vičar: „I když jsme byli ze začátku
zápasu lepší, tak jsme brzy prohrávali o dvě
branky, ale pokračovali jsme v aktivitě a podařilo se nám stav otočit. Bohužel jsme v tom
nevydrželi až do konce poločasu a domácí
chvíli před půli srovnali. I začátek druhé půle
patřil domácím, kteří si vytvořili šance, ale
podržel nás brankář Grepl. Pak jsme měli ze
hry o něco více my, na konci jsme dokonce
nastřelili tyčku. Penalty už jsou loterie, kterou
jsme zvládli lépe my.“

FK Výšovice
FC Kralice na Hané „B“

1:1

(0:1)
PK (2:4)

Branky: 56. Křivinka – 35. Růžička. Rozhodčí: Heger – Spurný, Majer. Žluté karty:
45. Fildán, 73. Hýbl. Diváků: 0.
Sestava Výšovic: M. Škop – Bartoník, Slamenec, Ryšánek, Křivinka – Enkhbaatar,
Hýžďál, Koukal, Zavadil, Baroš – Hýbl.
Střídali: Fildán, Pelikán, Okleštěk, Dudík,
Glouzar.
Trenér: Michal Dudík.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, Uličný, Dokoupil, Zatloukal – O. Petržela, Kawij, Růžička, Zapletal – Gottwald, Havlíček. Střídali:
Němčík, Daniel.
Trenér: Petr Navrátil.
Pohledem trenérů
Michal Dudík: „Dneska nemám klukům co
vytknout. Makali, dřeli, doslova žrali trávu
a Kralicím nic nedarovali. Kdybychom tak
hráli každý zápas, jsme v tabulce zcela jinde.
Nevím, jestli hráčům více pasují tady ty těžké
zápasy, kde se dokáží více vyhecovat. Doufáme, že i po té nucené pauze se vrátíme k podobnému výkonu a začneme sbírat i body,
hlavně aby se ale hrálo.“
Petr Navrátil: „Věděli jsme, že nás nečeká nic
lehkého na půdě Výšovic a hráče jsem na to
upozorňoval. Musím v první řadě smeknout
klobouk před domácími. Překvapili mě, jakým fotbalem se prezentovali, a hodně se divím, že se nachází až tak vzadu tabulky. Určitě
mají na víc. Chvílemi nás i přehrávali. Nám
tedy chyběli asi tři hráči základní sestavy, ale
i tak musíme hrát lépe. K tomu si přišel zahrát
i Petr Gottwald, který skončil u ‚A‘-mužstva.
Chtěl jsem, aby se ukázali i hráči ze střídačky,
ale bohužel se nám to zase tak nepodařilo.
I tak jsem ale po vývoji s bodem spokojený.“

Sokol Brodek u PV
FK Němčice nad Hanou

2:1
(1:0)

Branky: 37. Bureš, 78. J. Matoušek – 65. M.
Tomek. Rozhodčí: Knoll – Vodák, Kabát.
Žluté karty: 56. Bureš, 56. Zatloukal, 87. Crhonek – 54. Chalánek. Diváků: 0.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – Crhonek,
Šířila, Bureš, Zatloukal – Šenkeřík, Frys, Matoušek, Dvořák – Kordzik, Janura. Střídali:
Grulich, Mudrla, Hladík, Viktora, Krejčí, Bridzik.
Trenér: Vít Hochman.
Sestava Němčic: Kopřiva – Řezáč, M. Navrátil, Spiller, Chalánek – Korčák, J. Navrátil,
Župka, Pěnčík – Studený, Tomek. Střídali:
Chmelař, Vrána, Buček, Frýda, Jordán.
Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
Vít Hochman: „První poločas byl podle
mých představ. Hráli jsme dobře a zaslouženě po poločase vedli. Ve druhé půli už jsme
ale kazili spoustu míčů a místo toho, abychom to hráli v klidu, jsme soupeře pustili
do tlaku. Musím ale říct, že ve druhé půli se
hosté opravdu zvedli a hráli daleko lépe, především zlepšili pohyb, což nám dělalo velký
problém. Byl to takový remízový zápas, který

jsme ale dokázali zlomit na svou stranu. Po
zápasech, které jsme ztratili a nebyli horší, se
k nám ta štěstěna tentokrát naklonila a třech
bodů si opravdu vážíme.“
Pavel Voráč: „Začátek zápasu byl z naší
strany povedený. Byli jsme aktivnější než
domácí, ale pak nás zaskočila branka, kterou jsme si dali z poloviny hřiště sami. Do
druhé půle jsem kluky nabádal, ať se ještě
hecnou, že jde zřejmě o poslední zápas letošní sezóny, tak ať do toho dají všechno. Po
změně stran se nám povedlo po krásné akci
i srovnat. Pak byla hra vyrovnaná, bohužel
jsme ale neuhlídali tlak domácích, který
v našem vápně měli, a podařilo se jim dostat
do vedení. Konec zápasu si už soupeř zkušeně pohlídal a k vyrovnání nám nenabídl
jedinou možnost.“

Sokol Určice „B“
Sokol Plumlov „B“

6:8
(1:4)

Branky: 44., 60., 73. a 79. Vodák, 72. Štěpánek, 90. Pospíšil – 3. Křupka, 4., 28., 77.
a 82. Fajstl, 16. a 52. Kolařík, 61. M. Bureš.
Rozhodčí: Dömisch – Weiser, Krátký. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 0.
Sestava Určic: Hýbl – Nakládal, Grulich,
Pospíšil, Ježek – Mlčoch, Sosík, Bureš, Antoníček – Vodák, Kouřil. Střídali: Štěpánek,
Žáček, Mikulka, Pařenica.
Trenér: Karel Vlach.
Sestava Plumlova: Kolomazník – Surma,
R. Bureš, Čarný, Aujezdský – Křupka, Bárta,
M. Bureš, Pe. Kiška – Fajstl, Kolařík. Střídali:
Pur, Pa. Kiška, Hulka.
Trenér: Radek Bureš.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Co na takový zápas říct. V šatně mluvíme o tom, že nemůžeme zase zkazit
start a v páté minutě prohráváme o dva góly.
Celkově první půle patřila jednoznačně hostům. Ve druhé jsme mocně dotahovali, ale
už jsme se nedokázali do toho zápasu vrátit.
Když jsme byli na dostřel, soupeř nám zase
odskočil. Tohle byl pro nás zápas o šest bodů
a doma jsme ho nezvládli. Z toho jsem nejvíc
rozladěn, protože tady ty body nám na konci
soutěže mohou chybět.“
Radek Bureš: „Zápas pro diváky, kteří
tam ale nemohli. Aspoň těch pár za plotem
se mohlo podívat na to, jak se dnes brankáři rozhodli, že rukama chytat nebudou.
(smích) Ale teď už vážně. Chtěli jsme v Určicích bodovat a hlavně si užít poslední
zápas před pauzou. Vstup do utkání i celý
první poločas se nám vydařil na výbornou. Ve druhé půli to moc nevyšlo našemu
brankáři, který chtěl zřejmě zápas zdramatizovat. Soupeře jsme ale nepustili blíže
než na rozdíl dvou branek. Jsme rádi za
tyto tři body, které jsou pro nás důležité.“
(jaf)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„KLENKY“ SI DOMŮ ODVEZLY VŠECHNY BODY Å7DNRYiSRUiÿNDVHñSDWQĨNRXñH´
SíL]QiYiNDSLWiQ
Otaslavicím se podařilo proti deseti srovnat, pak ale přišel kolaps

OTASLAVICE Desáté a zároveň poslední dějství před nucenou koronavirovou pauzou nabídlo ve skupině„A“ I.B třídy Olomouckého
KFS další regionální derby v Otaslavicích. Domácí družina přivítala
na svém stadionu Klenovice na Hané a čekala se zajímavá bitva. Ta
se také konala. Po celý zápas sice byly „Metle“ aktivnějším mužstvem, ale na vyložené šance na tom byli lépe hosté. Bez jediného
fanouška v okolí hřiště nepostrádal souboj vyhrocené momenty,
ale spíše převládala fotbalová stránka. Velice zajímavý průběh
duelu se nakonec otočil na hostující stranu. Papírový favorit tak
i v deseti lidech dokázal odvézt všechny tři body.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Před výkopem se očekával velmi zajímavý duel dvou mužstev, který začátkem
soutěže relativně vyšel. Klenovice na
Hané byly podpořeny výhrou proti rivalovi z Pivína a Otaslavice si zase smlsly
na rezervě Ústí u Hranic. Před zápasem
bylo znát, že domácím chybí někteří stabilní členové kádru, takže bylo otázkou,
jak je tato nepříjemnost ovlivní.

9ÙYRM]½SDVX
Od úvodního hvizdu chtěli dominovat
v držení míče domácí borci, především
první desetiminutovku hýřili aktivitou.
Pak se hra postupně srovnávala hlavně
díky útočné aktivitě dvojice Zapletal Zbořil. „Metle“ sice byly relativně stále
nastěhované na polovině soupeře, když
se ale dopředu dostali hosté, vždy to pro
otaslavickou obranu „smrdělo“ nebezpečím. Branky v první půli se podařilo dát
pouze Klenovicím, kromě toho ale stihli
hosté jít také do deseti.
Druhou půli začali domácí ještě aktivněji než půli první a Klenovice byly velmi
rády, že už během první čtvrthodiny nebylo srovnáno. Pak se ale do hry dostávali i hosté, kteří to v deseti měli složité, ale
dokázali i tak držet především v obranné

fázi krok a domácí k vyloženým šancím
nepouštěli. Až necelou čtvrthodinu před
koncem klenovická obrana nedokázala
uhlídat přechod domácích a bylo srovnáno. Situace na hřišti vypadala jasně,
domácí byli na koni a hosté pod dekou.
Jenže z rohového kopu, kdy se hosté trochu osmělili, dokázali vstřelit vítěznou
branku, která utkání zlomila.

=½VDGQÉRNDPzLN\
První čtvrthodinka znamenala tlak
domácího mužstva, který ale proběhl
bez velké šance. Za zmínku stála pouze
střela Drmoly, ta ale nebyla dostatečně
razantní, aby ji brankář Horák nezlikvidoval. To, co se v tlaku nevydařilo
domácím, ukázali hosté a dali soupeři
lekci z produktivity. Centr Dadáka dokázal v 16. minutě hlavou uklidit přesně k zadní tyči Frys – 0:1. O tři minuty
později mohlo být ještě veseleji pro
hosty, Zapletal si pohlídal ofsajdové postavení a orazítkoval tyč. Domácí se zase
vrátili k aktivní hře, ale místo vyrovnání
přišla branka číslo dvě v jejich síti. Ve
26. minutě ssi našel prostor za velkým
vápnem Zbořil a plavající střelou dokázal překonat domácího brankáře pod
břevno – 0:2. Pokusu o snížení Chvojky
scházela přesnost i razance. V pětatřicáté minutě mohlo být s domácími hodně
zle. Zapletal zabojoval o míč, který dokázal sebrat Voglovi ve vápně a připravil
loženku pro Zbořila, ten ale z hranice
penalty dokázal přestřelit i síť za brankou. Před poločasem ještě přišel jeden
důležitý moment, a to konkrétně vyloučení Prášila, který si po zbytečných
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OTASLAVICE V zápase podal svůj
standardní kvalitní výkon. Mužstvo před sebou z pozice stopera
dokázal dirigovat a snažil se všechny situace řešit fotbalově, když
bylo potřeba, vysouval se i dopředu. Ani on však nedokázal zabránit
porážce domácího mužstva, která
bude kapitána i asistenta domácího
trenéra Martina Vogla (na snímku)
ještě dlouho mrzet.

BYLI JSME
U TOHO

&QO¾EÊ\¾NQåPÊM%JXQLMCJT¾NXGNOKCMVKXP÷CNGMDQFčOVQFQO¾EÊOPGUVCéKNQ
Foto: Jan Frehar

faulech na Drmolu vysloužil už druhou
žlutou kartu za první půli a musel do
sprch.
Druhý poločas by se dal jednoduše
rozdělit na dvě pasáže. Od počátečního
hvizdu měli jasnou převahu domácí,
kteří soupeře v deseti dokázali hodně
zatlačit. První šance skončila na rohu,
který rozehrál Chvojka velmi rychle na
volného Drmolu na rohu malého vápna a ten se ve 48. minutě trefil přesně
– 1:2. „Metle“ i dál držely otěže druhé
půle, ale Klenovice dokázaly všechno
včas bránit. Po hodině si velkou šanci
připravil Chvojka, který si obhodil dva
hráče, a jeho střela z úhlu skončila na
boční síti. I další střelu měl na svědomí domácí záložník, tentokrát ale jeho
střele chyběly zhruba dva metry. V 70.
minutě si připsal krásné gesto fair play
Frys, který se i za tohoto stavu přiznal
k teči a dopřál domácím rohový kop.
První varování na srovnání skóre hosté
ještě přežili, centrovaný míč Chvojky
našel Vogla, jeho hlava ale mířila těsně
nad. Srovnání se ale domácí přece jen
dočkali. Velmi aktivní Chvojka si v 79.
minutě připravil již svoji čtvrtou střelu, kterou dokázal Horák pouze vyrazit před Šubrta, jenž dal vzpomenout
na legendární přihrávku Poborského
a nachystal branku pro Šatného – 2:2.
Vypadalo to, že domácí budou na koni,
jenže o dvě minuty později zahrával
rohový kop Dreksler, který sice našel
hned prvního muže domácích, ale míč
se k němu dostal zpět. Pro překvapení
domácího brankáře ho namířil rovnou
do branky – 2:3. To domácí mužstvo
hodně zlomilo, ale i tak se ještě snažili
aktivně pokračovat. Vyloženou šanci

na vyrovnání si ale pro sebe bohužel
nepřipravili. Z odkopu od brány se navíc Klenovice dvě minuty před koncem
dočkaly i čtvrté branky. Míč letěl až
k bráně domácích a Maňák se nedohodl se Sikou. Jeho hlava na malou domů
tak skončila až v síti domácích – 2:4.

2VREQRVWXWN½QÉ
Na straně domácích byl nejvíce vidět
kapitán Vogl a střed zálohy. Především
Chvojka s Drmolou dokázali klenovicou
zálohu přehrávat a dobře kombinovali
celých devadesát minut. Na straně hostů
vynikal kapitán Rozehnal a hodně velký
vítr dělal obraně také ofenzivní záložník
Zapletal.

=DMÉPDYRVWGXHOX

Foto: Jan Frehar

Jan FREHAR
ƔƔ Vaše sestava byla docela jiná než
obvykle, čím to?
„Přišlo nám již během pátku pár omluvenek. Někteří bohužel museli do práce, jiní zase do karantény. Takže nám
chybělo asi šest hráčů základní sestavy.
Ale to není nic, na co bychom se měli
vymlouvat. Utkání jsme totiž měli
zvládnout i v této sestavě. Troufám si
tvrdit, že jsme na body určitě fotbalově
měli víc než soupeř.“
ƔƔ V zápase jste byli hodně aktivní,
ale vaší převaze chyběly vyložené
šance. Kde byla chyba?
„Vázlo nám to. Na míči jsme byli dominantní jako většinu zápasů, ale chyběla
nám předfinální i finální fáze. Nedokázali jsme tlak proměnit v šance, ze
kterých padají góly. I kombinace, na
kterých vždy stavíme, dnes nebyly
úplně optimální. Zkrátka takový zápas
blbec.“

ƔƔ Hráli jste proti deseti skoro hodinu hry. Po vyrovnání jste ale místo doražení soupeře zápas ztratili.
Jak moc to mrzí?
„Velice. Obzvláště protože jsme soupeři nedovolili skoro nic, a ze všech vážnějších akcí nám dokázal dát branku.
Třetí a čtvrtá branka nebyla snad ani
šance… Strašně jsme se nadřeli probít
jejich blok a srovnat. Pak se dostaneme
do laufu a sami se z něj zase brzy dostaneme strašně lacinými góly. Taková
porážka se bude hodně špatně kousat.“
ƔƔ Nemohu se také nezeptat na covidovou situaci. Věříte, že se ještě
letos nějaký zápas odehraje?
„Myslím si, že situace nám to už letos
nepovolí, a i pokud by se opatření po
dvou týdnech trochu zlepšila, pochybuji, že v listopadu bude počasí na
takové úrovni, aby se hrálo. Musíme
se asi smířit s tím, že sezóna nám pro
podzimní část skončila...“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

Tu největší jistě představovala neúčast
jediného fanouška. I tak se ale fanoušci
na zápas dívali za plotem u areálu školky.
Další zajímavostí byla vlastní branka na
dva čtyři, která se jen tak nevidí. Domácí
předstoper Maňák se vůbec nedohodl
s brankářem Sikou a tento gól domácí
mužstvo zcela zlomil...

-LÔÉ+21s6RNRO2WDVODYLFH
„Předpokládalo se vyhecované utkání, bohužel bez divácké kulisy. Do zápasu jsme šli
v úplně jiném složení, než jsme zvyklí. V pátek přišlo šest omluvenek, takže jsme museli
trošku improvizovat. Celé utkání se hrál
vyrovnaný duel. Myslím si, že jsme v některých fázích byli určitě lepším týmem. Jenže
soupeř trestal naše chyby, takže poločas vedl
o dvě branky. Do druhého poločasu jsme
udělali menší změnu a přinesla ovoce hned
na začátku druhé půle. Zvýšili jsme tlak a podařilo se srovnat. Jenže gólman si dnes vybral špatnou chvilku a soupeř toho dokázal
využít. Z mého pohledu jsme si prohrát nezasloužili, ale štěstí bylo nakloněno hostům.
Všem hráčům ale patří poděkování. Dřeli do
poslední minuty.“

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Regionální derby bez jediného fanouška
přineslo velmi smutnou komorní atmosféru. Na hřišti to ale chvílemi vřelo.
Soupeři se často dohadovali, ale spíše
s rozhodčím než mezi sebou, ten utkání
chvílemi možná až zbytečně kouskoval.

9ODGLPÉU+25.

s6RNRO.OHQRYLFHQD+DQÅ
„Odehráli jsme zápasy, ve kterých jsme
byli herně daleko lepší a nezískali ani bod.
Tentokrát to bylo spíše naopak a se třemi
body panuje velká spokojenost. V prvním
poločase nás domácí trochu na začátku
překvapili jejich tlakem, ale podařilo se
nám s tím srovnat brzy a dostali jsme se po
dvou akcích do dvoubrankového vedení.
Pak jsme se ale nechali zcela zbytečně oslabit. Nemyslím si, že ty zákroky Prášila byly
nutné a vyloučení bylo zbytečné. Abych se
přiznal, tak ještě v sedmdesáté minutě, kdy
jsme vedli, jsem nevěřil tomu, že si odvezeme body. Když se ale domácím podařilo
vyrovnat, dokázali jsme vstřelit dvě šťastné
branky. Tady těch tří bodů si vážíme.“

Sokol Klenovice na Hané
2:4
10. kolo I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny A

Sokol Otaslavice

Ruszó

Frys

Gerneš

Jiří
HON

Vladimír
HORÁK

Prášil

Vogl

Chvojka

Vlachynský

Dadák

Sika

Cetkovský
Horák

Zbořil

Zapletal

Maňák

Dreksler

Šatný

Drmola

Popelka

Šubrt

Rozehnal

César

Hrazdíra

Branky: 48. Drmola, 79. Šatný

OTASLAVICE
Střely na branku:

Střely mimo branku:

7

Rohové kopy:

6
11

2 : 4

Branky: 16. Frys, 26. Zbořil, 81. Dreksler, 88. Grepl

KLENOVICE

( 0 :2)

Střely na branku:
Rozhodčí: Kryl – Milar

Diváků: 0 Střely mimo branku:

4

Rohové kopy:

Žluté karty: 62. Vogl, 86. Maňák

Žluté karty: 18. a 38. Prášil, 27. Dadák, 60. Zbořil, 73. Rozehnal, 90. Dreksler

Střídání: 60. Novák za Gerneše, 70. Koudela za Vlachynského, 87. Valenta za Šubrta

Červená karta: 38. Prášil

Střídání: 70. Grepl za Zapletala

6
2
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Petr ULLMANN – Sokol Konice:

„V pátek jsme normálně trénovali a příprava
na neděli proběhla podle předpokladu. Teď
zatím nikdo ani neví, zda sezóna bude potom pokračovat. Už jsem z toho ale popravdě docela rozladěný, v klubu se snažíme na
něčem pracovat, navíc jsme nyní ve velmi
dobré formě, máme sérii kvalitních zápasů
za sebou. A najednou bude sezóna znehodnocena. Jsme rádi, že na venkovních sportovištích může být dvacet lidí, takže určitě
budeme nadále trénovat naplno, pokud to
bude možné. Samozřejmě věřím tomu, že
populace se k tomu postaví zodpovědně
a tyto restrikce se budou moci postupně
uvolňovat. I sport a kulturní život jsou totiž
potřeba. Pohyb vždy byl a bude základem
zdravého člověka, takže věřím, že teď vydržíme čtrnáct dnů především doma, a pak
se alespoň sezóna rozběhne. Mrzí mě, že
přijdeme zrovna o šlágr s Olešnicí, který
jsme měli hrát doma. Celkově uvidíme, jak
se situace bude dále vyvíjet a jak by se odložená kola dohrávala. Určitě bychom byli
rádi, kdybychom za čtrnáct dnů mohli zase
nastoupit.“
Lukáš KOLÁÈEK
– Sokol Èechovice:

„Zpráva mě zastihla na cestách, takže
informaci ještě postupně vstřebávám.
Nicméně z pohledu trenéra Čechovic mě
to mrzí. Měli jsme poslední zápasy docela
dobrou fazónu a dařilo se nám herně i výsledkově, ale vládní nařízení samozřejmě
budeme respektovat a musíme doufat, že
se po čtrnácti dnech soutěže rozběhnou.
Zajímavé bude, jak se ta odložená kola
dohrají. V každém mužstvu je řada hráčů,
kteří pracují, studují a tak dále a v týdnu by
jim nastoupení do zápasu nemuselo vyjít.
Náhradní termíny a celkově jak se bude
dále postupovat, určitě dá na vědomí
FAČR, případně kraj, takže uvidíme, jak to
nakonec celé dopadne. Trénovat budeme
i nadále, když ta možnost je. Doufáme, že
pauza bude trvat pouze čtrnáct dnů a situace že se bude postupně zlepšovat. Moje
osobní přání je, aby fotbal trpěl co možná
nejméně, ale uvidíme, jaká bude realita.“
Daniel KOLÁØ – Haná Prostìjov:

„Co k tomu říct. Pokud jsou k dispozici
data, která ukazují, že při venkovním sportování dochází k velkému šíření nákazy,
tak je to zřejmě správné rozhodnutí. Ale já
tady taková data neviděl, takže to nemůžu
hodnotit. Ale jsem k tomu trochu skeptický, připadne mi to jako přehnané. Nezbývá nám nic jiného než to nařízení respektovat a smířit se s tím. Vůbec danou situaci
nechápu u profesionálních soutěží, kde se
hráči i realizační členové pravidelně testují
a stojí to obrovské peníze. U těch amatérských to člověk ještě pochopí, ale tam mi
to hlava nebere. Je to škoda, sezónu máme
zatím rozjetou výborně, hlavně ještě relativně drží počasí, které nám dovoluje
odehrát kvalitní zápasy. Na konci října už
to může být jinak. Přežili jsme však i horší
věci, takže přežijeme i tohle.“
Vladimír HORÁK
– Sokol Klenovice:

„Musíme to brát, jak to je. V sobotu jsme
odehráli zápas, teď budeme čtrnáct dnů
pouze trénovat. Podle mého názoru se už
letos sezóna do pohybu nevrátí. Časově by
se mohla ještě odehrát poslední dvě utkání.
Nicméně nevěřím, že se situace zlepší natolik, aby amatérský sport znovu nechali hrát.
Profesionální soutěže se zřejmě rozjedou, ale
u nás si už tak jistý nejsem. Budeme se snažit tak aspoň trénovat, jsme rádi, že máme
i osvětlené hřiště, které tak budeme moci využívat i nadále. Na návrat soutěží připraveni
určitě budeme a nezaskočilo by nás to. Byl
bych ale příjemně překvapen, kdyby se soutěž znovu rozjela ještě na podzim.“
František VLACH – FC Ptení:

„Situace je to na houby, co si budeme povídat. Nařízení musíme respektovat, budeme určitě dále trénovat, pokud to opravdu
půjde, jak je nyní hlášeno. Věřím, že se lidé
budou chovat zodpovědně a za čtrnáct dnů
se situace uklidní natolik, aby nás nechali
podzim dohrát. Pokud by se vložilo kolo
do státního svátku, a přidalo ještě jedno navíc o týden později, mohlo by se to dohrát.
Těšili jsme se už na derby ve Vícově, které
mělo nastat příští týden, ale jestli to svým
způsobem není lepší, aby byl zápas odložen
než hrát tak prestižní duel bez fanoušků,
kterých by jistě přišlo víc než dost. Nikdo
neví, jak to bude dál. Pevně věříme, že radost z fotbalu ještě na podzim zažijeme.“

www.vecernikpv.cz

FOTBALOVÁ SEZÓNA
2Ą'47i'0#
Většina trenérů rozhodnutí zastavit
veškerý organizovaný sport nechápe
PROSTĚJOVSKO Uplynulý
čtvrtek odpoledne přišla zlá
zpráva, o které se v kuloárech
šuškalo již pár dnů. Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula od
pondělí 12. října zastavil veškeré
volnočasové aktivity v zemi. Pro
sport to tedy znamená jednoznačnou stopku na minimálně
čtrnáct dní. Nejedná se pouze
o amatérský sport, ale i ten profesionální. Co to tedy v praxi
znamená? Tento víkend se odehrálo poslední kolo před nucenou pauzou. Minimálně další
dvě kola budou muset být odložena na neurčito a je otázkou,
zda se v letošním kalendářním
roce soutěže ještě rozběhnou...

Jan
FREHAR

Co se pøesnì od pondìlí 12. 10. mìní?

Přerušení všech soutěží vnímají samozřejmě také na obou dvou svazích. „Co na to
říct, zrovna zpětně sleduji tiskovou konferenci a jsem z toho opravdu rozmrzelý. Už
předchozí vládní nařízení, aby se hrál fotbal
bez diváků, byl podle mého názoru scestný.
V tomto případě bych byl tedy spíše proto,
aby se zrušilo už i tohle kolo o víkendu. Neumím si představit, jak mohou kluby na těchto
úrovních, kde se hraje na otevřených stadionech, docílit toho, aby tam nepřišel jediný
divák. To už kluby řeší věci, co se sportem
nemají nic společného. Kdo se tam nakazí?
Ať to tedy nechají a pouze ať lidé dodržují ro-

Jaroslav SVOZIL
– Sokol v Pivínì:

„Situace už asi neměla momentálně jiné
řešení. Moc ale nerozumím tomu, proč se
ta opatření nezavedla hned od pátku. Tak
bude ještě o víkendu v nebezpečí x tisíc
hráčů. Příští týden určitě nebudeme ani
trénovat, abychom se i my trochu pokusili
situaci zklidnit. Od dalšího týdne se domluvíme a uvidíme. Jsem ale optimistou
a věřím, že se ještě na podzim nějaký zápas
odehraje. Daleko více tomuto rozhodnutí
nerozumím na profi úrovni, kde to kluby
stojí obrovské peníze, ale sám do toho
nevidím, takže bych se nechtěl pouštět
do nějakého komentáře. Pokud se na tom
vrchní představitelé dohodli, tak tomu
i rozumím.“
Ivo KROUPA
– Sokol Mostkovice:

Radek KOLAØÍK
– Sokol Brodek u Prostìjova:

pro Večerník
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„Já moc nevěřím tomu, že se ještě soutěž
rozjede v podzimní části. Situace je zatím čím dál horší a podle mého názoru
se za čtrnáct dnů natolik nezlepší. Vláda
udělala asi dobře, že ještě tento víkend
nechala hrát. Většina klubů – hráči i pořadatelé – už na tento víkend měla vše
domluvené, to by byly pro všechny zase
starosti navíc. Podzimní část už opravdu
optimisticky nevidím. Poslední zápas si
teď užijeme a budeme čekat, co bude dál.
Nad padesát procent soutěže se odehraje,
takže je dobré, že se alespoň soutěže zase
neanulují. Věřím, že pokud to na jaře jen
trochu půjde, ta tři odložená kola by se
dala vměstnat i tam.“

PŮVODNÍ
zpravodajství

„Od pondělní půlnoci budou zrušeny veškeré sportovní aktivity ať profesionální, či
amatérské na dobu čtrnácti dnů. Uzavřena
budou všechna vnitřní sportoviště, venkovní budou otevřena, ale pouze pro maximální
počet dvaceti osob. Speciální výjimku mají
pouze mezinárodní utkání,“ oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula na tiskové
konferenci po jednání vlády ve čtvrtek odpoledne.
Počty nakažených novým typem koronaviru v České republice přibývají stále rychlejším tempem, s tím také úměrně přibývají
nová opatření proti šíření nákazy. Fotbalové
soutěže tak každým týdnem procházely novým opatřením. Nejprve byl počet diváků
omezen na padesát osob u amatérských soutěží. Minulý týden se již musely zápasy odehrát zcela bez diváků a od dnešního data se
fotbalové soutěže neodehrají ani bez nich.
Jelikož se situace zatím stále spíše zhoršuje, bylo by zázrakem, pokud by se fotbalové soutěže za čtrnáct dní ať už s jakýmikoli
opatřeními vrátily na scénu.

Pondělí 12. září 2020

0GLGPJT¾éčOCNGVCMÆHCPQWwMčODWFQWEJ[D÷VHQVDCNQXÆDQLG

zestupy, které jsou stanovené. Jak to mohou
kluby uhlídat a zařídit, když se tam diváci
dostanou jakkoliv. Navíc kdo to pak bude
pokutovat a řešit. Podle mého názoru fotbal
takhle hrát ani nejde. To ho radši nehrajme,“
říká předseda Olomouckého Krajského fotbalového svazu Stanislav Kaláb.
„Zcela absurdní mi přijde situace u profesionálního fotbalu. Veškeré kluby, hráči,
realizační týmy i rozhodčí jsou pravidelně
testováni, podstupují dva až tři testy týdně,
stojí je to nemalé peníze a ve finále nemohou
hrát. Nevím, jak zrovna tam by hrozila situace extrémního množení koronaviru a pro
fanoušky fotbalu by to bylo jen dobře, když
už se nemohou jít dívat ani na vesnici na fotbal, tak ať si ho pustí aspoň v televizi. Myslím
si, že jelikož v profesionálních soutěžích lítá
velké množství peněz, tak se ještě určitě rozběhnou, ale u amatérských soutěží, kde v tom
mají všechny týmy pouze svůj čas, už takový
optimista nejsem. A s největší pravděpodobností se podle mě už na podzim sezóna neobnoví. Nevěřím, že za čtrnáct dnů se situace
natolik zlepší, ale rád bych se mýlil,“ dodával
předseda KFS Kaláb.
Jako velký zásah do rozehrané sezóny vidí
toto opatření také na Okresním fotbalovém
svazu Prostějov. „Je to určitě nepříjemná situace pro celý fotbal, a to nejen u nás, ale v celé
České republice. Zase chápeme, že pokud čísla vykazují za poslední dny nepříznivý vývoj,
tak vláda musela přistoupit k něčemu razantnějšímu. Bohužel to znovu odskáče i sport.
Rozumíme asi tomu, proč se tato opatření
ohlásí až od pondělí. Kluby už mají sjednanou dopravu a další věci na víkendové zápasy, takže by to byl i pro ně velký zásah. Navíc
se bude hrát stejně bez fanoušků. A pokud se

Foto: Jan Frehar

lidé budou chovat opravdu zodpovědně, a za
čtrnáct dnů by se mohlo znovu hrát, věřím,
že podzimní ztrátu bychom ještě letos mohli
dohnat, pokud by nám k tomu pomohlo i počasí,“ prozradil sekretář OFS Petr Antoníček.
I na rozdíl od předsedy KFS vidí Petr Antoníček situaci optimisticky. „Já pevně věřím
tomu, že za čtrnáct dnů se situace uklidní
natolik, že se na podzim ještě hrát bude i na
amatérské úrovni. Musíme počítat s tím, že
to bude zřejmě bez fanoušků, ale i tak by
bylo jen dobře, pokud by se sezóna ještě rozjela. Včera jsme ještě řešili mylnou informaci
z ministerstva zdravotnictví, které zakázalo
o víkendu používat šatny, naštěstí to bylo
v pátek dopoledne vyřešeno. Velmi kvituji
také to, že vláda umožní venkovní sportovní
aktivity v počtu dvaceti osob. Pokud mohou
kluby zůstat u tréninku, bude návrat daleko
jednodušší, než kdyby mužstva z toho koloběhu vypadla úplně. Pokud zůstane u dvou
odložených kol, ta by se dokázala dohrát i na
jaře, ale jak jsem již říkal, pevně věřím, že se
ještě na podzim hrát bude,“ doplnil sekretář
OFS.
A jak se chystají přímo v klubech? Z větší
části týmy v následujících dvou týdnech
plánují i nadále trénovat. „Pokud to situace
dovolí, budeme zatím trénovat dvakrát týdně stejně jako doposud. V pátek nás bylo
sedmnáct na tréninku, což je výborná účast,
v týdnu je to o něco slabší,“ nastínil nejbližší
program hrající trenér Dobromilic Michal
Rochla. „Jestliže to okolnosti dovolí, určitě
se scházet a trénovat budeme, na tom jsme
se s klukama domluvili. Možná ta pauza
bude pro nás trochu vysvobození, chybí
nám někteří hráči,“ dodal trenér Vícova Miroslav Krutovský.

„Co na to říct, situace je složitá. Čísla neustále rostou a vše se stále zhoršuje. Bylo to
vidět také na opatřeních, která se každou
chvíli přitvrzovala. Je však otázkou, jak
dlouho ještě takovým způsobem může
amatérský fotbal i celkový sport fungovat. Musíme brát v potaz, že nejde pouze
o muže, ale také o mládež, bez které za
pár let fotbal nemusí existovat. Spousta
klubů se snaží budovat mužstva na další
roky právě v mládeži. Na jaře se všechno
zrušilo, pak se to dá trošku dohromady,
aby se zase všechno zrušilo. Jak dlouho
to tak může fungovat? Myslím si, že už
nepotrvá dlouho a kluby se spolu budou
muset domluvit na nějakém jednotném
postupu, jak dál. A přednést to svým
okresním svazům a pokračovat k vyšším
orgánům. Jinak se začínám opravdu obávat, že amatérský sport, jak ho známe,
bude opravdu skomírat. Obzvláště na
vesnicích je to pro většinu obyvatel největší zábava. Hráči se přijdou odreagovat,
diváci fandit a na pivko. Co na vesnicích
bude, když to kluby budou mít za chvíli
problém dát dohromady…“
Jiøí HON
– Sokol Otaslavice:

„Přerušení soutěže a celkového sportování je podle mého názoru velmi špatně
vyhodnoceno. Určitě se dá organizačně
zvládnout sto až dvě lidí na fotbale, kde
by stačily rozestupy a roušky. Ale chápeme, že vláda má pravomoc, a proto si také
myslím, že dojde k ukončením soutěží.
A pokud pánbůh dá, tak se začne někdy
během března.“
Lubomír KELUC
– FC Kostelec na Hané:

„Situace je celkově složitá. Myslím si, že
sport a pohyb jsou základem zdravého
člověka, ale bohužel soutěže budou přerušeny. Těžko si dokážu představit situaci, že se začne po čtrnáctidenní pauze
hrát. Těžko si budou chtít kluby hřiště
rozbít během listopadu, kdy už to počasí
není dobré. Věřím, že se snad začne zase
v normálním režimu na jaře. Trénovat
budeme nadále a udržovat hráče v nějakém herním procesu, pokud by měli mít
pauzu skoro pět měsíců, tak si nechci ani
představovat, jak by jejich jarní forma vypadala.“
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Eskáčko bude trénovat Diváci nebyli na tribuně,

Jenže jak? Dohrávka ale za plotem
ve Vlašimi se nekonala
a nepřijede ani Vyšehrad
PROSTĚJOV Fotbalovým mančaftům po utažení koronavirových kohoutků nezbývá než
trénovat. Jenže ani tato činnost
nemusí být úplně bezproblémová. Jde totiž o to, že na hřišti může
být maximálně dvacet osob. Platí
to jen pro rekreační sport nebo
i pro tréninky? V pátek o tom
v eskáčku ještě neměli jasno.

Tomáš KALÁB

„Situaci jsme projednávali s vedením. Podle aktuálního nařízení vlády
ČR může být dvacet lidí na hřišti
nebo v daném areálu, což ovšem
není celý tým včetně trenérů. Pokud
by to bylo takhle a nedošlo k žádným výjimkám, tak bychom museli
trénovat skupinově. Jestliže budou

výjimky, tak trénujeme normálně
všichni dohromady,“ věří trenér Pavel Šustr v co nejmenší omezení režimu. Kluby samozřejmě potřebují
mít jistotu, protože nikdo nemá zájem předpisy porušovat a vystavovat
se tak možnému riziku postihu.
V každém případě další program
eskáčka i celé soutěže F:NL je nejasný. Reprezentační přestávka měla
být původně využita na dohrávku
4. kola ve Vlašimi, v tomto klubu se
s koronavirem však stále nevypořádali a střetnutí posunuli ještě dřív,
než se republika dostala do krizového stavu a byl zastaven veškerý
sport. Tento víkend pak mělo být
na programu kolo sedmé, které tedy
i přes nesouhlas vedení ligových
soutěží vláda v rámci zmíněné stop-

ky zrušila. Jestli fotbaloví bossové
nařízení zvrátí, nebo se bude v profesionálním sportu „stát“ dva týdny či
déle, nikdo s jistotou neví.
Ze situace nejsou nijak nadšení ani
hráči, každému nezbývá než respektovat realitu. „Všichni samozřejmě
sledujeme dění okolo nemoci covid-19. Je škoda, že se fotbal zase
přerušil, ale situace je taková, že se
s tím nedá nic dělat. Vzhledem k situaci, jaké byly nárůsty nemocných,
se to trochu dalo očekávat. Na druhou stranu je aspoň pozitivní, že můžeme dál spolu trénovat, můžeme se
s týmem udržovat v činnosti. Budeme čekat, až nám bude umožněno
zase hrát zápasy,“ shrnul pocity kabiny první asistent kapitána Lubomír
Machynek.

(CPQWwEKUGTQ\JQFNK\čUVCV\CRNQVGOCD[CNGURQÿVCMVQRQFRQąKNKUXÆ
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Foto: Jan Frehar.

URČICE Kromě atraktivního fotbalu v osmém kole I.A třídy Olomouckého KFS na sebe nedávno
strhli pozornost fanoušci, kterých
se do areálu dostalo jen několik,
zbytek byl donucen utkání sledovat za plotem hřiště, kde se jich
sešlo pár desítek. Během zápasu
byli slyšet a v Určicích se rozhodli
fanoušky také obsloužit, takže za
nimi pravidelně chodila obsluha
z restaurace na hřišti. Je otázkou,
zda toto vládní rozhodnutí má nějaký význam, když se lidé stejně
sejdou, jen tedy vedle areálu.

čicích. Na regionální derby by jistě
zaznamenali nepochybně krásnou
diváckou návštěvu. Bohužel opatření
byla proti. „Bohužel jsme byli nuceni
uzavřít areál. Není to vůbec ideální,
my jsme museli uzavřít vstup, s fanoušky za plotem už nic neuděláme
a chápeme, že se chtějí podívat na zápas,“ říkal hlavní pořadatel a sekretář
Určic Petr Kouřil.
Jako absurdní situace to přišlo i trenérovi hostí Lukáši Koláčkovi. „Stojí to
za zamyšlenou. Chápu vedení Určic,
že k tomuto opatření muselo přistoupit. Na druhou stranu jsme všichni
viděli, jak to stejně dopadlo. Myslím
Jan FREHAR
si, že i u našeho domácího zápasu
Těžká doba si žádá zoufalé činy, asi to bude stejné. U nás nepustíme do
tak by se dal hodnotit zápas v Ur- areálu více jak padesát lidí, ale stejně

diváci přijdou a budou buďto u kiosku, nebo za plotem, kde se na hřiště také dá dívat, jde o prostor mimo
sportovní areál. Je to absurdní situace
a chápu, že pandemie jede na velké
vlně. Těžko se mi taková věc osobně
hodnotí. Myslím si, že ve venkovním
prostředí by si fanoušci zasloužili být,
ale to je pouze můj osobní názor, nevím, jak se k tomu staví vedení klubu,“
prozradil kouč.
I přes veškerá opatření se ale oba
dotázaní tehdy shodli na tom, že
nejdůležitější věcí letošního ročníku
je dohrání soutěže, jinak by mohly
nastat pro fotbal opravdu krušné časy.
To ještě netušili, že o pár dnů později
přijde krutá a nemilosrdná stopka pro
všechny...

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu
strana
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V rámci „boje s koronavirem“
byly zatím na čtrnáct dní
zastaveny všechny soutěže
a uzavřena vnitřní sportoviště

PROSTĚJOV Dneškem počínaje platí na celém území České republiky razantně zpřísněná opatření
proti šíření nemoci covid-19 vyhlášená vládou ČR na doporučení ministra zdravotnictví Romana
Prymuly. Jejich součástí je mimo jiné totální ochromení veškeré sportovní činnosti včetně zastavení
kompletní porce rozběhnutých soutěží. Když si to krátce shrneme, od pondělí 5. do neděle 18. října
včetně se nesmí provozovat vůbec nic od profesionálních lig přes výkonnostní soutěže až po amatérské hobby aktivity. Zakázány jsou rovněž jakékoliv sportovní kroužky pro děti a mládež, navrch
byla uzavřena všechna vnitřní sportoviště.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
za přispění
Michala
SOBECKÉHO
Navíc je velmi nejisté, že tahle paralýza za dva týdny skončí. Podle dosavadního vývoje zdravotní situace
v zemi i postupu Romana Prymuly
při jejím řešení se spíš musí počítat
s tím, že výluka potrvá déle. Možná
mnohem déle. Společně s premiérem Andrejem Babišem už ministr
zdravotnictví dokonce vyhrožoval
i úplným lockdownem, tedy zavřením lidí do domácí karantény jako
letos na jaře.
Každopádně všichni sportovci včet-

•
•
•
•
•

Zastavení všech sportovních soutěží, výjimku mají mezinárodní zápasy
Uzavření sportovních zařízení
Možnost sportovat pouze amatérsky, v maximálním počtu dvaceti lidí
Uzavření posiloven, fotbalových a hokejových stadionů, sportovních hal
Uzavření plaveckých bazénů a venkovních sportovních areálů

ně vrcholových teď musejí vymýšlet
náhradní řešení, jak v nejbližší době
trénovat alespoň v improvizovaných
podmínkách. To znamená někde
venku, v maximálním počtu dvaceti
osob pohromadě. Což pro většinu
odvětví prakticky znamená přípravu
diametrálně odlišnou od normálu.
Na výkonnostní úrovni je přitom
stále běžnější, že za daných okolností dostává před aktivním pohybem
přednost pasivní nečinnost.
Poměrně logicky se tak z celé sportovní sféry vzedmula proti aktuálním nařízením obrovská vlna nevole, ba přímo odporu. Zaznívá jak od
slavných hvězd, tak od špičkových
jednotlivců i celých týmů a především funkcionářských kapacit pro-

fesionálních klubů, jež čelí hrozbě
ekonomické likvidace. Ostré protesty však v ohromném množství
zaznívají také od řadových sportovních nadšenců, pro které je pohyb
nedílnou součástí zdravého života.
Současná opatření totiž výrazně limitují i možnosti udržení fyzické
kondice u sportovců a sportovkyň.
„Musíme respektovat všechna opatření. Haly jsou zavřené, proto budeme trénovat venku, a to především
kondici. Pokud to počasí dovolí,
budeme běhat a případně posilovat. Ve skupinách, abychom žádné
nařízení neporušili,“ naznačil plány
BK Olomoucko sportovní manažer
Michal Pekárek. Ani posilovny nyní
není možné využívat. „Mančaft roz-
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dělíme do dvou skupin, abychom
dodrželi maximálně povolený počet
dvaceti lidí pohromadě. Důležité
je kluky udržet v zátěži, i když by to
bylo čtrnáct dní mimo led. Což samozřejmě není v rozjeté sezóně ideální, ale vydržet se to dá,“ pravil trenér LHK Jestřábi Prostějov Jiří Šejba
smířeně. Pro Jestřábi je to obzvlášť
nepříjemné, zdálo se, že se tým pomalu začíná herně rozjíždět.
Ani v dalších klubech logicky
z uzavření nejsou příliš nadšení.
„Pro všechny je to samozřejmě
moc nepříjemné, ale bohužel asi
není jiné řešení. Čísla nakažených
šla v posledních dnech hrozně nahoru a razantnější opatření se dala
očekávat. Včetně zavření celé řady
oblastí lidské činnosti, například
i sportovních a volnočasových aktivit,“ pokrčil házenkářský trenér
Kostelce na Hané David Ševčík
smířeně rameny. A je navíc pesimistický. „Osobně si myslím, že
zákaz potrvá déle. Podle mého

názoru minimálně měsíc, ne-li
ještě víc. A klidně je možné, že na
řadu přijde i takzvaný lockdown.
Musíme to všichni nějak překonat
a doufat, že se zdravotní situace
časem zlepší. Aby třeba i házenkářské ligy mohly znovu pokračovat
od listopadu, případně aspoň v novém kalendářním roce,“ nastínil
Ševčík. A jak se budou v nadcházející plonkové době připravovat
prostějovské volejbalistky? „Prostě
budeme chodit ven. Na hraní volejbalu to v pokročilém podzimu
bohužel nevidím, to by muselo být
fakt krásně a dostatečně teplo. Pak
bychom si na nějakém venkovním
hřišti teoreticky zapinkali. Prakticky však budeme pod otevřeným
nebem trénovat kondici,“ potvrdil kouč VK Prostějov Lubomír
Petráš logickou volbu.
Sportovní katastrofou pak je pak
současná situace třeba i pro florbalisty. „Je to pro nás hrozné. Máme
nově dva týmy žáčků a sotva sezó-

Foto: Michal Sobecký

nu začali, už ji museli přerušit. Nejhorší ale je ta nejistota: nevíme, co
bude za měsíc, za dva,“ poznamenal
sekretář FBC Playmakers Prostějov
Michal Sobecký. Jedinými kluby,
kde aktuálně mohou být relativně
v klidu, jsou ty lukostřelecké a kuličkářské: pro oba sporty totiž sezóna už skončila.
Hodně zmatků se pak odehrálo
na sportovištích. Někde nevěděli,
jestli nezavřít už v pátek. V dalších
případech se zase ke sportovcům
nedostala zpráva, že jsou vnitřní
sportoviště o víkendu přístupná jen
pro soutěžní utkání. V hlavní roli
byl tentokrát při oznamování facebook. „Vážení návštěvníci, vzhledem k aktuálnímu nařízení bude
posilovna dneškem uzavřena,“ dávali na vědomí třeba ve vrbátecké
sportovní hale. Uzavřeny jsou od
pátku rovněž městské lázně nebo
prostějovské sportcentrum, zrušeno je veřejné bruslení. Sportovní
život se zkrátka zastavil.
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Talentovaná prostějovská volejbalistka
Aneta Weidenthalerová se zamýšlí
nejen nad další neplánovanou stopkou
PROSTĚJOV Minulou středu 7. října ještě nebylo jisté,
že veškerý sport v ČR dostane
minimálně na dva týdny koronavirovou stopku, ale tak nějak
se s tím dalo bohužel počítat.
V této atmosféře blížícího se
prázdna jsme si sedli k rozhovoru s mladou volejbalistkou VK
Prostějov, která coby klubová
odchovankyně pevně patří do
místního „A“-družstva žen. Jednadvacetiletá smečařka Aneta
Weidenthalerová (na snímku)
pohovořila o dosavadním průběhu sezóny i s výhledem do nejisté budoucnosti.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

V minulé sezóně jsem většinou jen
střídala, teď už chodím na hřiště víc.
Jako svůj hlavní úkol vidím mančaft
pokaždé co nejvíc nabudit. Od přírody
jsem hecířka, utkání hodně prožívám
a chci to přenést na ostatní holky...

yy Můžete je tedy zkusit trochu posledy s Královým Polem už jsme
rozebrat?
zvládly na úrovni jedinou
„Úvodní zápas proti Šelsadu, jinak nám to vůmám Brno byl kromě
bec nesedlo. Mladým
prvního setu velice
protihráčkám většidobrý,
dokázaly
nu času vycházelo
jsme vyrovnat z 0:2
skoro všechno,
na 2:2 a v tiebreavýborně bránily
ku dlouho vedi útočily a my
ly, než zkušené
soupeřky otočily
koncovku. Ve
druhém utkání
jsme sice porazily
Přerov 3:1, ale pocitově to nebylo ono,
jsme se fakt trápily, nedařilo se nám
dva sety byly z naší
zakončením skládat míče na zem.
strany výborné a dva
A zase jsme dělaly moc chyb.“
naopak špatné. Nayy Vaše výkony provází extrémní výkyvy, že?
„Ano, tak to zatím je. Jakmile nám hra
vychází, umíme předvádět skvělý volejbal, vždyť Šelmy, Přerov a skoro
i KP Brno jsme v jednom
setu porazily jednociferně. Potom však jde náš
výkon během chvilky strašně dolů,

moct dobrým podáním
i obranou v poli, a pokud
možno na přihrávce, zatímco
v útoku to s mou menší výškou
bývá slabší. Vždycky zkouším bloky
nějak prorazit nebo ohrát, vychází
to jen někdy. Jako svůj hlavní úkol
ale vidím mančaft pokaždé po svém
naskočení do zápasu co nejvíc vyhecovat, nabudit. Od přírody jsem hecířka, utkání hodně prožívám a chci
to přenést na ostatní holky.“
yy Všimla jste si, že jste proti
Královu Poli měla stoprocentní
úspěšnost na příjmu s bilancí 5/5?
„Jo, to mě pobavilo. Servisů na mě
nešlo tolik, ale všechny přihrávky se
mi povedly, těch sto procent vypadá
ve statistikách dobře. Prostě rekord,
který už nepřekonám.“ (smích)
yy V týdnu po prohře s KP Brno
jste měly původně hrát dvě střetnutí, nakonec byla obě odložena kvůli
koronaviru v táboře protivnic. Jak
se s touhle situací vyrovnáváte?
„Nejdřív jsme se už minulý týden dozvěděly, že covid je v Liberci a sobotní
zápas extraligy odpadá. Tak jsme se
připravovaly aspoň na středeční pohár
v Králově Poli s tamním béčkem, jenže v úterý dopoledne přišel na trénink
pan Čada a řekl nám, že celý brněnský
klub je v karanténě. Tudíž nebudeme
hrát ani ve středu. Pořád jen trénovat
delší dobu bez zápasů není samozřej-

mě ono, navíc teď hrozí, že pauza bez
utkání bude ještě mnohem delší. Odkladů hrozně přibude, a jestli se pak
začne zase hrát, tak jsem zvědavá, kam
všude nacpeme ty náhradní termíny.
Navíc zápasy potřebujeme nyní, abychom se v nich posouvaly výkonnostně dál. A místo toho nehrajeme nic.“
yy Nepociťujete třeba ztrátu motivace do přípravy za současné
nejisté situace?
„To bych naštěstí řekla, že ani ne.
Možná trochu to člověka štve, ale
žádnou větší ztrátu chuti do tréninku
nebo celkové motivace na nás nevidím. My jsme převážně mladé, a proto víme, že ke svému zlepšování na
sobě musíme co nejvíc pracovat. O to
se snažíme, bez ohledu na věci okolo
nic nevypouštíme ani nebalíme. Jak
nám teď říká trenér: sportovat pro
radost, bavit se volejbalem.“ (směje se)
yy Co škola? Pokračujete zdárně
ve studiu na olomoucké Univerzitě Palackého?
„Ano, zatím jde všechno dobře.
Jsem ve třetím ročníku, budu psát
bakalářku a mou vedoucí je Katarína Dudová, nahrávačka Šternberka
a předtím Olomouce. Takže známá
z volejbalu, domluvím se s ní na tématu práce a snad to půjde dál bez
problémů. Po dokončení třetího
ročníku bych ráda pokračovala ještě
dva roky v magisterském studiu.“

vizitka
ANETA WEIDENTHALEROVÁ
kazíme, trápíme se. Na
odstranění nebo aspoň zmírnění téhle
nevyrovnanosti musíme pracovat,
každým dnem na sobě makat, tím
se postupně zlepšovat. Snad covid
znovu všechno nezavře...“ (Aneta
v době vzniku interview ještě nevěděla, že k tomu opravdu dojde
– poznámka autora)
yy Jak vnímáte svou osobní
roli v kolektivu?
„V minulé sezóně jsem většinou
jen střídala, teď už chodím na
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
hřiště víc. Snažím se týmu po-

✓ narodila se 22. ledna 1999 ve Znojmě
✓ volejbalistka VK Prostějov, smečařka
✓ měří 173 centimetrů a váží 61 kilogramů
✓ přezdívka Anet
✓ volejbalově vyrostla v rodném Znojmě-Příměticích, odkud v roce 2013
přestoupila do Prostějova
✓ má několik republikových medailí z mládeže, od sezóny 2017/18 už
začala občas naskakovat za ženy vékáčka a dostala tedy zlato za triumf
v Českém poháru i mistrovský titul 2018
✓ postupně se propracovává do základní sestavy prostějovského „A“-týmu
✓ v některých mládežnických kategoriích reprezentovala Českou republiku
✓ studuje Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého Olomouc,
obor trenérství a sport
zajímavost: jejím poznávacím znamením jsou dlouhé blond vlasy
stažené do ohonu

20100911584

20100911581

yy Kvůli karanténám u soupeřek jste zatím absolvovaly jen tři soutěžní duely. Jaký z nich máte celkově dojem?
„Že ještě nejsme úplně sehrané a potřebujeme se každým tréninkem
i zápasem posouvat dál. Jsme mladý tým, na naší hře je vidět spousta
nedostatků a rezerv. Hlavně v některých situacích hodně chybujeme,
navíc opakovaně, musíme postupně
zvyšovat svou kvalitu. Přesto si myslím, že jsme dosavadní zápasy neodehrály vyloženě špatně.“

VOLEJBALISTKY ODE DNEŠKA TRÉNUJÍ VENKU
Hráčky se budou věnovat udržování
kondice, za hodně teplého počasí
si možná i pinknou s balónem

PROSTĚJOV Minimálně pětadvacet dnů zůstanou volejbalistky VK
Prostějov bez jediného zápasu – soutěžního či aspoň přípravného!
Naposledy hrály 3. října proti KP Brno, příště nastoupí (možná, snad) 29.
10. s Libercem. Dříve jim to neumožní vládní zákaz provozování jakýchkoliv sportovních soutěží platný zatím od 12. do 25. října.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hanačky mají navíc pauzu bez
střetnutí tím delší, že během minulého týdne přišly jak o středeční
duel 2. kola Českého poháru žen
2020/2021 na palubovce KP Brno
B, tak o sobotní mač 5. dějství aktuálního ročníku UNIQA extraligy
žen ČR doma proti výše zmíněné
liberecké Dukle. Důvod byl přitom
v obou případech stejný, a sice koronavirová karanténa soupeřek.
K téhle nepříjemné pauze je teď nutné připočítat další a ještě delší vynucenou přestávku. Během nejbližších
dvou týdnů přitom vékáčko čekaly
podle původních plánů hned čtyři
extraligové souboje! Ve čtvrtek 15.
října dohrávka 2. kola ve Šternberku,
o dva dny později derby na vlastním hřišti s Olomoucí, 22. 10. bitva

v Ostravě a v sobotu 24. října domácí střet s Frýdkem-Místkem. Místo
toho nastane velké zápasové nic...
„Když jsem po Králově Poli mluvil
o tom, že nutně potřebujeme co nejvíc utkání k postupnému zlepšování
a místo toho jich hrajeme málo, tak
mě nenapadlo, že vše dopadne až
takhle špatně. Být uprostřed rozjeté
sezóny skoro měsíc bez jediného
zápasu, to je opravdu na nic. Ale za
současné celosvětové situace se bohužel není čemu divit,“ bezmocně
konstatoval hlavní kouč VK Lubomír Petráš.
Již za momentálních okolností se
budou složitě hledat náhradní termíny pro nyní plošně zrušené, případně už dříve jednou odložené
duely. Nemluvě o tom, že neexistuje žádná záruka obnovení sportu
v České republice po uplynutí zahájeného čtrnáctidenního stop stavu,
spíš právě naopak. Každopádně
v termínovkách všech odvětví
včetně volejbalu vznikne takový
kráter, že jeho úplné zacelení tře-

*T¾V\¾RCU[CPKVTÆPQXCVXJCNGVGòXQNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQXPGOQJQW (QVQ#PT[.WM¾é

ba ani nebude možné. A soutěžní ročníky skutečně zůstanou bez
kompletně absolvovaného zápasového programu.
Jak se vlastně budou prostějovské plejerky v nadcházející plonkové době připravovat, když byla
nekompromisně zavřena veškerá
vnitřní sportoviště? „Prostě budeme chodit ven. Na hraní volejbalu
to v pokročilém podzimu bohužel
nevidím, to by muselo být fakt krás-

ně a dostatečně teplo. Pak bychom
si na nějakém venkovním hřišti teoreticky zapinkali. Prakticky však
budeme pod otevřeným nebem
trénovat kondici,“ potvrdil Petráš
logickou volbu.
Zaměřit se hodlá na běhání, různá
cvičení, posilování vahou vlastního
těla či doplňkové sporty, například
tenis venku na antuce. „Potřebujeme, aby přálo počasí a nemokli jsme
opakovaně v dešti, naopak chladno

až tolik nevadí. Jeden rekondiční
týden se takhle dá vydržet, delší
doba už by začala být v tomto režimu problém. Já věřím, že pod zvýšeným tlakem všech sportovních
odvětví vláda nejpozději od 19.
října povolí aspoň profesionálním
sportovcům normální přípravu,
když už ne zápasy,“ připojil Petráš
zajímavou myšlenku.
Aktuální výsledkový servis UNIQA
extraligy najdete na straně 26
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Také utkání ČP na jihu Moravy Vrátí se ještě Lenka Knorová vůbec do hry?
odložil covid-19 a n e b
PROSTĚJOV V hodně smutný
příběh se mění působení mladé
smečařky Lenky Knorové ve službách prostějovského volejbalu.
Za vše mohou neustálé a bohužel
nekončící zdravotní problémy,
jehož hřišti nastoupí Hanačky. Nejis- kvůli kterým dvacetiletá plejerka
totu však protivník rychle rozptýlil. marodí takřka permanentně už kroku se její návrat na kurty odkládal
vinou protahující se rekonvalescen„V úterý ráno mi zatelefonovali z ve- více než rok.
dení Králova Pole, že covid-19 mají Marek SONNEVEND ce tak dlouho, až sezónu předčasně
ukončil koronavirus.
i hráčky jejich „B“-družstva, tudíž se
středeční zápas odsouvá,“ prozradil Knorová přišla do VK loni v létě Ačkoliv talentovaná posila pauzísportovní ředitel prostějovského na přestup z Českých Budějovic rovala skoro celý ročník, od vedení
jako slibný talent se zkušenostmi klubu dostala šanci v Prostějově poklubu Miroslav Čada.
Okamžitě zašel na trénink žen vé- v mládežnických reprezentačních kračovat. Když potom zkraje letošní
káčka, kde neradostnou novinu výběrech ČR. Hned její nástup na přípravy opět vypadla – tentokrát
oznámil kouči Lubomíru Petrášo- Hané však byl komplikovaný, neboť kvůli nepotvrzenému podezření
vi a samotným plejerkám. „Se zru- ochořela natolik, že dokonce strávila na covid-19 – vypadalo to spíš jako
smůla. Jenže pouze o nepřízni osudu
šením extraligového duelu proti nějaký čas v nemocnici.
Liberci už jsme se nějak srovnali, Za několik týdnů se ale uzdravila, se tenhle případ určitě není.
ale tenhle další odklad je opravdu zpožděním naskočila do týmové pří- Aktuálně je Knorová mimo tréninnepříjemný. Bez soutěžního zápa- pravy, odehrála některé přátelské du- kové zatížení znovu již déle než měsu – a velmi pravděpodobně bez ely a následně nechyběla ani při startu síc, nyní za to mohou bolavá záda.
jakéhokoliv – zůstaneme mini- soutěžního ročníku 2019/20. Tehdy Chodí s nimi na kapačky do nemocmálně dvanáct dnů, ačkoliv jsme se bohužel všechno pokazilo, byť situ- nice, vyléčení je nejisté. A zákulisím
zdraví,“ posteskl si hlavní lodivod ace zpočátku nevypadala nijak vážně. se navíc nesou zvěsti o psychických
Leč bolesti kolene prý neustále sílily, potížích, jež nechávají otazníky nad
Luboš Petráš.
Náhradní termín střetu KP Brno B ačkoliv lékaři v kloubu dané nohy celou další kariérou dříve tolik navs. VK Prostějov je vzhledem k mo- neshledali žádný nález. Přesto Lenka dějné sportovkyně.
mentální situaci zatím ve hvězdách. trvala na artroskopické operaci, kte- „S Leňou teď prostě nemůžeme po(son) rou prodělala v zimě. A po tomto zá- čítat, musíme se obejít bez ní. Nijak

EXKLUZIVNĚ

kterak VK přišel o druhý duel týdne
PROSTĚJOV Zbytečně se volejbalistky VK Prostějov připravovaly na střetnutí 2. kola Českého poháru žen 2020/21, jenž
měly odehrát ve středu 7. října
od 19.00 hodin na palubovce KP
Brno B. Rovněž tento mač – stejně jako následný sobotní UNIQA
extraligy s Libercem odložený již
dříve – totiž zrušil koronavirus
u soupeřek.
Naplánovaný duel v jihomoravské
metropoli se začal hroutit v pondělí
pozdě večer, kdy oddíl VK Královo
Pole zveřejnil na svých internetových stránkách krátkou zprávu:
„Z důvodu karantény „A“-týmu KP
Brna (v souvislosti s koronavirou
epidemií) se do 15. října odkládají
všechna naplánovaná extraligová
utkání a zápasy Českého poháru.
O náhradním termínu jednotlivých
utkání budeme včas informovat.“
Nebylo zřejmé, zda se avizovaná odložení týkají i brněnského béčka, na
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víc její opakované absence radši komentovat nechci, ovšem všichni si samozřejmě přejeme jediné: aby se dala
zdravotně i celkově dohromady a zase
mohla hrát naplno volejbal. Jestli je to
však reálné? Opravdu nevím,“ odtušil
kouč vékáčka Lubomír Petráš.

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
hÉSRY½P½SRUDQÈQÙSUVW
Prostějov (son) - Začátkem minulého týdne se nepříjemně, leč naštěstí ne tolik vážně, zranila zkušená
volejbalistka VK Prostějov Iva Šípová. U osmadvacetileté nahrávačky
došlo k bolestivému pochroumání
prstu na ruce. „Na tréninku dostala Iva balónem nešťastně do ruky,
když blokovala. Vyvrátilo jí to prst,
což se při volejbalu stává dost běžně, nejde o nic výjimečného,“ pokrčil rameny hlavní kouč žen vékáčka
Lubomír Petráš. Vyšetření u lékaře
neodhalilo žádnou zlomeninu ani
větší poškození. „Iva je však nahrávačka a ty potřebují mít všechny
prsty úplně v pořádku pro přesnost
nahrávek. Zatímco u jiných postů
nebývá jeden poraněný prst takovým problémem,“ odtušil Petráš.
Dobu léčení svěřenkyně odhadoval na minimálně dva týdny, tedy
přibližně do 20. října. „Vzhledem
k tomu, že až do pětadvacátého zavřeli všechny sportovní soutěže, tak
bude mít Iva aspoň dostatek času
dát se zdravotně dohromady.“

6WDUvÉz½N\QÈY.3
GRPLQRYDO\DQLPODGvÉ
QHGRSDGO\WDNvSDWQÈ
Prostějov (son) - Přerov byl dějištěm kvalifikace krajského přeboru
starších i mladších žákyň 2020/21.
Volejbalové naděje VK Prostějov
prošly touto zahajovací fází svých
soutěží uspokojivě. Prostějovské žákyně U15 suverénně kralovaly, bez
potíží vyhrály všechny tři své duely
a tím si pro první kolo zajistily účast
v elitní skupině o 1. až 4. místo. Žákovský výběr vékáčka U13 naopak
dvakrát podlehl a jediné vítězství si
připsal kontumačně, leč i tohle stačilo na grupu o 4. až 6. pozici v zahajovacím dějství.
KP STARŠÍCH ŽÁKYŇ
KVALIFIKACE (PŘEROV)
Skupina C – výsledky: VK Prostějov A – Přerov C 2:0 (5, 20), VK Prostějov A – UP Olomouc A 2:0 (11,
17), VK Prostějov A – Bohuňovice
2:0 (8, 7). Pořadí: 1. VK Prostějov
A 9, 2. UP Olomouc A 6, 3. Bohuňovice 2, 4. Přerov C 1.
Skupina D – výsledky: VK Prostějov B – Kojetín 0:2 (-11, -10), VK
Prostějov B – UP Olomouc B 0:2
(-21, -17), VK Prostějov B – Šumperk A 0:2 (-12, -18). Pořadí: 1.
Kojetín 9, 2. Šumperk A 5, 3. UP
Olomouc B 4, 4. VK Prostějov B 0.
KP MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
KVALIFIKACE (PŘEROV)
Skupina C: VK Prostějov – UP
Olomouc A 0:2 (-15, -19), VK Prostějov – Moravská Třebová 2:0 kontumačně. Pořadí: 1. UP Olomouc A 6,
2. VK Prostějov 3, 3. Moravská Třebová 0. O postup do elitní trojky: VK
Prostějov – Uničov 0:2 (-19, -19).
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Kadetky VK vstup do extraligy zvládly,
doma vydřely druhou výkonnostní pětku
PROSTĚJOV Na vlastní palubovce Národního sportovního centra
odstartovaly volejbalové kadetky VK Prostějov do extraligy ČR
2020/2021 věkové kategorie U17.
Základní skupinu B odehrály navzdory počátečním komplikacím
dobře a obsazením druhé příčky
v tabulce vybojovaly pro příští kolo
účast ve druhém kvintetu o 6. až 10.
místo, což není vůbec špatné.
Páteční vstup byl však ze strany mladých Hanaček dost nervózní, ve večer-

ním duelu se hodně natrápily s béčkem
pražského Olympu, než jej udolaly 3:2.
Navíc hned v sobotu ráno holky marně
vzdorovaly favorizovanému KP Brno,
pouze jedna ze tří sad byla vyrovnaná
a zrodila se hladká porážka 0:3.
Naopak druhý sobotní duel po poledni
vyšel svěřenkyním Solange Soares o poznání lépe, v důležitém souboji zdolaly
českobudějovickou Hlincovku 3:1. Závěrečné derby v nedělní poledne proti
Přerovu pak rozhodovalo o tom, který
z obou celků skončí druhý a který třetí.

Domácí tým potřeboval zvítězit jakýmkoliv poměrem, což se mu po pětisetové
bitvě plné zvratů povedlo nejtěsněji 3:2.
Ve druhém extraligovém dějství tak Prostějovanky absolvují grupu o 6. až 10. pozici společně s Olympem Praha A, Ostravou, Hradcem Králové a Přerovem.
Velké poděkování za podporu volejbalového oddílu VK Prostějov a obzvláště
jeho mládežnických výběrů patří všem
partnerům klubu v čele se statutárním
městem Prostějov a Olomouckým
krajem.
(son)

(;75$/,*$.$'(7(.¤5s.2/2
Skupina B (Národní sportovní centrum Prostějov)
Pátek 2. října: Přerov – KP Brno 2:3 (24, -9, 20, -25, -12), VK Prostějov – Olymp Praha B 3:2 (12, -18,
16, -20, 5). Sobota 3. října: VK Prostějov – KP Brno 0:3 (-18, -21, -14), Olymp Praha B – Přerov 0:3
(-8, -16, -21), VK Prostějov – Hlincovka 3:1 (23, 21, -14, 17, KP Brno – Olymp Praha B 3:0 (15, 22, 24),
Hlincovka – Přerov 2:3 (23, -19, -18, 15, -13). Neděle 4. října: Olymp Praha B – Hlincovka 3:2 (19, 21,
-20, -19, 12), VK Prostějov – Přerov 3:2 (22, -14, 18, -12, 11), KP Brno – Hlincovka 3:0 (16, 13, 16).
Konečné pořadí: 1. KP Brno 11, 2. VK Prostějov 7, 3. Přerov 7, 4. Olymp Praha B 3, 5. Hlincovka 2.
Pořadí základní skupiny A: 1. Liberec 12, 2. Olymp Praha A 8, 3. Kralupy 5, 4. České Budějovice 4, 5.
Orion Praha 1. Pořadí základní skupiny C: 1. Chodov 12, 2. Střešovice 9, 3. Havlíčkův Brod 5, 4. Plzeň
3, 5. Uherské Hradiště 1. Pořadí základní skupiny D: 1. Šternberk 9, 2. Ostrava 8, 3. Hradec Králové 7, 4.
Frýdek-Místek 6, 5. Česká Třebová 0.

basketbal
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VEČERNÍKU ASISTENTEM BENÁČKA SE STAL MICHAL PEŠTA
PROSTĚJOV Realizační tým BK Olomoucko rozšířil začátkem října Michal Pešta, který se stal asistentem hlavního
kouče Predraga Benáčka. Stejnou pozici zastává také u prvoligového týmu BCM Orli Prostějov, se kterým účastník
nejvyšší tuzemské soutěže dlouhodobě spolupracuje.

DAVID PEKÁREK

Proti USK se křídlu Olomoucka nedařilo při
střelbě z dálky. Předsezónní posila z Hradce
Králové sice neproměnila ani jednu střelu za
tři body, přesto jeho přínos pro tým nešel přehlédnout. Během třiceti minut získal deset
faulů, což potvrzuje, jak zaměstnával obranu vysokoškoláků. Díky tomu střílel třináct
trestných hodů a v jedenácti případech byl
úspěšný. Získal tři doskoky, jeden blok a rozdal dvě finálové přihrávky.

LEON
ŠANTELJ

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Orli na pùdu Lvù
ani neodjeli
Prostějov (lv) – Před nucenou přestávkou měli prvoligoví basketbalisté Prostějova odehrát ještě jedno
utkání na půdě Jindřichova Hradce.
Utkání s favoritem druhé nejvyšší
soutěže ale bylo ještě před odjezdem
Orlů odloženo kvůli zdravotním
problémům v kabině Lvů. „Z nařízení hygienické stanice je celý ‚A‘-tým mužů v karanténě. Utkání proti
Prostějovu je proto odloženo. Tým
podstoupí testy na covid-19 a výsledky by měly být známy v průběhu
několika dnů. O náhradním termínu
se bude jednat po restartu sezóny,“
uvedlo své stanovisko vedení jihočeského klubu.

Štìpán s Klepaèem
NYÙKÔHQHSRPRKOL
Olomouc (lv) - Jedinými hráči BK
Olomoucko, kteří si zahráli před
přerušením profesionálních soutěží,
byli Adam Klepač a Dominik Štěpán
hostující v prvoligové Olomouci.
Ani oni nepomohli týmu v úspěchu
v souboji s Opavou, která v Čajkaréně vyhrála 80:73. Domácí klíčovou
ztrátu nabrali už v první půli, kterou
prohráli o devět bodů. Olomouc táhl
bodově právě Klepač, s třiadvaceti
body druhý nejlepší střelec týmu.
Štěpán zase přidal deset doskoků,
z toho šest útočných a sedm bodů.

ROBERT
RIKIČ

„Dlouhodobě se snažíme posouvat
do prvního týmu hráče prostějovského BCM Orli. Jsme tímto způsobem
propojení a oboustranně to může
přinášet ovoce. Michalova pozice asistenta u ligového týmu je proto dobrou
volbou,“ míní sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
„Těsně před startem přípravy skončil
na pozici asistenta Michal Krčmář,
který dal přednost jiné práci. Přišlo to
v nejméně vhodnou dobu. Pochopitelně jsme chtěli místo v realizačním
týmu obsadit, ale současně jsme nechtěli, abychom jen zaplnili kolonku.
Proto to chvíli trvalo,“ poznamenal
Pekárek.
Sportovní manažer BK Olomoucko
probíral různé možnosti. Nejvýhodnější pro spolupracující kluby je zvolené
spojení. „Dává to smysl. Michal Pešta je
zároveň asistentem u týmu do 23 let,

extraligových juniorů a trenérem prostějovských kadetů. Dopodrobna zná
všechny mladé hráče i ty, kteří již trénují
s ligovým výběrem. To je vždy výhoda,“
přiblížil přednosti Peštova angažmá
u BK Olomoucko sportovní manažer.
Zvlášť v současné době je důležité,
aby realizační tým klubu byl dostatečně široký. Covid-19 si nevybírá, což
už přímo na vlastní kůži pocítila řada
týmů z Kooperativa NBL. A Olomoucko se tímto způsobem připravilo na variantu, že by onemocněl jeden
z trenérského tandemu. „Nikdo si to
pochopitelně nepřeje, ale pokud by
k tomu došlo, může tým pokračovat
v přípravě,“ dodal sportovní manažer
BK Olomoucko.

K účastníkovi NBL
povýšil šéftrenér mládeže Orlů
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PRAHA, PROSTĚJOV Minimálně na dva týdny bude od pondělí
kvůli nouzovým koronavirovým
opatřením „zavřen“ profesionální
sport v Česku, což se dotkne také
nejvyšších basketbalových soutěží, tedy i Kooperativa NBL.
„Je to pro nás hodně nepříjemná situace. Chtěli jsme udělat maximum
pro to, aby se liga nezastavila. Teď ale

musíme přijmout rozhodnutí vlády
a přizpůsobit se,“ uvedl k nařízené
soutěžní pauze předseda Asociace
ligových klubů NBL Tomáš Kotrč.
„Nezbývá nám než doufat, že po
dvou týdnech se budou moci hráči
opět vrátit do hal a liga se znovu rozběhne v nejkratším možném termínu. Zatím stále můžeme NBL kompletně dohrát, pro odložené zápasy

PROSTĚJOV Ani potřetí v řadě
nedokázali basketbalisté BK Olomoucko v novém ročníku Kooperativa NBL vyhrát na domácí palubovce. Tentokrát podlehli 75:76
týmu USK Praha, přestože ještě ve
36. minutě vedli o pět bodů.

vyrovnáno na 13:13 a pak už se celek
USK dostal i do vedení. První čtvrtinu Hanáci prohráli 15:18.
Také na začátku druhé periody se
z dálky prosadili Váňa s Bezbradicou a otočili skóre ve prospěch Olomoucka. Po devadesáti sekundách
už byli ale opět ve vedení vysokoškoláci a domácí je dlouho marně
stíhali. Podařilo se jim to až na začátku 19. minuty, kdy vyrovnali na
36:36, koncovku poločasu ovšem
nezvládli. Pražané po sérii osmi
bodů v řadě odcházeli do kabin při
vedení 44:36.
Hned po návratu z kabin hostující
Fuxa natáhl náskok svého týmu na

bude možné využít i listopadové reprezentační okno. Fanouškům můžu
slíbit, že se budeme snažit najít cesty,
jak jim basketbal doručit i v době
uzavření hal,“ dodal Kotrč.
Pro český sport obecně a basketbal
nevyjímaje je to hodně nepříjemná situace. Kluby věřily, že se liga nezastaví, ale teď musí přijmout rozhodnutí
vlády a přizpůsobit se. Zajistit, aby

týmy zůstaly v herním tempu, nebude snadné, protože podle nařízení se
nesmí hrát ani přípravné zápasy.
„Po zveřejnění omezení měli hráči
o víkendu volno. Program následujících dnů jsme probírali s kondičními trenéry i vedením klubu.
Musíme respektovat všechna opatření. Haly jsou zavřené, proto budeme trénovat venku, a to především

kondici. Pokud to počasí dovolí,
budeme běhat a případně posilovat. Ve skupinách, abychom žádné
nařízení neporušili. Nechceme
individuální přípravu, to bychom
se vrátili někam do června a to by
nikomu neprospělo,“ naznačil plány BK Olomoucko pro příští dny
sportovní manažer Michal Pekárek.
(lv)

'UXKiKRGQĨNUXWi GRPiFtSRUiÿND YíDGĨ
Ladislav VALNÝ
Olomoucko mělo skvělý vstup do
zápasu. Už po dvou minutách Váňa
trojkou upravil na 7:0 a náskok ještě
navýšil další střelou z dálky Bezbradica. Nápor domácích ale rychle
opadl. Po pěti minutách už vedli
pouze 12:8 a postupně vypadávali
z tempa. O dvě minuty později bylo

BK OL
USK PRH

75:76
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Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
dvouciferný rozdíl. Ve 24. minutě „Hosté vyhráli zaslouženě, byli o kousek lepší. My jsme sice měli poslední střelu
dokonce domácí prohrávali 41:52 a šanci na obrat, to ale opět nevyšlo. USK byl šťastnější, ale tomu štěstí šel během
po trestných hodech Samoury a až utkání naproti. Nás to pochopitelně hodně mrzí, protože se nám doma ještě nepodařilo vyhrát, podruhé jsme navíc prohráli o jediný bod. Jediným pozitivem
pak se dokázali zvednout. Pomalič- je, že jsme hráli mnohem bojovněji než minule proti Ostravě.“
ku se ke svému soupeři přibližovali
Dino REPEŠA s86.3UDKD
a podařilo se jim to ve 29. minutě, „Zápasy proti Olomoucku jsou vždy hodně těžké, je jedno, jestli se hraje
kdy Váňa vyrovnal na 54:54 a stejný v Prostějově, nebo Praze. Opět se to ukázalo. Byl to náročný zápas, ve kterém
hráč v posledních sekundách zařídil jsme byli pětadvacet minut ve vedení. Rozhodovalo se ale až v poslední čtvrtině,
kdy domácí vedli. Musím ocenit charakter našeho týmu, který se v samém závěru
Olomoucku těsný náskok – 58:56.
V poslední čtvrtině drama vrcholi- dokázal vrátit do zápasu. Tahounem byl Ondřej Sehnal, nejlepší hráč zápasu.“
Statistiky z utkání
lo a pro domácí výběr nemělo dob- v závěru dostali do vedení a těsný
rý konec. Vysokoškoláci dlouho náskok udrželi, protože závěrečná a výsledkový servis Kooperativa
NBL najdete na strně 26
prohrávali, zásluhou Sehnala se ale střela Pekárka nenašla svůj cíl.

Å0XVtPHWRRWRĀLWDKUiWMDNRWìP´YLGt
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PROSTĚJOV V utkání proti USK Praha se mohl stát hrdinou, stačilo proměnit poslední střelu. To se Davidu Pekárkovi (na snímku)
nepovedlo a společně s týmem musel blahopřát k těsnému vítězství soupeři. „V koncovce jsme měli trošku smůlu, ale nechávat rozhodnutí na poslední střelu nechceme,“ uvedl po další nepříjemné ztrátě Pekárek.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Foto: BK Olomoucko
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Ladislav
VALNÝ

ƔƔ Během utkání jste dlouho prohrávali. V čem byl soupeř lepší?
„Byl to spíš náš problém. V některých chvílích jsme hořeli na obranném doskoku a soupeř měl několik
druhých šancí na zakončení.“
ƔƔ Byl výkon lepší než naposledy v Ostravě?
„To rozhodně. Z naší strany to bylo
mnohem bojovnější. Od toho se

musíme odpíchnout před dalšími
zápasy.“
ƔƔ Několikrát jste v útoku přešli
otevřené střely. Byl to strach ze
zakončení?
„To si nemyslím. Po předchozím
utkání v Ostravě jsme si něco řekli.
A začali hrát více spolu. Tentokrát
to bylo možná někdy až moc nesobecké. Hledali jsme se, někdy se to
až moc překombinovalo.“
ƔƔ Po šesti zápasech máte na
kontě pět porážek. Co s tím
chcete dělat?
„Rozhodně jsme nešli do sezóny
s tím, že to budeme mít po několika týdnech 1:5 na zápasy. Proti
USK to bylo třetí utkání, které nám

uteklo v koncovce. Je to nepříjemná situace... Musíme se s tím vypořádat a otočit to.“
ƔƔ Utkání proti Ústí nad Labem
bylo odloženo a nejedete ani do
Jindřichova Hradce. Je to v současné době výhoda?
„To nelze říct jednoznačně. Je to
hodně individuální, každý hráč
to má jinak. Někdo by chtěl hned
hrát, jiný zase krátkou pauzu přivítá. Důležité bude, jak budeme
vypadat na palubovce, až na ni nastoupíme. Musíme být tým a pak
to půjde!“
(rozhovor byl pořízen ještě před
úplným zastavením nejvyšší basketbalové soutěže – pozn.red.)

míčové sporty
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Deblový memoriál ['N@HI<?J=M½
Petra Langra vyhrál >@NOî hQîüÁO@IDNO<
+XVDĺtNPO
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V.RSHĦQÛP
PROSTĚJOV Velký zájem mezi
rekreačními tenisty TK Prostějov i celého regionu byl o 4. ročník Memoriálu Petra Langra ve
čtyřhrách. Přihlásilo se rovných
dvacet dvojic, které bojovaly
o celkové vítězství v základních
slupinách a pak také ve vyřazovací části turnaje. Díky velkému
počtu zápasů se hrálo vždy na
jeden set.
Z vítězství v Memoriálu Petra
Langra se nakonec radovala dvojice Kopečný - Husařík mladší, která
neprohrála jediný zápas. Ve finále
porazila pár Krupička - Janíček 7:6
po velké bitvě. Třetí místo obsadili
Kadlecovi, kteří po semifinálové
porážce zvítězili 6:2 nad dvojicí
Reichstadter - Petr.
(lv)

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Na dobré výkony v Hamburku dokázal
navázat prostějovský tenista Jiří
Veselý na French Open, přestože
vypadl ve 2. kole. Českou jedničku porazil po velkém boji šestnáctý nasazený Rus Karen Chačanov,
kterému ovšem Veselý hodně
vzdoroval a nebyl bez šancí na vyřazení favorizovaného soupeře.
„Nezvládl jsem koncovky. Ve čtvrté sadě jsem dal za příznivého stavu dvojchybu a pak zkazil hned
forhend. Do pátého setu jsem to
měl určitě dotáhnout, mohlo to
vyjít,“ připustil zklamání po vyřazení Veselý.

Ladislav VALNÝ
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yy Byl Chačanov k poražení?
„Kdybych nedělal chyby, mohl jsem
vyhrát. Ale hráč jako Karen umí každé zaváhání využít. Na antuce hraje
výborně, trénuje ve Španělsku. Proti
Chačanovovi jsem odehrál dobré
utkání, rozhodovaly maličkosti. Pokud by se French Open hodnotilo
z pohledu hry a ne výsledků, tak
jsem určitě na cestě hrát lepší tenis.“

yy Měl jste problém s předloktím,
hrál pod prášky. Ovlivnilo to váš
výkon?
„Nějakou dobu trvalo, než prášky
zabraly. Od druhé půlky druhé sady
jsem se začal cítit lépe a od třetího
setu jsem měl lehce navrch. Na zranění bych výsledek nesváděl. O porážce rozhodla hrubě nezvládnutá
koncovka čtvrtého setu.“
yy Na vyrovnání na 2:2 vám nestačily ani dva brejky…
„No právě. A přitom má hra je postavena především na servisu. Dostal jsem se do velké výhody a tu se
nepodařilo využít. Na začátku roku
se mi podařilo několik zápasů otočit, asi jsem si to už pro tuto sezónu
vybral.“
yy Co vás čeká v dalším průběhu
sezóny?
„Musím to ještě promyslet. Nějaké
turnaje tady ještě jsou. Na Sardinii,
ve Vídni, Kazachstánu, Paříži a Sofii. Pořád bojuji žebříčkově o ATP
Cup a tam bych moc rád český tým
dotáhl. Třeba to ještě klapne. Když
ne, dám si pauzu, pak se vrhnu do
přípravy na novou sezónu.“
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KUŘIM, PROSTĚJOV Ani na třetí
pokus nebodovali házenkáři TJ Sokol II Prostějov ve 2. lize mužů JM
2020/21. Duel 4. kola soutěže absolvovali včera večer na hřišti SK Kuřim, která je po vcelku vyrovnaném
boji udolala 33:28 (14:13).
Do přestávky Hanáci naprosto drželi
krok. „První poločas jsme i bez několika
chybějících hráčů zvládli velice dobře.
Na obou týmech se mohla projevit určitá ztráta motivace i chuti za současné
neutěšené situace s koronavirem, ale

náš výkon v úvodních třiceti minutách
přesto měl solidní parametry,“ ocenil
kouč Sokola II Tomáš Černíček.
Ani po změně stran jeho svěřenci vyloženě neodpadli, byť nakonec podlehli
o pět gólů. „Druhá půlka už byla z naší
strany o něco horší, protože klukům postupně docházely síly. I tak ale bojovali
až do úplného závěru, za celý zápas se
určitě nemusíme stydět,“ hodnotil Černíček pozitivně navzdory porážce.
Hostující kolektiv střelecky táhli obvyklý kanonýr Jiří Kosina s vydatnými dvanácti dosaženými brankami a také Filip
Mikulka, autor šesti tref. „Kromě těchto
dvou tahounů mančaft držel opět výborný gólman Jirka Hrubý a dařilo se
rovněž zkušenému navrátilci Michalovi Nevrlému,“ vyjmenoval trenér nej-

větší opory střetnutí, pravděpodobně
nadlouho posledního.
„Obávám se, že vládou ČR nařízená
stopka pro veškerý sport bude trvat
podstatně delší dobu než momentálně
vyhlášených čtrnáct dnů. Nedivil bych
se tomu, kdybychom na podzim už vůbec nehráli, čímž v našem výkonnostním patře házené vznikne obrovský
problém s náhradními termíny. Pro nás
prostě není reálné opakovaně dohrávat
odložená utkání uprostřed týdne. Nejhorší ze všeho přitom je nejistota, že
člověk absolutně neví, co přijde zítra,
natož za týden nebo měsíc,“ trefně pověděl Černíček.
(son)
Statistiky z utkání
a výsledkový servis 2. ligy
najdete na straně 46

PROSTĚJOV Korfbalová Superliga 2020 má navzdory zpřísněným hygienickým opatřením
kvůli koronaviru za sebou první
polovinu v podobě základní části. Celou soutěž přitom hostí hala
RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici, kde se daří hráčům
i hráčkám pořádajícího oddílu SK
RG Prostějov.
Ve skupinové fázi totiž uspěly hned
dva kolektivy s početným zastoupením ergéčka. Zlatou grupu přesvědčivě ovládl Infinity Team, jehož
kapitánem je Petr Šnajdr a táhnou
jej i další prostějovské opory Petr

Galíček, Alexandr Vyroubal, Nikola Lorencová, Kateřina Lorencová a trenér SK David Konečný.
V dramatické Modré skupině, z níž
se musela odhlásit reprezentace
Slovenska (z důvodu covidové
nemožnosti přicestovat do ČR),
vybojovali druhé místo Rakeťáci.
Ti se pod vedením kapitána Martina Šnévajse jen hemží Hanáky
i Hanačkami, jejich soupisku tvoří
mimo jiných Jan Tichý, Michal Marek, Martin Lužný, Vojtěch Ošťádal,
Aneta Lešanská, Lenka Faltýnková,
Lucie Štefáková, Pavlína Křížková
či Lucie Schönfeldová.
V semifinále navíc dojde (snad)
na prestižní vzájemné derby, do
bitvy o zlato tudíž pronikne pouze
jedno z obou „domácích“ druž-

stev. Druhou semifinálovou dvojici
tvoří českobudějovičtí Crocodiles
a trochu překvapivě národní výběr
Polska, který poslal Znojemské
vokurky do bojů o 5. až 7. pozici
společně s oběma mládežnickými
týmy ČR do 19 let pod názvy Lions
a Panthers. I v těch má Prostějov své
vyslance, například Josefa Valentu,
Františka Valentu, Martina Duška
nebo Vendulu Bartošovou.
Play-off mělo přijít na řadu o nejbližším víkendu 17. a 18. října,
ovšem zákaz veškerého sportování na minimálně čtrnáct dní tyhle
plány bortí. A případné dokončení
Superligy je momentálně v husté
covidové mlze...
(son)
Výsledkový servis najdete na
straně 26
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PROSTĚJOV V neděli dopoledne
měli házenkáři TJ Sokol Kostelec
na Hané HK odehrát střetnutí 4.
kola 2. ligy mužů JM 2020/21 na
palubovce TJ Holešov. Duel však
byl den před svým uskutečněním
zrušen, důvodem se stala – jako
v mnoha jiných případech – nemoc COVID-19.
„Z Holešova nám v sobotu odpoledne zatelefonovali, že jeden jejich hráč
má koronavirus a u několika dalších
se objevily příznaky. Tím pádem
musel být zápas odložen, místo něj
dostali kluci volno. O náhradním ter-

mínu zatím není jasno a za současné
situace se vůbec nedá říct, na kdy by
mohl být stanoven,“ prozradil Večerníku hlavní trenér HK David Ševčík.
Co říká na započatou čtrnáctidenní
stopku pro veškerý sport v ČR? „Pro
všechny je to samozřejmě moc nepříjemné, ale bohužel asi není jiné
řešení. Čísla nakažených šla v posledních dnech hrozně nahoru a razantnější opatření se dala očekávat.
Včetně zavření celé řady oblastí lidské činnosti, například i sportovních
a volnočasových aktivit,“ pokrčil
Ševčík smířeně rameny.

Navíc si nedělá žádné iluze, že by se
soutěže rozběhly za avizované dva
týdny. „Osobně si myslím, že zákaz
potrvá déle. Podle mého názoru minimálně měsíc, ne-li ještě víc. A klidně je možné, že na řadu přijde i takzvaný lockdown. Musíme to všichni
nějak překonat a doufat, že se zdravotní situace časem zlepší. Aby třeba i házenkářské ligy mohly znovu
pokračovat od listopadu, případně
aspoň v novém kalendářním roce,“
nastínil Ševčík nikterak radostný,
spíš realistický scénář dalšího dění.
(son)

Do semifinále korfbalové Superligy postoupily oba týmy
WYRőHQp3URVWěMRvany,SOD\RIIYUFKROPXVHOEìWRGORçHQ
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Foto: Facebook
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Obnovený okresní pohár příjemně překvapil
Od senzace bylo kousek, triumf
nakonec urval Brodek u Prostějova

PROSTĚJOV Už během jarní pandemie bylo jasné, že se okresní
pohárová soutěž vrací na scénu. V prvních dnech se jistě čekalo
na to, jaký bude ze strany klubů o tuto soutěž zájem. Nakonec
se přihlásilo osm mužstev napříč soutěžemi pod hlavičkou OFS
Prostějov, přičemž každá tam měla minimálně jednoho zástupce.
Losovací aktiv si vzali na starost hráči 1.SK Prostějov a po rozdělení pavouka bylo jasné, jak bude celé klání vypadat. S osmi celky
v osudí se pavouk tvořil snadno, hrací dny obnovené premiéry
byly zvoleny rozumně. Pohár však nevypadal dobře pouze na papíře, ale především na hřištích. Letošní ročník tak proběhl prakticky bez chyby. Nebylo by od věci, kdyby se do dalšího ročníku přihlásilo ještě více mužstev, pokud tedy samozřejmě zůstane u daného systému. Večerník sledoval boje od začátku až do konce.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Po dlouhých letech, kdy se okresní pohárová soutěž konala v rámci regionu
bez ohledu na soutěž, se letošní ročník
vrátil na Hané k ryze okresní a krajské podobě. Díky této změně přibyla
spousta daleko vyrovnanějších zápasů,
než tomu bylo v předchozích letech.
Tudíž se dá mluvit o kroku správným
směrem.
Stačí se přitom ještě lehce vrátit k předchozímu roku, kdy se do poháru

postoji nebylo moc co divit. Přece
jen přihlásit se do poháru a v prvním
kole dostat patnáct gólů nemělo velký
význam pro nikoho. Proto také byla
v minulosti tak slabá účast okresních
mužstev. „Roky předtím jsme se do
poháru ani nehlásili, potkat hned
v prvním kole někoho z krajského
přeboru nebo I.A třídy by pro nás
znamenalo s největší pravděpodobností debakl a zápas by neposloužil
ani jako dobrá příprava. Jsme rádi,
že od letošního ročníku se ta soutěž
vymyslela takto a určitě by to mělo
pokračovat ve stejném duchu,“ potvrzuje vyřčené sekretář letošního vítěze
z Brodku u Prostějova Radek Kolařík.
Když letos zaběhlé pořádky vzaly
za své, zájem byl najednou daleko

5RQNGéPÚUPÊOGMXÊV÷\PÆJQOWåUVXC1MTGUPÊJQRQJ¾TW6,5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC

letošního ročníku. Loni se přihlásila
z okresu dvě mužstva, letos jich bylo
čtyřikrát tolik,“ přiznává sekretář
Okresního fotbalového svazu Prostějov Petr Antoníček, který byl sám
přítomen na dvou utkáních. „Všechny zápasy proběhly bez komplikací,
ať už z jakýchkoliv důvodů, takže
věřím, že příští týden na zasedání výboru bude s tímto ročníkem panovat
spokojenost,“ přidal Antoníček.
Jak jsme zmínili, o rozlosování letošního poháru se postarali hráči

Prùmìr divákù na utkání
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přihlásilo pouze šest mužstev napříč
celým regionem. Ze soutěží OFS
se do poháru navíc přihlásila pouze
dvě mužstva a podobně na tom byly
i ostatní regiony Olomouckého kraje.
Z každého okresu následně postoupil
vítěz do krajského finále poháru, které
se ale vinou pandemie neuskutečnilo.
Loni se stejně jako letos přihlásil
také Hvozd, ale pouze za podmínky, že nenastoupí v prvním kole
proti celku z krajských soutěží,
jinak se z poháru odhlásí... Pro
mužstva je pohárová soutěž především o přípravě na sezónu a prostor
pro hráče, kteří jinak v sezóně nedostanou tolik prostoru, takže se jejich

větší. Ze dvou mužstev se jich v poháru najednou představilo osm ze
soutěží pod hlavičkou OFS. Pro
vytvoření pavouka soutěže tak byl
počet naprosto ideální. Zastoupení měly v poháru navíc všechny tři
okresní grupy. I pravidlo hraní zápasů na půdě hůře postaveného celku
z loňské sezóny bylo zvoleno dobře.
„Věděli jsme, že situaci, která poslední roky nastávala, musíme nějakým
způsobem řešit, mužstev se hlásilo
do poháru čím dál méně. Po rozvolňování opatření tak přišla myšlenka na rozdělení poháru na okresní
a krajskou úroveň. Tuto myšlenku se
podařilo realizovat ještě v průběhu

1.SK Prostějov. Konkrétně to byli
Michal Stříž a dnes již hráč Zbrojovky Brno Jan Koudelka, kteří nalosovali všechny čtyři dvojice i to, která
mužstva se utkají v semifinálovém
boji.
Čtvrtfinále poháru přineslo očekávané výsledky, ale také jedno překvapení. Favorité uspěli na venkovních
hřištích. Rezerva Čechovic si podle
papírových předpokladů poradila na
půdě Hvozdu. Brodek u Prostějova si
zase pro změnu zastřílel ve Ptení. O to
překvapivější potom byla jejich porážka se stejným celkem o týden později
v prvním kole Přeboru OFS. O největší překvapení se postaraly Kladky,

(QVDCNKUVÆ$TQFMWW2TQUV÷LQXCUNCXKNKVTKWOHXRQJ¾TW
RąGUP÷RQNGVGEJ
Foto: Jan Frehar

které si v domácím prostředí lehce
poradily s rezervou Plumlova 5:1. Poslední zápas hraný ve Výšovicích proti
Brodku u Konice vyloženého favorita
neměl, takže i zde by se dalo mluvit
o překvapivě jednostranné záležitosti
pro domácí soubor. Jak ale přiznávaly
samy kluby, úvodní dějství pro ně bylo
především zátěžovým testem před
startem nového ročníku.
Semifinále se už muselo hrát z důvodu rozběhnutých soutěžích ve středu.
Nutno říct, že i přes odpolední zápas
v polovině týdne si fanoušci našli cestu
jak do Výšovic, tak do Čechovic, své
favority podporovali nejen domácí, ale
i hostující příznivci. Oba semifinálové
boje navíc přinesly líbivé drama. V Čechovicích se utkaly dva oddíly ze třetí
třídy, ale každý z jiné skupiny. Oba ale
v zápase ukazovaly kvalitu a díky lepší
fyzické zdatnosti se nakonec podařilo
postoupit Kladkám, které zvládly přestřelku lépe a byly o branku úspěšnější
než domácí enkláva. Ve Výšovicích se
zase střetly dva kluby okresního přeboru a zápas došel až k pokutovým
kopům. Tam se lépe zadařilo hostům
z Brodku u Prostějova, kteří se tak
mohli těšit na finále.
Zápasový střet o titul se odehrálo
na velmi vhodně zvolené neutrální půdě ve Vícově. Nejen proto, že
je areál po rekonstrukci v perfektním
stavu, ale také šlo o relativní střed cesty pro oba účastníky. Finále nabídlo
asi vše, co by si mohli diváci přát.
Papírový favorit z Brodku se dostal
rychle do dvoubrankového vedení
a vypadalo to na jednoznačnou záležitost. Kladky ale nic nezabalily a převzaly iniciativu. Když se jim podařilo
čtvrt hodiny před koncem srovnat
a vytvářely si další šance, vypadalo to
na snový comeback a velké vítězství.
Vše ale došlo až k penaltovém rozstřelu a v něm už byl úspěšnější favorit
z Brodku u Prostějova. „Na finále byl
přítomen téměř celý výkonný výbor
a je nutno říct, že pohárová soutěž
je v tomto opravdu krásná. Jak jistě
všichni viděli, nechybělo moc a Kladky si jako účastník třetí třídy došly až
pro vítězství. Doufám, že i do dalších

let se pohár ponese v tomto duchu.
Myslím, že je takhle soutěž zajímavější pro kluby z nejnižší úrovně, ale
že i krajským celkům se nyní zvedne
konkurence v jarních kolech poháru.
Celkově chci za tento ročník poděkovat všem organizátorům, rozhodčím
i oddílům, kteří k poháru přistoupili
zodpovědně a vše proběhlo zcela
v pořádku,“ doplnil sekretář OFS Petr
Antoníček.
„První kolo jsme brali hlavně jako přípravu na nový ročník, následné dvě
kola jsme si už ale postup přáli a jsme
rádi, že nám to vyšlo až k vítězství
v poháru. Finále jsme si tedy představovali jednodušší. Obzvláště po tom
dobrém startu ale Kladky ukázaly,
že se do finále nedostaly náhodou.
A nakonec to tak bylo finále se vším
všudy. Poháru si moc ceníme, zase

se po delší době podařil větší úspěch
i mužům, nejen mládeži. Za vítězství
jsme dostali také finanční prémii,
kterou využijeme na nákup nových
teplákových souprav. Věřím, že i příští
ročník zůstane u stejného formátu,
samozřejmě budeme chtít výhru obhájit. Teď se ještě těšíme na Smržice
v předkole krajského poháru a věřím,
že jim dokážeme doma zatopit, snad
už tam budou moci i fanoušci,“ přeje
si sekretář vítězného oddílu z Brodku
u Prostějova Radek Kolařík.
Po letech strádání a vtipů na pohárovou soutěž se stále méně mužstvy se tak dá jistě mluvit o kroku
správným směrem, který by měl
tímto způsobem pokračovat i nadále. Pohárové soutěže by tak v celém kraji mohly znovu najít svůj
ztracený lesk.

6ąGVKVąÊFQXÆ-NCFM[UKFQM¾\CN[RQTCFKVKUTG\GTXQWèGEJQ
XKECFQHKP¾NGUGFQUVCN[\CUNQWåGP÷ Foto: Jan Frehar
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