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Zachraòují to václavky
Prostějov (mik) – Houbařská sezóna
vrcholí, i když ta letošní byla pro mnohé
z nás velkým zklamáním. Ale v těchto
dnech se přesto houbaři z lesů s prázdnou nevrací. „Hřibovitých hub bylo
letos pomálu, během víkendu jsem
našel jen pár smrkových hřibů a babek,
zato jsem donesl domů dva plné koše
václavek. Těch je teď hodně. Manželka
připravila skvělý guláš,“ pochlubil se náš
tradiční „informátor“ o stavu hub pan
Jaroslav z Konicka.

„Zdechlo“
v nevhodnou dobu
Prostějov (mik) – Tuto nepříjemnou
věc většina řidičů zná a nechce ji už zažít.
Do značných patálií se minulé pondělí
odpoledne dostala mladá řidička, které
vypovědělo auto službu na naprosto
nevhodném místě. Postarší fiátek jí
„zdechl“ na rondelu v Olomoucké ulici
u Držovic. A každý ví, jak je tato silniční
komunikace hlavně v odpoledních hodinách přetížená. Slečna za volantem
nadávala, ale vozítko se jí znovu nastartovat nepodařilo. Naštěstí z ostatních aut
vyskákali zdatní pánové, kteří jí pomohli
vůz odtáhnout na blízkou čerpací stanici. A kolona vozidel se tak mohla pohnout dál...

Letáky konèí v koši
Prostějov(mik) – Kampaň politických
subjektů před blížícími se parlamentními volbami vrcholí a jednotliví kandidáti
se činí, aby se potenciálním voličům co
nejčastěji ukázali na očích. Mnohé strany a hnutí volí jinou strategii, svými volebními plakátky plní poštovní schránky
ve vchodech jednotlivých domů. A Večerník si namátkou ověřil, jak tyto tiskoviny končí. „Podívejte se na tu krabici, je
už plná těch volebních prospektů. Budu
muset přinést ještě jednu krabici, aby
se to neválelo po zemi. Většina lidí po
otevření schránky tyto politické bláboly
hned znechuceně vyhazuje,“ svěřil se Večerníku domovník ze Sídliště Svornosti.
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VEÈERNÍKU
Martin ZAORAL

POZOR!

-T¾NQXPC
RąGUEGUVW

PROSTĚJOV Život tropí hlouposti. Nikdy nevíte, kdo vám kdy zkříží vaši cestu. Opravdu nečekanou překážkou
musel být při své vyjížďce Kolářovými sady šokován postarší cyklista, který musel nečekaně zastavit kvůli početnému průvodu v historických kostýmech v čele se zpívající královnou Eliškou Pomořanskou. Stalo se tak během
srpnového představení Moravského divadla Olomouc, které do prostějovského parku zavítalo s muzikálovým
představením Noc na Karlštejně.
Foto: Martin Zaoral

Agentura 3ŐL~NOLGX+ORXÿHO\QDäOLWDMQpGRNXPHQW\
Tak to je překvapení! Úklid biokoridoru Hloučela přinesl jedno obrovské
překvapení. Ochránci přírody zde pod
nánosem jehličí a bahna našli velkou
plechovou bednu. Zakopaná byla
celkem důmyslně pod vzrostlým stromem, ten byl však nedávno pokácen.
A nechtěně tak odhalil velké tajemství,
které mělo zůstat skryto asi navěky.
„Mohu potvrdit, že v sobotu našla
skupinka mladých lidí bednu, jejíž

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Anděl u piana. „Vždycky jsem chtěl někomu rozbít o hlavu kytaru. S klavírem to ale nejde,“ posteskl si s nadsázkou slavný anglický písničkář a klavírista Elton John. Pianista Ivo Kahánek podobné choutky zřejmě nikdy neměl. Dlouho odkládaný koncert světově uznávaného držitele Ceny Anděl
2019 v kategorii klasická hudba se konečně konal v prostějovském divadle.
•• Úterý ••
Silná slova. Čeština je bohatý jazyk. Můžete v ní tak najít i velké množství
nadávek či výhružek. Právě takové použil Lukáš Šindýlek při komunikaci
s jednou ze svých kamarádek, které mimo jiné pohrozil, že jí „nechá zlámat
žebra“, když u soudu potvrdí, že si u něj řadu let kupovala drogy. Proto se
musel senátu zodpovídat z dalšího trestného činu.
•• Středa ••
Déšť na zámku. „Hudba je jako déšť. Kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej,“ napsal velmi výstižně francouzský spisovatel Romain
Rolland. Pravidelné osvěžení přináší akce konané v rámci konického
Klubu přátel hudby, jehož koncerty se pravidelně konají v prostorách
konického zámku vynikajících skvělou akustikou. Letošní sezóna byla
zahájena koncertem kytaristy Timoteje Zavackého.
•• Čtvrtek ••
Už zase svítí! S divadelním zákulisím je to stejné jako s manželstvím. Právě tam se odehrávají zajímavější scény než před diváky… Se svojí kůží na
trh opět po čase přišli herci z Divadla Point na Husově náměstí, jejichž
diváci během letošního Rozsvěcení světel mohli „zažít, co ještě nezažili,
uvidět, co ještě neviděli, a ucítit, co dosud necítili.“
•• Pátek ••
Vzhůru za Helenou. „Já, chtěla bych mít svůj aeroplán. Lítat v oblacích
jak kormorán. Vznášet se a stoupat. A vánkem dát se houpat za jasných
krásných letních rán,“ zpívá Helena Vondráčková v písni Vzhůru k výškám.
Právě podle ní nazvala i svoji koncertní šňůru, na níž ji doprovází Charlie
band. Společně vystoupili v prostějovském divadle.
•• Sobota ••
Turisté či filozofové? „Všechny skutečně skvělé myšlenky vznikají při
chůzi,“ konstatoval německý filozof Friedrich Nietzsche. Vyrazit na pochod do pěkného okolí Přemyslovic a zároveň přijít na nějakou zajímavou
myšlenku mohli lidé během akce, kterou uspořádali místní sokolové.
•• Neděle ••
Slavice v kostele. Říká se, že když se osli rozhýkají, slavíci umlknou.
Naštěstí žádní osli nehýkali při koncertě ženského sboru Notabene
v kostele sv. Petra a Pavla, který zakončil Prostějovské dny hudby.
Ostatně právě píseň Nightingale čili Slavík od skladatele Jay Althouse mají právě tyto dámy ve svém repertoáru.

obsah měl zůstat utajen. Jde o tajné
dokumenty z dob německé i ruské okupace, komunistické totality
i sametové revoluce. Bedna rovněž
obsahuje listiny se seznamem agentů a spolupracovníků prostějovské
státní bezpečnosti. Já osobně, když
jsem ta jména četl, jsem šel do kolen,“
prozradil Liborek Šebesta, náčelník
prostějovské městské policie.
Podle zaručených informací Agentury Hóser obsahuje nalezená
plechová bedna i přesné seznamy
kolaborantů s nacisty, dále s komunisty, jsou tam i konkrétní jména
těch, kteří nechali odstranit sochu
T. G. Masaryka v roce 1953 a také

KRIMI
Ü½NGJ

Spousta krádeží se děje jen
proto, že zloději dáte prostě
vy sami příležitost. Podobně
je tomu u případu, kdy starší
muž nechal v Drahanech před
hospodou odemčenou svoji dodávku a jal se vykládat přivezené zboží. To se stalo velkým
lákadlem pro zatím neznámého
pobertu, který se lehce dostal do
otevřené kabiny.

40 000
Ke škodě majitele ukradl obálku
s penězi a číšnický flek s hotovostí ve výši čtyřiceti tisíc korun.
Problém je také v tom, že peníze
nepatřily řidiči, ale společnosti,
pro kterou pracuje. Pokud policie dopadne zloděje, hrozí mu až
dva roky vězení.

po roce 1989 sochu Vladimíra Iljiče
Lenina z prostějovského náměstí. Je
tedy jasné, že bednu s dokumenty
musel u Hloučely zakopat někdo až
po sametové revoluci. „Ježíšmarjá,
já bych tu bednu radši ani neotvíral!
Jestli se na těch seznamech spolupracovníků StB objeví moje jméno,
tak já se od toho budu distancovat!
Nebo se rovnou zastřelím. Já jsem
před rokem 1989 neudával, jen
jsem upozorňoval na nešvary při
socialistické výchově našich dětí,“
zahromoval z plných plic současný
prostějovský zastupitel, jehož jméno
raději ani uvádět nebudeme. „A to
já bych to klidně všechno zveřejnila!

Já jsem nikoho neudávala, byla jsem
jen pionýrkou a později svazačkou.
Na tom přece nic není. A na to, abych
kolaborovala s nacisty, na to jsem
mladá. Takže jsem v klidu,“ smála
se náměstkyně primátora Miládka
Bitva u Sokolova.
Obsahem bedny nalezené u Hloučely se bude zabývat policie, státní
archiv a také tajná služba. Bůhví,
co se tedy s důležitými dokumenty
nakonec stane.
Za Agenturu Hóser Majkl

Míří k nám herecké hvězdy.
Nezadržitelně se na scénu vrací
divadelní festival Aplaus 2021.
Prostějovští diváci budou mít po
roční pauze možnost zhlédnout
několik představení, ve kterých
zazáří například herecké hvězdy
Jiří Langmajer, Pavel Liška, Milan
Hein, Miroslav Donutil, Zuzana
Kronerová a další. Těšme se!
&21É68',9,/2«
Kdo může za neštěstí? Na přechodu pro chodce u lázní v Blahoslavově ulici přejížděl tuto bílou
zebru čtrnáctiletý chlapec na kole.
Podle všeho na červenou. Srazil ho
motorkář, který stihl přechod přejet ještě na oranžové světlo na semaforu. Zraněného hocha převezla sanitka do nemocnice. Policie
prošetřuje, kdo za neštěstí může.
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Neuvěřitelných třináct hodin nešlo
během minulého čtvrtku projet dálnicí D46 na estakádě Haná v Prostějově. Uzavírka kvůli smrtelné
nehodě způsobila po celém městě
skutečný dopravní kolaps. Lidé nestíhali do práce, děti do škol...
=$8-$/$1É6

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

DARINA FORGÁČOVÁ

Foto: internet

HELENA
VONDRÁČKOVÁ
Fenomenální česká zpěvačka
nadchla v pátek prostějovské
publikum, které zcela zaplnilo
divadelní sál Národního domu.
=$6/(&+/,-60(«

„TEĎ BUDU JAKO
MRZÁK, TAK JSEM
SE ROZHODL
ODVOLAT“
Takto svérázně okomentoval změnu
na lavičce „béčka“ plumlovských fotbalistů Radek Bureš, místo něhož nyní
mužstvo povede Ladislav Ševcůj.

se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 10. května 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
16 let, měří okolo 153 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a hnědé rovné vlasy.

POÈASÍ v regionu

VERONIKA FORGÁČOVÁ

Pondìlí 20/17 °C
Jonáš

¶WHUÙ

21/11 °C

Støeda

21/11 °C

Ètvrtek

21/11 °C

Pátek

19/12 °C

Sobota

18/11 °C

Nedìle

19/12 °C

Václav
Michal

se narodila 23. prosince 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 30. srpna
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří v rozmezí od 153 do
155 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

Jeroným
Igor
Olívie
Bohumil
Zdroj: meteocentrum.cz
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„SENIORY NUTILI K OČKOVÁNÍ,
Naštvaný důchodce z Prostějova
diskutoval na ČT s Prymulou, Flegrem a dalšími
PROSTĚJOV Tohle byla pro Prostějovsko tak trochu ostuda... Ve
čtvrtek 9. září běžela na obrazovce České televize další ze série
pořadů Máte slovo, které moderuje energická Michaela Jílková.
V souvislosti s očkováním proti covidu tam diskutovala vybraná
společnost včetně epidemiologa Romana Prymuly, evolučního
biologa Jaroslava Flegra, imunologa Jiřího Šinkory či ředitele
Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeňka
Hostomského. Těmto odborníkům svými dosti svéráznými názory sekundoval Jaroslav Končák, jenž byl na obrazovce opakovaně představen jako„důchodce z Prostějova“.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jaroslav Končák debatu „obohatil“
svým pohledem na svět, který byl
v některých aspektech na hraně paranoidního myšlení. „Povím vám
jeden příběh. Starší paní měla úraz
a než ji přijali do nemocnice, tak ji
píchli injekci proti covidu. Jak to tedy
je? Cožpak ta vakcína zabírá hned?“

ptal se sugestivně senior z Prostějova, který podle svých slov mimo
jiné organizoval protestní akce proti
očkování, během nichž se zastavoval
i v domovech seniorů. „Když jsme
slyšeli to, jak tam nutí ty staré svým
způsobem nesvéprávné lidi k očkování, tak mi z toho bylo na zvracení!“ prohlásil Končák, který jaksi
pominul fakt, že právě věk a obezita
jsou společným jmenovatelem lidí,
u nichž se v případě onemocnění covidem-19 dá očekávat těžký průběh
a případně i ohrožení na životě.
Rovněž požadavek očkování
jako předpoklad pro následné

ošetření v nemocnici všichni přítomní zřejmě slyšeli poprvé. „Je
samozřejmě nesmysl, aby byla požadována vakcína při příchodu do
nemocnice. Jediné, co se v takových
případech dělá, je, že jsou pacienti
testováni,“ reagoval Roman Prymula, který přesto Jaroslava Končáka
očividně nepředčil o tom, že seniorka „ve skutečnosti“ byla v nemocnici
očkována proti své vůli.

bylo mi z toho
H;TPL;=?HÀg

Vakcíny
a plynové komory
Nespokojený starobní důchodce
měl coby host diskusního pořadu zastupovat „normálního muže z lidu“.
Tato kritéria však Jaroslav Končák
tak úplně nesplňuje. „On byl, jak to
jen říct, ‚svůj‘, už když byl mladý,“
charakterizoval jej Martin K.
Jaroslav Končák byl jedním z hlavních iniciátorů Holešovické výzvy,
která už před necelými deseti lety
požadovala demisi vlády i tehdejšího
prezidenta Václava Klause a zruše-

,CTQUNCX-QPé¾MEQD[dFčEJQFEG\2TQUV÷LQXCqPCè6RTG\GPVQXCNUXÆRQO÷TP÷UXÆT¾\PÆP¾\QT[Repro: www.ceskatelevize.cz

ní politických stran. V dalším vývoji se
její představitelé zaměřili na boj s exekutory, s nimiž často sami měli kvůli
svým dluhům neblahé zkušenosti.

Jejich zatím posledním terčem se stala opatření proti nemoci covid-19. Na
internetových stránkách Holešovické
výzvy lze najít i odkazy na články s ti-

tulky typu „Vakcíny jsou nové plynové komory a mediální strach do nich
vhání milióny lidí“... Nechť si každý
udělá úsudek sám.

Zaparkoval ve #<I?@MGÁFJQî ulici,

c3$5.8-(h-$.23,p-/,-¡ %)&*2$2*2
napsali lidé na auto

který zde vozidlo zaparkoval už před nějakým časem. Případ
už řeší strážníci městské policie.
„Strážníci o osobním
vozidle stojícím ve
Vrahovicích u hřbitova, na které se ptáte,
vědí a také vzniklou
situaci již řešili,“ ujistil
Večerník Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Jakým způsobem ne5VąÊDTP¾6Q[QVCUVQLÊWXTCJQXKEMÆJQJąDKVQXCWåJG\MÚEJR¾TVÚFPč/CLKVGNUGUVT¾åPÊM[PGMQOW
zaparkovaPKMWLGVCMåG8TCJQXKéVÊX\CNKURTCXGFNPQUVFQUXÚEJTWMQW
Foto: Michal Kadlec vhodně
né či snad „navěky“
PROSTĚJOV Spravedlnost do Toyota, který už dlouhé týdny za- odstavené vozidlo strážníci řeší?
svých rukou vzali vrahovičtí bírá místo na parkovišti. Lidé auto „Řidič je podezřelý z přestupku dle
občané. Hlavně návštěvníkům oblepili širokou izolepou a popsali zákona o provozu na pozemních
místního hřbitova drásal ner- fixem. Na karoserii a sklech se ob- komunikacích. A to tím, že parkuvy odstavený automobil značky jevily hodně peprné vzkazy řidiči, je na vyhrazeném parkovišti, které

není určeno pro
něj. Dále je provozovatel vozidla
podezřelý i z dalšího přestupku. Na
vozidle je totiž propadlá technická
kontrola více jak šest měsíců. Všechna zjištěná protiprávní jednání byla
oznámena příslušnému správnímu
orgánu. Strážníci zjistili majitele,
ale ten má bydliště mimo město
Prostějov, na kontaktování vůbec
nereaguje. O celé události byl informován i vlastník komunikace, který
má oprávnění po uplynutí zákonné
lhůty takové vozidlo nechat odtáhnout,“ konstatoval Petr Zapletal.
Obyvatelé Vrahovic si s autem poradili po svém, ještě předtím, než
kompetentní orgány vyřkly svůj ortel. „Parkuješ jako pi..,“ objevil se na
skle vozidla vzkaz od místních, kteří
stříbrnou Toyotu navíc kolem dokola oblepili širokou izolepou... (mik)

odjedete. Důvod? Někdo vám propíchl pneumatiku. Právě na tohle vše
nedávno narazil muž, který své auto
zaparkoval na Fanderlíkově ulici. „Problém s nedostatkem místa se týká nás
všech, kteří tady parkujeme. Jenom by
mě zajímalo, na co
podobný zbabělec
zaútočí příště. Budu
2À=?
rýhu na dveřích,
ßNíN?H;
Martin ZAORAL mít
rozbité čelní sklo,
MNL;Hí
Tohle je určitě noční, respektive ranní nebo rovnou podmůra snad všech řidičů. Po probuzení pálené auto?“ byl
19
spěcháte do práce, přijdete k auto a ne- zvědavý František K.

PROSTĚJOV „Žádná píchlá guma
ještě parkovací místo nevytvořila,“
vzkazuje František K. neznámému
vandalovi, který mu poničil auto.
Tímto způsobem si zřejmě řešil
svoji frustraci z toho, že nemohl
zaparkovat tam, kde sám chtěl. Situace s parkováním v této oblasti je
přitom katastrofální.

&9,-6;*7/Ú
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SRDÍÈKA OPÌT

21091711171

POMÁHALA
PROSTĚJOV Jako již tradičně
se i letos uskutečnila akce nadace Život dětem pod názvem
Srdíčkové dny. Jde o dlouholetou záležitost, kdy se vybírají
peníze prodejem předmětů s logem srdíčka. Předminulý týden
šlo o magnetky, propisky, umělohmotná
srdíčka, záložky a ko2À=?
líčky, a to v cenové reNí
ß N?H;
laci od 30 do 35 korun.
MNL;Hí
Komu se pomáhalo?
30
(mm)

Foto: archiv M. Mokroše

Foto: František K.
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Zítra si připomeneme Den české státnosti, který je zároveň svátkem svatého Václava, přemyslovského knížete
a patrona naší země. Tento státní
svátek je pro nás více než jen dnem
volna. Je příležitostí připomenout si
hodnoty svatého Václava, k nimž patřila starost o vlast, ale také péče o sirotky, o chudé a nemocné. Dochovaly
se i zprávy, jak důležitou hodnotou
pro něj byla osobní svoboda, což se
projevovalo například vykupováním
a propouštěním otroků. Tento světec
je pro nás zároveň pojítkem s dějinami našeho státu, hrdého knížectví
a později i království, které formovalo náš národ a umožnilo nám uchovat si svoji identitu až dodnes. Svatý
Václav společně se svou babičkou
svatou Ludmilou si zkrátka zaslouží
připomínat, protože jejich hodnoty
přetrvaly staletí a jsou stále stejně
důležité.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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ze. A snad i uvěřil, že je díky nim
schopný vydělat opravdu velké
peníze. Ve skutečnosti však katastrofálním způsobem přecenil své
možnosti i schopnosti. Bohužel
o svých vlastních iluzích dokázal
přesvědčit velké množství lidí.
Roky nafukovaná bublina však
musela jednou splasknout. Stalo se
tak už před pěti lety, kdy Ladislav
Kadlčík musel policistům i sám
sobě přiznat, že nejenže již není
schopen dále lidem vyplácet slibované peníze, dokonce jim zřejmě
ani nevrátí vše, co si vypůjčil.

STÍNY MINULOSTI
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BRNO, PROSTĚJOV Už loni
v srpnu začal proces s Ladislavem
Kadlčíkem. Prostějovský hasič propadl hře na burze, kvůli čemuž má
dlužit rekordních 120 milionů korun. Zatímco celá řada jeho klientů
z řad spolupracovníků i známých si
díky velkorysým úrokům přišla na
pěkné peníze, na ty, kteří se přidali
později, se už nedostalo. Rozsudek
v celé věci však ani po více jak roce
nepadl, nejdříve se tak stane začátkem letošního listopadu.
Zamiloval si svět finančních trhů.
Vzrušovaly ho investice na bur-

pohled zpátky
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Foto: Martin Zaoral

Obžaloba bývalého hasiče už od
loňského srpna viní z toho, že od
celkem 229 lidí převzal peníze, přičemž jim smluvně sliboval roční
úroky od 10 do 30 procent. Celkem
tímto způsobem vybral přes 238
milionů korun. Podstatnou část
z těchto peněz sice vrátil, zhruba
120 milionů však stále dluží a je jasné, že už je nikdy nesplatí.
„V tomto trestním řízení jsou hlavní
líčení odročena na 3. až 5. listopadu
vždy od 9:00 hodin,“ prozradila Večerníku tisková mluvčí Krajského
soudu v Brně Klára Belkovová. (mls)

PROSTĚJOV Byly doby, kdy se tato poměrně úzká komunikace
spojující Brněnskou a Určickou ulici běžně využívala pro veškerý
provoz. A silnice vedoucí kolem areálu bývalého Agrostavu byla
opravdu hojně zatížena. Jenže před šesti lety začala rekonstrukce
Brněnské ulice a uzavřena byla i tato zmíněná oblíbená spojka.
Uběhlo několik dalších let a řidiči osobních vozidel na ni stále nesmí. Komunikace je už určena jen pro vyvolené...
Běžné řidiče tady zastavují celkem Za Brněnskou ulicí kolem bývaléčasto policejní hlídky nebo stráž- ho podniku Agrostav spojující ulici
níci. A pokutují. Lidé to ale nechá- Brněnskou a Určickou? Alespoň
pou. „Nejen ve vztahu k absolutně jednosměrný provoz by byl jistě akneúnosné aktuální dopravní situaci ceptovatelný,“ obrátil se na vedení
v jižní části města vzniklé v souvis- města Pavel Ohlídal z Prostějova.
losti se souběhem několika doprav- Jenže podle vyjádření odboru doních omezení a uzavírek mě zajímá, pravy prostějovského magistrátu
z jakého důvodu není historicky mohou tuto spojku využívat jen něvolně průjezdná celá komunikace která vozidla. „Jednosměrný provoz

je zajištěn z ulice Brněnské na ulici
Určickou. Povolen je však vjezd jen
pro zákazníky průmyslového areálu Agrostav a pro dopravní obsluhu Statku Prostějov. Komunikace
slouží jako odklon provozu zemědělské techniky, pracovních strojů
z areálu Agrostavu a Statku Prostějov. V průmyslovém areálu je větší
koncentrace velkých dopravních
souprav. Jinak zde pro ostatní dopravu platí podle umístěné dopravní značky s dodatkovou tabulkou
zákaz vjezdu,“ uvedl nekompromisně Jan Vejmělek, vedoucí odboru
dopravy.
(mik)

Pedofil, nebo nafouknutá bublina?

Zpráva, která vystrašila děti a jejich
rodiče. Zalarmovala rovněž vedení základní školy ve Vrbátkách stejně jako
prostějovskou policii. Předminulý pátek totiž jedenáctiletou školačku oslovil
dosud neznámý řidič. Nabízel jí bonbóny a zeptal se jí, zda nechce svézt domů.
Přestože se jedná o ukázkový případ
jednání možného pedofila, policie celou situaci zklidňuje. „Dlouho jsme nic
takového nevyšetřovali, jedná se o ojedinělý případ,“ sdělil mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Fakta jsou zhruba taková. V pátek 16. září
oznámil ředitel základní školy z Vrbátek na
tísňovou policejní linku, že zdejší jedenáctiletou žákyni kontaktoval neznámý podezřelý muž. „Dívka vypověděla, že předešlý
den zhruba dvě hodiny po poledni vystoupila v Biskupicích na autobusové zastávce

a šla do místa svého bydliště. V tuto dobu
ji předjelo vozidlo Ford tmavozelené barvy,
zřejmě šlo o typ Focus. Řidič vozidla stáhl
okénko a zeptal se dívky, zda nechce svézt,
načež dívka odpověděla, že ne. Následně
se muž zeptal, kam děvče jde, a ta mu odpověděla, že domů. Řidič bez dalšího slova
odjel,“ popsal Večerníku celou podezřelou
situaci Petr Weisgärber, mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Doma dívka vše řekla
své matce, která tuto informaci podala
na sociální internetovou síť a dceři řekla, ať věc oznámí následující den řediteli
školy. „K popisu muže dívka sdělila, že se
jednalo o muže ve stáří přes 60 let, asi silnější postavy, šedivých vlasů s horní pleší
a kulatého baculatého obličeje. Na sobě
měl oblečenou asi černou košili. Pokud
by mělo jít skutečně o muže s pedofilními
sklony, byl by to ojedinělý případ. Posled-

ní dobou se na Prostějovsku obdobná věc
neprošetřovala,“ řekl dále mluvčí policie.
Může se jednat o nafouknutou bublinu,
ale také nemusí. Každopádně jsou nyní
ve střehu rodiče dětí vrbátecké školy i vedení tohoto zařízení. „Jestli i nadále trvá
nějaké nebezpečí, to nemohu posoudit,
to ví snad jen onen tajemný muž. Děti
jsme poučili, jak se v podobných případech mají chovat. Samozřejmě jsme
informovali i všechny rodiče. Navíc nás
čekají třídní schůzky, takže všechno ještě
s nimi probereme osobně,“ sdělil Večerníku Michal Kalabis, zástupce ředitele ZŠ
ve Vrbátkách. Jak dodal, v této obci nyní
panuje neklidná atmosféra. „Děti sice nijak vystrašené nejsou, ale to víte, hrozba
pedofilem nikomu na klidu nepřidá. Snad
nás ale toto nebezpečí mine,“ uzavřel toto
téma Michal Kalabis.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Případ, na který dnes po deseti letech vzpomínáme, byl v tu
chvíli opravdu ojedinělý. Ovšem v žádném případě poslední. Právě od 16. září 2011 se hlášení o mužích lákajících
děti pod různými záminkami do aut, na procházku, nebo
dokonce do bytu, množila jako houby po dešti. Večerník se
o těchto nechutnostech z různých končin prostějovského
regionu dozvídal i tak, že rodiče dětí na sociálních sítích
na ně upozorňovali a nabádali k opatrnosti. Bez zajímavosti není fakt, že po každém dotazu redakce nás policie
obviňovala, že šíříme paniku a že se vlastně nic nestalo…
Pamatujeme si na jediný případ, kdy strážci zákona přistihli a zadrželi muže středního věku, který od jedné ze základních škol chtěl odvézt autem osmiletou dívku. Policisté
mu ale zlý úmysl neprokázali a propustili ho. Děti by tak
měly být dvojnásobně opatrné
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Demelova ulice

21012110055

Příště: náměstí Padlých hrdinů

21061120766
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Kvůli agresivnímu chování dvojice
mužů vyjížděla předminulou sobotu
18. září hlídka prostějovských strážníků před druhou hodinou ranní do
penzionu nedaleko centra města.
Muži ve věku osmadvacet a sedmadvacet let, kteří byli v inkriminovaném
penzionu ubytování, poničili pokoj
a z místa utekli. Přivolaná hlídka zjistila
prokopnuté dveře, zničené vybavení
a celý pokoj byl postříkán práškovým
hasícím přístrojem. Osoby, které měly
poškození na svědomí, našla hlídka sedět v zaparkované dodávce před penzionem. Se strážníky oba spolupracovali
a ke škodě způsobené na vybavení se
přiznali. Uvedli, že k jejich nevhodnému chování přispěl alkohol, jenž večer
popíjeli. Přesná výše škody bude vyčíslena dodatečně.

Hledaný se nevzpíral
Dobrou místní znalost uplatnili strážníci v pátek 17. září hned po osmé
hodině. Při vykonávání hlídkové činnosti na hlavním nádraží uviděli stát na
nástupišti známého muže, o kterém
věděli, že je celostátně hledaný. Podezření se vzápětí potvrdilo. Následnou
kontrolou a ověřením totožnosti bylo
skutečně prokázáno, že se jedná o osobu v hledáčku Policie ČR. Hlídka
devětadvacetiletého muže předvedla
na nedalekou služebnu a předala k dalším úkonům. Donucovací prostředky
nemusely být použity, jelikož dotyčný
si byl dobře vědom, v jaké situaci se nachází a s hlídkou spolupracoval.

Nakupoval do kalhot
Předminulý pátek 17. září odpoledne
vyrazil na nákupy do drogerie v centru
města šestatřicetiletý muž. Vzít si nákupní košík se ovšem vůbec neobtěžoval a rovnou zamířil na prodejnu. Zde
si z regálu vybral zboží, které se mu líbilo nebo jej potřeboval. Lup začal ihned
uschovávat do kalhot a poté prošel pokladní zónou bez zaplacení. Přivolaná
hlídka zjistila odcizené zboží v celkové
hodnotě 1 499 korun. K překvapení
všech zúčastněných si pachatel ukradené věci nakonec odkoupil.

Agresivního hosta
spoutali
Jak se nechovat v restauraci, předvedla dvojice mužů ve věku sedmatřicet
a třicet roků v sobotu 17. září. Nejdřív
konzumovali alkoholické nápoje, což
mělo za následek nevhodné chování
vůči personálu. Svou zlost obrátili také
na přítomné zákazníky. Přivolaná hlídka proto oba muže vyzvala, aby svého
hrubého chování zanechali a opustili
restauraci. Dvojice uposlechla a přesunula se na ulici před provozovnu.
Zde začaly opět problémy se starším
mužem, který si chtěl vybít hněv na
přivolané hlídce. Nejprve ji začal urážet slovně vulgárními výrazy, pokračoval výhrůžkami újmou na zdraví.
Po opakované výzvě k zanechání protiprávního jednání se rozběhnul proti
strážníkovi s úmyslem do něj strčit rukou. Policista uhnul a opět následovala
výzva. Výtržník na ni nereagoval a znovu chtěl zasahujícího strážníka fyzicky
napadnout. Hlídce nezbylo nic jiného,
než že na řadu přišly donucovací prostředky. Agresor byl za pomocí hmatů i chvatů sveden na zem a spoután.
Provedenou dechovou zkouškou byla
u dotyčného naměřena pozitivní hodnota 2,5 promile alkoholu. Po ošetření
lékařem byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Olomouce.

PROSTĚJOV Gentlemanské chování ke svojí milé rozhodně
nepředvedl šestatřicetiletý muž. Kvůli jeho řádění na jedné
z prostějovských ubytoven museli minulé úterý zasahovat
strážníci Městské policie Prostějov. Raubíř zřejmě pod vlivem
alkoholu slovně i fyzicky napadl svoji družku, které při hádce
dokonce natrhl ucho!

Michal KADLEC
„V odpoledních hodinách úterý
21. září nejprve slovně a následně
i fyzicky napadl šestatřicetiletý muž
na ubytovně v Prostějově svou pří-

telkyni. Ženu rukou uhodil do hlavy
a způsobil tržné poranění v oblasti
ucha. Na adresu své družky nešetřil
ani velmi vulgárními výrazy,“ popsal
incident Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.

Dvaatřicetiletá žena měla následkem napadení modřinu pod pravým
okem. „Lékařské ošetření ovšem
odmítla a hlídce sdělila, že si zajde ke svému ošetřujícímu lékaři.
Za přítomnosti strážníků si sbalila
svoje věci a odešla,“ sdělil k následkům události Zapletal a pokračoval:
„Hlídka ve spolupráci s recepční
ubytovny zjistila také poškozené
dveře uvnitř pokoje, které vedou
do koupelny. Tam se žena schovala
před agresivním přítelem, který je ve

vzteku prokopnul. Škoda na dveřích
byla vyčíslena na tři tisíce
korun. Násilník je proto +NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a majetku. Hlídka vše
zadokumentovala a oznámila správnímu orgánu k projednání,“ doplnil
další podrobnosti mluvčí prostějovských strážníků.

Feťáci
odmítli vyšetření
Během úterý 21. září prostějovští policisté přistihli přímo v Prostějově dva řidiče
pod vlivem omamných a psychotropních látek. Nejprve
půl hodiny před polednem
kontrolovali na Floriánském
náměstí
sedmadvacetiletého řidiče vozidla Volkswagen
Passat. Provedli u něho test
na přítomnost jiné návykové látky s pozitivním výsledkem na marihuanu a kokain.
Na druhého hříšníka narazili
policisté o půl šesté večer na
Sídlišti Svornosti v Prostějově.
Při kontrole podrobili šestadvacetiletého řidiče vozidla
Hyundai testu na přítomnost
jiné návykové látky s pozitivním výsledkem na pervitin,
marihuanu a kokain. Policisté
oba řidiče vyzvali k podrobení
se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu, což i po poučení odmítli. Policisté řidičům zakázali další jízdu a věc oznámili
do správního řízení. Řidičům
hrozí za přestupek odmítnutí
se podrobit vyšetření, zda při
řízení vozidla nebyli ovlivněni
jinou návykovou látkou, pokuta
od 25 000 do 50 000 korun a zákaz činnosti od jednoho roku
do dvou let.
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DRAHANY Chvilka nepozornosti a peníze byly v tahu! Policisté
pátrají po zloději, který využil
naprosté ledabylosti řidiče a z otevřené dodávky odcizil finanční
hotovost ve výši 40 000 korun
a navíc platební kartu. Neopatrný
šofér teď jistě zpytuje svědomí,
obzvláště když ukradené peníze
nepatřily jemu...
„Během předávání zboží byl v sobotu 18. září navečer, díky své nepozornosti, okraden starší muž, který
nechal odemčené a nastartované
vozidlo před hospodou v Drahanech. Lapka využil toho, že auto
nikdo nehlídal, a tak ho prohledal.
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Slavil úspěch, protože uvnitř našel
obálku s finanční hotovostí a stejně
tak i číšnický flek s penězi a platební kartou. Celkově se v nich nacházelo necelých čtyřicet tisíc korun,“
informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Potíž byla také v tom, že ukradené
peníze nepatřily přímo nepozornému řidiči. „Odcizená hotovost
nepatřila oznamovateli, ale pražské
společnosti. Případ šetříme pro
trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku,“ potvrdila
mluvčí krajské policie.
(mik)
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Zdevastovali pokoj
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Zloději byli
odhaleni
Z trestného činu krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku jsou podezřelí dvaačtyřicetiletý muž a pětadvacetiletá
žena, kteří měli koncem července v prodejně na ulici Újezd
v Prostějově okrást šestašedesátiletou seniorku. Z nákupního vozíku ženě vzali tašku s peněženkou a finanční hotovostí
1 800 korun, 15 kusy stravenek
a platební kartou, vše v hodnotě
4 000 korun. Totožnost podezřelých osob, kterým za uvedené jednání hrozí až tříletý trest
odnětí svobody, se podařila odhalit policistům z prostějovského obvodního oddělení.
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Známého drogového bosse
měla vydědit vlastní maminka
PROSTĚJOV Tohohle člověka prostějovští feťáci v Krasické
ulici nějaký čas nezastihnou! Rozsudek nad Lukášem
Šindýlkem už je totiž pravomocný. Krajský soud v Brně potvrdil pětiletý trest pro největšího prostějovského drogového
dealera poslední doby. A to rozhodně není pro tohoto rozložitého muže jediná špatná zpráva. Nedávno se totiž dozvěděl, že jej jeho zemřelá matka vydědila a on tím pádem přišel
o právo na svůj podíl na domu, který na začátku Krasické ulice obývá jeho sestra. Aby toho nebylo málo, tak minulé úterý stanul před prostějovským soudem znovu. Tentokrát čelil
obžalobě hned ze dvou trestných činů. Večerník byl dalšímu
líčení s tímto drogovým bossem opět přítomen.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Kdo s čím zachází, tím také schází. Padesátiletý Lukáš Šindýlek se
nikdy netajil náklonností k ženám,
jejichž přízeň si získával zejména
díky drogám, jichž měl u sebe vždy
dostatek. Jak se však ukázalo, tyto

jeho vztahy očividně nebyly vybudované na pevných základech.
U soudu byl Šindýlek obžalován
z toho, že po propuštění z vazby
poměrně nevybíravým způsobem
vyhrožoval jedné ze svědkyň, která
jako jedna z mnoha přiznala, že jí
řadu let prodával pervitin. „Nutil
mě, abych změnila výpověď. Psal
mi, že za mnou někoho pošle a nechá mně zlámat žebra, nohy a vůbec všechno. Chtěl, abych vůbec
nechodila na soud. A když už jsem

BYLI JSME
U TOHO
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musela, tak mi na schůzce nadiktoval, co u něj mám říkat,“ vypověděla
žena.
Kromě její výpovědi proti Lukáši
Šindýlkovi svědčila také čilá komunikace prostřednictvím sociálních
sítí. Obžalovaný přesto jakékoliv výhrůžky popíral, nicméně nic z toho
rozumně vysvětlit nedokázal. „Jen
jsem žertoval, známe se dlouho, tak
jsem ji chtěl pobavit,“ snažil se například Šindýlek kuriózně vysvětlit, proč
na zmiňovanou schůzku se svědkyní
dorazil v paruce. Jinak se v rámci své
obhajoby značně nelogicky oháněl
pornografickým videem, které měl
s poškozenou natočit. Ona sama

však jakékoliv společné intimnosti
popřela.
Dalším bodem obžaloby byl fakt, že
Lukáš Šindýlek ani po propuštění
z vazby nezanechal prodeje drog.
I v tomto případě proti němu svědčila
další žena. Tu policisté na severu Moravy chytili i s pervitinem, přičemž
jim následně prozradila, že jej má právě od Lukáše Šindýlka. To nakonec
potvrdila také přímo senátu.
Přestože se podařilo úspěšně vyslechnout obě svědkyně a shromáždit množství důkazů, rozsudek
v celé věci prozatím nepadl. Stát by
se tak mělo v úterý 26. října, na kdy
bylo hlavní líčení odročeno.

Víno nechtěl,
bral peníze
Pravděpodobně v nočních hodinách z úterý 21. na středu
22. září vnikl do prodejny s vínem v Kostelecké ulici v Prostějově neznámý pachatel. Násilím
se dostal dovnitř a šel ke kase,
ve které byl zastrčený klíč. Za
pomoci tohoto klíče si ji otevřel
a vzal z ní hotovost ve výši 5 900
korun a zase zmizel. Na poškození zařízení prodejny způsobil
zloděj další škodu, a to ve výši
3 000 korun. Policie případ
šetří pro trestný čin krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

www.vecernikpv.cz
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děti a pejsci

Sabina FREMMLOVÁ
21. 9. 2021 50 cm 3,05 kg
Hluchov

již děti pravidelně vyhlašují každoročně seniorům,“ představila úspěch
svých svěřenců Naděžda Kalábová
ze školní družiny při ZŠ Dr. Horáka
v Prostějově. Oceněné děti získaly
krásné ceny. „Všichni jsme si výlet do
Prahy náramně užili,“ uzavřela Kalábová.
(mls)

k druhým
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Nikola Snášelová
Klaudie Zavřelová
Kateřina Kovářová
Chlapci:
Ondřej Zubík (3)
Jaroslav Kašpar (4)
Matias Navrátil (9)

1.
2.
3.

1.
2.
3.

LGDWNNJQNéKPCXGX÷MWCUKVąÊCåéV[ąTQMčMVGT¾LGXčéKNKFGO
XGNOK Rą¾VGNUM¾ 2QVąGDWLG JQFP÷ RQJ[DW \FQN¾ K FXQWOG
VTQXÆ QRNQEGPÊ 8JQFP¾ RTQ éNQX÷MC MVGTÚ LÊ FQRąGLG RQJ[D
CWP÷JQåDWFGLGFKPÚO\XÊą¾VMGO5GRUÊOKMNWM[UGUPGUG
WJQNGM\¾NGåÊPCU[ORCVKÊEJ0CXQFÊVMWWOÊCNGVCJ¾

NAPOLEONKA

LIVREJ

LGFXQWNGVÚRGLUGMUVąGFPÊJQX\TčUVW'PGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾
PÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGåP÷MQOW\CéPGFčX÷ąQXCV
RCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN-F[åUGOW
P÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VPCLGXQ2GLUM[X÷VwKPQWKIPQTWLGPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

NIKE

LGéV[ąNGVÚMąÊåGPGEDWNNXGNMÆJQX\TčUVW-F[åMP¾ORąKLGND[NK
LUOGUVT¾åPÊM[WRQ\QTP÷PKåGPGX¾J¾MQWUPQWV8čéKPQXÚO
NKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÚ<¾LGOEGQP÷LOWUÊ\CPÊOXÊEGMT¾V
RąKLGVPGåUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW2QVąGDWLGéCU0CXQFÊVMWVCJ¾
CNGVQUGéCUGORQFF¾

FERDA

LGMT¾UPÚRąGFUVCXKVGNP÷OGEMÆJQQXé¾MCXGNMÆJQX\TčUVW
XGX÷MWéV[ąCåR÷VKTQMč<G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå
\ÊUM¾FčX÷TWRCMLGXGNOKRą¾VGNUMÚCMQPVCMVPÊiċCUVPÚ
DWFGWFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
PGVCJ¾

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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Hasiči se o zraněnou
postarali
Holčičky
(8–13 let)

1.
2.
3.

VÝSLEDKY:
Holčičky (3–7 let)
Sofia Anna Benedek
Josefínka Zemánková
Sofie Emilly Dostálová
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práci s Českou radou dětí a mládeže.
Vyhlášení soutěže se uskutečnilo
v Národním technickém muzeu
v Praze, kde si všichni soutěžící měli
možnost prohlédnout také krásnou
expozici.
„Dětem naší školy se podařilo získat
ve své kategorii hned dvě ceny. Jedna
byla za celoroční snažení v oblasti
mezigenerační spolupráce a druhá
za sborník, který vznikl díky soutěži,

Vincent POPELKA
22. 9. 2021 52 cm 3,85 kg
Mostkovice

Organizátorka Tereza Žáková
se uchází o titul Miss České republiky

PROSTĚJOV S velkým nasazením a bez nároku
na honorář se pustil organizátorský tým do náročných příprav premiérového ročníku soutěže Miss
a Missák Šmoulíkov. Klání zažilo svoji velkou premiéru v prostějovském dětském zábavním centru první zářijovou sobotu. Zapojily se do něj děti ve věku
od 3 do 13 let, které se v celkem třech kategoriích
ucházely o přízeň poroty.
Účastníci soutěžili ve schopnosti prezentovat sami sebe
v promenádách ve společenském oděvu či kostýmech
a ve starší kategorii také volnou disciplínou. Porota si
rovněž všímala zdravého sebevědomí dětí a jejich zlepšování se v soutěži. Klání bylo protkáno módními přehlídkami od návrhářky Soni Bartůskové, firmy Koutný
a butiku EaL móda. Představila se také prostějovská
ZUŠ s tanečním vystoupením.
„Pro mě osobně byla nejtěžší domluva s rodiči. Zatímco
u některých šlo všechno jako po másle, s některými jsem
se nemohla vůbec spojit, což pro mě bylo velice důležité,“
prozradila Večerníku hlavní organizátorka celé soutěže Tereza Žáková, která měla naopak radost z celého kolektivu,
s nímž na přípravách spolupracovala. „Odvedl spoustu práce a vždy jsem se na něj mohla spolehnout. Ostatně jej tvořili moji známí, kteří akci věnovali celé dva dny života bez
nároku na honorář,“ pochvalovala si Žáková, kterou rovněž
nadmíru potěšily ohlasy rodičů.
„Ještě několik dní po soutěži mi chodily krásné zprávy s poděkováním. Za sebe bych kromě organizátorů
chtěla poděkovat také majitelům Šmoulíkova a četným
sponzorům, díky nimž ani jeden soutěžící neodešel
s prázdnou,“ vzkázala hlavní organizátorka, která se už
pomalu začíná připravovat na příští ročník. „Přála bych
si, aby byl minimálně stejně tak skvělý jako ten letošní.
V organizačním týmu mě v příštím roce doplní a své
zkušenosti bude chlapcům předávat finalista Muže
roku 2021 Marek Hloch,“ uzavřela Tereza Žáková, která se sama právě v těchto dnech uchází o prestižní titul
Miss České republiky.
(mls)
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PROSTĚJOV Hned dvě ceny si
z pondělního výletu do Prahy přivezly děti ze Školní družiny při ZŠ
Dr. Horáka. Bylo to za jejich úspěchy v soutěži Brána k druhým.
Hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady v naší společnosti, na
kterých se podílejí děti a mládež do
26 let. To je hlavní cíl soutěže Brána
k druhým, kterou vyhlašuje Národní
pedagogický institut ČR ve spolu-

Ivan BAYURA
22. 9. 2021 51 cm 3,85 kg
Prostějov
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Pavlína DOSEDĚLOVÁ
24. 9. 2021 52 cm 3,80 kg
Brodek u Konice

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminko 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!

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

BLAHOPØEJEME!!!

RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ,

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
ODPADU
Vítejte na
svìtì V PROSTĚJOVĚ

6
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galerie na www.vecernikpv.cz
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Centrální část města čekají úpravy
a změny. Radní na to při svém úterním jednání vyčlenili 1,25 milionu
korun. Nejvyšší položku si vyžádá
obnova uličního stromořadí v České
ulici. Jedná se o podzimní náhradní
výsadbu 24 kusů nových listnatých
stromů s obvodem kmene minimálně
18 až 20 centimetrů. Půjde o výsadbu
v návaznosti na ukončenou opravu vodovodu a veřejného osvětlení. „Tamní
obyvatelé měli možnost na základě anketních lístků ovlivnit výběr vhodného druhu stromu. Na základě výsledku ankety byla vybrána dřevina Pyrus
calleryana, tedy okrasná hrušeň. Náklady na tuto výsadbu jsou vyčísleny
na téměř 437 tisíc korun včetně DPH.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Opravy, údržba,
výsadba nové zeleně a také nanonástřiky. Tyto činnosti se budou
týkat v nejbližší době centra města
i okolních ulic, na což prostějovští radní vyčlenili z rozpočtu přes
milion korun. Obnovy se dočká
také Česká ulice, kde po události
s vykácením tří desítek letitých lip
nahradí tyto stromy nové okrasné
hrušně. Zdejší lidé si je v anketě
vybrali sami. Další peníze poputují
do oprav kašen, ošetření vzrostlých
stromů a dalších úprav. A navíc radní rozhodli také o nákupu dalších
vánočních ozdob...
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prohlídky arboristickou firmou. „Stromy se nacházejí převážně v těsné blízkosti chodníků, vozovek a cyklostezek.
Z důvodu zvýšení provozní bezpečnosti stromů to považujeme za účelné vynaložení finančních prostředků. Náklady na tyto práce jsou vyčísleny na 300
tisíc korun včetně DPH,“ dodal další
podrobnosti první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Vzhledem k blížícím se vánočním
svátkům radní také řešili dokoupení nové vánoční světelné výzdoby na sloupy veřejného osvětlení.
„Půjde o světelnou LED výzdobu
s motivem letící hvězdy na tři sloupy
veřejného osvětlení před budovou
radnice jako obměnu za stávající starší
světelnou výzdobu. Zde jsou náklady
na pořízení nové výzdoby vyčísleny
na sto padesát tisíc korun,“ přidala náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov).
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Náhradní výsadbu zbývajících 9 kusů
stromů bude hradit společnost Vodovody a kanalizace Prostějov v souvislosti se zmíněnou opravou vodovodu,
která probíhala v letošním roce,“ informoval první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Další nemalé částky se budou investovat do opravy vnitřních povrchů
kašen na náměstí T. G. Masaryka,
Hlaváčkově, Vojáčkově a Pernštýnském náměstí a také na náměstí
Spojenců. „Tady dojde k odstranění
vodního kamene, renovaci povrchu,
drobným zednickým a obkladačským
činnostem s následným nástřikem nanoochrany. Náklady jsou vyčísleny na
350 tisíc korun včetně DPH,“ vypočítal další nutné investice Pospíšil.
Střed města pak podle rozhodnutí radních čeká speciální ošetření vzrostlých
stromů. Půjde o výchovné, bezpečnostní a redukční řezy vzrostlých stromů.
To vše na základě výsledku odborné

zatím tak nebude. „V tuto chvíli není
jisté, kdy s oficiálním měřením rychlosti začneme. Zařízení jsou stále
ve fázi zkoušení, kalibrace a dalších
potřebných příprav. Od pátku měřit
naostro určitě nezačneme, pokud
to dobře půjde, tak až od pondělí
4. října, ale o tom budeme veřejnost
teprve informovat,“ sdělil Večerníku
Libor Šebestík, šéf prostějovských
strážníků.
Večerník ještě zjistil, že s měřením
rychlosti se začne na třech místech
v Prostějově, a to v ulicích Brněnská, Olomoucká a Dolní.
(mik)

PROSTĚJOV S možností zaparkovat v dnešní době zápasí drtivá většina obyvatel Prostějova. Na Fanderlíkově ulici (a nejen tam) je však
tento problém na denním pořádku.
„V místě, kde jsou bytové domy, momentálně prostě nelze řešit poptávku
po parkování ke spokojenosti všech,“
potvrdil Večerníku Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Poblíž školky, kde k incidentu došlo,
platí zákaz zastavení. „Rodiče tam běžně stojí, když jdou s dětmi, ale školka
si vymohla umístění zákazu, aby se
do ní dostalo pohodlně auto s obědy. Pokud by řidič zvládl zasouvat do

➢ ze strany 3

vjezdu školky, přibylo by zhruba šest
parkovacích míst,“ míní další z Prostějovanů.
Strážníci od začátku roku 2021 ve
Fanderlíkově ulici řešili 35 silničních
přestupků. O propíchnutých pneumatikách však žádný záznam nemají.
Dá se však podobným konfliktům
nějak předcházet? „Doporučoval
bych zaparkovat takovým způsobem,
abychom se vyhnuli zbytečné pokutě
a zároveň nedali někomu záminku
k poškození našeho vozidla. Pokud je
to možné, je dobré zaparkovat v lokalitě, kde se nachází kamery. Dohledat
viníka, který nám poškodil vozidlo,
pak bude jednoduší,“ doporučil Zapletal.
(mls)
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PROSTĚJOV Během uplynulého
týdne vyplavala na povrch informace, že radar na měření rychlosti
v Brněnské ulici zaznamenal vozidlo jedoucí rychlostí 130 kilometrů v hodině. Večerník ale zjistil, že
šlo pouze o zkoušku zařízení, které
se testuje.
Z úst náměstkyně primátora Aleny
Raškové zaznělo, že radary na třech
prostějovských ulicích by měly ukončit brzy zkušební provoz a začít měřit
naostro už od pátku 1. října. Podle
vyjádření ředitele Městské policie
Prostějov Libora Šebestíka tomu ale

za 1,25 milionu 7<OÁHE@nOî NE
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Minulý čtvrtek před pátou hodinou
ráno se na dálnici D46 kolem 23,5 kilometru stala vážná dopravní nehoda.
Za doposud nezjištěných okolností
došlo v úrovni prodejny Kaufland
v Okružní ulici ke střetu kamionu
s osobním vozidlem. Na místo neštěstí vyjela vozidla policie, hasičů
i záchranky. Tomu nejhoršímu ale zabránit už nedokázali. Jeden člověk na
místě zemřel, další tři byli zraněni.
Po nehodě s tragickými následkem
byla dálnice uzavřena v obou směrech a provoz odkloněn přes město Prostějov. „Situace byla opravdu
komplikovaná a bylo nutno počítat se
zdržením,“ uvedla po tragédii Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Hodinu před čtvrtečním polednem
23. září už poskytla konkrétnější informace. Jak se zdá, selhal šofér automobilu Audi, ve kterém následně zemřel
jeho spolujezdec. „Podle prvotních
informací z místa nehody jel osmadvacetiletý řidič osobního vozidla

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
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značky Audi ve směru od Brna na
Olomouc. V zúženém místě dálnice,
kde jsou oba jízdní pruhy svedeny do
jednoho, vjel z dosud nezjištěných
příčin do protisměru, kde se čelně
střetl s protijedoucím kamionem. Při
srážce došlo ke smrtelnému zranění
jednoho z cestujících z osobního vozidla, bylo mu sedmadvacet let. Řidič
a další spolujezdec z vozidla Audi
byli převezeni do Fakultní nemocnice
v Olomouci, došlo i ke zranění šedesátiletého řidiče nákladního vozidla.
Všichni účastníci nehody byli cizí
státní příslušníci,“ prozradila Zajícová s tím, že na místě nehody byl kromě
složek IZS přítomen i znalec z oboru
dopravy. „U zemřelého byla nařízena
soudní pitva a u řidičů byl nařízen odběr biologického materiálu za účelem
zjištění, zda neřídili pod vlivem alkoholu. Škoda nebyla prozatím vyčíslena,“ dodala tisková mluvčí krajských
policistů. Aktuálnější a detailnější
podrobnosti již do uzávěrky tohoto
vydání neprozradila.
Na místě zasahovali také hasiči, kteří následně měli po celý čtvrtek plné
ruce práce. „Dva ze zraněných jsme
vyprostili ze zdemolovaného osobního vozu hydraulickými nástroji a předali je záchranářům. Doprava byla
zastavena v obou směrech,“ hlásila po
pár hodinách Lucie Balážová, tisková

PROSTĚJOV Sirény vozidel složek Integrovaného záchranného systému drásaly Prostějovanům už od časného čtvrtečního
rána ušní bubínky. Mnozí správně tušili, že se někde stalo něco
vážného. A stalo. Na dálnici D46 na úrovni sídliště Šárka došlo k tragédii. V místě zúženém do jednoho pruhu se osobní automobil
čelně srazil s nákladním. Následkem byla okamžitá smrt spolujezdce v osobním vozidle Audi. Policisté celý úsek dálnice uzavřeli na
neuvěřitelných třináct hodin, což přineslo dopravní kolaps nejen
na této rychlostní komunikaci, ale hlavně přímo v Prostějově. Lidé
nestíhali dojet včas do práce, děti do škol či školek...

mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. „Při vyprošťování
jsme využili jak hydraulické nůžky, tak
rozpínáky. Na místě máme technický
automobil a povolali jsme i chemický
speciál kvůli přečerpání paliva. Souběžně jsme řešili překládku plně naloženého kamionu, který ležel převrácený v poli. Zároveň jsme přečerpávali
palivo, aby jej mohla odtahová služba
vyprostit,“ přidala Balážová. „Poskytli
jsme také součinnost Policii ČR při
vyšetřování příčin a okolností nehody.“
Vyprošťovací a uklízecí práce nakonec zabraly neuvěřitelných
13 hodin! Po celodenním úsilí složek IZS byla dálnice D46 v Prostějově
otevřena v 18.00 hodin, kdy byl znovu obnoven provoz v obou směrech,“
informovala Večerník ve čtvrtek večer
mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.
Uzavírka dálnice kvůli tragické nehodě způsobila dopravní kolaps nejen na dálnici ve směru od Vyškova
a opačně od Olomouce, ale přinesla
také obrovské problémy v dopravě
přímo v Prostějově. „Ve čtvrtek ráno
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jsem jel z Brodku do Prostějova do
práce dvě hodiny. A to jsem to musel
objíždět přes Bedihošť,“ postěžoval
si Večerníku muž pracující ve firmě
v průmyslové zóně. Další podobná
hlášení jsme registrovali během celého
dopoledne, ovšem ani po poledni nebyla situace přímo ve městě o moc lepší. Tvořily se obrovské kolony vozidel
v Brněnské ulici, ale také v Olomoucké
a Dolní. „Na tomto případu bylo vidět,
že když zkolabuje dálnice, dochází
k následnému kolapsu v dopravě i na
páteřních komunikacích v Prostějově.
To, co jsme ve čtvrtek všichni prožili,
bylo neúnosné. Bohužel se ale takové
věci stávají, a pouze těžko je ovlivníme. Policisté byli nuceni kvůli tragédii
dálnici uzavřít a dopravu odklonit přes

centrum města. Jenom doufám, že se
dlouhou dobu nic takového dalšího
nestane, už tak řešíme spoustu problému kvůli opravám na dálnici a uzavírce
Vrahovické ulice,“ uvedla Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora pro
dopravu v Prostějově.
Jak Večerník ještě zjistil, zácpám napomohla i přeprava nadměrného nákladu na protější straně města. Všechny
tepny Prostějova tak byly rázem ucpané. „Nebylo kudy projet, tady by pomohlo jen letadlo. Přijel jsem s dětma
do školy až na druhou vyučovací hodinu,“ svěřil se nám pan Ladislav. „Mně
zase málem nevzali malou do školky,
přijeli jsme prostě pozdě,“ posteskla si
jedna z maminek na sociální síti. Byl to
vskutku mimořádný čtvrtek...

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE
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poplatcích zavedla dva nové poplatky za
komunální odpad, jedná se o poplatek za
obecní systém odpadového hospodářství
a poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. Proto naše vyhláška musela být upravena podle novely
zákona. Největší změnou a také výhodou
u nového poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství je, že již není
třeba rozlišovat dvě složky sazby, paušální
a dle skutečných nákladů na sběr a svoz
netříděného odpadu, ale postačí stanovit
poplatek v jakékoliv výši, která nepřevýší 1 200 korun bez ohledu na skutečně
vynaložené náklady obce,“ podrobně
vysvětlil smysl nové vyhlášky města o odpadech první náměstek prostějovského
primátora. Změnou, kterou přináší nový
poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství oproti současnému místnímu poplatku, je poplatková povinnost
nově i právnických osob, které mají ve
svém vlastnictví byt či dům, ve kterém
není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. „Typickým příkladem takové právnické osoby je družstvo, které
vlastní byty, svěřenský fond nebo firma,
která například v části budovy bude mít
prostory pro podnikání a v části pro bydlení. Účel využití těchto prostor musí být
uveden v katastru nemovitostí,“ dodal
Pospíšil.
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celkem 185,49 kilogramu. Naučili jsme
se třídit i bioodpad. Z počátečních 4,43
kilogramu na občana jsme se v loňském
roce dostali už na 19,53 kilogramu, celkem tedy 852,63 tuny,“ vypočítal pro
Večerník Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
Čím lze vysvětlit tak enormní nárůst
vyprodukovaného odpadu v Prostějově? „Je to jednoduché. Máme velkou
spotřebu, nakupujeme, a tím vyprodukujeme větší množství odpadu. Loňský
rok byl mimořádný i tím, že během
lockdownu byli občané doma, objednávali zboží, které jim bylo dováženo v různých obalech, a tím se pak zaplňovaly
kontejnery. Za zvýšení může naše vyšší
spotřeba, je to známka toho, že se máme
dobře. Druhá věc je to, že se občané naučili třídit, o čemž svědčí narůstající čísla
jednotlivých druhů odpadů,“ odpověděl

jak se v praxi projeví nový zákon o odpadech. První výsledky budeme mít až
v příštím roce, proto jsme zatím zůstali
u stávajícího poplatku,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil.
Kapacity skládek jsou zatím podle prvního
náměstka primátora dostačující. Prostějov
má prý výhodu, že směsný komunální
odpad se z Prostějova vozí do zařízení na
energetické využití odpadu v Brně.
Přede dvěma týdny prostějovští zastupitelé schválili novou vyhlášku
o odpadech. „Novela zákona o místních

Hasiči se o zraněnou postarali
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Pospíšil, v jehož gesci je starost o komunální služby a odpadové hospodářství
města. „Je třeba poděkovat všem, kteří
zodpovědně třídí, patří jim pochvala
a velký dík,“ vzkázal.
Nutno zdůraznit, že se zvyšujícím se
množstvím odpadu rostou i náklady magistrátu na jeho odvoz a likvidaci. „Ano,
vloni dosáhly rekordních padesáti milionů korun! S novým zákonem o odpa-

dech přijde i navyšování za ukládání na
skládky. Vše postupně vyhodnocujeme.
Některá města již v letošním roce přistoupila na navyšování poplatku za odpady. My jsme pro rok 2022 ještě zůstali
u stejné výše poplatku na občana, tedy
šesti set korun,“ připomněl první náměstek primátora, do kterého si Večerník
trochu „rýpl“ s námitkou, že před nedávnem byli radní už rozhodnutí poplatky
pro občany zvýšit. A rapidně! „O žádných rozhodnutích nevím. Domluvili jsme se v radě města, že vyčkáme,
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PROSTĚJOV Kdo za to může? Na
tuto otázku v případě nešťastné dopravní nehody v Blahoslavově ulici
nemají policisté ještě jasnou odpověď. Jisté je jen to, že motorkář na
přechodu srazil a zranil čtrnáctiletého cyklistu. Ten vjel podle všeho
na přechod na červenou. Policisté
žádají svědky této nehody, aby se
přihlásili se svými poznatky. Mladý
cyklista skončil po srážce s motorkou v nemocnici.

Bezprostřední pomoc zraněné ženě poskytli hasiči, kteří se o ni postarali až do
příjezdu lékařů záchranné služby. „Při
nehodě byla zraněna jedna osoba, které
jsme poskytli neodkladnou předlékařskou pomoc a po příjezdu Zdravotnické
záchranné služby jsme ji předali lékařům. Zajistili jsme místo proti vzniku
požáru a zabezpečili řízení dopravy do
příjezdu městské policie. Na závěr jsme
se postarali o úklid komunikace,“ okomentovala zásah Lucie Balážová, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
(mik)

ulici Okružní, přitom ovšem přehlédla
zprava po hlavní silnici jedoucí vozidlo
Opel Corsa. Došlo ke střetu mezi vozidly a lehkému zranění řidičky vozidla
Opel, která byla sanitkou převezena do
nemocnice,“ popsala nehodu, kterou
Večerník zaznamenal na vlastní oči,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje Miluše Zajícová. „Dechová zkouška byla u obou
negativní a hmotná škoda byla vyčíslena na osm tisíc korun. Ke zranění dalších osob nedošlo a nehoda je nadále
v šetření,“ dodala Zajícová.

PROSTĚJOV Minulé pondělí
20. září těsně po šestnácté hodině došlo ke srážce dvou osobních
vozidel na křižovatce ulic Tylova
a Okružní v Prostějově. Podle všeho
chybovala řidička Opelu, která sice
zastavila na „stopce“, ale pak přehlédla auto jedoucí po hlavní komunikaci. Lehce zraněné ženě poskytli
rychlou pomoc prostějovští hasiči.
„Padesátiletá řidička jela s osobním
vozidlem Fiat Punto po ulici Tylova.
Na křižovatce s ulici Okružní zastavila
na „stopce“ a poté se rozjela vlevo na
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„Ze statistik vyplývá, že v posledních
letech se nám navyšují plasty. V roce
2010 jsme vytřídili 512 tun plastů, což
bylo 11,26 kilogramu na občana, v roce
2020, který byl rekordní, jsme vytřídili
již 1 084,91 tuny, což je 24,85 kilogramu na občana. To je obrovský nárůst.
Stejně tak sledujeme nárůst u skla, v roce
2010 to bylo 412,4 tuny (8,91 kg/občan), rok 2020 už 571,6 tuny (13,09
kg/občan). Vzestupnou tendenci má
i směsný odpad, v roce 2020 jsme vyprodukovali v Prostějově 8 096,72 tuny
tohoto odpadu, na občana tak připadá

Michal
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pro Večerník
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PROSTĚJOV Ta zpráva nezní optimisticky, ale město se s ní
pere. V Prostějově rapidně stoupá množství vyprodukovaného odpadu, čímž se samozřejmě zvyšují i náklady magistrátu
na jeho likvidaci. Jak upozorňuje první náměstek primátora
Prostějova, přibývá zejména vyhozeného plastu, skla i bioodpadu. A samozřejmě také směsného odpadu. Přitom zastupitelstvo oproti původním prohlášením nezvýšilo občanům
roční poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, který tak i pro rok 2022 zůstal na základní hodnotě 600 korun.
Rostoucí množství odpadu se dává do souvislosti s tím, že
Prostějované více nakupují a mají tím vyšší spotřebu.

„Máme se dobře a tím velkou spotřebu,“
vysvětluje narůst první náměstek Jiří Pospíšil

HLAVNĚ PLASTŮ

RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ,

ODPADU V PROSTĚJOVĚ

Minulý čtvrtek 16. září v 17.05 hodin jel řidič na motocyklu značky
Honda po Blahoslavově ulici v Prostějově ve směru do centra. „Na úrovni autobusové zastávky u městských
lázní projížděl před přechodem pro
chodce semafor na žluté světlo, kdy
mu z pravé strany bezprostředně do
jízdní dráhy na přejezdu pro cyklisty vyjel na jízdním kole nezletilý
čtrnáctiletý chlapec. Ten pravděpodobně nerespektoval červené světlo
na semaforu pro cyklisty. Došlo ke
vzájemnému střetu přední části motocyklu se zadním kolem jízdního
kola,“ uvedla podrobnosti k nešťastné nehodě Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje s tím, že vznikla hmotná škoda na jízdním kole ve
výši 2 000 korun a došlo ke zranění
cyklisty, který byl převezen sanitkou
do prostějovské nemocnice na ošetření.
/QVQTM¾ąUTC\KNPCRąGEJQFWWN¾\PÊX$NCJQUNCXQX÷WNKEKEJNCREGPCMQNG2QNKEKUVÆ
V současné době jsou okolnosti a míra
RQVąGDWLÊUX÷FM[MQDLCUP÷PÊRTCXÚEJRąÊéKPPGwV÷UVÊ
ZHQVQ2QNKEKGè4
zavinění jednotlivých účastníků předmětem dalšího šetření.
„Proto se obracíme se žádostí
o spolupráci na svědky této dopravní nehody, kteří se pohybovali poblíž nebo na uvedeném
přechodu a mohli by poskytnout
jakékoli informace, které by nám
pomohly s řádným objasněním
nehody. Svědci mohou policisty
kontaktovat na bezplatné lince
158 nebo na telefonních číslech
974 781 251 a 735 788 541,“ vyzývá veřejnost Miluše Zajícová.
(mik)

Prostějov (mik) - Pro seniory starší
65 let trvale bydlící na území města
Prostějova zajišťuje město Prostějov
už šestým rokem sociální službu Senior Taxi. Radní na svém úterním
jednání odsouhlasili pokračování
této služby zatím až do roku 2023.
„Provozování této služby v Prostějově v letech 2021 až 2023 má přepokládanou hodnotou 1,8 milionu korun včetně DPH. Celková hodnota
zakázky byla stanovena ve stejné výši
jako v minulém období,“ okomentovala finance náměstkyně primátora
Alena Rašková (ČSSD). V rámci
výběrového řízení byla vybrána ostravská firma Rosi Logistik. Jedná se
o stejnou firmu, která službu zajišťovala doposud. „Poplatek pro seniora
je dvacet korun za jízdu, tedy i cena
zůstává stejná. Seznam přepravních
míst zůstal rovněž beze změny,“ doplnila Rašková.

Senior taxi pokraèuje

Prostějov (mik) - Radní odsouhlasili ukončit starou a uzavřít další
smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Statutárním městem
Prostějov a společností Elektrowin.
Důvodem jsou podle prvního náměstka primátora legislativní změny.
„Nová smlouva řeší změny odpadové legislativy, kterou přinesl nový
zákon o odpadech a také nový zákon
o výrobcích s ukončenou životností.
Ten vyčlenil pravidla pro nakládání s vybranými výrobky ze zákona
o odpadech do samostatného zákona. Právě to je důvodem k ukončení
stávající smlouvy a uzavření smlouvy
nové,“ vysvětlil Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že zmíněná společnost
jako jeden z provozovatelů kolektivních systémů na zpětný odběr elektrozařízení má ve sběrných dvorech
v Prostějově zřízena místa pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení.

Smlouva
o zpìtném odbìru

Prostějov (mik) - Nejeden občan
vnitrobloku v Kostelecké ulici si
povšiml, že z prostoru před jedním
z panelových domů zmizela hnědá
nádoba na bioodpad. Pátrání po ní
ale bylo velice krátké. „Minulé pondělí „popeláři“ odvezli celou tuto
biopopelnici, která byla plná. Tuto
nádobu jsme tady hojně využívali,
teď ale zmizela,“ postěžoval si místní
občan Bohdan Kousal. „Podle informací svozové společnosti se kontejner na bioodpad v Kostelecké ulici
při výsypu rozlomil. Do konce týdne
bude tato nádoba nahrazena novou,“
zareagoval rychle Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.

Nádoba zmizela,
bude nová

RYCHLÝ
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publicistika

jasné, že rekonstrukce Vrahovické
ulice spojená s generální opravou
dálniční estakády a budováním nových sjezdů z dálnice do Prostějova
nebude jen tak.
Pomiňme teď, že město nebo
Olomoucký kraj navíc rozhodly
o dalších dílčích opravách silnic
v centru města. Každodenní realitou je ucpaný Prostějov, který se
dusí kolonami vozidel na páteřních komunikacích. Olomoucká,
Dolní, Vápenice, Kostelecká, Průmyslová. Těmto ulicím by bylo
záhodno se dnes vyhnout, ale
říkejte to někomu, kdo spěchá
do práce nebo veze děti do školy.
Objízdné trasy jsou natolik zahlcené, že ráno před osmou hodinou a odpoledne od dvou do čtyř

FEJETON

27. září 2021

Zdenička se cítila nesvá. Přece jen přechod z pohádkového světa do toho
reálného není nic jednoduchého ani
pro obyčejného smrtelníka, natož pro
královnu. Byla pravda kdysi obyčejné venkovské děvče z rybářské chýše,
ale znáte to, na to se po letech tvrdé
práce ve prospěch poddaných voličů
a, přiznejme si, troše toho luxusu rádo
zapomíná. Koneckonců čekala, že si
ji na nádraží někdo vyzvedne, a poté,
co musela trochu krkolomně seskočit
z vlaku na perón z udusané hlíny, vyhlížela lokaje s cedulkou se svým jménem. Jenže městský pohůnek nikde.
Co naplat, povzdychla si, a s drncající taškou na kolečkách, která až do
nádražní budovy dostávala co proto,
se vydala k východu. Doufala v přistavený kočár aspoň venku na ulici.
Jenže nikde nikdo, a kvůli zdržení
už zahlédla jen koncová světla jediného odjíždějícího taxíku. Marně se
rozhlížela. A přece! Očka jí v mžiku
zasvítila, když spatřila na chodníku

PROSTĚJOV Během uplynulého
týdne vyplavala na povrch inforodstavený svůj dávný vynález. Chvílimace,
téhležečertovské
je přece
radar na„kolobrndě“
měření rychlosti
čekala, kdo si jej vyzvedne, protožev Brněnské
jen žůžo! Smázla
se málem sama.
Sice
ulici zaznamenal
vozinepředpokládala, že ve městě budedloopatrně
zahnula
za roh,
opravjedoucí
rychlostí
130jenže
kilometjen tak na chodníku stát opuštěnárů du
nečekala,Večerník
že bezprostředně
za ním
v hodině.
ale zjistil,
že
koloběžka. Mezitím si odložila zava-šlobudou
napříč chodníkem
hned
pouzestát
o zkoušku
zařízení, které
zadlo do úschovny a jen s kabelkouse testuje.
tři úhledně srovnané koloběžky vedle
přes rameno došla k vyhlédnuté kolo-Z sebe.
To tady fakt primátora
nikoho nezajímá?
úst náměstkyně
Aleny
běžce. Zdenička se s rozkoší odrazila,Raškové
To si mnou
vymyšlený
dopravní
prozaznělo,
že radary
na třech
jenže ono to nějak divně chroustá.prostějovských
středek opravdu
může
ulicích
bykaždý
měly odložit,
ukonNení přece na tom nic složitého, jednučit kde
mu zlíbí?provoz
Budu to
musetměřit
hned
brzysezkušební
a začít
nohu dám na stupátko a druhou senaostro
po přijetí
radnici
zmínit.Podle
Dřív
už odnapátku
1. října.
odrážím. Tahle je ale nějaká složitěj-vyjádření
než si budou
stěžovat
místnípolicie
měšťaředitele
Městské
ší. Zdenička je však od přírody chytréProstějov
né. PřesLibora
náměstíŠebestíka
to parádně
svištělo
tomu
ale
děvče a k obsluze nepotřebovala ani a za chvíli dosáhla šťastně svého cíle.
studium mobilní aplikace. Panečku, Trochu se jí zakabonil úsměv, když
to je paráda, ono to jede úplně samo! jí uniforma před vchodem upozorTak, to by bylo, teď kudy? Po silnici nila, že tu koloběžku musí nechat
kličkovat na subtilním vozítku mezi venku. Klidně kdekoli. Ale dovnitř
takovým množstvím kočárů, pardon, s ní nemůže. Aha, asi tady nemají
aut, se jí fakt nechtělo. Nepřijela si tak dlouhé chodby, jako kdysi na jasem v lepším případě pro úraz. To už kémsi hradě. Anebo tady nevládnou
bude lepší kličkovat na chodníku mezi komedianti. To je dobře, aspoň se
lidmi. Přece když bude dost opatrná, s nimi v pohodě domluvím. Zdeničnikoho snad nesmázne. Hlavně se ka pohodila hlavou a vešla v ústrety
nesmí příliš rozvášnit, vždyť jízda na novým dobrodružstvím...
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A pokud lidé mohou zamířit na vystoupení kapel zvučných jmen, aniž
by za to museli zaplatit, pomalu je to
vede k tomu, že začínají být zmlsaní.
Vše přijímají jako samozřejmost a jediné,
co je zajímá, je hledat na tom chyby. Nedej bože, aby si jinde za koncert zaplatili!
Dalším je to pak čím dál víc jedno. Vždy
totiž bude platit, že v Prostějově to může
žít na plné pecky, ospalé lidi to z jejich
spánku neprobudí.
jaký je tedy výsledek? Pokud to
nebude na úkor zadlužení města,
pak by rozhodně nebylo dobré zcela
odstoupit od toho, co do centra města
přináší život a činí z něj skutečně živoucí srdce Prostějova. Na druhou stranu
bychom však nikdy neměli zapomínat,
že všeho s mírou, ba dokonce „dobrého
pomálu“, jak praví moudrost našich babiček.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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původně zavázal k tomu, že nový kulturák spolu s obchodním centrem postaví
na své vlastní náklady. Pak však o svých
záměrech začal mlžit a bylo na problém
zaděláno. Nyní už je jasné, že potřebná
a důkladná oprava prostějovského
kulturáku, který by měl být nedílnou
součástí každého města, přijde město
na pořádně vysokou částku. A pokud
se nebude chtít na dlouhá léta zadlužit,
bude muset hledat dotace, kde se jen dá.
ruhým zásadním problémem
města je stav opuštěného prostoru
po bývalých jezdeckých kasárnách. I zde
existují záměry na vybudování parku,
které město dokonce otevřeně konzultovalo se svými občany. Jejich realizace
však stále zůstává otázkou budoucnosti
a ani v tomto případě rozhodně nepůjde
o levnou záležitost. Oba tyto projekty zatíží prostějovský rozpočet víc než cokoliv
jiného v posledních letech. Je tedy za
těchto okolností prozíravé peníze investovat do zábavy, která se k lidem dostane
zadarmo? To již zůstává otázkou spíše
budoucího vývoje a toho, jak se městu
podaří s oběma velkými, nicméně nezbytnými investicemi vypořádat.
ořádání akcí, na něž je vstup zdarma,
však má ještě jednu na první pohled
méně patrnou negativní stránku. Ta
vychází z toho, že jen málokdo z nás
si váží něčeho, co dostane jen tak.

Volby ukáží, kdo měl ve výzkumech pravdu a kdo je
zfalšoval. STEM, MEDIAN, CVVM – tyto tři renomované agentury mající dlouholeté zkušenosti to vidí
tak, že ANO jasně vede a má kolem 30 % hlasů, SPOLU 20 % hlasů a PIRSTAN 18 % hlasů. KANTAR
CZ od roku 2013 spolupracuje s Českou televizí,
která mu dává zakázky pro pořad pana Moravce. Platí
se to z našich televizních poplatků. Tyto průzkumy

Tak se pøed volbami ohlupuje národ!
se radikálně liší od všech renomovaných agentur.
Jen posledního půl roku se výrazně odlišovaly od
všech ostatních k údivu většiny národa. Na jaře vedl
PIRSTAN podle KANTARU. Ten ihned sestavoval
vládu. Na premiéra se pasoval předseda Pirátů Bartoš. Měli podle této agentury přes 30 % a tak se pan
Bartoš hned jezdil představovat prezidentovi, byl na
Slovensku, v Bruselu jako budoucí premiér ČR. Pan

Moravec to vše náležitě okomentoval. Jaká je teď před
volbami situace? PIRSTAN klesl až na třetí místo za
ANO 32 % proti 18 % PIRSTAN. To si nenechal líbit
pan Moravec a v České televizi kontroval, že DATA
COLLEST to vidí jinak. Tito to namalovali tak, že
ANO vede již jen s 24 %, PIRSTAN a SPOLU po
22 % a tím podle pana Moravce by oni sestavovali vládu. Tak se národ ohlupuje!Antonín Dušek, Prostějov

Projev k cestì za poznáním
Středa 1. září byla pro studenty a žáky RG a ZŠ Otto Wichterleho opravdovým svátkem. Nejenže zahájili nový školní rok, ale stali se svědky odhalení nového názvu a loga
školy. Představitelé magistrátu, vědy a kultury, čestní hosté, stovky žáků a studentů, pracovníci školy, široká veřejnost. To vše a skvělá atmosféra přispěly k hladkému průběhu
slavnostního aktu, při němž byl vytyčen význam akademika Otto Wichterleho. Zazněl kulturní program, proběhly zdravice, ale zejména promluvil pan prof. Ing. Kamil
Wichterle, DrSc., syn této věhlasné osobnosti. Jeho projev byl tentokrát směřován ke studentům, jimž připomněl význam soustavného vzdělávání, které nejenže vede k nadhledu studenta, ale učí jej myslet a umět nalézat odpovědi na určité otázky, které se mu v souvislosti s poznáváním neustále naskýtají. Internet je jistě důležitý, člověku pomůže
při jeho hledání, ale jen komplexní znalosti umožní mladému člověku umět se zeptat, vědět, co má hledat a kde nalézat, jak podotkl pan profesor. Věřme, že si jeho skvělý
projev studenti a žáci vezmou k srdci a rady pana profesora je povedou na cestě za poznáním..
PaedDr. Dagmar Havlíková, Prostějov

K

Pořád se něco děje. Tak se jmenovala oblíbená one man show Miroslava
Donutila. Ve stejně rychlém až zběsilém tempu, s jakým populární herec
vyprávěl jednu veselou historku za druhou, se u nás v posledních týdnech konaly nejrůznější kulturní akce, které na náměstí často přitáhly
mraky lidí. Hovořit během letošního léta o Prostějově jako „ospalém“
městě by tedy byl naprostý nesmysl. Naopak to„žilo“ jako málokde jinde. Jak už to ovšem bývá, i ta nejlesklejší mince mívá dvě strany. A tak
zbývá snad zdánlivě nesmyslná otázka: je to tak vlastně dobře?
do v Prostějově jen trošku chce,
yto otázky jsou zcela legitimní.
ten si tu nejen práci, ale i zábavu
Odpovědi na ně však nejsou jednourčitě najde. To je naprosto neoddis- značné. Město Prostějov si minimálně
kutovatelný fakt sloužící jednoznačně prozatím může tento až překvapivě
ke cti našeho města. Určitou zásluhu „rozmařilý“ kulturní život dovolit.
na tom nesporně má i jeho současné Hlavní argumenty pro to jsou v podvedení. Ovšem stejně jako na všechno statě dva. V první řadě jeho hospodaření
na světě lze také na tento fakt nahlížet dlouhodobě končilo s nulovou ztrátou,
z různých úhlů. A tak se na druhou za první pololetí letošního roku bylo
stranu vždy najdou lidé, kteří upozor- dokonce přebytkové. A zejména na první na to, že všechna tato zábava něco ní pohled to není na úkor zásadnějších
stojí. Zejména pokud jsou akce pro investic do výše zmiňovaných silnic,
lidi přístupné zcela zdarma a zároveň chodníků, cyklostezek, parků a dalších
na nich vystupují umělci zvučných věcí, které jsou nezbytné k tomu, aby
jmen. Může si město něco takového se ve městě dobře žilo. Ty v Prostějově
dovolit? Nebylo by lepší peníze in- jsou objektivně ve velmi slušném stavu,
vestovat do něčeho jiného? Neoce- přestože i zde platí, že vždy může být lépe.
amozřejmě i v tomto případě se
nili by lidé daleko více opravené silnice
najdou výjimky. Tou první je nepoa chodníky, nové cyklostezky, parkování na sídlištích, výsadbu zeleně v bez- chybně stav prostějovského „kulturáku“.
prostředním okolí města, udržované Svým způsobem by pak i dávalo smysl,
parky než podobné akce sloužící často že se kultura z jeho prostor dostala ven
nejen k zábavě, ale částečně i k propa- do ulic, respektive na náměstí. Pravdou
gaci těch, kteří na ně „pouze“ poskytli je, že vše se zdrželo desetiletou přetahovanou s Manthellanem, který se
„naše“ finance?
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musíme desítky minut trpělivě čekat, než se kolona aut pohne a my
se můžeme dostat do svého cíle.
Pomalu, krokem.
A tak přemýšlím, jak se z toho do
konce roku nezbláznit. Receptem
může být zkušenost mé kamarádky.
„Já jsem už před prázdninami nechala auto v garáži, po letech jsem si
koupila nové kolo a jezdím do práce
i pro dítě do školky na kole. Autem
by to trvalo půl hodiny, já jsem za
pět minut doma!“
No tak! Takže auta nechejme auty,
sedněme na kola a přečkejme tuto
dobu v jejich sedlech! Aspoň se
z toho nezblázníme, navíc uděláme
něco pro svá těla.
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Už mě to fakt štve, zároveň ale vím,
%8'28+58
že není vyhnutí. Už předem bylo

Jak se nezbláznit
z uzavírek

Michal
KADLEC
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Ahoj všichni,
ať se nám to líbí, nebo ne, léto prostě
skončilo. Můžeme o tom vést spory,
můžeme s tím nesouhlasit, ale to je
zatím
tak nebude.
„V tuto
není
tak všechno,
co se proti
tomuchvíli
dá dělat,
jak kdy
by seskoficiálním
tomu trefněměřením
vyjádřil český
jisté,
rychgénius
Jára Cimrman.
losti
začneme.
Zařízení jsou stále
nám také
Prostějovské
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fázi zkoušení,
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a dalších
turní léto apříprav.
tak by stálo
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potřebných
Od za
pátku
měřit
se o němurčitě
zmínit.nezačneme,
Už to, že vůbecpokud
pronaostro
běhlo, je doslova malý zázrak, prototo dobře půjde, tak až od pondělí
že takové věci se plánují minimálně
4. rok
října,
ale o tom
budeme
veřejnost
dopředu.
A plánovat
něco
v době
teprve
informovat,
“ sdělil záležitost,
Večerníku
covidové,
to je opravdu
Libor
Šebestík,
prostějovských
kdy víte,
že jdetešéf
do rizika
s tím, že
strážníků.
vše skončí jedním velkým fiaskem.
Večerník
zjistil,
že s měřením
Naštěstí ještě
osud dal
tu možnost
a kultura se na
opravdu
rychlosti
senáměstí
začne na
třech objevila.
místech
Lidé se mohli azaposlouchat,
v Prostějově,
to v ulicíchzazpívat
Brněnsi
i
„zatrsat“.
Můžeme
diskutovat,
ská, Olomoucká a Dolní.
(mik)
někteří to tak stále dělají, o tom, zda
bylo nutné mít na náměstí zátarasy
a kontrolovat „covidové papíry“, leč
šlo jen a jen o nutnost, která vycházela z aktuálních opatření platných
i na nedávno skončeném Wolkrově
Prostějově. Tudíž kdo hovoří na Facebooku o „fašistech“, případně píše
do celostátních plátků, že jsou v Prostějově magoři, tak by se měl asi trochu vyklidnit. Shazuje tím práci těch,
kteří připravili celé tohle kulturní léto,
koneckonců i Wolkrův Prostějov, doslova potili krev a byli na ně upřeny
zraky nejen široké veřejnosti místní,
ale i přespolní, vedení města pochopitelně nevyjímaje.
Pan primátor se nedávno zmínil o
tom, že když se rozjede, děkuje za
práci každému a není k zastavení.
Myslím, že tentokrát může poděkovat otevřeně a zcela bez ostychu celé
partě z Kulturního klubu DUHA,
která díky zkušenostem, přiznejme si,
že i známostem, sestavila a pak realizovala letní prostějovskou kulturu.
Domnívám se, že Martina, Alena,
Jarda, Markéta a další toho udělali
tolik, že je může hřát u srdce, že se
něco tak skvělého povedlo. Takže
snad zase za rok.
Marty

MARTYHO
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Za kvalitní víno není nutné utrácet
stovky korun. Kvalitní moravské
lze pořídit poměrně levně. Čím se
ovšem řídit, abyste při výběru vína
nenaletěli?
Mnoho nezkušených konzumentů vína
ství, kterým navíc pomůže i vzrůstající je přesvědčeno, že suché víno znamená
automaticky kyselé. Ale tak to rozhodně
snaha konzumovat lokální potraviny.
být nemusí. Pravidlem nemusí být ani to,
Bublinek ve sklenkách
že víno označované jako „pozdní sběr“
musí být zákonitě sladší. Přitom cukerpřibude
natost takových bobulí je mnohem nižší,
Neustále stoupá obliba a spotřeba šumi- než je tomu například u výběru z hroznů,
vých vín. Zajímavá vína z úplně nových bobulí či již slámového a ledového vína.
regionů se objevují v nabídce stále více Rozhodující je vždy podíl zbytkového
vinařů. Přibývá stylů a vín z dosud exo- cukru, který ve víně zůstává, a samozřej- -XCNKVPÊXÊPQUKRTQUV÷\COKNWLGVG +NWUVTCéPÊHQVQYYYXKPCTUVXKGUVGTMCE\
tických destinací, jako jsou třeba Anglie, mě také množství kyselin. I víno s vyso- nemusí znamenat, že držíte v rukou nějaHolandsko či Tasmánie… Stále roste kým obsahem zbytkového cukru tak ký patok. Podívejte se zejména na údaje
zájem o dokvašená přírodní šumivá vína může být suché.
o množství zbytkového cukru, případně
často i bez aditiv a z hroznů z ekologické
obsahu kyselin, zkontrolujte také označeprodukce.
Rozhoduje zbytkový cukr ní druhu výrobku. Mělo by jít opravdu
o víno, ideálně jakostní nebo přívlastO sladkosti vína rozhoduje především kové. Etiketa by měla také obsahovat
Víno do papíru
zbytkový cukr, tedy cukr, který ve víně odrůdu (Pálava, Veltlínské, Rulandské),
Co nás čeká a nemine, je vzestup alter- zůstane po celém procesu jeho výroby. ročník sklizně i zemi původu.
nativních balení vína. Dominance skle- Podle něj je dělíme na vína suchá (max. Opravdu kvalitní vína jsou obvykle oznaněné láhve o objemu 0,75 litru je zatím 4 gramy/litr), polosuchá (do 12 gramů/ čena i bližší identifikací původu. Dozvíte
neotřesitelná, ale trh se přesto rychle litr), polosladká (do 45 gramů/litr) nebo se název vinařské oblasti, podoblasti,
proměňuje ať již z důvodu pohodlnosti, sladká (nad 45 gramů/litr).
obce a vinařské tratě s číslem výrobní
ekologie, nebo ceny. Ekologické řešení
šarže. Vinařství, která produkují více
budou představovat dnes již testované
řad, označují u svých vín na etiketě také
Nejvíc prozradí etiketa
lahve z papíru. Čím dál častěji se v nich
výrobkovou řadu, která prozradí, zda
objeví i velmi kvalitní prémiová vína. Po- Jednoduchý návod, jak poznat skutečně pijete nápoj z prémiové, nebo klasické
hodlí si lze spojit také s balením s jednou kvalitní víno, najdete na jeho etiketě. Platí, řady. Chybět by neměl ani údaj o obsahu
porcí vína, které se zaměřuje především že čím více informací na ní vinař či výrob- alkoholu a evidenční číslo jakosti, tedy
na mladší zákazníky nemající problém ce vína uvede, tím spíše víte, co kupujete. informace o tom, že víno zatřídila Státní
Takže ani láhev v ceně pár desítek korun zemědělská a potravinářská inspekce.
pít víno třeba z plechovky.

Jsme to, co pijeme

Toto vše samozřejmě nahrává bioprodukci, která obvykle pracuje s výrazně
menším počtem příměsí. Díky legalizaci
na mnoha velkých trzích, jako je Kanada
a části USA, začíná být trendy také konopí. A to i jako součást různých nápojů.
Mileniálové táhnou také další trend, kterým je příklon k nižšímu obsahu alkoholu. Ten nahrává lehčím vínům a různým
specialitám. Stoupá zájem o osvěžující
vinné matoliny doplněné vodou a znovu

5V¾NG X÷VwÊ QDNKD÷ UG W \¾MC\PÊMč
V÷wÊKV\XdQTCPåQX¾qXÊPC

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Lehký ústup se očekává u růžových vín.
Na druhou stranu se můžeme těšit na
více šumivých růžovek, zejména díky letošnímu povolení prosecca v této podobě. Nepochybně přibude „oranžových“,
respektive macerovaných bílých vín. Ta
se začínají objevovat už i v nabídce vín od
různých celebrit a na stránkách víkendových příloh deníků. Zřetelně se tak dostávají do mainstreamu. A na důležitosti budou dále nabývat lehčí šťavnatá červená
vína. Z toho budou těžit domácí vinař-

„Oranžová“ vína
jsou v módě

rozkvašené. A také o všemožná vína kvašená společně s rozmanitým ovocem,
cidery propojené s vinnými kaly a různé
další experimenty.

Trendem budou lehčí vína a různé speciality

Budoucnost vína bude barevná a šumivá

Především mileniálové, ale zdaleka
nejen oni, pijí raději méně, zato kvalitnější nápoje. Mnozí zkrátka ochotněji
sáhnou po rukodělném víně s jasným
původem a specifickými kvalitami
než po levnější anonymní lahvi. Jaké
jsou další trendy současného vinařství?
Nesporným trendem je uvádění původu vína a jasného původu vzniku.
Souvisí s tím i informace na vinětách,
které budou již brzy uzákoněny minimálně v rámci EU. Zájem o maximální
informovanost o tom, co lidé jedí a pijí,
si žádá jasný popis typu a množství všech
přidaných látek, či dokonce uvádění nutričních hodnot.

Vinotéky

téma večerníku

6XFKÆQH]QDPHQ¾N\VHOÆ
DQHE MDNSR]QDWGREUÆYÊQR

&
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„Chceš-li vesele stárnout, popíjej dobré víno.“ Tak zní jeden dávný z dávných
moudrých latinských citátů. Víno provází lidstvo odnepaměti, nejstarší svědectví o jeho výrobě se datuje už do období mezi 6000 př. n. l. až 5000 př. n. l. Dá se však předpokládat, že se vinařství zrodilo již mnohem dříve. O neutuchající oblibě tohoto nápoje
svědčí i vzrůstající počet vinoték v Prostějově, v nichž je možné si vybírat z nepřeberného množství nejrůznějších odrůd. Abyste se v Tomto odvětví lépe orientovali, přináší
vám PROSTĚJOVSKÝ Večerníku tuto tematickou stranu. Texty připravil: Martin Zaoral

Prostějovsko

27. září 2021

21092311202

8
16

21092411207

27. září 2021

17

PROSTĚJOV Patří mezi nejzkušenější prostějovské
politiky na komunální, krajské i celostátní úrovni.
Dvaapadesátiletý Radim Fiala působí jako poslanec Parlamentu České republiky nepřetržitě již
od roku 2006. V roce 2017 obhájil svůj další poslanecký mandát v řadě již na kandidátce Svobody
a přímé demokracie. Za SPD kandiduje z pozice
lídra kandidátní listiny v Olomouckém kraji i letos.
Voličům nabízí řešení řady problémů, které aktuálně
sužují Českou republiky. On sám nejvíce prosazuje
zemědělskou a energetickou soběstačnost a jak
sám říká, SPD má také za hlavní úkol zabránit migraci a islamizaci naší země. Zde je aktuální prohlášení
prostějovského poslance Radima Fialy:

„Máme mnoho schopných lidí
a skvělých společností, které jsou schopny zajistit konkurenci těm ostatním
z jiných států. Bez této konkurence
budeme jen ekonomickou kolonií, nadále se budou zvyšovat spotřebitelské
ceny a neporostou nám mzdy. Ze
země odtéká ročně na 300 miliard
v ziscích zahraničních společností.
Tvrdě prosazuji také energetickou
a potravinovou soběstačnost. V budoucnu nám hrozí, že se Česká republika stane dovozcem energií, za které
budou čeští občané platit více než
v současnosti. Tomu musíme zamezit
stavbou nových energetických bloků,
včetně jaderných. Odmítám rudozelenou hospodářskou politiku Evropské

unie tzv. green deal, která bude znamenat zdražení všech komodit v řádu
miliard korun, z důvodu zelených
eurounijních ideologií. Jednoznačně
podporuji právo lidí na referendum
o vystoupení z EU. Jasně se ukazuje,
že buď skončí současná EU, nebo
dojde k faktickému zániku naší státnosti. Hájím také české zemědělce
a potravináře, jejichž výrobky mizí
z českých trhů a jsou nahrazovány
vysoce dotovanými, někdy i nekvalitními zahraničními výrobky. Odmítám
sestavování zbytečně deficitních státních rozpočtů, které bohužel budou
v budoucnu muset zaplatit naše děti
a vnuci. Vláda ČR v minulých letech
neměla snahu šetřit v žádných výda-

migraci a islamizaci naší zemì“

øíct rozhodné NE

jích, ani se o to nepokusila. SPD má
recept na to, jak se co nejvíce blížit
k vyrovnaným rozpočtům, aniž bychom museli omezovat platy, sociální
věci, důchody a další nezbytné výdaje.
Naopak v současné době nemusíme
vydávat tolik peněz na armádní techniku, solární barony, politické neziskové organizace a podobně. Mluvíme
zde o výdajích okolo 100 miliard korun. Musíme myslet na budoucnost

„Volba SPD znamená

v Olomouckém kraji Radim Fiala:

našich rodin. Volba SPD znamená
říct rozhodné ne migraci a islamizaci
naší země. Jde o zásadní hrozbu pro
naší kulturu, svobodu a demokracii.
Odmítám pandemickou diktaturu
a nucenou vakcinaci proti covidu.
Zdraví je osobní odpovědnost a není
možné ho násilně kolektivizovat. Volba
SPD zajistí bezpečný domov, prosperitu země, podporu rodiny a spravedlnost pro každého občana.“
(pr)

Lídr hnutí Svoboda a pøímá demokracie

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Lidé, kteří budou počátkem října v povinné karanténě kvůli koronaviru, budou moci za vymezených podmínek
hlasovat ve sněmovních volbách díky
speciálnímu zákonu, který byl přijat
v létě. Na jeho základě Zeman termíny
vyhlásil. Podobně bylo zajištěno hlasování i při loňských senátních a krajských volbách.
Norma počítá stejně jako o loňských
podzimních volbách se třemi variantami hlasování lidí v karanténě či
izolaci. Jsou jimi drive-in hlasování na
speciálně vybavených volebních sta-

novištích nebo hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální karanténě přijdou speciálně
vybavení volební komisaři. Podobnou
možnost budou mít i lidé, kteří budou
v karanténě v uzavřeném pobytovém
zařízení sociálních služeb. Kombinace
tří způsobů hlasování pak zaručuje,
že ve volbách budou moci hlasovat
i ti voliči, kterým bude karanténa
nebo izolace nařízena ještě ve čtvrtek
7. října, tedy den před zahájením rozhodování o budoucím složení sněmovny v Česku.
(red)

➢ ze strany 9

PROSTĚJOV Letos jsou na kandidátkách hned čtyři celokrajští
lídři z Prostějovska – Ladislav
Okleštěk (ANO 2011), Radim
Fiala (SPD), Ladislav Hynek
(ČSSD) a Ludvík Šulda (KSČM).
Jenže i oni potřebují „okroužkovat“,

protože je třeba může „přeletět“
někdo z Olomouce nebo jiné části
kraje. I to už jsme v minulosti zažili.
Stejně jako dvojka za ANO 2011 Jaroslav Faltýnek.
Chuť Prostějovanů a Prostějovanek
kroužkovat pak rozhodne o tom, zda
svého poslance z regionu bude mít
pravice. Nejvýše postavený kandidát

koalice SPOLU z Prostějovska je Petr
Sokol na šestém místě a o jeho zvolení
rozhodnou právě preferenční hlasy
voličů z Prostějovska.
Úkol je proto jasný: Volte, koho
chcete a kdo je vám nejbližší, ale na
lístku vybrané strany nezapomeňte
zakroužkovat Prostějovany na vysokých místech kandidátky! (red)

Všichni potřebují „kroužek“

Přehled kanditátů y Jak a koho volit y Exkluzivní rozhovory y Představení prostějovských lídrů

NAJDETE JAKO PŘÍLOHU PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

TRADIČNÍ PŘEDVOLEBNÍ SERVIS VEČERNÍKU

PRAHA, PROSTĚJOV Prezident
České republiky Miloš Zeman vyhlásil termíny hlasování v říjnových
sněmovních volbách pro lidi v karanténě. Na takzvaných volebních
stanovištích budou volit ve středu
6. října. V takzvaných pobytových
zařízeních, například v domovech
pro seniory, se volby budou konat ve čtvrtek 7. října. Rozhodnutí spolupodepsal předseda vlády
Andrej Babiš. Řádné hlasování ve
volbách už dříve Zeman stanovil na
8. a 9. října.

yy Můžete přiblížit hlavní programové zásady, se kterými jde KSČM do
letošních voleb?
„V letošním roce jdeme do voleb s tzv.
5P, které existují jak ve verzi celostátní,
tak i šité na míru Olomouckému kraji.
Celostátně jde o vytvoření podmínek
pro důstojný život; podporu poctivé
práce, vyšší zdanění bohatých; podmínky pro život v bezpečí a míru;
péči o výchovu našich dětí a přírodu
zdravější, životní prostředí čistější.
V rámci našeho kraje se našich pět priorit skládá z pomoci s dopravou v kraji;
podpory kultury a tradic, dále máme
v programových prioritách přítrž obchodu s chudobou; přitažlivý venkov
pro život a příroda a zemědělství na
prvním místě. Těchto našich krajských
5P jasně vyjadřuje naší snahu o zlepšení
dopravy v našem kraji, dostavbu dál-

nice D1 a D35 a ulehčení dopravní
situace na D46, podporu kultury
a opravu památek, zabránění vytváření
vyloučených lokalit a problémů s nimi
spojených. V rámci venkova usilujeme
o zastavení jeho vylidňování a zároveň
o to, aby život na venkově byl příjemný
a plnohodnotný a nešlo jen o přežívání.
Poslední bod vyjadřuje nejen náš
cíl, boj proti suchu a povodním, ale
především to, že půda Hané musí být
využívána k zemědělským účelům
a nikoli ke stavbě montoven a skladů,
které přinášejí našim občanům

podprůměrné mzdy. Našim cílem je
za pomoci předchozích priorit přivést
do Olomouckého kraje firmy s vyšší
přidanou hodnotou, které využijí toho,
že občané našeho kraje jsou nejen
vzdělaní, ale i pracovití, a přinesou pracovní místa s vyššími mzdami.“
yy Pokud byste byl zvolen, co
z toho, co je v možnostech poslance,
byste chtěl vykonat pro prostějovský
region?
„Částečně jsem již odpověděl
u předchozí otázky. Jde především
o zlepšení dopravy a dopravní situ-

ace na Prostějovsku a rovněž tak
o to, aby náš okres nebyl proslulý
montovnami a nízkými mzdami, ale
byl známý pracovitostí a vzdělaností
jeho obyvatel a tím pádem i kvalitními zaměstnavateli a odpovídajícími mzdami na evropské úrovni.
Zároveň nejen na Prostějovsku
musíme občanům nabídnout kvalitní a především cenově dostupné
bydlení, což je v dnešní době, kdy
ceny bytů dosahují téměř astronomických částek, důležitý a prioritní
úkol. Musíme si uvědomit, že právo

DSHOXMHOtGU.6ÿ0/XGYtNäXOGD

PROSTĚJOV Loňské krajské
volby skončily v některých krajích
neúspěchem tradičních levicových
stran. Aby se totéž nestalo v celostátním měřítku, je třeba přijít k volbám
a volit stranu, která skutečně hájí
zájmy sociálně zranitelných skupin
obyvatelstva. Jak připomíná Ludvík
Šulda, straně se vyhnuly skandály
známé z posledních let v českém
politickém prostředí. Lídr kandidátky KSČM v Olomouckém kraji se již
adaptoval na pro něj zprvu nezvyklé
prostředí moravské vesnice, nedávno si pak pořídil psa, se kterým
začíná sklízet úspěchy na různých
výstavách. Následující rozhovor se
však točil kolem blížících se voleb
do Poslanecké sněmovny.
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NOVÉ POSLANCE ZVOLÍME UŽ ZA 12 DNŮ
-ü@?QJG@=IÁF<HK<öQM>CJGÁVolte, koho chcete,

volby 2021

na důstojné a dostupné bydlení je
jedním ze základních práv. Je i jedním
z předpokladů pro zakládání rodin
a jejich všestranně spokojený život.
Chceme-li zvrátit nepříznivý demografický vývoj, musíme tuto základní
přirozenou jednotku společnosti
všemožně podporovat.“
yy O každých volbách se tvrdí, že
jsou přelomové. Jaké jsou pro voliče
zásadní argumenty, aby se dostavili
8. a 9. října do volebních místností?
„Letošní volby jsou skutečně jiné.
V prvé řadě přelomové rozhodnutí
Ústavního soudu snížilo hranici pro vstup do Sněmovny pro koalice, tím pádem pravice vytvořila hned dvě koalice
– KDU-ČSL, ODS a TOP09 koalici
SPOLU a druhou pak vytvořili Piráti
a STAN. Jejich účel je jednoduchý,
převálcovat hnutí ANO 2011 a vytvořit
společnou vládu. Jak se však již nyní
ukazuje, jde o ryze účelová spojenectví,
která se po volbách rozpadnou, každá
strana vytvoří svůj vlastní poslanecký
klub, a tudíž pojedou strany samy na
sebe. Cílem tak je pouze vyřadit z politického boje hnutí ANO. Jinou logiku
v tom nelze hledat a už vůbec ne snahu
o pozitivní změnu pro Českou republiku. Dalším důležitým aspektem

je zachováni levice ve Sněmovně, to
je nyní velmi důležité. V uplynulých
čtyřech letech by bez KSČM nedošlo
k pravidelnému navyšování minimální mzdy, to tlačí firmy ke zvyšování
mezd jejich vlastních zaměstnanců,
valorizaci důchodů, zachování kvality zdravotní péče bez zvyšování naší
spoluúčasti a řady dalších věcí. KSČM
rovněž pomohla samoživitelkám
a samoživitelům s náhradním
výživným. Omezili jsme také
zneužívání přírodního bohatství, a to
převodem nejen ložiska lithia do rukou
státu. Bez skutečné levice, KSČM, dojde při pohledu na programové priority
ANO, SPOLU či Pirátů/STAN nebo
SPD ke zhoršení situace pracujících,
ale i samoživitelek a samoživitelů, rodin
s dětmi a důchodců.“
(pr)

Politické strany a hnutí finalizují své předvolební kampaně, stánky s kandidáty
jednotlivých politických subjektů můžeme nyní denně vidět i na prostějovském
náměstí. V Olomouckém kraji podalo
své kandidátní listiny rovných dvacet
politických subjektů a na kandidátkách
figuruje celkem 378 jmen. Zcela jistě tak
mají voliči z čeho a z koho vybírat.
Favoritem zůstává hnutí ANO 2011, které podle všech dosavadních průzkumů
preferuje největší procento voličů. Zajímavé ale je, že dosavadní průzkumy
se často liší v odhadech, které politické
uskupení získá kolik hlasů. Některé přisuzují „Babišovcům“ 26 procent hlasů,
jiné zase až 32. A to samé se týká i dalších
politických subjektů. Jak je to možné?
Musíme si uvědomit, že volební model
je nejbližší odhad, jak by dopadly volby
v daném čase. Zahrnuje odpovědi respondentů, kteří se chystají volit. Ti jsou
buď rozhodnutí pro konkrétní stranu či
uskupení, nebo váhají mezi více možnostmi. Agentury se liší formou i způsobem dotazování, některé oslovují voliče
osobně, jiné telefonicky nebo on-line.
Velkou váhu pro konečný výsledek voleb představují voliči, kteří v danou chvíli
kolísají mezi více stranami nebo vůbec
nejsou rozhodnutí volit. Například ještě
měsíc před posledními volbami do sně-

vládu ANO 2011 a ČSSD s tichou podporou KSČM. „Už podruhé za sebou
budu volit ANO. Jsem ale v rozpacích,
protože absolutně nejsem schopen odhadnout, s kým Andrej Babiš sestaví vládu. Pokud s SPD a komunisty, tak to mě
velice zklame. Ale s kým jiným? Koalice
Spolu tvrdí, že s Babišem nikdy, to samé
Piráti a Starostové. Nevím, zda povolební situace nedopadne stejně jako vloni
po krajských volbách, kdy vítězné ANO
bylo vyšachováno jinými stranami,“ zamyslel se nad budoucí situací muž, jehož
jsme zastihli u reklamního banneru vládní strany. Jak je v Česku dlouhodobě zvykem, své jméno nám prozradit odmítl...
Podobně rozdělená je společnost i v názoru na osobu budoucího premiéra.
Žádný z 16 nabízených politiků není
podle průzkumu Medianu přijatelný ani
pro polovinu lidí. Největší podporu – 42
procent – vyslovili respondenti současnému premiérovi a předsedovi ANO
Andreji Babišovi. Třetina dotazovaných
by si dovedla představit v čele vlády současnou ministryni financí Alenu SchilZdroj: agentura Median

lerovou (za ANO 2011) a o něco nižší
podporu má ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD. Víc vyhranění jsou lidi
v postoji, koho by si v premiérském křesle
představit nedovedli. Jak vyplývá z výše
uvedeného průzkumu, Vojtěch Filip je
nepřijatelný na pozici premiéra v 69 procentech případů. Tomio Okamura v 68
procentech, Ivan Bartoš v 67 procentech
a Jan Hamáček v 61 procentech případů.
Jak to ale všechno dopadne, uvidíme až
v sobotu 9. října k večeru. Prostějované by se však měli dívat především
na místní adepty, protože jen vyšší
počet regionálních politiků v nejvýkonnějším politickém orgánu má
šanci na výraznější počiny pro zdejší
prostředí. Vysokou šanci na zvolení
mají například Radim Fiala (SPD),
Ladislav Okleštěk, Jaroslav Faltýnek
(OBA ANO 2011), na kroužkování
spoléhá „šestka“ Petr Sokol (SPOLU),
mohlo by se dostat na Ladislava Hynka
(ČSSD) či Ludvíka Šuldu (KSČM),
kteří jsou na krajských kandidátkách
jedničkami.
(mik, pk)

průzkum před volbami do poslanecké sněmovny

movny jich byla více než polovina. Jejich
(ne)aktivita pak ovlivňuje, jak moc se
průzkumy od skutečných výsledků liší
– často i výrazně. Strany, jimž se povede
aktivizovat nerozhodnuté voliče a zejména nevoliče, si pak připisují lepší výsledek
ve volbách.
Otázkou pro mnohé jeho voliče ovšem
zůstává, s kým v případě volebního vítězství sestaví vládu. Lidi si například
nepřejí povolební spolupráci hnutí
ANO s Piráty a Starosty, což naznačil
průzkum agentury Median pro Český
rozhlas. Nepřijatelná je pro skoro 60 procent respondentů. Skeptičtí jsou voliči
i k možné koalici ANO, SPD a KSČM.
Naopak k potenciální spolupráci ANO
a uskupení SPOLU jsou nejtolerantnější.
Jako druhou variantu by brali současnou

PROSTĚJOV Už jen pouhých dvanáct dní nás dělí od okamžiku, kdy
se zavřou volební místnosti a bude tak jasno o tom, kdo se stal vítězem celorepublikově nejsledovanějšího demokratického hlasování.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v termínu od pátku 8. října do soboty 9. října, přičemž lidé v karanténě
mohou hlasovat již ve středu a ve čtvrtek. Jak tyto volby dopadnou?

PROSTĚJOV Sněmovní volby nebudou jen o výběru politických stran.
Důležité také bude, aby bylo zvoleno
co nejvíce kandidátů ze zdejšího regionu. Když se volilo do Poslanecké
sněmovny před čtyřmi roky, scvrkl se
počet prostějovských poslanců. Druhé největší město v Olomouckém
kraji a jeho klíčový okres proto aktuálně v Praze zastupují jen dva poslanci
zvolení za Prostějovsko – Ladislav
Okleštěk za ANO 2011 a Radim Fiala z SPD. K nim se dá přiřadit ještě
rodák Jaroslav Faltýnek (ANO 2011)
kandidující před čtyřmi roky v kraji
Vysočina. Ve sněmovně tak chybí zástupci za všechny ostatní parlamentní
strany, a to jich aktuálně v dolní parlamentní komoře napočítáme dokonce
rekordních devět.
Málo prostějovských poslanců ale znamená, že podpora a hlavně státní finance

Foto: Michal Kadlec
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Každý z nás má samozřejmě jinou oblíbenou stranu. Někdo už je pevně rozhodnutý, komu dát hlas, jiný ještě váhá.
Ať už budete volit kohokoli, nezapomeňte na preferenční hlas pro Prostějovany
z horních míst kandidátky. „Kroužky“
má každý volič čtyři a Prostějovsku moc
nepomůže, když je
využijete pro kandidáty odjinud.
2À=

Máme 4 hlasy

půjdou někam jinak než k nám. Poslanec je totiž takovým vyslancem regionu
v Praze, a když je zastoupení Prostějovska nepočetné, můžeme na to ve výsledku nepěkně doplatit. Klíčové také bude,
aby region měl mezi poslanci své zástupce budoucí vládní koalice. Ta může být
v různých podobách, ale „naše“ zastoupení v ní bude dvojnásob důležité.
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NOVÉ POSLANCE ZVOLÍMe UŽ ZA 12 DNŮ
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Byla to moje chyba...“
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pátým rokem, tak si troufnu říct, že
už vím, jak na to. Vždycky se ale vyskytnou okolnosti, které nikdo nečeká a často se musejí řešit velmi operativně a v časovém presu. Program
připravuji průběžně celý rok. V podstatě se dá říct, že jedny slavnosti
končí a už přemýšlím nad dalšími.“
yy Kdybyste s odstupem jednoho
týdne měla komplexně hodnotit
letošní Hanácké slavnosti, jak jste
s nimi byla spokojena?
„Hodnotit by měli jiní... Prozatím
máme ale jen kladné ohlasy. Program byl nabitý, návštěvníků téměř
rekordní počet, stánkaři spokojeni
s tržbou, počasí také vyšlo. Co víc si
přát? Jsem také velmi ráda, že jsme
mohli v odpoledním hanáckém

pásmu vidět tolik souborů. Nebyla
to samozřejmost, protože většina
z nich se dlouho kvůli koronaviru
nemohla scházet a trénovat.“
yy Co se vám osobně nejvíce líbilo a co vás nadchlo?
„Vzhledem k tomu, že jsem program
sama tvořila, měla jsem představu,
jak to bude vypadat. Za sebe ale musím říct, že jsem měla husí kůži při
některých písních Nezmarů. Také
mě velmi potěšila Petra Černocká,
která byla báječná nejen po pěvecké
a hudební stránce, ale i po té lidské.
Je to velmi temperamentní, šarmantní a milá dáma.“
yy Bylo něco, s čím jste naopak
spokojena nebyla a co byste chtěla
do příštích Hanáckých slavností
vyladit?
„Stále ladíme hodový jarmark, kde
je pořád co vylepšovat. Řešit stánkový prodej je z mnoha aspektů velmi
náročná a nevděčná práce. Vůbec to
kolegovi Jardovi Šimkovi, který má
stánky na starost, nezávidím.“

yy Jak se vám zamlouvalo rozmístění stánků na všech třech centrálních náměstích?
„Zopakovali jsme si schéma rozmístění z loňského roku, kdy jsme se
snažili zamezit přílišnému shlukování davů. Ohlasy byly letos pozitivní
jak od prodejců, tak od veřejnosti.“
yy Letos bohužel nedorazila oblíbená ikona Hanáckých slavností
Marie Pachtová. Jak moc vám chyběla?
„Tetička k hodům skutečně patří
a věřte mi, že tam s námi byla, i když jí
zdravotní stav nedovolil dorazit osobně. Všichni na ni vzpomínali, soubor
Klebetníček jí věnoval svoje vystoupení a poslali jsme jí krásné perníkové
srdce. Čas bohužel nezastavíme, Marie Pachtová se v příštím roce dožije
už požehnaných devadesátin.“

kluubu

yy Jste spokojena s návštěvností letošních hodů?
„Osobně jsem velmi spokojena, z mého pohledu z pódia
bych řekla, že návštěvnost byla
jedna z nejvyšších za posledních několik let.“
yy Máte už v hlavě přípravu
Hanáckých slavností v příštím roce?
„Samozřejmě už uvažuji,
jak by mohl ten jubilejní
čtyřicátý ročník vypadat
a jak dobře dramaturgicky
odlišit program hodů od
ostatního programu například Prostějovského
léta. Čeká nás totiž celkově velmi kulturně nabitý
rok 2022. Určitě se mají
všichni na co těšit.“
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PROSTĚJOV Prostějovské nedělní ráno 12. září se neslo v režii Dechové hudby Bludověnka. Návštěvníci hodů se po půl deváté pomalu
scházeli a dechovka pohladila na duši nejednoho diváka. Kapela, která
má 13 muzikantů přijela až z Bludova u Šumperka. A že na ni spěchali
přímo milovníci dechové hudby, není asi třeba zdůrazňovat.

$NWFQX÷PMCXÊVCNCRTXPÊP¾XwV÷XPÊM[RTQUV÷LQXUMÚEJJQFč

BYLI JSME
U TOHO

„Moc jsme se těšili, Bludověnku
máme rádi. Na hody se těšíme každý rok, jsme příznivci dechovky.
Podle nás je tohle ta kultura, která
by se měla udržovat. Tato hudba se
dá poslouchat a dá se na dechovku
i tancovat. Takového programu by
mělo být více. Nesmíme totiž ztratit českou kulturu,“ komentovali
dění manželé.
Návštěvníci hodů byli zkrátka velmi
spokojeni. „Šly jsme kolem, tak jsme
se na chvíli zastavily, abychom si Bludověnku poslechly. Musíme uznat,
že hraje velmi pěkně,“ podělila se
o dojmy posluchačka Alice.
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lic na Hané. O diváctvo opět nouze
nebyla. „Jsem tu s dcerkou a vystoupení je velmi pěkné. Líbí se nám tu,
děti jsou velmi šikovné,“ komentoval
tatínek Karel.
„Jela jsem ze hřbitova a zastavila jsem
se tady na náměstí. Mám hanácké
slavnosti ráda a je milé vidět děti
v krojích. Byla jsem se se snachou
podívat i večer předtím na koncert,“
sdělila Večerníku Věra Huberová.
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PROSTĚJOV Nedělní dopoledne prostějovských hodů pokračovalo ve folklorním duchu.
Před desátou hodinou vystřídaly Bludověnku děti. Na pódiu
se představilo několik dětských
folklorních souborů.
Diváci mohli pozorovat dětské sólo
souboru Klebetníček z Vyškova, po
němž následoval Dětský hanácký
soubor písní a tanců Klásek z Kra-
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PROSTĚJOV V rámci sobotního programu Prostějovských hanáckých slavností vystoupil na náměstí T. G. Masaryka i mužský sbor Rovina z Olomouce
a okolí. Před radnicí tak zazněly vybrané
hanácké písně ze sbírek Františka Sušila,
Jana Poláčka nebo Františka Bartoše.
Tematicky se jednalo o skladby vojenské,
milostné, náboženské či svatební. Mužský
sbor zahrál také na gajdy (dudy). Zazněly
písně o Prostějově i Olomouci, a to se milovníkům hanácké hudby líbilo. „Je to paráda.
Jsme tu každý rok a máme folklor rádi. Ještě
přijdeme zítra na odpolední program,“ radostně říkali manželé Tunkrovi.
I kolemjdoucím se hudba líbila. „Přišla jsem
se podívat na koncert, když jsem šla okolo.
Dívala jsem se hlavně po stáncích. Hanácký
mužský sbor se mi ale líbí. Znám Rovinu
z dřívějších dob. Folklorem se zabývám už
spoustu let, jsem opravdu spokojená,“ neskrývala Marta, jedna z návštěvnic.
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yy Jak moc bylo náročné připravit
kompletní program Hanáckých
slavností? Kdy jste vůbec začali
program hodů dávat dohromady?
„Hanácké slavnosti jsou dvoudenní
festival, což vyžaduje, aby na sebe
jednotlivé části programu plynule
navazovaly a všechno do sebe dobře
zapadalo. Je to vlastně taková stavebnice. Zapadat to musí jak časově, tak
dramaturgicky. Festival připravuji už

Michal
KADLEC

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROST
TĚJOV
V Kompletní program devětatřicátých Hanáckých
slavností v Prostějově ležel na bedrech Kulturního klubu Duha.
Jeho vedoucí Pavla Vašková (na snímku) je s úrovní i návštěvností
hodů v Prostějově nadmíru spokojena, což po skočení dala zřetelně najevo. Stejně jako mnohé účastníky slavností i ji mrzí neúčast
„tetičky“ Marie Pachtové. V hlavě už přitom má scénář na příští rok

„Program Hanáckých slavností byla jakási stavebnice,“
oâ[ÇØíãØÍØâæí[£

yy Když jste tedy doma, které místo
v Prostějově nebo ve zdejším regionu máte nejradši a často ho navštěvujete?
„Velice rád s přítelkyní a jejím synem
anebo i sám jezdím na kole po cyklostezce v lesoparku Hloučela až na
plumlovskou přehradu. To je pro
mě báječný relax. Často jezdíme i do
Kostelce na Hané. Takže jízda na kole
a pobyt v přírodě. Rádi chodíme také
na houby. Vyloženě svá oblíbená místa
nemám, ale nejčastěji jedeme do okolí
Protivanova. Sbírám všechno, nejčastěji hřiby, babky, kozáky, nejvíce potěší pěkný pravák. A co z nich dělám?
Nejraději mám polévku a hodně dávám houby pod maso. To je lahůdka.“
(usměje se)
yy V průběhu posledních čtyř let
bylo o vás hodně slyšet zejména
kvůli celostátním kauzám. Začněme
popořádku, nedávno vůči vám bylo
zastaveno trestní řízení v případě
Čapího hnízda. Ulevilo se?
„Když jsem před několika lety vůbec
poprvé viděl policejní obvinění, na základě kterého mě i pana Babiše chtěla
policie vydat a zbavit nás poslanecké
imunity, četl jsem ho jednou, dvakrát
a potřetí. A vůbec jsem to nechápal.
Ten příběh, který v obvinění policista
popsal, se prostě nestal! Onen policista mě vinil, že jsem pomáhal spáchat
dotační podvod tím, jak jsem bez výběrového řízení prodal akcie nepotřebné
společnosti dětem Andreje Babiše.
A když jsem byl pouze jednou jedinkrát
na výslechu, říkal jsem vyšetřovateli, že
jsme sice prodávali akcie nepotřebné
společnosti, ale soukromé společnosti.
A tam se přece žádné výběrové řízení
dělat nemusí. Přesto jsme si udělali
znalecký posudek a akcie jsme prodali
se ziskem. Čili nad cenu znaleckého
posudku, čímž jsme se chovali s péčí
řádného hospodáře. Policista ale neustále zpochybňoval, že smlouva na prodej akcií je fiktivní a účelová. Řekl jsem
mu, ať si tedy vybere. Buď je smlouva
fiktivní a tím pádem neexistuje. Nebo
je účelová. A ano, účelem přece bylo
vydělat peníze. Ty jsme vydělali. Fiktivní tato smlouva rozhodně není, existuje
notářský zápis a akcie byly v pořádku uhrazeny převodem z účtu. Jestli
v tomto někdo spatřuje trestný čin, tak
to tedy sorry! Státní zástupce nakonec
uznal, že je to nesmysl a obvinění mé
osoby stáhl. Nicméně dva roky o mně
psaly noviny, že jsem mafián, zločinec,
kmotr a další urážky. Nepříjemné pro
mě, pro rodinu. Lidé mi nadávali na
ulici a přitom se nestalo vůbec nic. Dodnes není celá kauza uzavřena a už se to
táhne mnoho let...“
yy Celou dobu říkáte, že Čapí hnízdo je uměle vyvolaná kauza. Trváte
na tom i dnes?
„Samozřejmě je to celé jeden velký nesmysl! Ale hlavně si položme otázku,
Čapí hnízdo jako multifunkční objekt
sloužící veřejnosti, stálo zhruba jednu
miliardu korun. Stálo by tedy panu
Babišovi za to páchat dotační podvod
za padesát milionů korun? To je jen
pět procent z celkové ceny! Navíc tato
dotace byla vrácena už v době, kdy celá
kauza začala. Nechápu...“
yy V říjnu loňského roku jste byl
novináři z Blesku přistižen s panem
Prymulou v nočních hodinách při
jednání v restauraci na Vyšehradě,
přičemž jste nedodržovali tehdy
platná protiepidemická opatření.
Svoji chybu jste uznal a rezignoval
na post prvního místopředsedy
ANO. Jak se na tuto věc díváte s ročním odstupem?
„Měli jsme tehdy ve sněmovně projednávat příjem lékařů – vojáků
z USA v rámci pomoci České republice v době koronavirové pandemie.
Já jsem o tom nevěděl vůbec nic a tak
jsem sháněl pana Prymulu, aby mi to
vysvětlil. Honil jsem ho celý den a nemohl ho zastihnout. Napsal jsem mu,
zda by byl ochoten se na toto téma
setkat alespoň večer v salónku nad
uzavřenou restaurací na Vyšehradě.
Tehdejší ministr zdravotnictví souhlasil a tak jsme se tam potkali, načež
z toho vznikla obrovská aféra. Za mě
říkám, ano, byla to chyba. Když si kladu otázku, zda bych to udělal znovu,
tak neudělal! Ale tenkrát mě vůbec nenapadlo, že porušuji nějaká pravidla,
která ostatně začala platit až několik
hodin po našem setkání. Dostal jsem
s Prymulou pokutu od hygienické stanice ve výši tří tisíc korun za to, že jsme
před restaurací neměli nasazené roušky a byli jsme k sobě blíž než dva metry. To je celý závěr. Samozřejmě pana
Prymulu to stálo post ministra a mě
funkci místopředsedy hnutí ANO
2011... Je to pro mě velké poučení,
přestože jsem covidová pravidla bral
vždycky s velkým respektem a plnil
jsem je. Ale ten Vyšehrad jsem prostě
posral!“
yy Byla tedy podle vás následná aféra kolem tohoto případu adekvátní?
Vždyť v tu dobu většina lidí venku
roušky nebo respirátory nenosila...
„Na nás politiky se každý zaměřuje
a dívá mnohem pozorněji. Tak to prostě je. Když jdete do politiky, musíte
se vysvléct úplné do naha. Já jsem na
to zvyklý už z Prostějova, kde jsem byl
radním pětadvacet let. Jestli to bylo
adekvátní? V té době vláda připravovala nová restriktivní opatření proti
covidu, a když se pak dva politici objeví
venku bez roušek, je to jako pěst na oko.
Opakuji, byla to chyba.“
yy V živé paměti i vašich voličů je
nejnovější kauza z jara letošního
roku okolo vašeho diáře, který novinářům zřejmě předala vaše bývalá žena. V diáři jsou vámi napsané
podrobnosti o vašich obchodních
jednáních, mnohé vaše byznysové
vazby a také podrobnosti o rozdělování veřejných zakázek. Zveřejnění
vašich poznámek bylo pro vás asi
hodně husté sousto, že?
„To máte těžké. Když vám někdo ukradne osobní diář a vlastní poznámky, pak
to prodá nebo předá novinářům, to je
věc, se kterou nepočítáte. Na druhé
straně záležitost šetří policie a já sám
jsem vyzval orgány činné v trestním řízení, aby se tím zabývaly. Tím pádem já
bych teď nechtěl tuto kauzu konkrétně
komentovat, abych vyšetřování nějak
neohrozil. Pro mě osobně je celá tato
záležitost lidsky velice nepříjemná.“
yy Letos se v médiích také propíral
váš i Babišův střet zájmů. Kdo podle
vás vůbec tyto kauzy vyvolává a je cílem vás pouze očernit?
„Hnutí ANO 2011 je pro část politického spektra v naší zemi prostě nechtěné.
Když politici i média od začátku útočí na Andreje Babiše v záležitostech

Státní bezpečnosti, dluhopisů, Čapího
hnízda nebo střetu zájmů, nějak jim to
nefunguje. ANO totiž po těchto vyvolaných kauzách vždy vyhrálo všechny
volby. Takže ta špína házená na premiéra nefunguje a tak se logicky zaměřují
na ‚dvojku‘ v našem hnutí, kterou jsem
byl já. Trefovali se tedy do mě kvůli
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a předhazovali mi, že stát
kvůli mně bude vracet dvacet milionů
korun. Já jsem byl přesto v tajné volbě
zvolen poslanci do dozorčí rady SZIF.
Novináři pak přišli s tím, že když jsem
pracoval v Agrofertu, nemůžu být
v tomto důležitém orgánu SZIF, prý je
to střet zájmů. Já jsem tedy odstoupil,
ale dodnes tam sedí kolegové poslanci.
Požádal jsem, aby Evropská komise pro
zemědělství celou záležitost prošetřila
a vydala jasné stanovisko. Stalo se, a ze
šetření Evropské komise vyplynulo, že
v žádném střetu zájmů nejsem a peníze
se vracet nebudou. Ale půl roku se psalo, že kvůli Faltýnkovi se budou vracet
peníze. Další nesmysl!“
yy Hodně probírané bylo také vaše
údajné pletení se do výběrového řízení na provozování mýtného systému. O co vlastně šlo?
„Řeknu to velice stručně. Před mnoha
lety v roce 2006 vybrala vláda ODS,
KDU-ČSL a TOP 09 provozovatele
mýtného systému v naší zemi společnost Kapsch. Uzavřela s ní smlouvu na
deset let za dvě miliardy korun ročně
z toho, co se na mýtném vybere. Když
jsme my s hnutím ANO 2011 přišli
v roce 2014 do vlády, zjistili jsme, že
smlouva je sestavena tak blbě, že nejde vypovědět. Takže jsme začali jednat tak, aby po deseti letech smlouva
skončila a bylo vyhlášeno nové transparentní výběrové řízení na nového
provozovatele. Tehdy se nám podařilo
přesvědčit Kapsch, že sníží cenu o půl
miliardy korun ročně po dobu tří let.
Během těchto tří let se připravilo nové
řízení a my jsme daňovým poplatníkům ušetřili půldruhé miliardy korun!
Nové výběrové řízení pak vyhrála firma
SkyToll s nabídkou o jednu miliardu
nižší ročně než se platilo Kapschi. Takže za deset let je pro státní pokladnu
ušetřeno rovných deset miliard!“
yy A jaká byla teda vaše role?
„Můj obrovský ‚průšvih´ v této záležitosti je, že jsem tomu napomohl. Když
se blížil konec sporu se společností
Kapsch, její zástupci původně blokovali
nové výběrové řízení a vznikaly tak vzájemné půtky s ministerstvem. Náměstek
ministra dopravy Kopřiva mě v tu chvíli
požádal o pomoc a intervenci, aby Úřad
na ochranu hospodářské soutěže v této
věci rychle rozhodl a mohla se rychle
uzavřít smlouva s novým vítězem. Já
jsem se tedy setkal s panem Rafajem, což
zjistila policie, protože ho odposlouchávala. Následně se objevilo v novinách
palcovými titulky, že je to skandál, protože jsem panu Rafajovi řekl, ať udělá to,
co chce Kapsch. I tato společnost chtěla
po úřadu, aby rychle rozhodl a ukončily
se tak dlouhé tahanice. Já jsem jen panu
Rafajovi řekl, aby úřad rozhodl rychle,
že to chce i Kapsch, aby stát mohl uzavřít novou smlouvu s vítězem konkurzu. A úřad opravdu rychle rozhodl. To
je celá tato kauza. Takže to, co novináři
napsali, bylo vytržené z kontextu tak,
aby to vypadalo jako ovlivňování... Ale
k ničemu takovému nedošlo.“

Foto: internet

DRUHÝ DÍL
EXKLUZIVNÍHO
ROZHOVORU NAJDETE
V PŘEDVOLEBNÍM SERVISU,
KTERÝ BUDE SOUČÁSTÍ
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU

hala slouží sportovcům, školám a široké veřejnosti. Nestydím se za to, že
jsem ve sněmovně pronesl svůj názor.
Jde o dobrou věc a projekt si dotaci
zaslouží. Jestli tohle je považováno za
lobbing, tak prosím...“
yy Zeptám se takto, stojí vám to
všechno za to?
„Během uplynulých let se víceméně
jen potvrdilo, že v politice to skutečně
nefunguje jako v byznysu. V této sféře
bohužel neplatí dohody podáním ruky.
V podnikání koupíte firmu za miliardy
korun a domluvíte se na tom tak, že si
právě stisknete ruku. Politika je ale svět
podrazů, závisti, nenávisti. Je to obrovská životní zkušenost. Často se ptám,
jestli mi za to stojí permanentně si nechat srát na hlavu? Ale pak si říkáte, že
přece se nechceme tak lehce vzdát!“

JAROSLAV FALTÝNEK

vizitka

ukázalo v Brně, kde běží soud s panem
Švachulou a dalšími. Nevím nic bližšího o tom, co se dělo na brněnském magistrátu. Nicméně vedení hnutí ANO
rozpustilo celou tamní organizaci a začalo s jejím budováním úplně znovu.
Já už jsem ale teď jen řadovým členem
hnutí ANO, takže těmto záležitostem
se již nevěnuji.“
yy V nedávné době vás média také
vtáhla do financování výstavby Národního sportovního centra v Prostějově a vašeho napojení na pana
Černoška. Jak to tedy bylo s dotací
na NSC?
„Pana Černoška znám už čtyřicet let,
poměrně dlouho byl mým sousedem
a mohu říct, že jsme kamarádi. Za
to, co dokázal ve sportu, a nejenom
v tenise, já před ním smekám. Když
v Prostějově vznikla myšlenka postavit novou sportovní halu, tak já
jako Prostějovák jsem tuto myšlenku
stoprocentně podporoval. Jednání
o výstavbě probíhala i na vládě, protože podobných žádostí o dotaci na
vybudování Národních sportovních
center bylo v republice několik. A já
jsem rád, že se jedno takové nakonec
podařilo prosadit i do Prostějova a že
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✓ narodil se 28. dubna v Prostějově
✓ právě v tomto městě strávil celé dětství a chodil na základní školu i gymnázium
✓ po gymnáziu nastoupil na VŠ zemědělskou (nyní Mendelova univerzita),
Agronomická fakulta
✓ ještě během studií uzavřel smlouvu se Zemědělským družstvem Lešany a hned
po promoci v roce 1984 tam také nastoupil a pět let pracoval jako s
pecialista na výživu a ochranu rostlin
✓ v roce 1989 nastoupil na Okresní zemědělskou správu a po revoluci se stal ředitelem Agrární komory Prostějov
✓ v roce 1995 se stal manažerem Obchodních sladoven Prostějov
✓ nabídku na přechod do Agrofertu dostal v roce 2000, kdy se řešil konkurs Obchodních sladoven Prostějov
v rámci skupiny Tchecomalt Group
✓ v Agrofertu jsem se stal šéfem zemědělské divize a akvizic s působností po ČR a Slovensku, pomáhal také
budovat zemědělsko-potravinářskou část Agrofertu
✓ pracovní pozice v koncernu opustil poté, co se stal v roce 2013 poslancem
✓ o politiku se začal zajímat hned po revoluci, důvodem bylo zvýšení kvality zemědělství,
spoluzakládal Zemědělskou stranu
✓ v roce 1994 se stal zastupitelem města Prostějov
✓ po sloučení Zemědělské strany s Liberálně-sociální unií (LSU) v zastupitelstvu pokračoval,
po zániku LSU v polovině 90. let vstoupil do ČSSD a od té doby až do roku 2012 za sociální demokraty
byl vždy zvolen do zastupitelstva města Prostějov
✓ za ČSSD byl také v letech 2008 až 2012 krajským zastupitelem v Olomouci
✓ v prostějovském zastupitelstvu skončil až v roce 2018, přestože byl preferenčními hlasy voličů posunut
z 12. místa až na 3., ale z časové vytíženosti mandát po 24 letech přepustil
✓ v roce 2011 spoluzakládal na základě dohody s Andrejem Babišem společně s Richardem Brabcem,
Věrou Jourovou, Janem Volným a dalšími lidmi hnutí ANO 2011
✓ po volbách v roce 2013 se stal poslancem
✓ hnutí ANO 2011 vstoupilo do vládní koalice s ČSSD a KDU-ČSL
✓ nastoupil na místo předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO a předsedy Zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
✓ v roce 2015 se stal 1. místopředsedou hnutí ANO 2011
✓ v roce 2017 hnutí ANO 2011 obhájilo vítězství ve volbách a pokračuje tak Faltýnkovo působení v
parlamentních pozicích, nečekaně kandidoval v kraji Vysočině
✓ 23. října 2020 rezignoval po kauze „Vyčehrad“ na post 1. místopředsedy hnutí ANO 2011
✓ v letošních volbách kandiduje za hnutí ANO 2011 na druhém místě v Olomouckém kraji
✓ jeho velkým koníčkem je malování, od dětství chodil na LŠU v Prostějově a začal malovat pod
vedením profesora Vály
✓ maluje od té doby celý život, po většinu té doby technikou enkaustika, což je malování voskem,
v posledních letech přešel na akryl na plátně
✓ asi tisícovka jeho obrazů už je mezi lidmi, měl také 15 výstav
✓ dalším koníčkem jsou bonsaje, kterým se začala věnovat již v devadesátých letech minulého století
✓ je rozvedený (dlouhodobě žije s přítelkyní Martinou), má dva syny – Jiřího a Jaroslava
zajímavost: na gymnáziu hrál ve studentské kapele na basovou kytaru a dodnes si dle svých slov zabrnká,
má sólovku i basu

yy Byl jste ohledné této věci vypovídat na policii?
„Ano, jednou. A policie po mém výslechu celou záležitost odložila. Ale to už
nikdo nenapsal! Tím celá kauza skončila, ale Faltýnek má od té doby na čele
razítko zločinec...“
yy Dotýká se vás nějak tato kauza
ještě dnes?
„Je to pro mě obrovská životní zkušenost. Už prostě neřeším a nepletu se
do věcí, které se bezprostředně netýkají
jednání sněmovny. Jako za místopředsedou hnutí ANO za mnou chodila
spousta lidí, kteří chtěli s různými věcmi pomoci, ať někam zavolám, něco
zjistím a podobně. Já jsem si všechno
poznamenal, a buďto jsem to řešil,
nebo neřešil. Mám pověst člověka, který se setká s každým, kdo o to požádá.
Ať už to bylo v Prostějově, Praze nebo
v Jihlavě. A já si myslím, že politik je
tu od toho, aby se setkával s lidmi z regionu, za který byl zvolen, poslouchal
jejich názory a řešil jejich problémy
a přání.“
yy Je tady ale ještě jedna nepříjemnost, brněnská kauza STOKA...
„Od vzniku hnutí ANO 2011 jsem
měl za úkol vybudovat po celé republice stranickou strukturu a ve všech
městech včetně Brna místní buňky.
A nezabráníte tomu, aby do našeho
hnutí vstoupili lidé, kteří se nakonec
ukáží jako velký problém. To se přesně

„Ten Vyšehrad jsem prostě posral!
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s místními zemědělci komunikoval
mnoho let a všechny klíčové podnikatele v tomto oboru znám. A ti mě ve
volbách podpořili. Ten důvod mého
přesunu je tedy prostý, dostal jsem to za
úkol, který jsem splnil.“ (úsměv)
yy Neobával jste se ale toho, že ve
své domovině tak trochu ztratíte
půdu pod nohama?
„Určitě jsem se toho obával. To víte,
že po třiceti letech, které člověk prožije v komunální politice v Prostějově
a jedno volební období jako poslanec
za Olomoucký kraj, jsem tak úkol v podobě přesunutí se na Vysočinu přijímal
velice těžce. Ale protože pro pana Babiše pracuji už více jak dvacet let, jsem
zvyklý od svého šéfa úkoly přijímat
a plnit.“
yy Někteří voliči ANO 2011 v Olomouckém kraji to ale tehdy brali
i jako určitou zradu. Neměl jste před
čtyřmi lety z toho špatný pocit i kvůli nim?
„Ano, měl jsem z toho špatný pocit.
Známí a kamarádi mě v Prostějově zastavovali na ulici a máte pravdu, že to
brali do určité míry jako zradu, že jsem
odešel ze svého rodného města kandidovat na Vysočinu. Ale jak říkám, úkoly
se musí plnit.“ (pousměje se)
yy Jak vás naopak přijali na Vysočině? Přece jen jste byl pro tamní voliče „cizí“ člověk.
„To máte také pravdu, byl jsem pro ně
ze začátku cizák dosazený centrálou
hnutí ANO 2011... Tehdy ale byla
situace trošku jiná. Pomohli mi moji
kolegové-zemědělci, navíc jak už jsem
zmínil, z kandidátky na poslední chvíli
vypadl pan Pilný a bylo třeba jednat.
Takže zdejší lidé mě přijali vlídně,
okamžitě pocítili, že jsem jim přišel
pomoct. Za následující čtyři roky se ovšem situace vyvinula jinak a logicky se
celá změnila. Hnutí se vyvíjí, vyrostly
v něm nové osobnosti. A tak když jsem
se ptal, jestli by byl zájem o to, abych
i do těchto voleb vedl kandidátku hnutí ANO na Vysočině, bylo mi řečeno,
že zájem není. To následně potvrdil
i tamní sněm. Vytýkali mi hlavně fakt,
že jsem do regionu moc nejezdil. A to
je pravda. Většinu jednání týkajících se
o Vysočině jsem vedl v Praze, což logicky spoustu lidí muselo štvát. Argumen-
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yy Jako prostějovský rodák jste v posledních čtyřech letech tak trochu
Prostějovanům sešel z očí. V roce
2017 jste totiž do Poslanecké sněmovny kandidoval v kraji Vysočina.
Můžete vysvětlit, proč jste se o hlasy
voličů tenkrát ucházel v cizím kraji?
„Rád. Před čtyřmi lety měl na Vysočině
jako lídr hnutí ANO 2011 kandidovat
Ivan Pilný. Ten však na poslední chvíli
odstoupil a předseda Andrej Babiš mě
požádal, zda bych oním lídrem kandidátky na Vysočině nebyl já. Jde totiž
o zemědělský region, a jak každý ví,
já v tomto oboru působím celý život.
Proto jsem tento úkol od předsedy
Babiše přijal a dopadlo to tak, že jsme
ve volbách zvítězili. Dostal jsem nejvíce preferenčních hlasů i proto, že jsem

Petr KOZÁK
a Micha KADLEC

pro Večerník

V rámci exkluzivního
interview

PROSTĚJOV Nejzkušenější prostějovský politik Jaroslav Faltýnek
(ANO 2011) se vrací domů. Přesněji
řečeno, v blížících se parlamentních
volbách už nekandiduje na Vysočině, ale v rodném Olomouckém kraji. Na zdejší kandidátní listině kryje
záda lídrovi Ladislavu Oklešťkovi.
Večerníku se podařilo získat obsáhlou zpověď tohoto muže, který v minulých měsících plnil stránky všech
celostátních médií. A přestože dlouholetý poslanec má s médii v poslední době jen samé špatné zkušenosti,
pro nejčtenější regionální periodikum velice upřímně popsal své pocity nejen z neblahých kauz, které ho
v poslední době provázely. Upřímně
promluvil také o svém vztahu k Andreji Babišovi, podrazech v politice
a rovněž o svém soukromí a největší
životní zálibě. Co nenajdete zde, dočtete se již v příštím čísle, kdy vyjde
druhá část tohoto unikátního rozhovoru.

Faltýnek
se vrací
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toval jsem vždy tím, že jsem měl po
celé čtyři roky povinnosti prosazovat
menšinové vládě zákony. Pro ně jsem
často usilovně hledal přízeň, jelikož
komunisté nás ne vždy podporovali.
Musel jsem tomu věnovat opravdu
spoustu času. A druhým již zmíněným
argumentem bylo, že od roku 2017
‚vyrostli‘ na Vysočině jejich vlastní kandidáti. Například Martin Kukla, mladý
a schopný politik. Prostě a jednoduše
vše dopadlo tak, že nyní kandiduji opět
v Olomouckém kraji.“
yy Kde vlastně máte nyní trvalé bydliště?
„Už patnáct let mám v Prostějově
postavený dům v blízkosti lesoparku
Hloučela, kde mám i trvalé bydliště.
A přestože kvůli práci v Parlamentu
ČR žiji většinou v Praze, s partnerkou
se na víkendy rádi vracíme do Prostějova. Praha je Praha, ale doma je doma.“
(usměje se)
yy Jak tedy vypadal váš běžný pracovní týden během uplynulého volebního období? Pendlování mezi
Prahou, Vysočinou a Prostějovem
asi nebylo zrovna jednoduché, že?
„V důsledku toho, že jsem měl zodpovědnost za to, aby menšinovou vládou
procházely zákony ve sněmovně, trávil
jsem v Praze opravdu drtivou většinu
času. S výjimkou některých pondělků,
kdy jsem si plnil úkoly ve své poslanecké kanceláři v Jihlavě. Jsem zvyklý ještě
z dob, kdy jsem pracoval v Agrofertu,
v Obchodních sladovnách v Prostějově
nebo v Zemědělském družstvu v Lešanech, vstávat hodně brzy. Každý den
jsem byl ve sněmovně už před sedmou
hodinou ranní a většinou, jak mi říkal
vrátný, jako vůbec první ze všech. Celý
den jsem pak trávil v budově, jelikož
jsem působil jako předseda poslaneckého klubu hnutí ANO a také v zemědělském výboru. Potkával jsem se s lidmi, kteří něco potřebovali. S ministry,
kolegy z opozice i jiných parlamentních
výborů. Není žádná pravda, že jsem se
choval jako ‚kmotr´, jak mě nazvala
některá média, ale faktem je, že jsem
spoustu věcí řídil po dohodě s premiérem Babišem nebo předsedou
Poslanecké sněmovny Vondráčkem.
Když totiž disponujete v parlamentu
pouze osmasedmdesáti hlasy, musíte

se hodně otáčet, abyste pro
schválení daných zákonů vyjednali ve sněmovně většinovou podporu. A to
byla moje práce, což nepopírám.
Věnoval jsem tomu většinu svého
času, a proto nezazlívám kolegům
z Vysočiny jejich kritiku, že jsem do
tohoto regionu málo jezdil.“
yy Hovořil jste o tom, že jste
s přítelkyní jezdil na
víkendy domů
do Pro-



Foto: archiv J. Faltýnka

stějova. Kolik těch volných víkendů
člověk jako vy má?
„Víte, já jsem nikdy neměl ambice na
funkci nějakého ministra nebo významnější post ve sněmovně. Ministři či další
vysocí funkcionáři se totiž musí naplno
věnovat své práci a reprezentovat také
o víkendech. Já jsem se vždycky snažil
volné dny věnovat rodině, malování nebo
pěstování bonsaí. V posledním období
jsem si tak soboty a neděle vyhrazoval
pro tyto životní hodnoty, to se přiznávám. Samozřejmě mně to spousta lidí
vyčítala. Říkal jsem jim ale, že jsem přes
týden každý den od sedmi hodin ráno do
pozdního večera ve sněmovně, tak ať
o víkendu makají také
oni.“ (směje se)

Politika je svět podrazů, závisti a nenávisti.
Ale je to obrovská životní zkušenost. Často
se ptám, jestli mi za to stojí permanentně
si nechat srát na hlavu? Ale pak si řeknu,
že přece se nechceme tak lehce vzdát?!

Jaroslav Faltýnek bez zábran o kauzách,
podrazech v politice i svých zálibách

„Ten Vyšehrad jsem
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pokud bychom do dražby šli, vyžadovalo by
to následné investice minimálně do statiky
objektu. Problém vězel i v tom, že majitelka
druhé poloviny domu nejeví zájem o komunikaci,“ nastínil vzniklou situaci Obrusník.
Zastupitelé se nakonec rozhodli od koupě odstoupit. „Převládl názor se dražby neúčastnit

a sledovat její výsledek,“ uvedl starosta.
A jak to celé dopadlo? Polovina domu byla
nakonec vydražena za bezmála milion korun.
„Vzhledem k této ceně věřím, že to koupil někdo, kdo s tím bude mít seriózní zájem. Zatím
však nevíme, kdo to je,“ komentoval výsledek
konický starosta, který si dobře uvědomuje,
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Foto: Martin Zaoral

že v možnostech žádného města ani obce není
vykupovat všechny zchátralé nemovitosti, které se nabízí k prodeji. „Problém je na úrovni
státu, který by měl lidem garantovat právo na
solidní bydlení. Obávám se však, že legislativa
v současnosti směřuje spíše opačným směrem,“ posteskl si Michal Obrusník.
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Foto: Facebook

LIPOVÁ Nepěkný zážitek mají
za sebou v Lipové. Minulé úterý
se jim totiž za obcí začal do nebe
zvedat hnědošedý kouř. Jeho původcem byl požár stohu slámy,
k němuž došlo v areálu zemědělského družstva, na jihozápadním
cípu obce. S „červeným kohoutem“ nakonec přijelo bojovat
hned několik jednotek hasičů.
„Jednalo se o požár samostatně stojícího stohu v zemědělském areálu
v Lipové, hořel stoh v celém rozsahu. Na místě jsme měli čtyři jednotky hasičů. Chránili jsme okolí,

aby se požár nerozšířil, zřízeno bylo
čerpací stanoviště na místním rybníku,“ popsala událost Lucie Balážová, mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Příčina požáru zatím jasná není.
Hasiči dosud nevyloučili ani
úmyslné zapálení. „Příčinu vyšetřujeme. Škoda je předběžně odhadnuta na dvě stě tisíc korun,“ dodala
Balážová k zásahu, na němž se podíleli dobrovolní hasiči z Brodku
u Konice, Lipové a Protivanova
spolu s profesionální jednotkou
z Konice.
(sob)

Hasièi se prali s SRçiUHP sena
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Polovina domu stojícího ve Vrchlického
ulici naproti objektu bývalého soudu a nyní
domova seniorů šla do dražby už poněkolikáté. Nejnižší podání bylo tentokrát 290 000
korun. Užší vedení města uvažovalo, že se do
dražby zapojí.
„Rada města doporučovala zastupitelstvu schválit koupi nemovitosti. Tím bychom zabránili, aby s ní mohli spekulovat
obchodníci s chudobou. Navíc se jedná
o výbornou lokalitu v klidné části města
a pozemek je zasíťovaný,“ odůvodnil zájem
vedení Konice její starosta Michal Obrusník.
Na zastupitelstvu se kolem celé věci ovšem
zvedla rozsáhlá diskuse. „Bylo nám jasné, že

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
zpravodajství

KONICE Kdysi to býval pěkný dům na
atraktivním místě. Nyní je ovšem řádně
zchátralý a jeho polovina kvůli dluhům
majitele skončila v dražbě. Kdo a za jakým účelem část takové nemovitosti
koupí? A nemělo by do celé věci vstoupit město, aby mimo jiné zabránilo
možnému dovozu nepracujících nájemníků? I o tom se horečně debatovalo na jednání konického zastupitelstva.

Zastupitelé myšlenku zamítli, budou sledovat, jak se situace vyvine
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Byla
to moje chyba...“ 
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Hradčany (mls) – Zažít kulturní dědictví lidstva budou moci
všichni návštěvníci už na šestém
ročníku sokolnického setkání,
které se bude konat v sobotu 2. října od 8:30 hodin na hřišti v Hradčanech. Účastníci se zahájení na
hřišti projdou přírodou a prožijí
nevšední lov s dravými ptáky. Akci
pořádají sokolníci ze spolku Dotkni se křídel a myslivci z Kobeřic.
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Kostelec na Hané (mls) – Chodník u hřbitova v Kostelci na Hané
je hotový. Tím to ovšem nekončí,
následovat by měla druhá etapa.
„V příštím roce bychom rádi pokračovali ve výstavbě chodníku
v Palackého ulici, který povede
kolem řadových domů ve směru
na Čelechovice na Hané,“ potvrdil kostelecký starosta František
Horák s tím, že nový chodník by
měl zajistit větší bezpečnost procházejících chodců.
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Konice (mls) – Jak už Večerník
informoval, v centru Konice aktuálně probíhá výstavba nového
objektu. Ten byl původně veden
jako administrativní budova,
nyní však společnost zastupovaná
Petrem Michkem požádala
o změnu stavby před dokončením
na polyfunkční dům s 15 byty.
K tomu ovšem bylo třeba zajistit parkovací místa pro budoucí
majitele či nájemce bytů i dalších
prostor. Celkem se jednalo o dvacítku parkovacích míst, přičemž
pět z nich by mělo nově vzniknout ve dvoře nedaleké budovy,
dalších patnáct má být vyhrazeno
u polikliniky a školy. Vedení města
Konice tuto dohodu schválilo, vyňalo z ní však dvůr polikliniky.
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Němčice nad Hanou (mls) – Pod
železničním mostem v Němčicích nad Hanou často uvíznou
nákladní automobily. A to i přes
dopravní značení, které jejich řidiče upozorňuje, že podjezd je pro
ně příliš nízký, vejdou se pod něj
totiž jen vozy do výšky 3,6 metru.
Zatím k poslední nehodě došlo
v místě začátkem září. Haváriím
s vysokou škodou a nutností zastavit vlakovou dopravu by mohly
pomoci předcházet nové značky,
které v okolí mostu omezí nejvyšší povolenou rychlost na 30 km
v hodině. Objevit by se zde měly
v dohledné době.

8SRGMH]GXVQÉzÉU\FKORVW

%RMÇVHREFKRGQÇNĊVFKXGRERX

aneb jsme s vámi u toho...

zprávy z regionu

region
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DOBROCHOV Havárie s nepatrnými následky vzbuzující spíše
úsměv. Mladá řidička se příliš nevyznamenala při průjezdu Dobrochovem, kdy přehlédla u jednoho
z domů hromadu písku a vjela do ní.
V úterý 21. září ve večerních hodinách
jela sedmadvacetiletá řidička ve vozidle Seat po silnici v obci Dobrochov.
„U jednoho z místních domů se nacházela hromada písku, kterou mladá žena
přehlédla a přední části auta do ní najela. Dechovou zkouškou se nepotvrdilo, že by řídila pod vlivem alkoholu
a naštěstí nedošlo ani k jejímu zranění,“
uvedla ke kuriózní nehodě Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Předběžně byla škoda vyčíslena na
20 000 korun. „Havárie byla vyřešena
uložením blokové pokuty v příkazním
řízení,“ doplnila Zajícová.
(mik)
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„My jsme vyrazily na jedenáctikilometrovou trasu, ale ušly jsme
určitě mnohem víc, protože jsme
zabloudily,“ hlásila v cíli s úsměvem
nejstarší účastnice pochodu, pětasedmdesátiletá Eva Hájková, jež si
vyšla se svojí o šest let mladší kamarádkou Marií Tylovou.
Stejnou trasu absolvoval i nejmladší účastník pochodu sotva roční
Vojta Grulich, který se po celou
dobu vezl v kočárku tlačeném jeho
rodiči. Některé relativně malé děti
však zvládly celou trasu po svých.

jjaká
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prozradila Večerníku hned na úvod
našeho setkání sympatická Zdeňka
Grulichová, která letos náčelnické
veslo po všeobecně uznávaném jubilantovi převzala.
Pro účastníky byly připraveny tři
pěší trasy dlouhé 8, 11 a 20 kilometrů. Všechny vedly z Přemyslovic ve směru na Pěnčín, ty další
pak pokračovaly do Laškova a nejdelší směřovala Terezským údolím
až do Náměště na Hané. Součástí
akce byl i cyklovýlet vedoucí přes
Prostějov do Plumlova a zpět.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
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„Šlo se mi dobře, nejvíc se mi líbilo,
jak byl barevný les. Ale už mě bolí
nohy, tolik jsem toho v životě ještě
neušla,“ svěřila se po osmikilometrové túře čtyřletá Barunka Krňáková, která sice s rodiči žije v Ostravě,
do Přemyslovic však pravidelně
jezdí za svojí babičkou.
Všem účastníkům příjemné akce
přálo nádherné podzimní počasí.
„Vyšlo to parádně. Třeba loni bylo
škaredě a sešlo se nás tady jen pár.
Tak jsme založili alespoň tradici
recesistického běhu kolem hřiště,

BYLI JSME
U TOHO
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Pochod kolem Přemyslovic letos
místní sokolové připravili už po
šestatřicáté. „Za pořádáním předchozích ročníků stál zejména náš
dlouholetý náčelník Dušan Komínek, který brzy oslaví osmdesáté
narozeniny. Své svěřence již řadu
let vede k atletice, plavání, šplhu,
jízdě na kole a lyžování. Vždy vynikal rovněž v pořádání nejrůznějších pobytů v přírodě. S organizací
pochodu nám pomáhal i letos, při
této příležitosti jsme mu dopoledne mohli všichni stylově popřát,“

PŘEMYSLOVICE Být spolu a být v pohybu. Může si člověk přát něco
víc?! Naplnit tuto parádní představu mohli díky místním sokolům
všichni, kteří uplynulou sobotu 25. září vyrazili na Pochod kolem
Přemyslovic. Celkem 71 ve společnosti 5 psů jich vyšlo na některou
ze tří připravených pěších tras, dalších 9 absolvovalo cyklovýlet do
Prostějova, Plumlova a zpět. A nechyběl mezi nimi ani Večerník!

kterou jsme dodrželi i letos,“ shrnula Zdeňka Grulichová, kterou
ze všeho nejvíce těšilo, že po dlouhé covidové pauze a návratu dětí
do škol se sokolové budou moci
konečně pustit do všech svých
četných celoročních aktivit. „Patří
mezi ně cvičení určené od nejmenších dětí s rodiči až po seniory a
dále pak kroužky volejbalu, florbalu, nohejbalu, bojových umění či v
obci hodně populárních kuželek,“
uzavřela Grulichová.
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Foto: Martin Zaoral
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NĚMČICE NAD HANOU V okolí
Němčic mají řidiči hodně velké problémy s železničními mosty. Nehod,
při kterých šoféři příliš vysokými vozidly narážejí do mostních konstrukcí,
v posledních letech přibývá. Nedávno
zde došlo k další nehodě tohoto typu,
tentokrát chyboval cizinec.
Ve čtvrtek 2. září odpoledne jel cizinec
s nákladním vozidlem Mercedes Benz
po ulici Novosady v obci Němčice nad
Hanou ve směru z centra. Záhy však přehlédl značku, která zakazovala vjet pod
železniční most vozidlům, jejichž výška
přesahuje vyznačenou mez. „Při vjezdu
pod most poškodil horní konstrukci

nákladové plochy a plachtu vozidla. Pracovníci Správy železniční dopravní cesty
provedli kontrolu konstrukce mostu
a železniční trati, která naštěstí nebyla
porušená,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Po dobu prohlídky mostu byl provoz na
železnici v době od 13.20 do 14.10 hodin
přerušen. „Dechovou zkouškou jednapadesátiletého řidiče se nepotvrdilo, že by
jel pod vlivem alkoholu. Hmotná škoda
byla předběžně stanovena na sto padesát
tisíc korun. Nehoda byla vyřešena uložením pokuty ve výši dvou tisíc korun,“
doplnila mluvčí krajské policie. (mik)

Cizinec chyboval,
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PLUMLOV Tohle se podařilo! Po
zhruba deseti letech plánování byl
loni konečně dokončen potřebný
chodník vedoucí z Plumlova do
Soběsuk. Jeho součástí je i nový
most přes říčku Hloučelu. S tím se
ovšem ve městě nespokojili a už letos se vrhli na další důležitou cestu
pro pěší. Chodník podél rušné Boskovické ulice vedoucí ve směru na
místní hřbitov se začal stavět letos
na jaře. Nyní už je hotový.
S výstavbou chodníku kolem rybníku Bidelce ve směru na hřbitov
se v Plumlově začalo letos v dubnu.

Součástí projektu za více jak pět milionů korun bylo také napojení pěti
rodinných domů na kanalizaci. Velké
diskuse vzbuzoval zejména požadavek
prostějovských policistů na ostrůvek
v rušné křižovatce.
„Už za mého dětství byla tato křižovatka nejnebezpečnějším místem
v Plumlově. Přitom před čtyřiceti roky
panoval na silnicích zcela jiný provoz.
Nyní snad bude pro chodce mnohem
bezpečnější. Jsem moc ráda, že nyní se
i děti z Lesnické či Vinohrádků dostanou do školy bezpečně,“ komentovala
situaci plumlovská starostka Gabriela
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jemné posezení, super počasí. Jsem spokojená,“
poznamenala Renata.
Ze všech stran se v tu chvíli ozýval hovor
a smích, na pódiu to mezitím po pauze znovu
rozbalila Vřesovanka s polkou. Ovšem když narozeniny, tak s přáním. Jak zní to starostovo. „Popřál bych našemu sboru, abychom v činnosti dál
pokračovali alespoň v současném počtu. A měli
co nejméně výjezdů. Výjezd totiž obvykle znamená škody na majetku a nějaké zranění nebo
problém,“ řekl Jan Fidra k další „pětiletce“.

Jančíková s tím, že peníze na tuto investici šly z podstatné části z dotací
Státního fondu dopravní infrastruktury a příspěvku Olomouckého kraje.
Místní si nový chodník pochvalují. „Je
to super, rozhodně lépe se tu přechází
i s kočárkem,“ komentovala například
Magdalena Červenková. Co se týče
chodníků, tak ve městě se aktuálně
vrhli na rekonstrukci cesty vedoucí kolem zdravotního střediska. „Výhledově
bychom rádi nechali vybudovat také
chodník do Žárovic, v této souvislosti
zatím řeším zadání projektové dokumentace,“ uzavřela Jančíková. (mls)
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Foto: Martin Zaoral

Před mořickým zámkem vyrostly obrovské stany, na pódium vyrazila Vřesovanka a jen parket
chyběl k tomu, aby se náves na chvíli proměnila
v tančírnu pod širým nebem. „Akci hodnotím
jako zdařilou. Ani jsem nečekal, že se nás tolik sejde. Zahrála nám Vřesovanka, kde působí i jeden
z místních. A podle mě to byla dobrá volba,“ pochvaloval si průběh oslav starosta zdejšího hasičského sboru Jan Fidra.
Lidi mohl oslovit i doprovodný program, který
zahrnoval třeba střelbu ze vzduchovky. Hasiči pak
plně využili toho, že se jejich zbrojnice nachází
v bezprostřední blízkosti místa oslav. A točili a točili, až nebylo co točit a nalévat. Co však organizátory mohlo opravdu potěšit, to byla zjevná spokojenost velké většiny přítomných. „Chodím na
hasičské akce, ale přímo hasičkou nejsem. Ráda
je však podpořím a tentokrát se to povedlo. Pří-

Michal SOBECKÝ

MOŘICE Uniformy, kam se jen člověk podívá. A taky stříkačky. Sice jich nebylo tři sta
třicet tři, jak se hovoří ve známém jazykolamu, i tak se jich ale v sobotu 4. září sjelo před
mořickým zámkem požehnaně. Důvod byl
nasnadě, místní požárníci slavili půlkulatiny.
Zdejší sbor existuje už úctyhodných 125 let.
A oslavy tak nemohly být o nic menší než
jeho historie.
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2x foto: Michal Sobecký
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Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý čtyřiačtyřicetiletý muž, který
v pondělí 20. září sedl pod vlivem
alkoholu do vozidla a projížděl
Kralicemi na Hané. V ulici Nerudova ho krátce po patnácté hodině
zastavila policejní hlídka, která ho
podrobila dechové zkoušce. Hodnoty se zastavily na hladinách 1,77
a 1,79 promile. Řidič uvedl, že požil velké množství alkoholu, ale co
konkrétně ho dostalo do takového
stavu, si přesně nepamatoval. V jízdě dál nesměl pokračovat, a navíc
mu byl zadržen i řidičský průkaz.

Ani nevěděl, co vypil

Minulou středu 22. září pár minut
po půlnoci jel mladý řidič s vozidlem BMW od Prostějova na Smržice. Při jízdě mu nečekaně vběhla
z pravé strany před auto liška a došlo ke střetu, po kterém zvíře uhynulo. Hmotná škoda byla v tomto
případě vyčíslena na 32 000 korun. Že by řidič před jízdou požil
alkohol, vyloučila provedená dechová zkouška. .

Liška střet nepřežila

V sobotu 18. září večer zastavila
policejní hlídka v Čelčicích vozidlo
značky Citroën, které řídil třicetiletý muž. Při kontrole byly provedeny dechové zkoušky s hodnotami 1,47 a 1,54 promile alkoholu.
Řidič s naměřenými hodnotami
souhlasil a policistům na dotaz, kolik alkoholu vypil, sdělil, že jedno
dvanáctistupňové pivo. Na místě
přišel muž o řidičský průkaz, který
mu hlídka zadržela, a z další jízdy
již nebylo nic. S ohledem na výši
hladiny alkoholu byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Těch piv bylo asi víc...
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Tovačov (mls) - V pořadí 12. setkání Hanáků se bude konat v sobotu
28. září Tovačově. Vše od 9:00 hodin
odstartuje krojovaná bohoslužba,
v 10:30 hodin dojde k předání hodového práva souboru Hatě Tovačov
a společné fotografii účastníků na
náměstí. Následovat bude krojovaný průvod městem a v 11:30 hodin
bude festival slavnostně zahájen. Od
12:00 hodin bude připraven bohatý
folklorní program.

Setkání Hanákù v Tovaèovì

Protivanov (mls) - Zásadní a potřebnou rekonstrukcí projde silnice
v ulici Pod Sokolovnou v Protivanově. Projekt, který aktuálně získal
stavební povolení, řeší mimo jiné odvádění povrchové vody a také úpravu
křižovatek. Jeho součástí je také vznik
nových chodníků.

Pustí se do tankodromu

RYCHLÝ
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Konstelace hvězd Prostějova
Prostějované budou tento týden těžit ze svých dobrých nápadů. Mnohým se podaří
uskutečnit i to, po čem dlouhá léta toužili a ne a ne to dotáhnout do konce. Čas je také
nakloněn těm, kteří rozvinou vlastní iniciativu a nebudou se spoléhat na druhé.
BERANI - 21. 3. až 20. 4.
Možná máte v sobě až příliš sebevědomí a chováte se k okolí nabubřele. Toto se vám ale vrátí jako bumerang. Nejbližší přátelé se vás budou
stranit a na mnohé problémy zůstanete sami jako kůl v plotě.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Po delší době prožijete týden podle
svých představ. Dostaví se láska,
která dá konečně vašemu životu
směr. Budete se cítit jako v sedmém
nebi a vůbec nevadí, že protějšek
bude o hodně mladší. Naopak.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
V déletrvajícím svazku to bude vřít
jako pod kotlem v pekle. Se svým
partnerem se neshodnete už na
ničem a doma se bude střídat hádka za hádkou. Je na čase změnit
prostředí, alespoň dočasně.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Nemáte si nač stěžovat, vy prostě
máte štěstí, které vás delší čas neopustí. V první řadě čeká vysoká výhra na ty, kteří pravidelně sází. Potom dojde i na štěstí v partnerském
vztahu, očekávejte milou zprávu.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Neradi se hádáte a už vůbec nezvyšujete svůj hlas. Jenže v těchto dnech
dojde na výjimku. Naštve vás člověk, kterého jste doposud považovali za nejbližšího přítele. O to větší
bude vaše zklamání.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Neměli byste chodit po venku nedostatečné oblečeni. V tomto počasí přece není žádná ostuda vzít si
teplou bundu. Jestli tak neučiníte,
strávíte několik dní v posteli pod peřinou na neschopence.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Nepodceňujte spánek, ten je pro vás
zrovna v tomto období navýsost důležitý. Můžete si flámovat, jak chcete,
to žádné negativní následky mít nebude. Ale pokud se nevyspíte, čeká
vás problém v práci se šéfem.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Koupíte si stírací los a po setření
zjistíte, že je z vás milionář! Okamžitě začnete spřádat plány, za co tyto
peníze utratíte. Ovšem nalepí se na
vás také lidé, kteří budou chtít půjčit.
Pozor na ně!

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Držovice
Obec: Vrbátky
Dne: 11. 10. 2021 od 7:30 do Dne: 15. 10. 2021 od 12:30 do
9:30 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
fotovoltaická elektrárna Držovi- odběratelská trafostanice Vrbátky
ce FVE 36 s.r.o.
ZD (č. 300678).
Obec: Prostějov
Obec: Bedihošť
Dne: 12. 10. 2021 od 7:30 do Dne: 18. 10. 2021 od 7:30 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ul. Vrlova od č. 12 Bedihošť - jednostranně ulice:
a 19 po č. 38 a 33, Vencovského Nerudova od č. p. 439 po č. p. 529,
č. 4,5, Neumannovo nám. č. 3, Ko- Palackého od č. p. 513 po č. p. 27.
těrova č. 1, 3, Tovačovského č. 40, Obec: Prostějov
oboustranně Kotkova od č. 16 a 19 Dne: 19. 10. 2021 od 7:30 do
po ul. Vrlova, V. Outraty č. 23.
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Obec: Lipová, Seč
jednostranně ul. J. Kučery s č. 1 až 15.
Dne: 13. 10. 2021 od 7:00 do Obec: Mostkovice
16:00 hodin. Vypnutá oblast: část Dne: 20. 10. 2021 od 7:30 do
obce Lipová: celá místní část Seč, 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
včetně chatových oblastí a cha- odběratelská trafostanice Přehratová oblast místní části Hrochov da sad (č. 300776).
včetně lokality Lipovský mlýn. Obec: Hablov
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 20. 10. 2021 od 7:30 do
Dne: 14. 10. 2021 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
14:30 hodin. Vypnutá oblast: obec Hablov mimo fa. VIDENAL
Olšany u Prostějova – č. p. 671.
COM s.r.o. a has. zbrojnici.
Obec: Určice
Obec: Vrahovice
Dne: 15. 10. 2021 od 7:30 do Dne: 21. 10. 2021 od 7:30 do
10:30 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Určice oboustranně ul. O. Nedbala
ZD (č. 300735). Vantage Towers č. 1-25 a č. 18-26, V. Talicha č. 16.
s.r.o., T-Mobile.
Obec: Dětkovice
Obec: Pěnčín
Dne: 22. 10. 2021 od 7:30 do
Dne: 15. 10. 2021 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: od9:30 hodin. Vypnutá oblast: běratelská trafostanice Dětkovice
odběratelská trafostanice Pěnčín závlaha (č. 300687).
ZD (č. 300811).
Obec: Kelčice
Obec: Ptení
Dne: 22. 10. 2021 od 10:00 do
Dne: 15. 10. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
12:00 hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Kelčice
odběratelská trafostanice Ptení teletník (č. 300698).
BPE ZOD (č. 703233).
E.ON Distribuce a.s.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Máte celkem dobrou pověst, takže
z toho můžete těžit. Pokud máte
před sebou těžký úkol, vždy najdete
ochotné lidi, kteří vám s tím pomohou bez nároku na nějakou odměnu. Určitě si toho važte.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Se svým partnerem si máte i po letech stále co povídat, což se dneska
už jen tak nevidí. Malý mráček na
obloze se však vyskytne na konci
týdne, kdy ve schránce objevíte nepříjemný dopis.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Využijte posledních pár dnů s krásným počasím a vyjeďte si na výlet
do přírody. Přijdete na jiné myšlenky a také si odpočinete od lidí. Po
návratu se zase pusťte do práce, a to
s vyčištěnou hlavou.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Pokud něco uděláte špatně, přijměte kritiku a nerozčilujte se. Lidé okolo vás to s vámi myslí dobře a chtějí
jen poradit. Pokud si ale pojedete
pořád po své vlastní linii, nasekáte
spoustu chyb. A ty už nenapravíte.

nákupní
servis
pro vás

... tentokrát ze sortimentu: .2Ĥ(1Ì
Ĥ Ì

Kmín drcený
þHVQHNVXäHQë
3HSĝÿHUQëPOHWë
.XUNXPDPOHWi
Kari

20g

9,90
(23g)

14,90

9,90

16,90

9,90

8,90

20g

19,90
(28g)

14,90
(28g)

10,90

18,90
(25g)

10,90

9,90
(28g)

25g

17,90

14,90

13,90

9,90

13,90

5,90
(30g)

20g

13,90

14,90

16,90
(15g)

14,90

13,90

13,90

30g

13,90

6,90
(20g)

-

14,90

15,90

8,90

25g

13,90

16,90

23,90

16,90

13,90

9,90

Naše
4'57/¦

Koření se obvykle používá k vylepšení chutě a vůně pokrmů. Vyrábí se ze sušených nebo
čerstvých částí rostlin, z potravinářského hlediska jej řadíme mezi pochutiny. Některé
druhy zlepšují trávení (například pepř, paprika, hořčice, zázvor) nebo působí jako přírodní antibiotikum a proto zpomalují rozvoj bakterií (paprika, česnek, křen). Obecně
se vyznačuje výraznou a příjemnou (někdy i odpornou) chutí či vůní. Často mají i léčivé
účinky. Proto jsou mnohé kořeninové rostliny i léčivými rostlinami a „babka kořenářka“ bývala také léčitelkou. Je tudíž tuze dobré vědět, že nejlevnější sladkou papriku,
kmín, česnek, kari i mletou kurkumu seženeme v Penny marketu, pouze u černého pepře mu konkuruje Albert a Tesco.
Přejeme perfektní vyladění chuti!
Průzkum byl proveden ve středu 22. září 2021.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
čtvrtek 30. září: Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ), Moravská - vnitroblok - parkoviště
(Moravská 83 - 85), Krasická (nová zástavba 43-61), Krasická (Moravská 1-12), Krasická (Moravská - Západní),
Drozdovice (Určická – Krasická)

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
SLUŽBY

KOUPÍM

REALITY

„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-35-370-371 (Mora).
Zabudování bezpečnostních zámků
do bytů. Tel.: 777 13 55 40,
mail: 99fab@seznam.cz

Koupím byt 2+kk, 2+1, 3+kk nebo 3+1 GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
v Prostějově, nejlépe po rekonstrukci, nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
mám hotovost. Tel.: 728 140 655.
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosKoupím chatu okolo Plumlova, Ptení ti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodánebo Stražiska. Tel.: 604 635 465
vejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Hledám ke koupi dům, i k opravám.
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Tel.: 737 601 184
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Dojíždím a potřebuji koupit byt. Děkuji.
Tel.: 736 791 091
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Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

Stříhání a úprava psů Konice a okolí.
Dzbel 66. Po tel. domluvě možnost
i u vás doma. Tel.: 601 504 173.
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
email: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Léta ubíhají, smutek v srdci zůstává.

Dne 30. září 2021
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Antonína RŮŽIČKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcery
s rodinou.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

Život zemřelých je
navěky uložen v paměti žijících.

Dne 28. září 2021
uplyne 20 let, co nás opustil
pan František CETKOVSKÝ
z Drahan.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

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

21082611073

Údržba zahrad a pozemků, kácení stromů, stříhání tújí, štěpkování dřevin.
Ivo Kroupa, tel.: 605 864 140.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou
jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

Dne 30. září 2021
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Jaroslava ŠTEFLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Vlasta, dcery Romana
a Jana s rodinami a sestra
Dana s rodinou.

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
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Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933.
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Dne 30. září 2021
vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil
pan Josef NEDBAL
ze Želče.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
děti a celá rodina.

21070820844
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

GRATULACE
Život je jako brána
do zahrady, která má
otevřená vrátka, párkrát jimi člověk
projde a je tu rovná sedmdesátka.

8ÊEGPC
VGN

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

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

Dnes tj. 27. září 2021
vzpomínáme nedožité 100. narozeniny
našeho tatínka a dědečka
pana Karla ŠEVEČKA
z Vřesovic.
Všem, kteří vzpomenou s námi
děkují
jí syn IIng. K
Karell ŠŠeveček
čk
a dcera Luba Frýbortová s rodinou.

www.vecernikpv.cz

Dne 25. září 2021
jsme vzpomenuli 1. výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka
pana Petra ŠVANCARY.
Nikdy nezapomeneme,
žiješ v našich srdcích.
Manželka Eva, syn Roman,
syn David s rodinou,
sestra Marie a sestra Jana.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 1. října,v 10.00 hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

DARUJI

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

Za odvoz daruji 3 ks skříní včetně
nástavců. Tel.: 728721270.

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

SEZNÁMENÍ

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

Sympaťák 59 let hledá ženu na občasné
schůzky, později více. Nekuřačka.
Tel.: 721 187 025

Pohřební služba Pavel Makový
Anna Ježková 1930
Pavlína Procházková 1973
Květa Kolářová 1942
Vladimír Pavel 1931
Pavel Rajtr 1937
Ing. Josef Míka 1939
Irena Štefková 1932
Alena Dvořáková 1965
Marie Kočí 1938

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Prostějov Pondělí 27. září 2021
Prostějov Helena Dvořáková 1946 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Štětovice Marie Blažková 1945 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Prostějov Miroslav Kuba 1937 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Prostějov Marie Ječmínková 1945 Lutotín 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Smržice Pátek 1. října 2021
Prostějov Jarmila Janáčová 1948 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Brno
Ladislav Vrána 1937
Čechůvky Ing. Jan Hálek 1939
Prostějov
Vrahovice
Milada Šabinská 1927
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Milada Oplocká 1935

FINANCE

Dne 30. září 2021
uplyne 35 roků od úmrtí paní
Štěpánky SVOZILOVÉ
z Biskupic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Rodiče neumírají, jen usínají,
aby se každý den probouzeli
ve vzpomínkách svých dětí.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

2NCVDCJQVQX÷
21091621165

21072820918
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Dne 25. září 2021
by se dožil 70 roků
pan Bohumil SVOBODA
z Čelčic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera
s rodinou.

Všechno nejlepší
k dnešním 70. narozeninám
přeje manželka Jarmila,
dcera Kamila s manželem
Davidem, dcera Lucie
s přítelem Liborem
a vnučka Karolínka.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Plumlov Eliška Konšelová 1942

Vincencov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Stanislav Vykopal 1954
Prostějov
Jan Kuča 1948
Plumlov
Ludmila Tomášková 1932 Smržice
František Mlčoch 1943
Zdětín

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 1. října 2021
Jarmila Arnoštová 1926 Kostelec na Hané 14.00 kostel Klenovice na Hané
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nabídka pracovních míst / inzerce

WWW.VECERNIKPV.CZ

PRÁCI NABÍZÍ

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Přijmu řidiče na rozvoz pečiva.
Po – Pá. Pracovní doba 5:00 – 8:00,
vhodné pro důchodce.
Tel.: 775 711 241..
Přijmu pracovníka do pekař. výroby. Odpol. směna. Nástup v neděli.
Tel.: 724 202 028.

HLEDÁTE PRÁCI?

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

JE V PÁTEK
1. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

21081621020

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidního
důchodce s pokročilejší znalostí práce na
PC, na noční směny.
Informace na tel.: 602 786 692
Truhlářská firma s 30 letou tradicí
přijme truhláře a pracovníka na pomocné
práce. Informace na tel.: 608 735 805
nebo 608 127 727. Místo práce Brodek
u Prostějova, příspěvek na dopravu.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Dělník/-ce v expedici výrobků 22 000-28 000 Kč
Operátor/-ka logistiky
22 000 Kč
Sociální pracovník/-ce
28 000-41 000 Kč
Pracovník/-ce pohřební sl. 27 000-33 000 Kč
Obchodní zástupce/-kyně 25 000 Kč
Pomoc. dělník/-ce ve výrobě 28 000-32 000 Kč
Technik/-čka kvality
29 000-40 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

dvousměnný
dvousměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný

střední odborné
základní + praktické
vyšší odborné
základní+praktické
ÚSO s maturitou
základní+praktické
ÚSO s maturitou

Penam, Prostějov
Toray, Prostějov
Lipka, Vrahovice
Makový, Prostějov
Okno nemovitostí, Pv
Slévárna Anah, Pv
Linaplast, Kralice n. H.

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 tel.: 950 154 317.

!

Od 1. října je pro vás redakce
Večerníku znovu otevřena každý den.
Najdete nás v ulici Vápenice 19 (u autobusové zastávky MHD)

!
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21092421211

21090811135

21091611168

2007162118

21090221120

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Husovo náměstí
Petra KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Rovněž osmatřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 30. ZÁŘÍ 2021, 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
Raquel Löff Da Silva
Helena FORETOVÁ, Ohrozim
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 760 Kč na koncert J. Smolíka.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...ŠKOLNÍ ROK
Jan ROSÁK, Ivanovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 5, 6, 7
Mojmír BILÝ, Horní Štěpánov
Výhercezískává:OSM VSTUPENEKv hodnotě 400 Kč na výstavu.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Podzimní dekorace nejen na zahradu.
Marie KYPROVÁ, Bedihošť
Výhercezískává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentzahradnictví.

...s námi po
cestách
ŠAMPIONU

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.

19111261313
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Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
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SUDOKU

OSMISMĚRKA
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21020410126

ABECEDA, ASMIT, BAHR, BOTKA, BUZZ, CESIUM, ČERŇ, ČITATEL,
DEEP, EMEŠ, HRÁT, JAHODA, JESEŇ, LEVATKA, OBŽIVA, OHOZ,
OJKA, OSVIT, PAJC, ROUP, SBORY, SKRO, SPEC, SUEZ, TANDEM,
VÝHEŇ, ZUBR

20101661623

ZBAVÍME VÁS KUN...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prvního muže obce na
Prostějovsku, která se nechází pod Kosířem a pyšní se
zámkem...

1HDONR

6HWLQD
KHNWDUX

1DGQiURG
RUJDQ]NU

3ĜtWHO
N\QČ
WHOHJUDI
]NUDWND

$VIDOW
REHFQČ
=NUDWND
OpþHEQ\

63=
1iFKRGD

äDO

/RW\ãVNp
SODWLGOR

.LORWXQD
]QDþND
2]QDþHQt
NDPLRQĤ

/HVQt
]YtĜH

-PpQR
KHUFH
-LUiND

HQRVLVDOHOD5RWHQ
</LSVDFH/XLLGR
NUDVGLYLVSRLQW
,OLQ56112OH

20021060218

%R.

23

27. září 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ
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zveme vás...

WWW.VECERNIKPV.CZ

ku
Qtku
TIP 9HîHUQt

FESTIVAL SOUČASNÉHO UMĚNÍ

.'<¤7957(.$l62%27$
KDE: .,120(752$ '$/h©0©67$9 35267¨-29¨
Máte rádi umění? Pak je přesně pro vás premiérový ročník Festivalu současného umění Prostějov! Na deseti
místech v Prostějově naleznete během tří dnů tohoto týdne výstavy různých umělců. Těšit se tak můžete na opravdu pestrý průřez tvorbou několika generací.
Za pořadatelstvím historicky prvního ročníku festivalu stojí
statutární město Prostějov, DUHA – Kulturní klub u hradeb
a Galerite současného umění Prostějov. Výstavy se budou
konat na několika místech v Prostějově. Jednou z nich je i výstava Veroniky Šrek Bromové v hlavní budově Muzea a galerie
v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka, která probíhá již od
10. září. Komentovaná prohlídka s autorkou začne ve čtvrtek
30. září od 15.00 hodin.
V galerii prostějovského zámku jistě zaujme dílo Jindřicha
Štreita, který bude prezentovat svůj soubor „Ze tmy ke světlu“,
jež zachycuje službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi mají-

cími snahu se napravit a změnit svůj život. Projekt vznikal dva
roky, během kterých navštívil dvacet vězeňských zařízení. Zahájení výstavy se uskuteční taktéž tento čtvrtek 30. září v 17.00
hodin.
Celý program festivalu na jednotlivých místech výstav je
následující: Muzeum a galerie v Prostějově: Veronika Šrek
Bromová, Zámek Prostějov: Jindřich Štreit a Tomáš Vavříček,
Galerie současného umění Prostějov/Kulturní klub Duha:
Filip Kůrka, Šimon Szabo a Lukáš Kováčik, Kino Metro 70:
Dominika Bernatková-kurátorská videoprojekce, OC Zlatá
brána: Dominika Bernatková & Dominik Adamec, KEL/
Střední škola designu a módy: Vladimír Havlík, KEL Kolumbárium/Městský hřbitov v Prostějově: Adam Kencki, Botanická zahrada, Prostějov: Nikola Emma Ryšavá, Bar 12 opic:
Karel Novák a Canall coffee: Magdalena Jansová & Vendula
Burgrová & Mira Macík.
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Oslava svatého Václava v Muzeu kočárů
V úterý 28. září od 19:00 hodin bude v nově otevřeném Muzeu kočárů
v Čechách pod Kosířem připraven pozoruhodný večerní program konaný
za svitu hořících luceren. Přímo v interiéru muzea zažijete nostalgii dávných časů, uvidíte udatné rytíře na koních, tanečnice, zpěváky a další hosty.

Divoké kočky dorazí
v sobotu do Želče

Šermíři v Plumlově
Nadcházející úterý 28. září a v sobotu 2. a neděli 3.
října se na zámku v Plumlově bude konat šermířské
dostaveníčko pod titulem Jak vznikají dějiny. Účinkovat budou skupiny historického šermu Nuntius
Regis, Berendal a D.B.S. Loutkové pohádky sehraje
divadlo Kašpárkův svět, připraveny budou sokolnické ukázky výcviku a příletu dravých ptáků. Kovářské
řemeslo představí mistr Jakób, připraveny budou
rovněž kostýmované prohlídky zámku a mimořádně též netradiční prohlídky sklepů.

Sobotní večer 2. října bude v Kulturním
domě v Želči patřit travesti show. Divoké kočky se představí před publikem se
svou show od 19.00 hodin a návštěvníci
se mohou těšit na spoustu zábavy, o kterou se postarají „slečny“ Paloma, Sindy
a Miriam. Cena vstupenky je 250 korun
a zakoupit je můžete na obecním úřadě
v Želči v úředních hodinách.
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pondělí 27. září
17:30 ZBOŽŇOVANÝ
česká komedie
20:00 MARŤANSKÉ LODĚ
drama ČR
úterý 28. září
15:00 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
česká komedie
17:30 SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTENECH
akční USA
20:00 ZBOŽŇOVANÝ
středa 29. září
17:30 ZÁTOPEK
český životopisný film
20:00 LÁSKA POD KAPOTOU
dokument ČR
čtvrtek 30. září
17:30 FEBIOFEST:
MINUTA VĚČNOSTI
české drama
19:30 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
krimi USA
pátek 1. října
14:30 100% VLK
australský animovaný film
16:30 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
19:30 FEBIOFEST:
LAST AND FIRST MEN
sobota 2. října
14:00 TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
animovaný USA
16:30 ZBOŽŇOVANÝ
18:30 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
neděle 3. října
10:30 100% VLK
14:00 DRAČÍ ZEMĚ
německý rodinný film
16:00 KAREL
dokument ČR
20:30 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
FESTIVAL SOUČASNÉHO UMĚNÍ
pátek 1. října
18:00 VYHONIT ĎÁBLA
KINOKAFE
live podcast
21:00 AFTERPARTY
KINOKAFE
KXGED0LFKDO 'DYLG:LHUGVN\
sobota 2. října
16:00 VIDEOPROJEKCE
+ VERNISÁŽ
21:00 AFTERPARTY
KINOKAFE
KXGED.NNDDD&KLQJ
2OLYHU+HOOHU
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Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 29. září
19:00 NEJEN ŠANSON V GALA
abonentní koncert

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
od 30. září do 2. října
FESTIVAL SOUČASNÉHO
UMĚNÍ PROSTĚJOV
startovní ročník s doprovodným programem

0X]HXPD JDOHULH
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 10. října
JINÉ BYTOSTI, JINÉ PROSTORY,
JINÉ DIMENZE
výstava Veroniky Šrek Bromové
do 21. listopadu
PENÍZE A MOC
výstava mincí
do 5. prosince
KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR
autorská výstava
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která
aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve českobratrské husitské

Zámek
3OXPORY
Plumlov
úterý 28. září, sobota 2. až neděle 3. října
9:30 JAK VZNIKAJÍ DĚJINY
šermířská akce na nádvoří zámku

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
pátek 1. října
MALÝ GRAFIK
výstava grafických prací žáků

Národní
dùm
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
sobota 2. října
9:00 HURÁ DOVNITŘ
volná prohlídka v rámci Dne architektury

Zámek
3URVWÈMRY
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život
čtvrtek 30. září
17:00 ZE TMY KE SVĚTLU
vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

Zámek Èechy
pod Kosíøem
Mánesova 1, Čechy p/K
úterý 28. září
28. ZÁŘÍ NA ZÁMKU
prohlídky zámku bez průvodce, pátrací
hra, dílničky, kavárna

Špalíèek
nám. T. G. Masaryka 2
do 14. listopadu
MASARYKOVY NÁVŠTĚVY
V HANÁCKÉM JERUZALÉMĚ
výstava ke 100. výročí od první návštěvy
Prostějova

6SROHÄHQVNÙ
dùm
nám. T. G. Masaryka 2
středa 29. září
14:00 SVÁTEK SENIORŮ
zábavné odpoledne pro seniory
sobota 2. října
20:00 VIKTOR SHEEN
koncert českého rappera pocházející
z Kazachstánu
neděle 3. října
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
přednáška Tomáše Pfeiffera

.QLKRYQD
Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 30. září
15:00 DESKOHRANÍ
hraní deskových her
čtvrtek 30. září
17:00 BESEDA S PERSONALISTOU
diskuse o uplatnění na trhu práce
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Ekocentrum Iris
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Husovo nám. 67, Prostějov
* v úterý 28. září po celý den je na programu CYKLOVÝLET DO TOVAČOVA vhodnýnejen pro rodiny s dětmi.
Trasa povede po zpevněných cestách do
Tovačova, zde k zámku i k rybníkům.
Cestou budou pro všechny účastníky připravené informace o místní historii i hravé aktivity pro děti. Sraz v 10:00 hodin na
Husově nám. 91 u hl. vchodu do školy.
* ve středu 29. září od 8:00 do 13:45
hodin se koná vycházka pro seniory
a další dospělé zájemce SVATÁ VODA
U CHOLINY A VRCH RAMPACH.
Účastníci v Cholině navštíví drobné
památky (křížová cesta, kapličky) a vystoupí na vrch Rampach. Ráno společný
odjezd vlakem v 8:02 hodin do Choliny,
návrat opět vlakem do 13:45 hodin. Délka trasy je asi 7 km.

nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
.DåGp SRQGČOt RG  KRGLQ
SR
SĜHGFKR]t
WHOHIRQLFNp
GRPOXYČ QDEt]tPH SRGSRUX
D GRSURYi]HQtSĜLKOHGiQtĜHãHQt
Y þDVH QiURþQp åLYRWQt HWDS\
þL PDQåHOVNp NUL]L 3RUDGHQVWYt
SURURGLþHSĜLREWtåtFKYHY]WDKX
V GČWPL SRPRF SĜL YêFKRYQpP
VPČĜRYiQt 6 SV\FKRORåNRX
0JU %F 0DUFHORX $QHåNRX
.RĜHQNRYRX
NDåGp~WHUêD þWYUWHNRG
GR  KRGLQ VH XVNXWHþQt
3591Ë
â.2/,ý.$

DGDSWDþQt NURXåHN SUR GČWL
RGGRURNĤÒþDVWY NURXåNX
XVQDGĖXMH SĜtSUDYX QD QiVWXS
GR 0â SĜLSUDYXMH QD VHSDUDFL
RG URGLþĤ D QDYD]RYiQt Y]WDKĤ
V YUVWHYQtN\ Y PDOp VNXSLQČ
D EH]SHþQpPSURVWĜHGt

.8/7851©&(1758002=$,.$

Raisova 1159, Prostějov
* Y SRQGČOt  ]iĜt RG  GR
RÙZNÉ...
 KRGLQ VH XVNXWHþQt KLUB
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
52',ýģ$ 'ċ7Ë NWHUê URGLþĤP A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
UR]ãtĜtRE]RU\]DWtPFRVLGČWL]OHSãt Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
VYp VRFLiOQt SRK\ERYp KXGHEQt Provozní doba: úterý a středa od
D PDQXiOQtVFKRSQRVWL
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
* YHþWYUWHN]iĜtRGGR hodin, čtvrtek jen pro objednané
KRGLQ MH QD SURJUDPX '20È&Ë klienty. Můžete využít služeb našeho
9é52%$ 0é'(/ .DåGê zařízení v podobě odborného sociál~þDVWQtNVLEXGHPRFLY\WYRĜLWWĜLGUXK\ ního poradenství a nabídky baterií do
PêGODNDåGpVLRVREQČ]DEDOLWD ]tVNDW sluchadel a drobné příslušenství ke
WDNRULJLQiOQtD SUDNWLFNpGiUHþN\SUR sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
VYpEOt]Np9HãNHUêPDWHULiON YêUREČ ušní tvarovky různých velikostí).
EXGHN GLVSR]LFLNa akci je nutné se
SĜLKOiVLWGR]iĜtWMGQHãQtKRGQH Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
9VWXSSRX]HSURRVRE
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
621635267¨-29
3URVWČMRYVNi SRERþND 6MHGQRFHQp např. polohovací lůžka, ortopedické voRUJDQL]DFH
QHYLGRPêFK zíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
D VODER]UDNêFK 6216  SRVN\WXMH rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na
]UDNRYČ SRVWLåHQêP NOLHQWĤP tel. č. 588 008 095, 724 706 773
]iNODGQt SRUDGHQVWYt VRFLiOQČ
DNWLYL]DþQtVOXåE\DGRSRPRFYUiPFL Regionální pracoviště TyfloCentra
GREURYROQLFNp VOXåE\ 'iOH QDEt]t Olomouc v Prostějově nadále poskyPRåQRVW ]DSĤMþHQt NRPSHQ]DþQtFK tuje služby nevidomým a slabozrakým
SRPĤFHN D ]DMLãĢXMH SRPRF SĜL občanům na adrese: Kostelecká 17,
Y\ĜL]RYiQt]iOHåLWRVWtY UiPFLYêKRG Prostějov. Provozní doba: pondělí od
8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00.
D GiYHNVRFLiOQtSpþH
.RQ]XOWDþQtKRGLQ\QD6YDWRSOXNRYp V úterý a ve středu po telefonické
XOLFLSRQGČOt domluvě.
þWYUWHND GiOHSR
Svaz tělesně postižených (STP) MO
WHO'RPOXYČ
YHVWĜHGX]iĜtMHQDSURJUDPX pořádá 30. září ZÁJEZD do Vamberka,
9é/(7 '2 6.$/.< NWHUê Doudleb a Rychnova nad Kněžnou.
SRYHGH OHVHP VPČUHP N MH]tUNĤP Cena 300 Kč, členové zdarma.
2GMH]GDXWREXVHPRG$OEHUWDY  Tel.: 606 891 219, 606 786 325.
KRGLQ
 YH þWYUWHN  ]iĜt RG  GR
 KRGLQ VH NRQi 3/(7(1Ë
= 3(',*8Y NOXERYQČ6216
0&&,3©6(.

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
 RG SRQGČOt  ]iĜt ]DKiMLOR
0& &LStVHN 35$9,'(/1e
352*5$0< SUR URGLþH V GČWPL
RGWĜtPČVtFĤGRSČWLOHW5RGLþRYVNp
Y]GČOiYiQtL LQGLYLGXiOQtSRUDGHQVWYt
D MHGQRUi]RYp DNWLYLW\ SUR FHORX
URGLQX

.'(6(&2
'¨-("

691~0×7<É,32=9~1.<
1$$.&(1~092/(-7(
1(%23,Ĝ7(1$7(/
582 333 433,
608 960 042,
1(%21$(Ǘ0$,/
,1=(5&(#9(&(51,.39&=

%$6.(7%$/
úterý 28. září
10.00 SK K2 Prostějov – OSK Olomouc (1. kolo ligy starších žákyň,
sk. D, tělocvična ZŠ Palackého Prostějov)
sobota 2. října
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov
– SK UP BCM Olomouc (2. kolo
Středomoravské ligy starších minižáků U13, Prostějov)
14.00 BCM Orli Prostějov – BK
Snakes Ostrava (4. kolo extraligy
juniorů U19, sportovní hala DDM
Prostějov)
neděle 3. října
10.00 BCM Orli Prostějov – BK
NH Ostrava (5. kolo extraligy
juniorů U19, sportovní hala DDM
Prostějov)

HÁZENÁ:
neděle 3. října
16.00 TJ Sokol II Prostějov – SK
Kuřim (3. kolo 2. ligy mužů JM, hala
RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)

/('1©+2.(-
úterý 28. září
11.45 SK Prostějov 1913 – HC
Zubr Přerov (5. kolo ligy mladších
žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
13.45 SK Prostějov 1913 – HC
Zubr Přerov (5. kolo ligy starších
žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
16.00 SK Prostějov 1913 – HC Spartak Uherský Brod (5. kolo ligy dorostenců, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

0$/.23$1
sobota 2. října
8.00 turnaje okresní ligy mužů
ČUS Prostějovska, skupiny o 9. až
16. místo (hřiště ZŠ Dr. Horáka
Prostějov a Kobeřice)
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

ZÁŘIJOVÁ
PROMĚNA
POD SLUNÍČKEM

KULTURA

20042410646
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Pondělí 27. září 2021
Naleznete
uvnitř
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LEGENDA V DIVADLE

ƔƔ Na prknech, co znamenají svět,
zazpívala Prostějovanům populární
zpěvačka Helena Vondráčková. Jak se
líbila?
strana 26

POTĚR DO TOHO!

ƔƔ Na ledě prostějovského zimáku se
konal nábor mladých nadějí v rámci celostátního projektu „Pojď hrát hokej!“
strana 33

(QVQ+XQ/[PCąÊM

Populární slovenská
skupina vystoupila
v Čechách pod Kosířem
dvoustrana 28-29

Ladislav VALNÝ

Foto: internet

BUKUREŠŤ, PROSTĚJOV Druhý titul na turnajích kategorie challenger vybojoval v Bukurešti
prostějovský tenista Jiří Lehečka. V semifinále porazil i nejvýše nasazeného Stefana Travagliu
z Itálie a parádní týden završil ve střetnutí se Slovákem Filipem Horanským.
Nejtěžší byla úvodní sada prvního kola s Vatutinem, kdy rozhodovala až zkrácená hra. Všechno se sešlo.
Mám titul, porazil jsem i hráče z první světové stovky,“ radoval se Lehečka.
Nedařilo se naopak Zdeňku Kolářovi, který vypadl hned v 1. kole. Vít Kopřiva o kolo později nestačil na
Horanského. Vitalij Sačko ale postoupil až do čtvrtfinále, v němž nestačil na favorizovaného Travagliu.
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ƔƔ „Ze tmy ke světlu" je titul výstavy
Jindřicha Štreita, kterou budou moci
lidé navštívit od 30. září do 14. listopadu
v zámecké Městské galerii na Pernštýnském náměstí. Vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 30. září od 17 hodin.

WZK^d :Ks^<|sĞēĞƌŶşŬǀĄŵĚŶĞƐũŝǎƉŽƚƎĞƚşĂŶĂƉŽƐůĞĚǇƉƎŝͲ
ŶĄƓş ĚĂůƓş ǌ ŶĂƓŝĐŚ ƐŽƵƚĢǎş͕ ũĞũşŵǎ ƉĂƚƌŽŶĞŵ ƐĞ ƚĞŶƚŽŬƌĄƚ ƐƚĂů
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ƔƔ Prostějovský tenista David Poljak
(475. ve světovém žebříčku ATP) na
challengeru v rumunském Sibiu vypadl už v úvodním kole kvalifikace, když
jej překvapil Jan Bondarevskij (590.),
se kterým prohrál 5:7, 6:3, 3:6.
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Soutěž s jednoduchými pravidly bude probíhat na stránkách Večerníku od 23. srpna do 29. září. Vždy nejprve
zveřejníme otázku či zadaný úkol, na vás bude najít tu správnou odpověď, případně celé řešení. Z osudí pak
po každém z klání vylosujeme jednoho šťastlivce, kterého následně zveřejníme.

KWKs EϮ͘E<dE1Kd<h

ƔƔ V termínu od 27. 9. do 14. 11. dojde k úplné uzavírce silnice III/4343
ul. Biskupická v obci Kralice na Hané.
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky
VLD v závazku Olomouckého kraje.
Úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které
budou vedeny po objízdných trasách.

ϯ͘E<dE1Kd<E1͗

UZNANÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU, KOLIK TISÍC KORUN
„DLUŽÍ“ PRŮMĚRNĚ KAŽDÝ OBČAN ČR KVŮLI
SCHODKU STÁTNÍHO ROZPOČTU, JE 225 900 KORUN!
ŶĢŬŽůŝŬĂĚĞƐşƚĞŬŚůĂƐƵũşĐşĐŚďǇůǀǇůŽƐŽǀĄŶũĞĚĞŶ
ƓƛĂƐƚůŝǀĞĐ͕ũşŵǎƐĞƐƚĂů
ĂǀŝĚEsZd/> ǌWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͘
dĞŶƐĞŵƽǎĞƚĢƓŝƚŶĂǀşĐĞĐŚŽĚŽǀĠŵĞŶƵǀEĄƌŽĚŶşŵ
ĚŽŵĢƉƌŽĚǀĢŽƐŽďǇŽĚWĞƚƌĂ^ŽŬŽůĂ͘
^ǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝǌĂƐşůĞũƚĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĞͲŵĂŝůŽǀĠ
ĂĚƌĞƐǇ^KhdΛsZE/<Ws͘ƐŚĞƐůĞŵͣ^K<K>͘͞

ƔƔ Svou florbalovou kariéru přerušil
univerzál Aleš Horváth, hráč FBC
Playmakers Prostějov, důvodem jsou
zdravotní problémy.
ƔƔ O uplynulém víkendu se konal Veřejný závod 4, poslední lukostřelecký
závod v sezóně pořádaný v Prostějově.

ĞƐƚĂŬǀǉŚƎĞũĞŝƚĞŶƚŽŬƌĄƚŽƉƌĂǀĚƵũĞĚŶŽĚƵĐŚĄ͘^ƚĂēş
ǌŶĄƚƐƉƌĄǀŶŽƵŽĚƉŽǀĢěŶĂŶĂƓŝƚƎĞƚşŽƚĄǌŬƵ͕ŬƚĞƌĄũĞ
ƌǇǌĞǀĢĚŽŵŽƐƚŶş͘ŽƐůŽƐŽǀĄŶşďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶŝǀƓŝĐŚŶŝ͕
ŬĚŽƐƉƌĄǀŶĢǌŽĚƉŽǀşĚǀĢēşƐůŝĐĞ͘
dĂŬĠǀƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢďƵĚĞũĞĚĞŶēŝũĞĚŶĂǌĞƐƉƌĄǀŶĢ
ŚůĂƐƵũşĐşĐŚǀǇůŽƐŽǀĄŶ;ĂͿĂŽĚWĞƚƌĂ^ŽŬŽůĂǌşƐŬĄ
ǀşĐĞĐŚŽĚŽǀĠŵĞŶƵǀEĄƌŽĚŶşŵĚŽŵĢƉƌŽĚǀĢŽƐŽďǇ͘

VÍTĚZNÁ
PREMIÉRA

ƔƔ Prostějovské volejbalistky vstoupily do nového ročníku extraligy pravou nohou, když zvládly hanácké derby.
dvoustrana 44-45

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

!JJHµ>>ÁK
KM@@HD½MM<,MMGĄ
PROSTĚJOV Až ve 3. kole prvoligové skupiny Východ budou mít hráči
BCM Orli Prostějov výhodu domácí
palubovky. Nadcházející pátek 1. října přivítají svěřenci trenéra Michala
Pešta v hale Sportcentra DDM od
18.00 hodin celek BC Vysočina. Půjde o comeback ryze prostějovského
týmu poté, co město opustil krajský
výběr BK Olomoucko.
Tým z Jihlavy je tradičním účastníkem druhé nejvyšší soutěže a dokázal v posledních letech vychovat i
hráče pro Kooperativa NBL. I proto
půjde o zajímavý duel. Oba soupeři
se snaží hrát rychlý a dynamický basketbal ve vysokém tempu, což slibuje atraktivní zážitek.
Prostějovští Orli po dvou porážkách potřebují zabrat a věří, že jejich
snažení podpoří také basketbaloví fanoušci.
(lv)

vs.

BASKETBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

ČTĚTE NA STRANĚ 46

➢

ĂǀŽůĂƚƐǀŽũŝŽĚƉŽǀĢěŶĄŵŵƽǎĞƚĞƚĂŬĠŶĂǌŶĄŵĠƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϱϴϮϯϯϯϰϯϯ
ēŝǌĂƐůĂƚ^D^ǌƉƌĄǀŽƵŶĂƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϲϬϴϵϲϬϬϰϮ͕ƉƎşƉĂĚŶĢƉƎŝũěƚĞŽƐŽďŶĢĚŽƌĞĚĂŬĐĞŶĂsĄƉĞŶŝĐŝϭϵ͘
EĂŽĚƉŽǀĢĚŝēĞŬĄŵĞǀƌĞĚĂŬĐŝĚŽƐƚƎĞĚǇϮϵ͘ǌĄƎş͕ϭϲ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͘
E/dEdK<ZdEWKDGdhs^d^sp:d>&KE/<|<KEd<d͘ae^dEDhs|,Z/hD
sdsZd<sK>d͊KEWK :/K:<^>sEK^dE1DhW\E1s|,Z͘

ƔƔ Ve čtvrtek 3é. Září by měla skončit dopravní uzavírka na silnici III.
třídy mezi Ohrozimí a Lešany.

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

TBALEM

I.A tøída, SK A – 10. KOLO

I.A tøída, SK B – 10. KOLO

I.B tøída, SK. A – 10. KOLO

I.B tøída, SK. B – 10. KOLO

PØEBOR OFS-II.TØÍDA – 10. KOLO

III. TØÍDA, SK. B – 10. KOLO

TJ SOKOL KONICE
TJ POSTŘELMOV
NEDĚLE 3. 10. 15.00 HODIN

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 2. 10. 15.00 HODIN

SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 3. 10. 15.00 HODIN

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 2. 10. 15.00 HODIN

FC DOBROMILICE
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 3. 10. 15.00 HODIN

TJ SOKOL ZDĚTÍN
TJ SOKOL ČECHY P. K.
SOBOTA 2. 10. 15.00 HODIN

Fotbalový stadion Konice

Fotbalový stadion v Protivanově

Fotbalový stadion v Pivíně

Fotbalový stadion v Mostkovicích

Fotbalový stadion v Dobromilicích

Fotbalový stadion ve Zdětíně
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SI PODMANILA DIVADLO
PROSTĚJOV Uplynulý pátek se v Městském divadle představila
legenda české pop music Helena Vondráčková, která svým vystoupením okouzlila takřka do posledního místečka zaplněné hlediště. „Svým šarmem a umem nadchla,“ kvitovala návštěvu jednoho
z koncertů na turné Vzhůru k výškám 2021 slečna Aneta. Další prostějovské zastavení populární zpěvačky navštívil také Večerník.
Na účinkování jedné z nejpopulárnějších
hvězd tuzemské scény si museli prostějovští příznivci pořádně počkat. Turné totiž
bylo kvůli koronavirové pandemii hned několikrát odloženo, a Hanou dorazilo až na
pátý pokus. A tak není divu, že se spousta
fanoušků se už nemohla dočkat. Nakonec
si ale přišli na své. Vondráčková v pátek 24.
září zazpívala písničky z počátku své kariéry
v šedesátých let minulého století až po sou-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Alena
FOJTOVÁ

časnost. Čtyřiasedmdesátiletá umělkyně si
pro svou úvodní píseň vybrala skladbu Aeroplán, která zazněla v české komedii S tebou
mě baví svět. Následně pokračovala řadou
hitů jako Vodopád, Přejdi Jordán, Lásko má
já stůňu nebo klasiku od táboráků Červená řeka. Dojemná skladba Dívčí žena pak
i některým fanouškům vehnala slzy do očí.
Helena Vondráčková se následně zmínila
i o tom, jak se jí v prostějovském divadle líbí

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

a jak se těšila na celý večer, na kterém jí celou
dobu zdatně sekundovaly dvě sborové a sólové zpěvačky. Během vystoupení se představila ve dvou krásných a také se chopila role
bubeníka. Ač se zprvu zdálo, že by v divadle mohla být spíše komornější atmosféra,
nebylo tomu tak. Spousta diváků si užívala
i pomalejší skladby, při kterých se sál vlnil
jako větrem poháněné moře. Příkladem byla
píseň Mám toho dost. U písničky od Karla

(QVQ#NGPC(QLVQX¾
Svobody Ještě světu šanci dej neopomněla
připomenout nastalou covidovou situaci
a zdůraznila, jak je text aktuální.
Ovace každé další uvedené skladby gradovaly, Sladké mámení všeobecně známé v autorské choreografii Zdeny Studénkové z už
dříve jmenovaného filmu S tebou mě baví
svět koncert uzavřelo. Nebylo tedy divu, že
za doprovodu skupiny Charlie band publikum svým aplausem zpěvačku přivolalo zpět

a ta si na závěr ještě střihla skladbu A ty se
ptáš co já od slavné skupiny ABBA, čímž se
se spokojeným publikem rozloučila.
„Musím říci, že Helena vypadá na svůj věk
úžasně. Pořád má neustále mnoho energie. Zavzpomínala jsem na svá mladá léta, ale nadchly
mě i novější písně. Její vitalitu a postavu by jí
mohla nejedna z nás závidět. Byl to krásný zážitek,“ svěřila se Večerníku Jarmila Přikrylová,
jedna z řad fanynek.

9 3URVWěMRYě VH FK\VWi )HVWLYDO VRXĀDVQpKR XPěQt !JIPODGN@PÜOînÁI<KMJNOîEJQNFÑKG<PN

PROSTĚJOV Třídenní startovní
ročník Festivalu současného umění připravuje na přelomu září a října Galerie současného umění Prostějov při Kulturním klubu Duha.
Akce pořádaná pod záštitou statutárního města Prostějov nabídne
pestrý průřez tvorbou soudobých
umělců různých generací.
V prostorách Galerie současného umění, Muzea a galerie

v Prostějově, prostějovského zámku, kina Metro 70, Střední školy
designu a módy nebo i netradičně
prostějovského hřbitova a na dalších několika místech, budou k vidění umělecká díla z oblasti malby,
grafiky, fotografie sochařství, ale
i videoartu či performance. Mezi
nejvýznamnější jména z řad vystavujících patří určitě fotografka
a multimediální umělkyně Veroni-

ka Šrek Bromová. Ve svých dílech
už od 90. let jako jedna z prvních
českých umělkyň začala pracovat
s novými technologiemi. V jejích
digitálně manipulovaných fotografiích, které sama nazývá „nemalované malby“ zobrazovala ženská těla
v nelichotivých pozicích. Její expozice bude k vidění v hlavní budově
Muzea a galerie v Prostějově.
více na www.vecernikpv.cz

Divadelní přehlídka opět nabídne
trojlístek skvělých inscenací

.GVQwPÊTQéPÊMFKXCFGNPÊRąGJNÊFM[#RNCWURąGFUVCXKNKLGJQQTICPK\¾VQąKPCéVXTVGéPÊ
VKUMQXÆMQPHGTGPEKXRTQUVQT¾EJ0¾TQFPÊJQFQOW
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tři špičková
a hvězdně obsazená představení.
To je přehlídka Aplaus, na jehož
už 14. pokračování se mohou
těšit návštěvníci prostějovského
divadla. „Do Prostějova se už
moc těším!“ vzkázal prostřednictvím SMS zprávy zaslané během
čtvrteční tiskové konference
herec Miroslav Donutil, který
se představí v hlavní roli jedné
z nejslavnějších her divadelní
historie Smrt obchodního cestujícího. Kromě něj a jeho syna
Martina k nám dorazí například
Jiří Langmajer, Pavel Liška,
Zuzana Kronerová a řada dalších
skvělých herců. Představitelé
Městského divadla v Prostějově
a marketingové společnosti TK
PLUS představili letošní ročník
na čtvrteční tiskové konferenci.

Martin ZAORAL
Aplaus zahájí v pátek 8. října Divadlo
Ungelt představením Housle, které
nabídne strhující příběh plný napětí
a zvratů o dvou bratrech a jejich rodinném příteli pohybujících se na okraji
společnosti i hraně zákona. „V tomto
případě společně s Jiřím Langmajerem vystoupí i můj oblíbený herec
Pavel Liška, který mě vždy dokáže
spolehlivě pobavit,“ svěřil se na tiskové konferenci Petr Chytil z pořádající

agentury TK PLUS. Druhým titulem
bude v pondělí 11. října nejslavnější
drama Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího s Miroslavem Donutilem. Hlavní postava si na sklonku
svého života uvědomí nepříjemnou
skutečnost, že pro všechny lidi kolem
sebe má větší cenu mrtvá než živá.
„Na toto představení se obzvláště těším, neboť v něm uvidíme Miroslava
Donutila v trochu jiné poloze, než na
jakou jsme díky jeho jinak skvělým
komediálním výstupům zvyklí třeba
z televize. A věřím, že i v tomto případě dokáže, že patří k nejlepším herců
u nás,“ prozradila ředitelka prostějovského divadla Jana Maršálková.
Festivalový trojlístek zakončí v pátek
15. října inscenace Sluha dvou pánů
Moravského divadla Olomouc. Hra
plná změn, nedorozumění a vtipných situačních kotrmelců baví publikum už několik století. „Viděl jsem
kdysi legendární představení s Miroslavem Donutilem v Národním
divadle, a tak jsem moc zvědavý na
to, jak se s tímto kusem popasovalo
Moravské divadlo Olomouc, které
nám zpříjemnilo jeden z letošních
letních podvečerů v Kolářových sadech se svým muzikálem Noc na
Karlštejně,“ vypíchl z programu prostějovský primátor František Jura.
I letos se tak představí na prknech prostějovského divadla výrazné divadelní
osobnosti. „Zvát ty nejlepší herce je velká radost, jsem rád, že mezi nimi mám
i své osobní přátele. Divadelní přehlídka
Aplaus zůstává mojí srdeční záležitostí,“

nechal se slyšet šéf pořádající společnosti TK PLUS Miroslav Černošek.
Hlavním partnerem festivalu je i letos
společnost Micos Telcom působící
v Prostějově již 31 let. „Vzdělaní lidé se
zájmem o kulturu jsou předpokladem
nejen dobré společnosti, ale i základem
úspěšné firmy,“ vysvětlil důvody podpory generální ředitel hlavního sponzora
Svatoslav Novák.
Za vizuální podobou plakátů i vstupenek i letos stojí malíř Boris Jirků,
Doplňující texty jsou z antikvy Vojtěcha Preissiga, kterou vytvořil ve dvou
řezech a digitalizoval ji koncem devadesátých let František Štorm. Podpory se díky festivalu dočká i studentské
Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího
Wolkera, které v nově zrekonstruovaných prostorách na Husově náměstí
stačilo v minulých letech nabídnout
dvě premiéry Když se zhasne a Miluji svůj mobil. Obě mají výbornou
diváckou odezvu. „Jsem rád, že Point
i nadále prokazuje, že podpora tohoto
souboru je skvělou volbou,“ prohlásil
Miroslav Černošek. „V posledním
ročníku divadelní přehlídky zazářil
Král klaunů Bolek Polívka. Těší mne,
že i v letošním roce přivítáme jedny
z nejvýraznějších a nejoblíbenějších
českých herců současnosti s nepřehlédnutelným komediálním talentem
a mé osobní přátele Jiřího Langmajera a Miroslava Donutila, či Pavla Lišku,“ libuje si Černošek. Aplaus 2019
si návštěvníci budou moci připomenout fotografiemi Boba Pacholíka
v promenoáru divadla.

21092311186

partneři aplaus 2021
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Jakub Smolík v pátek +/28è(/$8./,=(1$

GR8UĀLFQHGRUD]LO

URČICE Dlouho dopředu naplánovaný koncert Jakuba Smolíka musel být nakonec zrušen. Na jeho vystoupení se totiž v předprodeji neprodalo dostatečné množství vstupenek, takže se vedení obce rozhodlo s agenturou dohodnout na zrušení. Již zakoupené lístky je možné
vracet na obecním úřadě v Určicích.
Slabý zájem potvrdil Večerníku starosta Určic. „Prodaných vstupenek na
vystoupení známého umělce bylo opravdu málo, tak jsme se rozhodli raději dopředu předprodej ukončit a s agenturou jsme se domluvili na zrušení
koncertu. Takto by si to zřejmě příliš fanoušci neužili, to stejné platí také pro
interpreta. Zdá se mi, že lidé se po tom covidovém období stále trochu bojí
sdružovat, ale těžko říct, zda je tohle ten pravý důvod nízkého předprodeje,“
prozradil ke zrušení koncertu starosta Určic Petr Kouřil.
I když museli v Určicích tento koncert zrušit, na dalších kulturních akcích
zůstává vše stejné. Bohužel i takové události se někdy přihodí. Na naší snaze
pořádat kulturní akce se však nic nemění a všichni občané i návštěvníci se
mohou těšit na další řadu akcí, které již u nás mají tradici, ale také na nějaké
novinky,“ dodal starosta.
(jaf)

Point zahájil sezónu
Divadlem zněla bulvární poezie,
hlavně však smích

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek města Prostějova a také
Český svaz ochránců přírody,
Regionální sdružení IRIS uspořádaly uplynulou sobotu dopoledne v rámci celonárodní
akce Ukliďme si Česko tradiční
setkání dobrovolníků, kteří se
v Prostějově pustili do úklidu
biokoridoru Hloučela. Dostavily
se desítky mladých i starších občanů, kteří nejsou lhostejní k přírodě. Během tří dopoledních
hodin byly posbírány metráky
odpadků. Ovšem jak kde...

původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Okrašlovací spolek města Prostějova v čele s předsedkyní Miladou Sokolovou si vzal jako vždy na starost
úsek od mostu v Olomoucké ulici až
po „myší díru“ ve Vrahovicích. „Na
úklidovou akci okolí Hloučely dorazilo zhruba pět desítek dobrovolníků, takže s účastí jsem maximálně
spokojená. A je potěšitelné, že polovinu z nich tvořily děti a mládež. Sbírat odpadky přišli také žáci fotbalo-

+`)0"&-"+íÛ"+(
vého klubu TJ Haná Prostějov i žáci
ze základní školy v ulici E. Valenty,“
pochvalovala si Sokolová, která
účastníkům akce rozdávala igelitové pytle a také organizační pokyny.
Dobrovolníci se pak rozešli po obou
březích Hloučely a pytle plnili posbíranými odpadky. „Celkem jsme
posbírali několik metráků odpadků
a zaplnili jsme jimi velký kontejner.
Zároveň jsme našli několik hnízd
vytvořených bezdomovci, takže
jsme naložili i matrace. Nejvíce ale
bylo plastového odpadu, u zahrádek
jsme také našli ledabyle pohozený
bioodpad,“ popsala Večerníku Milada Sokolová, která po akci pozvala
všechny účastníky na oběd do KFC.
„Všichni si to pochvalovali, atmosféra byla úžasná. Každý mi slíbil účast
při úklidu i na jaře,“ pousmála se ještě předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Horší nálada ale panovala na druhé
straně biokoridoru Hloučela. Tam
úklid tradičně organizoval Český
svaz ochránců přírody, Regionální sdružení IRIS Prostějov. Ten
se v posledních letech na jaře i na
podzim chlubil stohlavou účastní
dobrovolníků, letos jich ale přišla
hrstka. „Dorazilo jen čtrnáct dob-

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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rovolníků, jsem z toho trošku zklamaná. Ale co jsem slyšela, tak před
týdnem tady u Hloučely uklízelo
asi dvacet studentů prostějovské
střední školy. A podle toho to taky
vypadalo, dnes jsme neposbírali
tolik odpadků jako na jaře, bylo
jich fakt málo. Kuriozitou byl nález
peněženky, kterou v křoví nalezl jeden z dobrovolníků. Byla plná dokladů, ale bez peněz. Podle jména
z občanky jsme hned přes sociální
síť kontaktovali majitelku,“ sdělila Večerníku Eva Zatloukalová,
předsedkyně ČSOP, Regionálního
sdružení IRIS.
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PROSTĚJOV Zpěv, hudba, recitování, hlavně však smích. To vše se
rozléhalo uplynulý čtvrtek večer
prostějovským Divadlem Point.
Aby ne, jeho herci a herečky jsou
známými baviči, kteří umí rozesmát i největšího morouse. Navíc
byl tento den výjimečný tím, že šlo
o zahájení divadelní sezóny kabaretem Rozsvěcení světel. A tak na
prknech znamenajících svět tentokrát nebyla k vidění jedna divadelní hra, ale řada scének. Dostalo se
však i na hudbu, a dokonce na filmy. Co však spojovalo všechny části programu, to byla zábava a smích
diváků. A u toho prostě Večerník
nemohl chybět.

Michal SOBECKÝ
Většinou programu provedla trojice Aleš Procházka, Vítězslav Lužný
a Lukáš Kameníček. „Tak jsem byl
vyslán, abych to zahájil. Že prý pak
to může být jen lepší,“ prohlásil na
úvod Lukáš Kameníček. A záhy
zapojil diváky do diskuse o dětech
a svých kalhotách. Během večera
si vyzkoušel i roli učitele ve speciální škole či zmateného divadelního
technika-upíra. Pozadu nezůstal ani
Aleš Procházka, principál divadla.
Ten vsadil třeba na příběh o lavičkách, objevil se v řadě komických
scének, zkrátka bavil. „Hrálo se mi
krásně. I ostatním. Říká se sice, že
když se baví herci, nebaví se diváci.
Ale nějaký ten smích tam slyšet byl,“
ušklíbl se po představení Procházka.

Během programu pak diváci byli vtaženi i do bulvární poezie z dílny Vítězslava Lužného. Nebo do dvou písní
Vojtěcha Kůrky od skupiny Lucie a od
Karla Kryla. Zapojili se rovněž třeba
Martin Dobeš a Petra Martínková.
„Diváci zažili hlavně zpívání, kterého
tolik nebývá. Aktivizovali jsme taky
lidi, kteří by jinak neměli ve vystoupeních tolik prostoru. Nejvíce bych
ale vyzdvihl divadélko Domeček, kdy
jsme z původní sestavy zbyli už jen dva
– já a Víťa Lužný. Jsem ale moc rád, že
jsem přibral Lukáše Kameníčka,“ konstatoval Aleš Procházka.
Zcela plné divadlo tentokrát nebylo.
I tak si to ale herci užili. „Bylo super, že jsme mohli hrát před živými
lidmi,“ poznamenal principál, což
se dalo vykládat různě vzhledem
k tomu, že poslední scénka byla
o zvláštně se chovajících členech
divadla, z nichž se vyklubali upíři.
„Doufám, že diváky to, co viděli, úplně nezruinovalo,“ smál se Procházka.
Obával se však zbytečně. Diváci vypadali po dvouhodinovém programu všelijak, jen ne zničeně. „Líbilo
se nám to. Samozřejmě jsem ráda,
že jde o živé vystoupení, těšili jsme
se na to,“ řekla jedna z divaček, která
se představila jako Jarka. „K Divadlu
Point máme kladný vztah. Nemáme tu rodinu, ale známe všechny ty
herce. Byla jsem dvakrát nebo třikrát
a říkám si, že musím jít znovu. Protože je to opravdu zábava. Je nám to
blízké,“ pochvalovala si program i nápaditost Divadla Point.
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PROSTĚJOV
Divadelního
představení společnosti Háta se
Prostějov nedočká ani v náhradním termínu. Moderní komedie
s hvězdným obsazením a titulem
Vztahy na úrovni se tak do Společenského centra nepodívá.
Původní termín v říjnu loňského roku znemožnila pandemie,

aktuální byl zase zrušen z technických důvodů. Tentokrát je však již
představení, které se mělo konat
příští pondělí 5. října, bez náhrady
zrušeno. Zakoupené vstupenky je
možné vracet v místě jejich nákupu. Případné bližší informace najdete na stránkách Ticketportalu.
(jaf)

PROSTĚJOV Tempus fugit neboli čas běží. To je heslo, které se
již brzy objeví na jižní zdi prostějovské hvězdárny. Známá latinská
fráze je součástí nových slunečných hodin, které byly uplynulý pátek 24. září představeny na
hvězdárně v rámci celorepublikového projektu Noc vědců.

Martin ZAORAL
Už brzy budete moci při slunečném
počasí vyrazit do Kolářových sadů
bez hodinek. Pokud budete zvědaví,
jaký je právě čas, bude vám stačit pohled na zeď hvězdárny. Na ní budou
již brzy umístěny sluneční hodiny.
„S nápadem na jejich výrobu přišla
má manželka. Hodiny jsou seřiditelné
a budou se upravovat šestkrát do roka
v závislosti na délce dne,“ představil své
dílo konstruktér Petr Hoffman.
Právě čas se stal hlavním tématem
prostějovské Noci vědců. Po křtu

slunečných hodin přišly na řadu
FOTOGALERIE
klikni na
dvě přednášky věnované právě towww.vecernikpv.cz
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muto fenoménu. „Kdybyste žili na U T O H O
Merkuru, tak byste během jediného
dne slavili hned dvakrát narozeniny.
Čas mezi dvěma poledni je tu totiž
dvojnásobně dlouhý než doba oběhu planety kolem Slunce,“ zaujal
přítomné Jonatan Binder v kostýmu
středověkého učně.
Noc vědců na hvězdárnu přilákala
solidní počet návštěvníků, přednáškový sál se utěšeně zaplnil. V publiku přitom usedlo i značné množství
dětí předškolního věku, pro něž však
obě poměrně dosti odborně vedené
přednášky byly návštěvou v příslovečné „španělské vesnici“.
Jejich rodiče však nemusí smutnit. *QFKP[XGąGLPQUVKRąGFUVCXKNLGLKEJMQPUVTWMVÆT2GVT*QHHOCP7éKPKNVCMXP¾OQąPKE
Pro zvědavé děti do deseti let bude MÆOMQUVÚOWMVGTÚO÷NXP¾UNGFPÆRąGFP¾wEGNKFGORąKDNÊåKVLGJQTQNKEGUVQXCVGNG
Foto: Martin Zaoral
letos na hvězdárně určen kroužek XéCUG
Hvězdárníček, v němž se paní Fré- vědy. Ty starší pak mohou navště- „Přihlásit děti je možné na e-mailové
harová bude snažit v dětech vzbudit vovat odborněji vedený kroužek adrese hvezdarna@hvezdarnapv.cz,“
zájem o vědu a nadšení pro přírodní Gemini.
vzkázala Iveta Fréharová.
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Matìj Tesárek obhájil vítìzství i po postupu do vyšší kategorie

PROSTĚJOV Květiny mají tu jedinečnou schopnost, že dokáží udělat lidi lepšími a veselejšími. Kdo tomu nevěří, ten určitě nezavítal na
desátý ročník Zemského kola Floristiky, které se uplynulý čtvrtek
23. září konalo v prostějovském Společenském domě. Celkem 35
amatérských soutěžících z celé Moravy tu ve třech věkových kategoriích dokázalo, že dokáží uvázat skutečně nádherné kytice.

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Předchozí ročníky soutěže se pravidelně konaly už začátkem června,
letos stejně jako loni musela být
soutěž kvůli covidovým opatřením
přesunuta až na září. „Tomu se přizpůsobil i výběr použitých květin,
v němž tentokrát převažovaly lilie,
chryzantémy, gerbery a další květiny
kvetoucí převážně v tomto ročním
období,“ přiblížila místopředsedkyně pořádajícího Českého zahrádkářského svazu Vlasta Ambrožová.
Úkolem soutěžících bylo vytvořit kulatou kytici a vypichovanou misku na
slavnostně prostřený stůl. Do klání se
zapojilo celkem pět soutěžících z Pro-

stějovska. V konečných výsledcích
výrazněji uspěli dva z nich. „O květiny se zajímám už od úplného dětství,
už jako dítě v kočárku jsem prý ráda
nakukovala do výloh květinářství,
což mi vydrželo dosud,“ prozradila na
sebe studentka prostějovského CMG
Eliška Ganzarová, které se soutěže
zúčastnila už potřetí. Tentokrát se patnáctileté slečně mezi žactvem podařilo
skončit na výborném druhém místě.
„V minulosti se se už jednou dostala do
celostátního kola, v němž jsem skončila čtvrtá. Myslím však, že důležitější,
než umístění je, aby to člověka bavilo,“
odpověděla nám Eliška na naše dotazy.
Výrazné úspěchy za sebou má také
šestnáctiletý Matěj Tesárek ze Smržic,
který loni žákovské kolo vyhrál. Letos
postoupil mezi juniory, a i v této kategorii se mu podařilo zvítězit. „Pro
mě je aranžování kytic hlavně relax.
Přesto se snažím neustále se zlepšovat

FOTOGALERIE
a VIDEO
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

JAK DOPADLA FLORISTIKA 2021?
žactvo:
1. Nela Němečková (Brno)
2. Eliška Ganzarová (Prostějov)
3. Kateřina Volavá (Brno)
junioři:
1. Matěj Tesárek (Prostějov)
2. Kristýna Kašpárková (Břeclav)
3. Johana Kozlová (Frýdek-Místek)
senioři:
1. Vladimíra Zemánková (Vyškov)
2. Erika Pumprlová (Kroměříž)
3. Lenka Křížová (Brno)
a objevovat nové techniky. Odebírám
časopis Floristika, v němž sleduji
trendy přicházející k nám ze zahraničí zejména z Německa,“ prozradil
Večerníku student CMG, jenž už se
měří i s těmi vůbec nejlepšími. V po-
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lovině letošního září své umění předvedl dokonce na Mistrovství ČR profesionálních floristů Děčínská kotva.
Eliška i Matěj spolu s dalšími 16
nejlepšími amatérskými aranžéry
z obou Zemských kol tedy z Moravy
i Čech postoupí do celostátního finále, které se bude konat 15. října na
olomouckém výstavišti coby doprovodná akce Flory Olomouc. „Moc si
vážíme podpory města Prostějova,
Olomouckého kraje i všech našich
sponzorů, bez níž by byla tato soutěž
v našem městě nemyslitelná,“ uzavřela Vlasta Ambrožová.
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VOLEJBALISTKY ZVLÁDLY VSTUP SE ŠTERNBERKEM
PROMÌNY

seriál večerníku

IVO
MYNAŘÍK

Foto
a video

následně jsme se přesunuli do Optiky Wagner pro stylové brýle, posléze
přišla na řadu péče o pleť a líčení a na
závěr nás čekala změna účesu v podání Vlassalonu. Tentokrát jsme se
nepouštěli do extravagance, jak tomu
bylo u minulé PROMĚNY IMAGE.
U paní Renáty jsme volili spíše elegantnější styl, který ji omladil a hlavně rozzářil. Před začátkem proměny
však měla naše vítězka rozporuplné
pocity.
„Popravdě nevím, zda se těším, nebo
bojím, momentálně jsem z toho nesvá a říkám si, jestli dělám dobře a jak
vlastně budu vypadat,“ vyjádřila se při
příchodu paní Renáta Dostálová. Po
chvíli však byla potěšena slovy Reného Volka, který dámě naprosto bezprostředně sdělil, že vypadá dobře, tak
co chce měnit?! Veselo jsme tedy měli
hned po ránu, a jak celý den probíhal?
To se dozvíte již na následujících řádcích...

BYLI JSME
U TOHO

A i tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali od A do Z, tudíž co
nenajdete zde, nabízí internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čeká
tam na vás obsáhlá fotogalerie a video nejen ze zářijového kola
seriálu PROMĚNA IMAGE. K dispozici je i rozsáhlý archiv všech
předcházejících epizod seriálu.

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

V tomto vydání vám představujeme
zářijovou vítězku Renátu Dostálovou.
Pokud je vám příjmení povědomé, tak
máte dobrou paměť. V minulém díle
totiž rukama odborníků na slovo vzatých prošla její maminka a tentokrát se
dostalo na samou dceru, která si pocit
vítězky 62. klání seriálu PROMĚNA
IMAGE bezesporu zasloužila.
Paní Renáta má šestačtyřicet let, je
po transplantaci jater a jak sama řekla, podruhé se narodila. „Po operaci
jsem přibrala dvacet kilo a potřebuji
se kompletně dostat zpět do formy.
Věřím, že mi s tím pomůžete,“ nechala
se slyšet naše dvaašedesátá vítězka. A
my jsme se jejího přání chopili se vší
vervou. Proměna byla naplánována na
poslední zářijový víkend, který nám
nečekaně dopřál i sluníčko a příjemné
letní teploty.
Objednávka na počasí tedy vyšla a pak
stačilo už jen začít. Ráno odstartovalo změnou outfitů v RV FASHION,

Podzim je tady a s ním i seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
PROMĚNA IMAGE! V pořadí dvaašedesátý díl série proběhl
na konci září, a jak jinak než úspěšně. V tradičním klání, které
daøilo
odstartovalo na stránkách nejčtenějšího
perikomu se regionálního
odika již v dubnu 2015, měníme nejenkovizáž,
mu neale děláme raa
dost, vykouzlíme úsměv, pocity nadšení, vnitřní spokojenost
a snažíme se i zahřát u srdce. Sebevědomí kolikrát dovede
napáchat víc škody než užitku a jak je všeobecně známo, ne
každý ho má na rozdávání, což je případ i naší další vítězky. S
tímto nešvarem jsme se tedy rozhodli zatočit. Tradičně jsme
tak připravili parádní den plný péče, poradenství a hýčkání.
PROMĚNOU IMAGE prošlo již šest desítek žen i mužů všech
věkových kategorií, odvážných chlapů však bylo přece jen
pomálu. Proto pánové, ničeho se nebojte a hlaste se, ať už
jste odkudkoliv. Jezdí za námi lidé z celé republiky, ale měli
jsme dokonce vítězku i ze Slovenska. Tentokrát k nám zavítala dáma z nedalekého Služína.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila
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Po ranních neurčitých pocitech Renáty Dostálové se rázem vše změnilo. Už po prvních chvílích se uvolnila a nechala se unášet příjemnou péčí a přátelským
prostředím. V každé fázi proměny se jí dostalo profesionálního poradenství, avšak zároveň mohla relaxovat a užívat si čas jen pro sebe. Nutno dodat, kdy jindy se
člověku podaří strávit celý den jako z pohádky, a navíc v péči odborníků než v PROMĚNĚ IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Při odhalení proměny
paní Renáta sdělila, že je nadšená z barvy vlasů, líčení, oblečení i brýlí, zkrátka ze všeho. Takovou se prý vůbec nezná. Závěrečné focení, které je třešničkou na
dortu, pak probíhalo u zámku a v parku.

5. krok - odhalení a fotografování

Blížilo se poledne a tak pomalu nastal čas k přesunu do Vlassalonu ve Fanderlíkově ulici, kde nás přivítala vlasová kouzelnice Andrea Furiaková. Paní Renátu jsme usadily a šly se společně poradit, co jí vymyslíme za účes a barvu. Tentokrát jsme
místo výstředního účesu raději volily střídměji, není potřeba za každou cenu vytvářet extravaganci. Zvolený styl záříjové
vítězce dodal na eleganci a jiskře. „Vlasy byly jemnější, mírně prošedivělé a částečně probarvené. Paní Renáta je teplejší typ,
takže jsme vytvořily teplé tóny. Vybraly jsme tedy teplý odstín světlé blond, tím se nám mírně promelírovaly a rozzářily,“
sdělila na úvod majitelka salónu. „Vlasy jsme pak sestříhaly, provzdušnily, ale délky vzadu a po bocích jsme zanechaly.
Styling jsme vzhledem k šatům udělaly přes kartáč, lehce rozcuchaly, ale zároveň místy uhladily. Pro domácí úpravu bych
doporučovala účes rozfouknout, rozházet do ležérního a rozcuchaného stylu. Nový účes paní Renátu rozzářil. Sama nám
sdělila, že by si na tento tón barvy běžně netroufla, ale nakonec byla příjemně překvapena z konečného výsledku, tak jsem
ráda, že jsme se trefily dobře,“ nechala se slyšet Andrea Furiaková.

4. krok: barvení, støíhání a styling

ZAUJALO NÁS OBRAZEM

Bez této části PROMĚNY IMAGE by proměna nebyla proměnou. A tak jsme se vydali na kosmetiku a líčení do Studia H, které najdete v ulici Rejskova 30. Ujala se nás vždy příjemná a pozitivní paní majitelka Hana Ondrejová. „Paní
Renáta měla pěknou pleť, kterou jsem vyčistila povrchově a poté ultrazvukovou špachtlí hloubkově. Do pokožky jsem
ultrazvukem zapracovala sérum a aplikovala hydratační krém. Pak přišlo na řadu obočí, které jsem upravila pinzetou
a nabarvila hnědou barvou. Nově vytvarované obočí jí tak pěkně orámovalo obličej a dodalo na výrazu. Make-up jsem
zvolila středně tmavý. Na oči jsem zvolila odstíny růžové od světlé po tmavě růžovou. Pod obočí jsem nanesla bílý stín
pro rozjasnění, to samé i do vnitřních koutků očí. Oči zvýraznila šedohnědá tužka, kterou jsem mírně rozmazala a na
spodní linky jsem použila tmavší růžový stín a šedohnědou tužku jen do půlky víček a opět jsem mírně rozmazala, aby
oči nepůsobily tvrdým dojmem. Tvářenku jsem použila s odstínem do růžova a vše zafixovala pudrem. Rtěnku jsem nanesla středně růžovou, ta paní Renátu
příjemně zjemnila,“ popsala všechny své kroky Hana Ondrejová.

3. krok: líèení

Dalším naším partnerem je již řadu let Optika Wagner včele s Radkem Wagnerem, kterou najdete na náměstí E. Husserla (bývalé Trio). Se sluncem v zádech jsme vyšlapali několik málo schodů do optiky, kde na nás čekalo nepřeberné množství brýlí.
Renátě Dostálové slušela většina vybraných brýlí, ale museli jsme vybrat ty nejlepší z nejlepších. Vzhledem k jejímu typu padla
volba na brýle méně mohutné, tedy spíše elegantní. „Poslední dobou je markantní nástup jemnějších kovových brýlí, které
paní Renátě perfektně sedly. Prvky rosegold se už objevují téměř všude. Na netradičních slunečních brýlích BVLGARI je to
více než znát. A naši vítězku omladily,“ pochvaloval si Radek Wagner. „U našich brýlí Etnia a Coco song je vidět i originalita ve
tvarech a dalších drobných doplňcích. Vzhledem ke kulatějšímu tvaru obličeje jsme vybírali spíše hranatější tvary. Respektovali
linku obočí a chtěli vybrat jak elegantní, tak extravagantní brýle s ohledem na výběr šatů,“ vysvětlil majitel prodejny.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Ranní část proměny patří, jak je již zvykem, módnímu poradenství a výběru nových outfitů. Ani uplynulou sobotu tomu tedy
nebylo jinak, začali jsme v RV FASHION v Žeranovské ulici. Po vřelém přivítaní od majitele Reného Volka jsme se pustili do
výběru nových outfitů. Renátu Dostálovou jsme se snažili zahalit do veselých a jasných barev a ukázat jí, že není potřeba se schovávat za tmavé odstíny. I jednotlivé barvy totiž určují naše pocity a vnímaní sebe samých. Černá barva nic veselého nepřináší, to
platí nejen pro naši vítězku, ale i mnohé další. „Záříjovou proměnu jsme využili k nahlédnutí pod pokličku kolekce podzim-zima.
Šedý podzimní plášť v kombinaci se šaty v barvě žluto-šedé vypadal elegantně. Paní Renátě pláště a barvy sluší, což potvrdil i výběr dalšího modelu v podobě zimního pláště v lososové barvě. Ten velmi dobře vynikl v kombinaci s béžovými šaty s rolákem
a tapetovým vzorem,“ uvedl René Volek. „O tom, že se dá móda propojovat, vypovídají modré šaty s pruhy a šedým pláštěm. Paní
Renáta umí nosit kromě elegance i pohodovější módu. Elastické černé kalhoty v kombinaci s pestrobarevnou halenkou volného
střihu vypadaly perfektně a prakticky. Je to velmi milá žena a myslím, že si výběr u nás v obchodě užila,“ usmál se při rozloučení známý stylista.

1. krok – volba obleèení

RENÁTA DOSTÁLOVÁ ZAHÁJILA NOVOU ŽIVOTNÍ ETAPU

JEDNIČKA VK
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VEÈERNÍKU

z nichž kterýkoliv může skončit druhý,
nebo taky klidně až sedmý. O výsledku sobotního zápasu rozhodne, kdo se
na něj lépe připraví a hlavně jej potom
lépe zvládne přímo na hřišti. My nastoupíme doma, proto chceme samozřejmě zvítězit. I když se dá očekávat
hodně vyrovnaný boj,“ pravil Čada.
Pro diváky nadále platí povinnost prokázat se při příchodu do haly potvrzením o bezinfekčnosti. Což znamená
mít buď negativní výsledek testu na covid ne starší 7 dnů, nebo být očkován
proti covidu a mít nejméně 14 dní od
dokončení aplikace, či být po prodělaném onemocnění covidem ne déle
než 180 dnů. A během celého pobytu
uvnitř haly mít nasazený respirátor.
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Začaly jsme velice dobře, tlačily na
servisu a první set měly jednoznačně
pod kontrolou. Tím jsme se však asi
trochu uspokojily, přestaly tlačit, hra
se ve druhé sadě vyrovnala. Dlouho
jsme ztrácely, ale koncovku bravurně
zvládla Kája Fričová, tu musíme pochválit. A třetí set už proběhl bez problémů.“
yy Viděla jste ve hře rezervy?
„Samozřejmě ano, ještě jich máme
dost. Například se trochu potýkáme
s drobnostmi v souhře nahrávačka
– blokařky, i jinak je pořád na čem
hodně pracovat. Musíme se každý

den lépe sehrávat a zároveň se snažit
co nejvíc bodovat v každém utkání.
Teď jsme zvládly první zápas 3:0,
snad budou dobré výsledky pokračovat.“
yy Moc důležitý byl úvod duelu,
kterému jste dominovaly bez viditelné nervozity. Podařilo se ji překonat?
„Oproti velmi mladému Šternberku
jsme přece jen starší tým, máme víc
zkušených hráček. Tím pádem byla
větší nervozita na straně soupeřek, zatímco my jsme ten začátek zvládly docela v pohodě tak, jak bylo potřeba.“

yy Vám osobně se po zdravotních
problémech hrálo jak?
„Nebylo to úplně ono, spíš takové oťukávání. Potřebuji se do toho postupně
víc dostat, nabrat formu. Což platí
o celém našem týmu, musíme pracovat na kolektivním zlepšování.“
yy Vstup tedy vyšel, nyní však narazíte na silnější soupeře, že?
„Přesně tak. Ve čtvrtek nás čeká výjezd
do Ostravy a potom v sobotu doma
Olymp, s oběma jsme nedávno prohrály v přípravě. Mají svou kvalitu, ale
my budeme chtít potvrdit dobrý rozjezd. Uvidíme, jak se to povede.“

máme trochu starší tým,
proto byly ony nervóznější“

„Když udělám krátký exkurz do historie, tak asi každý vnímá, že náš klub
zažil slavnou éru zisku deseti mistrovských titulů v řadě i deseti Českých
pohárů a dlouholetého působení
v evropské Champions League. V posledních letech se pohybujeme spíš ve
středu UNIQA extraligy ČR a snažíme se vychovávat co nejvíc vlastních
odchovankyň pro ženský A-tým z výborně fungujícího systému našich
mládežnických výběrů. Tahle per-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Čtyři dny před startem aktuálního ročníku nejvyšší
národní soutěže volejbalistek
uspořádal klub VK Prostějov
oficiální tiskovou konferenci na
jasné téma nová sezóna. V konferenčním sálu Národního sportovního centra PV zasedli před
novináře předseda správní rady
Petr Chytil, hlavní trenér a sportovní ředitel Miroslav Čada a kapitánka Simona Bajusz, setkání
se zástupci médií moderoval
manažer marketingové agentury TK PLUS Tomáš Cibulec.

spektiva je pro nás do budoucna velmi
důležitá,“ otevřel tiskovku Petr Chytil.
„V minulé sezóně jsme však v lize
obsadili až sedmé místo, s čímž logicky nepanovala spokojenost. Proto jsme si řekli, že provedeme dílčí
změny v hráčském kádru se záměrem
Vít
sleèny,
jej zkvalitnitejtaeznovu
se pohybovat
zHQ\DOH
LPXzLCož je náš
v horní polovině
tabulky.
DS½U\ soutěžní ročník.
cíl pro nadcházející
Součástí snahy o pozvednutí úrovně
se stal i návrat Miroslava Čady na
místo hlavního kouče, tím pádem má
realizační tým velmi podobné složení jako v úspěšných dobách. Všemi
těmito změnami jsme se snažili kolektiv oživit tak, aby zamířil zpátky
k horizontu české špičky v ženské
kategorii,“ navázal Chytil.
Ostřílený lodivod poté představil
hráčský kádr včetně nových akvizic,
shrnul absolvovanou přípravu a nastínil své představy o výkonech i výsledcích v ročníku 2021/22. K obsahu rozhovoru, který jsme zveřejnili už včera,
přidal jednu odvážnou vizi. „Souhlasím s Petrem, že hlavním cílem je
umístění v horní polovině extraligové
tabulky, to znamená do čtvrté příčky.
Tajně pak sníme o postupu do semifinále,“ řekl Miroslav Čada.

HLASTE SE DO ŘÍJNOVÉ
PROMĚNY IMAGE

Několik postřehů připojila také nová
kapitánka VK. „Nálada v týmu je dobrá. Myslím si, že máme velkou šanci
pohybovat se v české lize na předních
příčkách. A doufám, že se nám to i povede, byť se pořád ještě sehráváme.
Moc se těším na první soutěžní zápas
proti Šternberku, určitě půjdeme za
výhrou. Naše domácí hala je krásná,
trénovala jsem tady už dříve během
přípravy s reprezentací ČR. Věřím, že
se nám v Národním sportovním centru
bude dařit,“ pověděla Simona Bajusz.
Po skončení reprezentačních povinností (včetně startu na mistrovství
Evropy) a zapojení do přípravy v Prostějově si natáhla břišní sval, který následně musela léčit. „Až od pondělí
trénuju naplno. Ještě uvidíme podle
výsledků sono vyšetření, ale cítím,
že plné uzdravení je na dobré cestě,“
prozradila členka tuzemského nároďáku o svém zranění. Na soupeřky
z UNIQA extraligy si věří. „Největší
favorit je Liberec, odkud jsem přišla.
Má hodně zkušených hráček, jež působily i v zahraničí, ostatní družstva
včetně našeho jsou spíš mladší. A jsem
přesvědčená, že je můžeme porážet,
bojovat s nimi o vysoké umístění. Samozřejmě pokud zůstaneme zdravé

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

Liberec, Prostějov (son) – Premiérový ročník Superpoháru ČR
ovládly v ženské kategorii dominantním způsobem volejbalistky
Dukly Liberec. V duelu o novou
trofej smetly na domácím hřišti
Olymp Praha suverénně 3:0 (13, 16,
17). Původně se měly Severočešky
coby úřadující extraligové mistryně
střetnout s vítězkami posledního
ročníku Českého poháru z Olomouce. Na poslední chvíli ale došlo
ke změně obsazení a UP nahradil
celek z hlavního města.Superpohárový mač měl před televizními kamerami přímého přenosu
ČT Sport od začátku až do konce
naprosto jednoznačný vývoj ve
prospěch Dukly, jejíž hráčky neustále udržovaly výraznou převahu.
A ani na chvíli nenechaly nikoho na
pochybách o svém zaslouženě hladkém triumfu. „Chtěli jsme tuhle novou trofej získat, určitě jsme dnešní
zápas nebrali jen jako přípravu na
ligu. Holky k utkání přistoupily se vší
vážností a odvedly výborný výkon,
zaslouží pochvalu,“ radoval se hlavní
trenér libereckých žen Libor Gálík.

Superpohár ÈR získaly
suverénní Severoèešky

Prostějov (son) – Po domácí derby premiéře se Šternberkem čeká
volejbalistky VK Prostějov střetnutí
2. kola UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 na venkovním hřišti.
Konkrétně v hale TJ Ostrava, kde
nastoupí ve čtvrtek 30. září od 17.00
hodin. Oba nadcházející soupeři se
utkali poměrně nedávno, když v rámci přípravného turnaje Grand Prix
Brno vyhrály Severomoravanky 3:1
(23, -22, 15, 15). „První dva sety byly
vyrovnané, potom už měly soupeřky
navrch. Ale nám chyběly některé
hráčky, nenastoupili jsme zdaleka
kompletní,“ zavzpomínal kouč
vékáčka Miroslav Čada. Ostravský
celek stále vede někdejší reprezentační
trenér Češek Zdeněk Pommer, jemuž
se během léta výrazně obměnil kádr.
Dorazila například členka lotyšského
nároďáku Petra Nečiporuka, slovenská reprezentantka Skarleta Jančová
či známá tuzemská univerzálka Sandra Kotlabová, ke stabilním oporám
TJ patří Anna Pospíšilová, Andrea
Štrbová nebo Kateřina Zemanová.
„Družstvo Ostravy mělo výbornou
minulou sezónu, před aktuálním
ročníkem však prošlo řadou změn.
Řekl bych, že společně s dalšími patří
do vyrovnané skupiny týmů, které by
se v lize měly prát o druhé až sedmé
místo. Doma bývá tradičně silné, ale
v případě našeho dobrého výkonu
určitě nejsme bez šance na příznivý
výsledek. Ve čtvrtek chceme bodovat,“ uvažoval Čada.

Ve ètvrtek do Ostravy

RYCHLÝ
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a budeme hrát dobrý volejbal, na jaký
máme,“ nahlížela Bajusz do příštích
týdnů i měsíců.
„Rozhodně chceme skončit o několik
stupínků výš oproti minulému ročníku. Těžko se mi přesně porovnává síla
jednotlivých účastníků české extraligy,

ale každopádně platí uvedený cíl pohybovat se i umístit v lepší půlce tabulky.
S tím, že na Mirkem zmíněný boj o semifinále v našich interních plánech rovněž pomýšlíme. Zásadní je dobrý zdravotní stav hráček a především to, aby
vzhledem ke covidu mohla soutěž nor-

málně proběhnout od začátku až do
konce,“ uvažoval Petr Chytil. „A určitě
chceme moc poděkovat Statutárnímu
městu Prostějov, Olomouckému kraji
i všem dalším partnerům, kteří podporují prostějovský volejbal,“ zdůraznil šéf
vékáčka na závěr.
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BYLI JSME
U TOHO
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yy Neztratily jste ani sadu. Proběhlo střetnutí podle vašich představ?
„Máme tři body, takže nakonec spokojenost s naší premiérou v nové sezóně.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Ještě týden před
extraligovým startem nebylo
jisté, zda vůbec stihne začátek nové sezóny. Nahrávačka
prostějovských volejbalistek
Simona Bajusz (na snímku)
však vyléčila natažený břišní
sval, pět dnů potrénovala a pak
v sobotu jako kapitánka přímo
na hřišti řídila jistý triumf VK
nad Šternberkem.

Simona Bajusz: „Opro
„Oproti hodně mladým soupeřkám

Marek SONNEVEND

13), zatímco pražský výběr svedl dramaticky dlouhou pětisetovou bitvu
se Šelmami Brno. Nakonec uspěl 3:2
(-23, 15, -28, -27, 9) a stejně jako Hanačky si zvedl sebevědomí, navíc proti
kvalitnímu soupeři.
Přesně tohle Pražanky potřebovaly,
neboť přes léto omladily kádr. Odešly
velké opory (například univerzálka
Aneta Kocmanová či blokařka Barbora Purchartová), v zahajovacím střetnutí navíc chyběly první nahrávačka
Lucie Smutná i navrátilkyně z ciziny
Lucie Kalhousová. Nejvíc zabodovaly
zkušená Leona Neumannová a společně s ní tři mladé naděje: Michaela
Brichtová, Veronika Virtová a Johana
Lukešová. Ostatně šikovné talenty
PVK pomohly na jaře svému koronavirem oslabenému družstvu k postupu do semifinále právě přes VK.
„Ta čtvrtfinálová série už je ale dávno
pryč, teď mají oba týmy dost obměněné složení. Osobně si myslím, že
my i Olymp patříme do skupiny výkonnostně srovnatelných mančaftů,

-MJOD,GTHKPN@?µJà@FµQ<OOîÜFµ=DOQ<
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PROSTĚJOV Úvodní domácí duel
nového soutěžního ročníku zvládly
volejbalistky VK Prostějov bez ztracené setové kytičky. Druhý mač na
vlastní palubovce Národního sporBYLI JSME
tovního centra PV však bude určitě
U TOHO
mnohem těžší. Přijede totiž PVK
FOTOGALERIE
Olymp Praha, obhájce ligového
klikni na
stříbra. Vzájemný souboj v rámci
www.vecernikpv.cz
3. kola nejvyšší ženské soutěže ČR
dividuální a především týmové zlepšo- 2021/22 je na programu v sobotu
vání, což je následně potřeba přenést do 2. října od 17.00 hodin.
utkání. Dneska bylo dobře, že všechny
holky, které nastoupily v základu či naskočily během střetnutí, vnesly do na- Také družstvo z metropole Hanačky
šeho výkonu něco svého pozitivního. potkaly během nedávné přípravy, na
Objevily se tam pochopitelně i chyby, olomouckém Tomi-Remont Cupu
to je v současné fázi normální. Nicméně mu podlehly 0:3 (-22, -23, -18). „Prvcíl máme jasný: jít krok za krokem do- ní dva sety ale byly vyrovnané, rozhopředu,“ potvrdil Miroslav Čada logický dovaly až koncovky. Takže výsledek
vypadal jasněji, než jaký ten přátelák
směr.
ve skutečnosti byl,“ připomněl hlavní
kouč vékáčka Miroslav Čada.
Jeho svěřenkyně při premiéře aktuální sezóny UNIQA extraligy přehrály
papírově slabší Šternberk 3:0 (12, 23,
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neskákala skoro vůbec, se teď Kopy při
smečování i blokování odráží aspoň trochu. Věříme, že každým dnem bude lepší
a lepší,“ snažil se hlavní trenér Miroslav
Čada trochu „zažehlit“ viditelné strádání
někdejší opory související s dubnovou operací achilovky.
Po zákroku naskočila Kopáčová do
společné přípravy na sklonku července ve
špatném fyzickém stavu. A plně fit není
dosud, což logicky souvisí s upozaděním
její týmové role. Asi zrovna tohle řešila
Kopáčová s novou kapitánkou Simonou
Bajusz krátce po skončení vítězného derby
stranou ostatních spoluhráček.
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Pokud by na všech sportovních akcích měla
být stoprocentně dodržována všechna hygienická opatření proti šíření koronaviru,
změnilo by se sledování sportu v pořádnou
otravu, ne-li přímo „opruz“.
Jestli někam chcete jít zafandit, teoreticky
musíte mít potvrzení o bezinfekčnosti. Což
znamená jít se nejdřív otestovat, jestli ovšem
nepatříte mezi očkované či covidem prokazatelně onemocnělé během posledního půl
roku. Dále je nutné strávit několik hodin v kuse
s respirátorem na dýchacích cestách, k tomu
dezinfikovat ruce (nejlíp opakovaně) a dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních.
Dříve – rozuměj v trochu normálních dobách – jste prostě šli a bavili se. Teď je návštěva utkání tam, kde organizátoři plnění
daných pravidel striktně vyžadují, pomalu
jak výlet na měsíc. Skafandr jistota, no ne?
Přiznám se, že jít dobrovolně na takhle
zabezpečený duel či akci bych určitě nechtěl. Pracovně někdy musím. A co se týče
volejbalistek VK Prostějov, ze své pozice

se dokonce výrazně podílím na vytvoření
zápasového anticovid prostředí dle představ
hygieniků. Ačkoliv si o veškerých opatřeních můžu osobně myslet cokoliv, neboť
systém je důležitější.
Proto si moc vážím každého příznivce, jenž
navzdory komplikujícím podmínkám na
sportovní klání z vlastního rozhodnutí chodí.
Právě místní volejbal nemá fandů nijak příliš,
ale na druhou stranu jde o takzvané skalní,
kteří se evidentně nenechají odradit ničím.
Ani koronavirovými pravidly, ani například
stěhováním z haly Sportcentra DDM do
Národního sportovního centra Prostějov. Na
soutěžní premiéru proti Šternberku jich dorazil obvyklý počet, něco mezi dvěma a třemi
stovkami. A malé hlediště jinak krásného
stánku má v tomto směru jednu nepopiratelnou výhodu: i takové skromnější množství
diváků dost zaplní sedačky, a navíc dokáže vytvořit v méně rozlehlé hale solidní atmosféru.
Můj závěr z tohoto zamyšlení? Je lepší být pozitivní – přístupem k životu, nikoliv u testu...

Marek
SKALNÍ FANDOVÉ ZÙSTÁVAJÍ VÌRNI.
Sonnevend BEZ OHLEDU NA ZMÌNY A OPATØENÍ

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

BYLI JSME
U TOHO

Hojný počet třiceti chyb vyprodukovaly během utkání v Prostějově
šternberské Sokolky, čímž domácím favoritkám dost pomohly
k hladkému triumfu 3:0. Část
svých hrubek udělaly pod tlakem
vékáčka, ale nemálo jich bylo dost
laciných a nejspíš pramenících
z nezkušenosti nejmladšího celku
UNIQA extraligy žen ČR.

Ü½NGJU±K<NP

Pokud srovnáme současný tým volejbalistek VK Prostějov s loňským a vezmeme
tehdejší i momentální výkony jednotlivých
hráček, jež v družstvu zůstaly, najdeme
největší rozdíl jednoznačně u univerzálky
Gabriely Kopáčové. Bohužel směrem dolů.
Zatímco v soutěžním ročníku 2020/21
byla suverénně nejvíc bodující členkou
mančaftu, nyní patří z tohoto hlediska
k (pod)průměru. Například v sobotní ostré premiéře proti Šternberku skórovala
pouze dvakrát při nizoučké úspěšnosti
útoku patnáct procent, než ji ke konci
druhého setu vystřídala Michaela Beránková. „Ale na rozdíl od přípravy, jejíž většinu

Kopáèová po zápase nìco øešila s kapitánkou Bajusz

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA
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PROSTÌJOV – ŠTERNBERK

V této nové rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem
ženám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony.
Nejlepší známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

Karolína FRIÈOVÁ
Určit nejlepší prostějovskou hráčku střetnutí se Šternberkem? To vážně nebyl žádný kumšt. Slovenská smečařka se stala nejvíc skórující volejbalistkou sobotního
duelu (15 bodů), v němž hned čtyřikrát vítězně zablokovala, přihrávala s vysokou úspěšností 60 procent a celkovou užitečnost měla +9. Navíc právě
Kája Fričová sehrála naprosto zásadní roli v klíčovém závěru druhého setu, kde jejích pět zdařilých míčů (čtyři zakončení + jeden blok) zařídilo
tolik důležitý obrat skóre z 20:22 na 25:23.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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soupeř, nechtěli jsme nic podcenit a vyplatilo se. Hra ještě není optimální, na
druhou stranu důležitý je výsledek 3:0,“
zdůraznil kouč žen VK Miroslav Čada.
Po kralování úvodní sadě rozdílem
dvou tříd 25:12 však nastaly problémy. Sokolky náhle kousaly, trestaly prostějovské polevení a až do stavu 20:22
se většinu času držely o kousek vepředu. „Tam to vzala na sebe Kája Fričová,
právě její úspěšné útoky zařídily klíčový
obrat koncovky. Pro celé utkání byl rozHladké překonání šternberské překážky s věkovým průměrem okolo
dvaceti let je nutné brát jako splněnou povinnost. „Ano, tohoto protivníka jsme prostě potřebovali porazit
za tři body. Povedlo se – a teď jedeme
dál. Čekají nás těžší zápasy v Ostravě
a s Olympem, i v nich samozřejmě
chceme bodovat,“ přemítal Čada.
Recept na další příznivé výsledky je
zřejmý. „Na trénincích se snažíme o in-
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(vlevo)RąGMQP¾X¾wVGTPDGTUMÚFXQLDNQM

(QVQ#PT[.WM¾é

- odhalení a fotografování
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Nervozita z domácí premiéry v nové
hale? Nic takového nebylo na hráčkách vékáčka v úvodu znát. Vstup do
střetnutí zvládly výborně, především
v pasáži od stavu 2:2 do 13:5 soupeřky nemilosrdně drtily. Účinným
servisem, dobrou obranou i úspěšným zakončením, Sokolky neměly
nárok. Až poté se hostující mladice

Marek SONNEVEND

ze Šternberka, když první i poslední třetinu duelu měly suverénně
pod kontrolou a jen ve druhém
setu musely krotit vážnější potíže.
To se jim podařilo, premiérové
utkání tudíž podle očekávání výsledkově opanovaly.

„Úvod nám vůbec nevyšel, dělali jsme moc chyb a soupeř byl jasně lepší. Až od druhého setu se
holkám dařilo hrát to, co umí na trénincích, a náš výkon šel výrazně nahoru. Jen škoda závěru,
kdy jsme vlastní nezkušeností neudrželi slibné vedení. Opakovaně jsme nepoložili útoky na
zem, ztracená koncovka rozhodla celé utkání. Třetí sada se hodně podobala úvodní, znovu jsme
nestačili kvalitě domácích, kterým gratuluji k vítězství.“

JAN DREŠL – hlavní trenér TJ Sokol Šternberk:

„První set byl z naší strany velice dobrý. Ve druhém jsme ale dost polevili na podání, soupeř
lépe přihrával, přišly naše zbytečné chyby. Například jsme špatně blokovali vysoké útoky, proto
hosté až do koncovky vedli. Naštěstí klíčový závěr se povedlo uhrát hlavně zásluhou Káji Fričové.
Zbytek zápasu pak už pokračoval opět v naší režii díky dobrému servisu a menšímu počtu chyb.
Za vítězství bez ztráty setu jsme určitě rádi, výsledek je podle představ.“

MIROSLAV ÈADA – hlavní trenér VK Prostìjov:
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PROSTĚJOV Zrádnou povinnost
zvítězit – a pokud možno jasně
za tři získané body – splnily prostějovské volejbalistky na startu
nové sezóny bezezbytku. V 1. kole
UNIQA extraligy žen ČR 2021/22
porazily v Národním sportovním
centru PV nejmladší celek soutěže

BODOVÝ VÝVOJ
První set: 2:2, 4:2, 8:3, 11:4, 13:5,
13:7, 15:7, 15:10, 19:10, 22:11, 25:12.
Druhý set: 3:0, 3:3, 5:3, 5:5, 6:8,
8:8, 8:10, 11:10, 11:12, 14:12, 15:13,
15:16, 17:19, 20:20, 20:22, 24:22,
25:23. 7ĝHWt VHW 1:1, 3:1, 5:2, 7:3,
10:4, 13:5, 14:8, 15:10, 18:11, 20:12,
23:13, 25:13.
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Ramajová 1, Herdová 6, Kamidinová
4, N. Látalová 10, Z. Látalová 6, KörPHQG\RYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĜtGDOD
Vyjídáková.
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k zisku setu, o chvíli později byly ještě
blíže (z 20:20 na 20:22). Teprve tehdy
zabral papírově silnější mančaft opravdu
naplno a mohutným náporem made by
Fričová důležitou koncovku skvěle strhl
ve svůj prospěch – 25:23 a 2:0.
Tím se parta okolo kapitánky Bajusz
vrátila do předchozí pohody. Její herní
produkce opět nabrala vyšší úroveň,
permanentní tlak nutil Drešlovy ovečky
k různým zaváháním a náskok rychle
narůstal až na 13:5. Stejně jako v úvodním dějství pak volejbalistky v černých
dresech vystřihly i uprostřed třetího dílu
trochu nadějnější pasáž (15:10), ovšem
jinak tahaly za kratší konec zápasového
provazu. A rozjeté vékáčko bezpečně
dovedlo celý duel do hladce vítězného
závěru – 25:13 a 3:0.

)ULþRYi  .YDSLORYi  .RSiþRYi 
Michalíková 9, Löff 11, Bajusz 6, libero
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chytily a celkovým zlepšením dotáhly (15:10), ale šlo pouze o chvilkový
záchvěv. Favoritky zase přitlačily, aby
zahajovací sadu ovládly naprosto jednoznačným způsobem – 25:12 a 1:0.
Začátek druhé části však už vypadal
úplně jinak. Šternberská děvčata odhodila zábrany, přestala tolik chybovat
a zatlačila podáním. Naopak Čadovy
svěřenkyně polevily, nejen vinou horší
přihrávky šel jejich výkon dolů (z 5:3
na 6:8). Těžko překonávaly obětavou
defenzivu TJ, rázem tak fanoušci sledovali rovnocennou partii. Ani obrat
z 11:12 na 14:12 neměl rozhodující
dopad, neboť ženy VK zanedlouho vyrobily několik ofenzivních hrubek za
sebou a protivnice znovu ožily - 15:16.
Při skóre 18:20 se dostaly velice blízko

.RQHÿQëVWDYVpULH

5R]KRGÿtKavala a Novák.
þDV1:13 hodiny.
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I po stěhování prostějovských žen ze
Sportcentra DDM do Národního sportovního centra PV pokračuje jedna sympatická
tradice. Jaká? Po každém soutěžním utkání
se volejbalistky VK vyfotí na společný snímek s malými klubovými parťačkami z mládežnických družstev, které během zápasů
5. krok
fungují jako podavačky míčů. Díky
skolení
TJ Sokol se uplynulou sobotu fotografovalo
ochotně a ve výborné náladě. Jde však o to,
aby holky žákovského věku měly cennou
památku na svůj nevšední zážitek kdykoliv,
bez ohledu na (případně nepříznivý) výsledek. Tak co příště proti Olympu Praha?

ZAUJALO NÁS OBRAZEM
4. krok: barvení, støíhání a styling
Opět vítězná radost
s podavačkami balónů

3. krok: líèení

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Stěžejní byl už sám start duelu, který
papírově silnější tým naprosto ovládl.
„První zápas sezóny vždy bývá nervózní,
proto jsme se na začátek hodně zaměřili. I když stál proti nám relativně slabší

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

hodující,“ okomentoval Čada významnou otočku na 25:23.
Ve třetí části se pak dění na palubovce
vrátilo do předchozích herních kolejí
jasné prostějovské převahy (25:13).
„Kromě toho slabšího druhého setu
jsme byli jednoznačně lepší ve všech
činnostech. Drželi jsme kvalitní přihrávku a v porovnání s mladými protihráčkami dělali podstatně míň chyb
tím, že jsme hosty dostávali pod tlak,“
analyzoval zkušený lodivod.
Leč jeho spokojenost měla své meze.
„Zase jsme se po komplikacích v přípravě posunuli trochu dopředu, na
pokrocích v sehranosti i výkonnosti
pracujeme každý den. S tak dobrým
příjmem jako dnes jsme ale měli být
ještě efektivnější v útoku, právě zakončení musíme nejvíc zlepšit.“

1. krok – volba obleèení

PROSTĚJOV Neporazit na úvod UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022
mladičký celek Sokola Šternberk?To by pro volejbalistkyVK Prostějov
znamenalo hned zkraje nové sezóny velmi nepříjemné klopýtnutí.
Nic takového se ale nestalo, favorizovaný kolektiv měl sobotní zápas
bezpečně pod kontrolou. A v novém domácím prostředí Národního
sportovního centra PV založil své bodové konto v započatém ročníku nejvyšší tuzemské soutěže potřebnými třemi přírůstky.

Komplikace nastaly jen ve druhém setu, jeho otočená
koncovka potvrdila celkovou dominanci vékáčka

VOLEJBALISTKY ZVLÁDLY VSTUP SE ŠTERNBERKEM
Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.

3520÷1<

3$571(ą,352-(.78

Renáta
Dostálová

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Vítejte sle
èny,
PROMĚNA IMAGE má za sebou další
zHQ\DOH
LPXzL
pokračování. Před námi je ryze podzimní
DS½U\
díl, který každoročně probíhá za již trochu chladnějšího počasí. To však nikomu neubírá na nadšení a ochotě postarat
se o vítězku či vítěze tak, aby odcházela
domů vnitřně zahřátá i spokojená. Hlaste
se tak a sledujete tištěná vydání i naše internetové stránky, průběžně budete
kontaktování.
Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu , líčení v H Studiu, výběr nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co
ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný
zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 10. října 2021.

HLASTE SE DO ŘÍJNOVÉ
PROMĚNY IMAGE

„Paní Renáta si prožila své a já jsem cítila nutnou potřebu jí po tom všem alespoň částečně doplnit novou sílu i energii prostřednictvím dodání sebevědomí
a změny vizáže. V nové image vypadá úžasně a před očima nám doslova
svítila. Myslím, že sama viděla, jak málo stačí k tomu, aby se člověk mohl
cítit skvěle a sebevědomě. Není potřeba se bát změn, jak se totiž říká, změna
je život. A ony si nás čas od času stejně najdou, ať už chceme, nebo ne. Tahle
změna patřila k té, co je v životě vítána a může dopomoci do dalších týdnů,
měsíců i let. Teď už záleží na paní Renátě, jak se k ní postaví. Přeji jí hodně
zdraví, sil, odhodlání, radosti a pevné vůle. Ráda bych tímto poděkovala i celému našemu týmu za další povedenou PROMĚNU IMAGE. A již nyní se
těším na říjnový díl.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

352-(.783520ħ1<
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Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí profesionální a komplexní
ošetření pleti, ale
také klid a relaxaci,
celkové uvolnění
a individuální přístup. Za pomoci
přírodní kosmetiky a nejmodernější
technologie bude vaše pleť
prvotřídně hýčkána. Poskytujeme
Mesobotox, což je účinná redukce
vrásek pro ženy starší čtyřiceti let,
dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický
peeling, ultrazvukové hloubkové
čištění, prodlužování řas, líčení, kosmetické čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo
i duši. Těšíme se na viděnou.

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

Bajusz: „Opro

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fotí přírodu
a nejrůznější akce.
Na Proměně se
částečně podíƔƔ Paní Renáto, jak se po PRO- ƔƔ Jak na vás reagovala rodina lel již delší dobu
a nyní dostal prostor pro vlastní iniciativu
MĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili a známí?
jsme vaše přání?
„Moje proměna se všem moc líbila, v tomto projektu.
„Báječně! Když jsem na promě- byli překvapení a nadšení, jak mi to
nu šla, bála jsem se, jak to celé sluší. I moje pubertální dcera řekla,
dopadne. A můžu říct, že nový že se jí to líbí, a to je u ní co říct, provzhled je úplně super. Hned se tože je to můj věčný kritik. (smích) RV FASHION je oděvní firma, která se
člověk cítí lepe, sebevědomí mi Dokonce mi v rodině řekli, že by zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
opravdu chybělo a teď mám ze sebe mě na ulici nepoznali!“
konečně radost.“ (úsměv)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám tak volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou vysokou
ƔƔ Co vás na celé proměně nejví- Večerníku?
ce překvapilo?
„Doporučila bych jim, aby se do kvalitou materiálů a vynikajícím vy„Vím, že to říkaly i vítězky pře- proměny přihlásily, protože to stojí pracováním. Pilotní obchod celé sítě
de mnou, ale je to nutné znovu opravdu za to. Moje obavy opadly prodejen RV se nachází v Plumlovské
zopakovat. Na celé PROMĚNĚ a nyní vím, že se nebylo čeho bát. ulici 28, kde se můžete setkat s velkým
IMAGE mě velice překvapilo, Celý den vás budou hýčkat, věnovat výběrem kolekcí obleků, sak, kaljak je celý ten tým, co proměnu se vám a jen vám navíc ještě poskyt- hot, šatů, kostýmků a pestrou škálou
připravuje, velice sehraný. Všich- nou spoustu dobrých rad, jak o sebe doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzni byli velice příjemní, milí a pro- pečovat. Tímto bych jim všem chtěla ivní pánská obuv značky Riccardo.
fesionální. Byla to radost s nimi moc poděkovat. Děkuji moc, tento U firmy RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis pobýt.“
den si budu navždy pamatovat.“
radenství. Další prodejnu RV FASHION
(Sonáta) naleznete také v Žeranovské
.20(17Éì3$7521.<
ulici.
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„Mám ze sebe
NRQHÿQĚUDGRVW
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otázky pro ženu,
co se změnila...
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Velká
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Příchozí se zároveň mohli setkat s někdejším vedoucím Sokola Jaromírem
Schönem i s tím současným Ladislavem Bílým. Oba měli k Sokolu co říct.
A zatímco Bílý hovořil spíše o současnosti, jeho předchůdce o věcech minulých. Třeba o tom, že Sokol vznikl v roce
1862 a už o sedm let později dorazil i na
Prostějovsko. „Myšlenka spojení krásy
těla a ducha tu byla už od antiky. Ještě
v polovině devatenáctého století však
bylo organizované cvičení považováno
za něco podivného, zprvu navíc bylo
spíše věcí pro privilegované,“ prozradil
například Schön. A mimo jiné zazněla
i zajímavost, že původně měla sokolovna stát u nádraží.
A návštěvníci akce poslouchali, bavili se, zajímali. A setkávali se. „Setkal
jsem se zde s naším prvním cvičitelem panem Opletalem. Bylo to moc
milé setkání,“ byl spokojený Milan
Dvořák. S radostí navíc využil možnost občerstvení. Nechybělo pivo,
káva nebo pizza. V přísálí zase byli
hodně vidět skauti – samozřejmě ve
stejnokrojích. Ti s výstavou k místnímu Sokolu a sokolovně pomáhali.
„Jsem naprosto spokojená. Akce proběhla, jak jsme si naplánovali, a účast
byla ještě větší, než jsme čekali,“ uvedla za komunitní centrum, které nyní
v sokolovně sídlí, Jitka Klemsová.
A lidé si skutečně čas udělali. Zaujala
je jak vystoupení, tak právě přednáška k historii. „Podle mě byl program
oslav vyvážený, každý si našel to svoje.
A hodně lidí přišlo třeba jen na jednu
část, na závěr zaujalo například divadlo,“ těšilo Jitku Klemsovou.
Komunitní centrum v Konici se
v průběhu posledních dvou let – pokud to epidemická situace dovolila
– stalo místem pořádání celé řady
společenských a kulturních oslav
a setkávání místních. Ještě v září zde
čeká zájemce například sousedské
posezení nebo bazar pro děti či dospělé. V říjnu se zase někdejší sokolovna stane dějištěm akce Ukliďme
Česko.

Foto: Michal Sobecký
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ČECHOVICE Na úspěšné zakončení letních prázdnin Sbor dobrovolných hasičů Čechovice uskutečnil
akci pro děti „Den pohádek“. Akce
proběhla v neděli 29. srpna v odpoledních hodinách na hřišti za sokolovnou Čechovice.
Pro děti byly připraveny soutěže na motivy českých pohádek. Hned u vchodu
návštěvníky přivítal vodník, který dětem rozdával kartičky, na něž získávaly
razítka. Při soutěžích se děti mohly
setkat s vílou Amálkou, Patem a Matem, Červenou karkulkou a dalšími
pohádkovými bytostmi. Za všechny
splněné úkoly dostaly děti sladkou odměnu v podobě balíčku s pitím, tatrankou a svítícím náramkem na večerní
diskotéku. Děti, které přišly v masce, si
navíc vylosovaly speciální dárek.
Děti i dospělí se mohli svézt po obci Čechovice na vlečce historického traktoru

nebo si nechat udělat dočasné tetování.
Po celé odpoledne bylo připraveno
skvělé občerstvení z udírny – vepřové
kýty, makrely a další. K tanci i poslechu hrála kapela Romantica, Romana
„Pytlíka“ Doležela. Ve třetím bloku si
děti mohly zatancovat na známé písně
s mladými členkami sboru a na závěr

také s celým hasičským sborem na píseň „Jede, jede mašinka“.
I přes zpočátku nepříznivé počasí na
akci dorazila spousta rodičů s dětmi.
Na hřišti převládala klidná a přátelská
atmosféra.
Děkujeme Statutárnímu městu Prostějov za podporu akce.
(pr)

(QVQCTEJKX5&*èGEJQXKEG

Den pohádek s SDH Čechovice

Venku to jde,
FQOCVQFąG
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jjaké
aké js
jsou
sou sstřípky
třípkky zee srazu
srrazzu bmw..
bmw...

Když se před více jak deseti lety
poprvé sjeli do kempu u Podhradského rybníka v Plumlově majitelé
východoněmeckých Trabantů, rozhodně nemohli tušit, že jednou na
totéž místo budou ve velkém mířit
také řidiči západoněmeckých BMW.

Pokud jde o pořizovací cenu či celkové renomé, dělí obě značky široká
propast. Nátura jejich skutečných
příznivců se však zas až tolik neliší.
V obou případech jsou to pohodáři, jimž se jejich tolik oblíbené auto
stalo příležitostí, jak potkat stejně
„postižené“ kamarády.
Vozidla s modro-bílým „koláčem“ ve
znaku, jenž odkazuje na bavorskou
vlajku, se do Plumlova sjela letos už
potřetí. Ani letos při této příležitosti nechyběla spanilá jízda či soutěže
v různých kategoriích o poháry. Le-

8Q\čO $/9 VQ W 2QFJTCFUMÆJQ T[DPÊMC QR÷V 5TFEGOMCåFÆJQdDCXQT¾MCqLGLGJQOQVQT
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PLUMLOV Tahle značka je prostě kult. Mnozí z jejích skalních
příznivců jsou dokonce přesvědčeni, že je lepší být smutný
v BMW než veselý v MHD. Už potřetí se o předchozím víkendu
do plumlovského kempu Žralok sjeli fandové, pro něž „bavorák“ znamená mnohem víc než jen kvalitní auto se silným motorem. A u toho Večerník prostě nemohl chybět!

3
4

Jen jsme se rozhodli termín přehodit už na srpen,“ konstatoval Martin
Staněk z pořádajícího klubu BMW
Morava, který už vymýšlí novinky
pro příští rok. „V rámci doprovodného programu bychom rádi zajistili
vyhlídkové lety vrtulníkem. Přistávat by mohl přímo v kempu Žralok,“
navnadil Staněk.

¸67<

tošní novinkou byla možnost vyjet si
ve vypůjčených sportovních modelech BMW M4 či M5.
„Zaregistrovalo se devětašedesát
účastníků, celkem sem dorazila
zhruba necelá stovka aut. Loni byla
účast vyšší, myslím, že letos to dost
ovlivnilo počasí. Jinak jsme tu ale
spokojeni a příští rok dorazíme zase.

8 MGORWäTCNQM\CXN¾NCXNCLMCUG\PCMGOV[RKEMÚORTQCWVQOQDKN[$/9
Foto: Martin Zaoral
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Do Plumlova se sjela necelá stovka vozů z dílny mnichovské automobilky

DOSTAVENÍČKO „BAVORÁKŮ“ VE ŽRALOKU

„My jsme sousedé, já se tady u sokolovny narodil. Je to taková nostalgie.
Od pěti let jsem sem chodil cvičit,“
svěřil se nám Milan Dvořák. Program
sobotních oslav byl pestrý. Návštěvníky čekalo ochotnické divadlo místních herců a velká výstava spojená se
Sokolem. Nechyběly fotografie, zajíFoto: archiv M. Mokroše mavosti, kroniky nebo taky zástavy.

ZAUJALO NÁS

PROSTĚJOV Při letošním Srdíčkovém dni v Prostějově se
pomáhalo Míšovi, který trpí
spinální svalovou atrofií I. typu,
při které dochází k postupnému
ubývání svalstva. Onemocněním trpí již od třech měsíců a dle
rodičů připomíná hadrovou panenku.
Do pomoci se zapojili i žáci prostějovské Střední zdravotnické školy,
konkrétně třídy 3.A. I přes nevlídné počasí se jim podařilo prodat
všechny předměty, a protože donátoři byli vcelku štědří, podařilo
se vybrat skoro o 2 000 korun více,
než byla stanovena oficiální částka.
Celkem se vybralo 6 326 korun.
„S výsledkem jsem moc spokojená,“ neskrývala koordinátorka akce
Martina Papšová s tím, že charita
v září nekončí a hned tuto středu
29. září proběhne z května odložený
Květinový den Ligy proti rakovině.
(mm)
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a nepříliš využívaná budova,
dnes ozdoba města. Konická BUYTLOI HJOS M E
sokolovna před časem prošla proměnou k nepoznání,
a i proto o víkendu mohla hostit velkou sešlost nejen sokolů
a sportovců. Jejich cíl? Setkat
se u příležitosti sta let sokolovny se svými známými a přáteli
nebo si vychutnat některý
z bodů programu. Případně
obojí. A u toho Večerník nemohl chybět.
-QPKEM¾UQMQNQXPCQUNCXKNCUVQNGV# VQRąÊLGOPQWCMEÊU XGNMQW×éCUVÊ

Jestřábům se dál doma nedaří.
Marodi se však vrací
KONICE Donedávna zašlá

1.
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HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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Prostějov (sob) – Hokej je tvrdý
sport a na zranění zde není nouze.
I přesto, že jsou hokejisté pořádně
zabalení do chráničů. Někdy ani to
nestačí. Své o tom po minulém týdnu
ví František Hrdinka. Třiadvacetiletý
obránce, který ještě loni působil
v Prostějově, nyní válí za Přerov.
Z důvodu zranění si však musí dát
delší pauzu. V utkání se Vsetínem
totiž málem přišel o prst. „Obránce
František Hrdinka utrpěl v sobotním
zápase proti Vsetínu ošklivé zranění.
Po nebezpečné i nepříjemné sekeře
útočníka Miroslava Indráka má
oddělený článek prstu a další prst
zlomený. Jeho levá ruka tak skončila
v sádře. Františkovi přejeme brzké
uzdravení!“ stojí na klubovém webu
Přerova. Fotka prstu uveřejněná na
sociálních sítích pak skýtá skutečně
nepěkný pohled...

+UGLQNDP½OHP
pøišel o prst

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

PROSTĚJOV I druhé domácí utkání Hanákům nevyšlo. Proti Frýdku-Místku.
I přestože se Jestřábi snažili až do konce, prohráli
o branku a na první výhru
na domácím ledě stále čekají. K zápasu se posléze
vyjádřil Jakub Babka (na
snímku), který v něm za
gól a asistenci zapsal dva
kanadské body. „Daleko
radši budu, když to bude
v našem vítězném utkání,“ říká devětadvacetiletý
útočník.

odraz a gól. Tentokrát proti Frýdku-Místku jsme měli za stavu 0:0 tři nebo
čtyři šance. Neproměnili jsme dobrý
vstup do zápasu gólem. A jen v Sokolově jsme dali první gól. Potřebovali bychom to ve více zápasech,“ je si vědom
m
lodivod Jestřábů.
Radostnou zprávu – aspoň
zčásti – však poskytl v souvislosti s marody. „Na sobotní zápas s Kolínem by
už měli nastoupit Rudovv
ský se Štefkou. S Robinem
Staňkem počítáme až na konec
problélistopadu, tam jsou probl
oblééachillovmy s tou achillov
ovvkou,“ informoval
informova
vall
Totter.

Foto: Michal Sobecký
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Husy (Poruba) a Jana Stehlíka (Kobra Praha), do kabiny naopak zamířili
například zkušený bek Václav Čížek
nebo produktivní obránce Ondřej
Kachyňa, který předtím hájil barvy
Havířova. A velkou posilou se před
pár dny stal exčeskobudějovický brankář Strmeň. V dalších případech klub
spoléhá na výpomoc hrálovehradeckého Mountfieldu.
Přidají Jestřábi třetí výhru ve vzájemných zápasech v řadě?

vs.

ještě lépe než ve středu v Havířově. Jak
ale říkám, za stavu 0:3 už se to samozřejmě těžko dohání. V tom byl ten
největší problém. Bylo to jasně vidět,
dostali jsme tři góly za sebou. De facto
si za to můžeme sami.“
yy Dal jste třetí branku Jestřábů,
která tým ve třetí třetině nakopla.
Jak byste ji popsal?
„Vyšla nám tam přesilovka. Ráno
jsme si přesně toto ukazovali na videu a viděli jsme, že tam v tom středu
mají díru a že tam ty nahrávky křížem
půjdou. Vyšlo nám to asi třikrát nebo
čtyřikrát za sebou. Po čtvrté to tam už
padlo.“
yy Vám osobně se zatím v sezóně

daří. V posledních dvou utkáních
jste si zapsal dvě branky a asistenci.
Co k tomu říct?
„Určitě jsem za to rád. Daleko radši ale
budu, když to bude v našem vítězném
utkání. To je samozřejmé. Takto nám
to vůbec k ničemu není.“
yy Ve středu vás čeká cesta do Benátek nad Jizerou. Jak se na tento
zápas připravit?
„Asi trochu orazit. Určitě zapomenout na tento zápas. I když zapomenout ne tak úplně, protože ve třetí
třetině to podle mě bylo dost dobré.
Minimálně na tuto část musíme navázat a přenést si hru z ní, na vše ostatní
pak zapomenout.“

úspěšná – 0:1. Další rychlou ránu dostali
Hanáci při vlastní přesilovce. Kapitán hostů Vít Christov najel za kruhy a střelou přes
obránce Husáka pokořil Bláhu – 0:2. Kvůli
hře Prostějova v šesti přišel další trest na
dvě minuty. Frýdek-Místek sehrál výhodu
dobře a vytvořil si tříbrankový náskok. Po
přihrávce od pravého mantinelu nejprve
zakončoval Komorski, tuto střelu ještě
Bláha vyrazil, následně puk přes rozkročeného gólmana protlačil Martynek – 0:3.
Tento gól vyhnal jedničku Hanáků z jeho
brankoviště. Ani ke konci první třetiny se
svěřencům trenéra Tottera nedařilo dostat
se pořádně do hry, naopak hosté tlačili do
jejího úplného konce.
Na začátku druhé části měli Jestřábi aktivní pohyb. Na Foltána to zkoušeli v rychlém sledu za sebou Koblížek, Babka nebo
Jelínek. Ve 23. minutě Jelínek zpětnou
přihrávkou vybídl do šance svého spoluhráče, ale Krejčí z mezikruží přestřelil
branku, o chvíli později minul branku
i Kloz. Hned po této akci vystřelil na hos-

„Přijeli jsme s taktikou velice dobré a zabezpečené obrany, aktivního bránění středního pásma, zbytečně se nehonit za kotoučem a napadat za každou cenu. Chtěli jsme z dobré obrany
a zachytávání kotoučů ve středním pásmu anebo rychlého otáčení hry chodit do brejků. To
si myslím, že se nám více než dvě třetiny dařilo. Utekli jsme na dost vysoký náskok, nicméně
obraz hry nebyl až takový, že bychom byli o tolik gólů lepší. Domácí se dostali do hry našimi
vyloučeními a jejich přesilovou hrou. Svůj tlak pak stupňovali až do úplného konce. Myslím
si, že naše vůle po vítězství, úsilí to ubránit a blokování střel nakonec slavily úspěch za tři body.“

0RMPÉU75/,¤©.s+&)UÙGHN0ÉVWHN

„Vstup byl výborný, ale nejsme schopní proměnit šance a dostat se do vedení 1:0. Nechali
jsme si soupeře utéct na 3:0. Když jsme pak vždycky dali kontaktní gól, tak jsme znovu inkasovali. Měli jsme v závěru ještě nějaké šance. Je škoda ta porážka o branku, a navíc druhá domácí
prohra. Ty domácí zápasy nás velmi mrzí, vůči našim divákům. Musíme mít jiný přístup. Na
druhou stranu nám to zase ukázalo nějaké věci, na kterých můžeme stavět. Dvě domácí prohry jsou ale škoda a určitě to pro nás není dobrý start.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
¸67<
č

Oběma mužstvům trvalo, než se pořádně
dostala do zápasu. Pak se ale farmáři extraligového Třince zakousli před Bláhou
a zkoušeli ho překonat. Jestřábi se bránili
a bylo z toho první vyloučení. V něm se
ale dokonce prostějovský Koblížek rozjel na frýdecko-místeckého Foltána, bez
úspěchu. Ve 14. minutě využil aktivitu
Rysů Roman Szturc, který nejprve z bekhendu prostějovského gólmana nepřekonal, jenže forhendová dorážka už byla

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Páté kolo Chance ligy
přiválo na prostějovský zimák Frýdek-Místek. Hosté už v čase 16:38 vedli
3:0 a vyhnali Ondřeje Bláhu z brankoviště. Jestřábi prohrávali dokonce již
1:5, ale po dramatickém finiši a střelecké převaze 46:18 se přiblížili na gól
a sahali po vyrovnání. Na venkovní výhru ale Hanáci nedokázali v sobotu navázat, a tak na první domácí vítězství
svěřenci trenéra Tottera stále čekají.

zápasu. V čase 44:06 vystřelil Petr Mrázek
a svojí dělovkou nedal Foltánovi žádnou
šanci – 2:5. Tato branka prostějovské
hráče nakopla a tlačili se nadále do branky Rysů. Ti ji bránili tak, až z toho byl faul
na jejich straně. Po křížné přihrávce Kloze
prudce vypálil z první Babka – 3:5. Velký
tlak si Prostějov držel i nadále, pomohla
mu k tomu i početní výhoda. Střela Kloze
v 50. minutě z pravého kruhu se odrazila
od brankáře Foltána k Novákovi, ale ten
rychlým švihem neusměrnil kotouč do
soupeřovy branky. V čase 55:05 už to
bylo pouze o jediný gól. Autorem kontaktní branky prostějovského týmu byl
Klimíček, který si sjel na mezikruží a přesnou střelou udělal ze zápasu pořádné drama – 4:5. V závěru utkání si vzali trenéři
Jestřábů time-out, po kterém poslali svůj
tým hrát přes minutu bez gólmana. Vyrovnávací branka však už nepadla, a tak
Prostějov i nadále čeká na svoji první domácí výhru.
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)ROWiQ±0DW\iã=ERĜLO7HSHU&LXUD'.UHQåHORN-0LFKiOHN-$GiPHN±âHGLYê'DYLG
%DUWRã 5 6]WXUF ± /\V]F]DUF]\N 3HWHUHN 0DWLDãNR ± &KULVWRY .RPRUVNL 0DUW\QHN ± -iQ
%ODãNRýPLHO.OLPãD
Trenér:7UOLþtND 'DĖR

6HVWDYD)UëGNX0tVWNX

%OiKD $OWULFKWHU ±+DYOtN=DMtF.OLPtþHN+XViN3
.UHMþt9DOD±0Ui]HN7-iFK\P3%HUiQHN±01RYiN
-.OR]â-HOtQHN±-LUiQHN%DENDâYHF±'XEVNê7
.REOtåHN0RWORFK
7UHQpĝL7RWWHUD :RMQDU

6HVWDYD3URVWčMRYD

Branky a nahrávky:  -LUiQHN %DEND   0Ui]HN 0
1RYiN   %DEND - .OR] .OLPtþHN   .OLPtþHN +XViN
-.OR] ±56]WXUF âHGLYê'DYLG%DUWRã &KULVWRY
=ERĜLO 0DUW\QHN .RPRUVNL 0DW\iã =ERĜLO56]WXUF 
 .RPRUVNL 0DUW\QHN /\V]F]DUF]\N  6WĝHO\ QD EUDQNX
 5R]KRGÿt 2QGUiþHN .YČWRĖ ± 0ČNêã 9DãtþHN
9\ORXÿHQt9\XæLWtRVODEHQt'LYiFL

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&)UëGHN0tVWHN

&+$1&(/,*$þ5².2/2

tujícího brankáře Zajíc. V čase 27:59 se
domácí hokejisté poprvé radovali, když
Tomáš Jiránek dorazil puk do poodkryté branky – 1:3. Slezané ovšem byli i tak
útočně hodně aktivní a po 25 sekundách
si znovu vzali zpět svůj třígólový náskok
po trefě exprostějovského Matyáše – 1:4.
V polovině druhé dvacetiminutovky unikl do obranného pásma hostů Švec, ale
zápěstím pálil jen vedle branky. Frýdek
byl i v následujících minutách aktivnější,
napomohly mu k tomu i dvě přesilové
hry. Snížit ještě před koncem druhé třetiny chtěli Zajíc, Babka či Klimíček. Hosté
ale svůj prostor před brankovištěm pořádně střežili.
Do závěrečné části Jestřábi vlétli. Jejich
tlak ale ukončilo vyloučení Klimíčka.
Vypadalo to, že Frýdek-Místek další přesilovou hru nevyužije, ale v posledních
sekundách se to podařilo Komorskimu –
1:5. Ani velký rozdíl čtyř branek Hanáky
neodradil a tlačili se ke zvrácení špatného

&CNwÊFQO¾EÊRTQJTC*QMGLKUVÆPGUVCéKNKPC(TÚFGM/ÊUVGM

svědčoval. Šli jsme do ní ale za stavu
0:3 a to se prostě těžko dohání. MyEXKLUZIVNÍ
NÍ
slím si, že nám v první třetině uteklo
rozhovor
prvních osm až deset minut, ve ktek
pro Večerník
rých jsme úplně vypadli ze hry. Chtěli
jsme to jeden za druhého zachránit.
Eva
Ale prostě nám to tam napadalo, a pak
se to těžko dohánělo. I když ta třetí
REITEROVÁ
Á
třetina byla super. Snažili jsme se, ale
ať jsme se stavěli na hlavu, jak jsme
chtěli, tak už to tam prostě nepadlo.“
Foto: www.lhkjestrabi.cz yy Domácí a venkovní zápasy se od
sebe diametrálně liší. Hlavně v tom,
yy Jak hodnotíte dnešní zápas?
že jste doma ještě nebodovali. Čím
„Hodnotí se mi to těžko. Prohráli jsme si to vysvětlujete?
o gól. Myslím si, že ten průběh utkání „Těžko říct. Myslím si, že ty dnešní dvě
od druhé třetiny tomu vůbec nena- třetiny jsme hráli velice dobře. Možná

NA VŠE OSTATNÍ ZAPOMENOUT“

Å086Ì0(1$9É=$71$7Ő(7,18

¸WRêQËN-DNXE%DENDR VRERWQËP]¿SDVH

Michal SOBECKÝ

třech zápasech nasbíral
jen jeden bod za prohru
s Vrchlabím v prodloužení. Ostatně ani v dalších
zápasech se Středočeši
kdovíjak nevytáhli. Pravdou ovšem je, že Kozlové nepatří k týmům, od nichž by se čekaly velké výsledky nebo atak špičky tabulky. Jejich
hlavním účelem je být spolehlivou zálohou partnerského týmu Mountfield
HK a rozehrávat hráče pro extraligu.
A zatím tedy tým nepřekročil svůj stín,
který tvoří mimo jiné 16. místo z uplynulého ročníku.
Před sezónou klub proměnil svou
soupisku jen lehce. Největší ztráty
zaznamenal v odchodech Jakuba

Kolínští Kozlové

PROSTĚJOV Ani přelom září a října nenechá Jestřáby v klidu. Znovu
se totiž utkají hned se dvěma soupeři. A to ve středu venku s Benátky
n Jizerou a doma během sobonad
ty s Kolínem. Obě utkání začnou
v osmnáct hodin. A společného mají
i to, že oběma soupeřům se v sezóně mladíků, odchovanců jednoho z týmů.
příliš nedaří. Prodlouží jejich vý- Vesměs ale tým staví právě na mladísledkovou mizérii také Jestřábi?
cích. Přesto vyčnívají hráči jako Antonín Dušek, Lukáš Pabiška nebo Petr
Kolmann. Benátky se přes to všechno
Benátky nad Jizerou jsou zatím před- hodně trápí. Charakterizuje to i skutečposlední, hůře je na tom jen Kadaň. nost, že právě třígólový Antonín Dušek
A to dokonce pouze o skóre. Oba je nejproduktivnějším hráčem týmu.
týmy totiž zatím neuzmuli soupeřům Jestřábi mají před sebou třetí domácí
ani bod. Benátky sice nedostávají tolik zápas, který sehrají nadcházející sobobranek, pět proher v řadě však přeci tu 2. října od 18.00 hodin proti Kolíjen bolí. Naposledy tým podlehl So- nu. Kozlové ze středních Čech hrají
kolovu 1:4.
v Chance lize druhou sezónu v řadě,
Tým těží z dlouhodobé spolupráce a i když zatím nijak nezáří, jedná se
s Libercem, jehož je farmou. A podle o nebezpečného soupeře, který umí
toho taky vypadá soupiska. Je v ní celá trknout.
řada veteránů, pendlující mezi dvěma Kolín má za sebou zatím ne zcela vydaBenátky a Libercem. A taky mnoho řený vstup do soutěže, když v prvních

V sobotu přijedou na první porážku

27. září 2021

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI
- 608 960 042 -

,GUVNKUGP÷MVGTÆOW\ VÚOč\CVÊOXčDGE
PGFCąÊ LUQW VQ $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW
C -CFCÿ#PKLGFGP\ EGNMčFQUWFPGDQFQXCN7 -CFCP÷UGVQK VTQEJWéGMCNQ
NKDGTGEM¾HCTOCPKEOÆP÷P[PÊRTQåÊX¾
XGNOK\MNCOCPÚ×XQFFQUG\ÐP[<GLOÆPC
4čåKéMčXUQWDQTWåVGòCNGUVTCwÊF÷UKX¾
éÊUNCUO÷TGOFQ\CFW

.DGDÎD %HQ½WN\
VW½OHEH]ERGX

*PGFVąKRQUKN[JN¾UKNOKPWNÚVÚFGP*CXÊąQX
&Q VÚOW RąKwNK QDT¾PEK #NGZ 4CwPGT
U -CTQNGO-QTÊOGOC ×VQéPÊM&QOKPKM
2CU*CXÊąQXTGCIQXCNPCPGRQXGFGPÆ
XÚMQP[\ ×XQFWUG\ÐP[K QFEJQF[FWC
2T\[D[NCt8GUGNÚ4CwPGTUGRCMXT¾VKNFQ
\P¾OÆJQRTQUVąGFÊVCNGPVQXCPÚQDT¾PEG
X #<PCUVWRQXCNK X OKPWNQUVK

2. Havíøov posílil

-FQD[VQRąGFUG\ÐPQWéGMCN"6ąGDÊéK
LUOGUKEGX TGFCMEKRTQTQMQXCNKåGDWFG
JT¾VX[UQMQ#OčåGRąGMXCRKV#NGRQR÷VK
MQNGEJRTXPÊOÊUVQ"6QWåRąGFRQMN¾FCN
O¾NQMFQ 2ąGUVQ LG VQJNG UMWVGéPQUV
5G\ÐPCLGUKEGLGwV÷JQFP÷FNQWJ¾2ąGUVQ
O¾*QT¾EM¾5NCXKCFQPÊUMX÷NGPCwN¾RPWVQPGLNÆRG\CRQUNGFPÊTQM[

1. Tøebíè je stále nahoøe

1(-XG½ORVWL
Chance ligy

Jestřábi v koncovce utkání neodpadají, naopak. V obou zápasech týdne dokázal Prostějov
urvat závěr a tím i vyhrát. Ať už
byl zbytek zápasu jakýkoli, hráči se mohli spolehnout na to, že
mají v týmu velkou sílu, která
může koncovky utkání rozhodnout. V případě Havířova se to
povedlo, u Frýdku-Místku došlo
málem k dorovnání. Mnoho nechybělo.

Dobré
]½YÈU\XWN½QÉ

Jestřábům to na svém ledě nejde.
Proti Ústí nad Labem jim selhala produktivita – a první třetina,
s Frýdkem-Místkem ovšem platilo totéž. V obou případech přitom
Jestřábi byli mírným favoritem.
A slušný závěr už týmu nestačil.
Prostějované zatím neúmyslně
navazují na loňské domácí neúspěchy
p y fotbalového eskáčka…

1H]YO½GQXWÙ
GRP½FÉ]½SDV

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ
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„Musíme mít
jiný přístup.“

(uohĹ

Jen tři minuty stačily Jestřábům na to, aby proti Frýdku-Místku třikrát inkasovali.
Vzniklé manko už se Prostějovu dohnat nepodařilo.
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1.

1.

ZAUJALO NÁS

 2GVT /T¾\GM 2GVT $GT¾PGM 2CVTKM *WU¾M 1PFąGL
$N¾JC,CP-NQ\C /CTVKP#NVTKEJVGT#FCO*CXNÊM
C ,CMWD$CDMC2GVT-TGLéÊC 6QO¾w,¾EJ[O

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

UVCT/CTVKP#NVTKEJVGT DQF[ UVCT,CMWD
$CDMC DQF[ UVCT,CP-NQ\ DQF 

PROSTĚJOV – FRÝDEK-MÍSTEK 4:5

UVCT2CVTKM*WU¾M DQF[ UVCT,CP-NQ\ 
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

HAVÍŘOV – PROSTĚJOV 3:4

HRÁČSKÉ
HRÁČ
Á
HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

2:0). Branky:  ' .UHMþt  äHMGO 5 +DYHO  
3ãHQLþND 2QGUiþHN %DUiN   9OþHN 9ãHWHþND
.UXåtN   9ãHWHþND .UXåtN 9OþHN  ±  0DFXK
)XUFK3.UDWRFKYtO âLOKDYê 0DFXK9LOGXPHW] 
'.LQGO 9LOGXPHW]3ČQþtN 9DFKXWND '.LQGO
0DFXK   6RNRORY ² %HQiWN\ QDG -L]HURX  
   %UDQN\  9UDFRYVNê .YHUND 7 5RKDQ 
 -LVNUD 7RPL   9UDFRYVNê .YHUND   +DãHN
(Šmerha) – 4. Dušek (Kolmann) * 7ĝHEtÿ².ROtQ
    %UDQN\  1HGYtGHN / 'RXGHUD 
 1HGYtGHN .UOLã   9RGQê )RUPDQ 1HGYtGHN 
)HUGD±3LHJO 9ýtåHN  3URVWčMRY²)UëGHN
0tVWHN  
TABULKA:
 6ODYLD3UDKD        
 7ĜHEtþ
       
 6ODYLD3UDKD        
 /LWRPČĜLFH
       
 9UFKODEt
       
 6RNRORY
       
 3ĜHURY
       
 -LKODYD
       
 âXPSHUN
       
 9VHWtQ
       
 3RUXED
       
 3URVWčMRY
       
 ÒVWtQDG/DEHP        
 )UêGHN0tVWHN        
 .ROtQ
       
 +DYtĜRY
       
 %HQiWN\Q       
 .DGDĖ
       
.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGD]iĝtKRGLQ
%HQiWN\QDG-L]HURX²3URVWčMRY  -LKODYD
± /LWRPČĜLFH   9VHWtQ ± 9UFKODEt  
)UêGHN0tVWHN±ÒVWtQDG/DEHP.ROtQ±6RNRORY
âXPSHUN±7ĜHEtþ.DGDĖ±6ODYLD3UDKD3RUXED
±3ĜHURY
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
3URVWčMRY ² .ROtQ   ÒVWt QDG /DEHP ±
%HQiWN\ QDG -L]HURX   7ĜHEtþ ± .DGDĖ
  9UFKODEt ± 3RUXED /LWRPČĜLFH ± 9VHWtQ
6ODYLD 3UDKD ± -LKODYD 6RNRORY ± âXPSHUN
+DYtĜRY±)UêGHN0tVWHN

èV[ąK \¾RCU[ FX÷ XÚJT[
# QD÷PCNGF÷UQWRGąč6CMQX¾ LG P[PÊ DKNCPEG RTQUV÷LQXUMÚEJ ,GUVą¾Dč <CVÊOEQ VCM
X÷VwKPCEGNMč PGLGPX JQMGLK 
U¾\ÊPCFQO¾EÊRTQUVąGFÊ2TQUV÷LQXVGPCD[UGJQQD¾XCN
-F[åUGPCRTQUV÷LQXUMÆFWGN[
\CO÷ąÊOG RQFTQDP÷LK XKFÊOG X QDQW RąÊRCFGEJ UNCDÚ
\Cé¾VGMC OQJWVPÆFQVCJQX¾PÊ \JTWDC QF RQNQXKP[ \¾RCUW# UJQFP÷PGFQVCåGPÆ
2TQUV÷LQX FQ ×XQFW WVM¾PÊ
XUVQWRKN XNCåP÷ PGLKUV÷ wRCVP÷<¾J[RTQJT¾XCN<GLOÆPC
U (TÚFMGO/ÊUVMGO VQ D[NQ
CåDQNGUVKXÆ2TQVK·UVÊPCF.CDGOOQJNCUGJT¾VWTéKVQWTQNK
X\F¾NGPQUVLCMQWUQWRGąWLGN
åGVCUGXčDGEPGRTQLGXK,GPåGVCUGXčDGEPGRTQLGXKNCe
PG
%Q RCM OčåG ,GUVą¾D[ PGLGP  X FQO¾EÊEJ \¾RCUGEJ
OT\GV LG RTQFWMVKXKVC 2ąGF

Venku to jde,
FQOCVQFąG

UG\ÐPQW Q VQO ONWXKNK OPQ\Ê
JT¾éKK QDCVTGPÆąKPCRQéGV
wCPEÊ RCF¾ \ RTQUV÷LQXUMÚEJ
JQMGLGM O¾NQ IÐNč + MF[å
O¾NQe X RQUNGFPÊEJ FXQW
\¾RCUGEJ,GUVą¾DK\CVÊåKNKMQPVC UQWRGąG QUOK DTCPMCOK
EQåPGPÊwRCVPÆ*CXÊąQXCNG
RąGUVąÊNGNK UVGLP÷ VCM (TÚFGM/ÊUVGM# VQVÆåRNCVKNQK X RąGFGwNÚEJFXQW\¾RCUGEJ$TCPGM\MT¾VMCRCF¾JQFP÷#NG
OQJNQD[VQDÚVLGwV÷NGRwÊ
0[PÊéGMCLÊ,GUVą¾D[RCRÊTQX÷
UNCDwÊUQWRGąK-QNÊPC $GP¾VM[
PCF ,K\GTQW ,GPåG LCM Wå VQ
JTCVGN
X %JCPEG NK\G DÚX¾ JTCVGNPÚLGMCåFÚCNGUVGLP÷VCMUG
F¾U MCåFÚORTQJT¾V6CMLGP
RQéMGLOG\FCUGRTQVK-QNÊPW
RQVXTFÊFQO¾EÊOK\ÆTKGC RQ
¾EJ XGPMW  UG DWFG
$GP¾VM¾EJ
UNCXKVe

/+%*#.#
51$'%-¦*1

Mezi hokejovými mantinely

4. kolo: %HQiWN\QDG-L]HURX²7ĝHEtÿ 
1:2) Branky: 10. Dušek (Štibingr, A. Dlouhý), 49. A.
'ORXKê .ODSNDâtU ±)HUGD 7XUHþHN0LFKiOHN 
)HUGD 0)XUFK9RGQê 7XUHþHN 9RGQê0OþiN 
* -LKODYD²3ĝHURY  %UDQN\7. Illéš
+DUNDEXV )URQN   ýDFKRWVNê /LFKDQHF   )
6HPDQ ýDFKRWVNê .DXSSLOD  ±  +UGLQND .XEHã
Hrabal) * 9VHWtQ²3RUXED  %UDQN\
6PHWDQD,QGUiN 5RE $=HPDQ 59ODFK 
%ĜH]LQD 9tWHN+RĜDQVNê 59ODFK 6PHWDQD 
0DMGDQ 5RE-RQiN  )UëGHN0tVWHN²6RNRORY
 %UDQN\56]WXUF %DUWRã&KULVWRY 
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Loňská situace, kdy brankářská dvojka bude téměř jen do počtu, se
opakovat nebude. To už je jisté. Už nyní si totiž první minuty připsal
v bráně taky Martin Altrichter mladší. Mezi tři tyče nastoupil v sedmnácté minutě za stavu 0:3. Poté Prostějov zabral, snad pomohl i nový
impulz v podobě střídání brankáře. Altrichter si nepočínal špatně,
Havířovu řadu šancí pochytal. A celkově nenechal zlý dojem. Z premiéry tak určitě nebude derniéra.

Foto: Michal Sobecký

Premiéra pro Altrichtera
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celou sezónu, zařídí nám to play-off. Ale
sobotní zápas se nám nepovedl, zde jsme
měli špatný nástup a pak to celou dobu
doháněli. A i když máme velkou střeleckou převahu, nepodaří se nám to dotáhnout,“ konstatoval trenér Prostějova Aleš
Totter.
Statistiky pak říkají, že Jestřábi dávají
hodně střel za zápas, poměrně málo
jich propouští. Přesto přišly dvě nečekané prohry s týmy, které se neřadí k favoritům soutěže. „Bohužel nám utíkají důležité momenty nebo je nějaký moment
proti nám. Případně tomu naší chybou
pomůžeme. Je to škoda. Ale v pohodě,
dvě výhry, dvě prohry, jedeme dál,“ uvedl
Aleš Totter. Nadšení nevzbuzuje ani to,
že se týmu nedaří vyhrávat doma. „Není
dobře, že jsme dvakrát doma prohráli.
Pro lidi, fanoušky, i když jsme se dostali
do zápasu, tak se nám úplně nepovedlo
přispět k jejich dobré náladě,“ pozname-

BYLI JSME
U TOHO

nal Totter. Prostějov přitom stále patří
k prvoligovým týmům, kam chodí nejvíce lidí. Pravda necelých 900 proti Frýdku-Místku není oslnivých, přesto je to více
než mnohde jinde.
Tým trenéra Tottera aktuálně doplácí
na první třetiny, a to právě hlavně v domácích zápasech. „S Ústím nešťastný

keje. U mužstva, byť v jiné pozici, setrval také Ivo
Peštuka, který už oficiálně nepůsobí jako asistent
trenéra, ale technický vedoucí...
Většina míst však má nové osazení nebo vznikla zcela nově. Sportovního manažera neoficiálně vykonává syn generálního manažera, donedávna hokejový
útočník Lukáš Luňák. Ten tak víceméně nahradil
Jiřího Vykoukala, v posledních letech neodmyslitelnou postavu Jestřábů. Michal Mareš se pak věnuje
marketingu a PR klubu. Zajišťuje i doprovodný program během zápasů. Na pozici se přesunul z místa
kustoda. Nejvíce změn ale nastalo v trenérském štábu. Jiřího Šejbu nahradil Aleš Totter, považovaný za
inovátora. Přišel z Českých Budějovic, kterým coby
asistent trenéra pomohl do extraligy. Ivo Peštuku
nahradil Vlastimil Wojnar. Ten trénoval roky mládež v Třinci, pak muže ve Frýdku-Místku. A má dokonce zkušenost i s chorvatskou reprezentací.
Překvapení se ale konalo hlavně u dvou postů, které
obsazené nebyly. Trenérem brankářů se po jednoleté
hluché pauze, kdy místo u Jestřábů nebylo, stal Vlastimil Lakosil, někdejší skvělý brankář. A ještě většího
ohlasu dosáhlo jmenování Petra Hubáčka coby skills
kouče. Jen málokdo by nevěděl, že tento někdejší
útočník dřív válel jak ve Finsku, tak v Kometě Brno,
ale i v reprezentaci.
Není to mnoho kohoutů na jednom smetišti? Jak to
všechno bude fungovat, ukáže čas.
(sob)

PROSTĚJOV Ačkoliv to byl domácí Havířov, který ve 4. kole Chance
ligy vstřelil první branku, byli to
nakonec Jestřábi, kteří po vyrovnaném utkání berou všechny tři body.
Za prostějovský tým se trefili Kloz
z přesilové hry, Novák, Beránek
a Babka, který čtvrtou brankou
zpečetil výhru.
Na začátku středečního zápasu byl
k vidění velmi aktivní hokej, kdy obě
mužstva prověřila gólmany soupeřů.
Ve 4. minutě zahrozil Hudeček, jeho
střela šla naštěstí nad prostějovskou
klec. „Azet“ byl v následující části
hry aktivnější. V 7. minutě si Jestřábi
vytvořili výbornou akci, kterou z pravé strany zakončoval Havlík, avšak
Štipčáka nepropálil. V polovině první
dvacetiminutovky Hanáci dobře kombinovali a puk skončil až na hokejce
Jáchyma, který se dostal sám před
domácího gólmana, jenže ten zasáhl betonem a poté poslal puk mimo
ohrožení své branky. V 18. minutě
vybruslili domácí do rychlé protiakce
a po trefě Pechance, který z mezikruží
poslal střelu pod Bláhovu vyrážečku,
se radovali z otevření skóre – 1:0.
Domácí celek byl i na začátku druhé
části aktivnější, jelikož dohrával přesilovou hru přenesenou z první části.
Ve 24. minutě nahrál Hudeček puk do
jízdy Doktorovi, ten se protlačil před
Bláhu, ale nedokázal přehodit jeho
betony. Následné vyloučení domácích
konečně přidalo na síle Jestřábů. Nejprve to na vyrovnání zkoušel Mrázek.
Jeho střelu Štipčák chytil, na dělovku
Kloze z pravého kruhu už byl ale krátký – 1:1. Poté se hra přelévala ze strany na stranu, do vedení se pokoušela
dostat obě mužstva. Obrovskou šanci
měl domácí Mrowiec, po jehož střele zvonila horní tyč Bláhovy branky.
Odskočit na rozdílový gól se povedlo
v čase 31:39 hostujícím hokejistům.
Novák zůstal zcela sám v mezikruží
a svou střelou vymetl levou šibeni(QVQ#<*CXÊąQX
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Damašek, Kabelka.
Trenér:5HåQDU
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„Byl to pro nás velice těžký zápas, ale naštěstí se šťastným koncem. V první třetině jsme prohrávali osobní souboje a nemohli uchytit tempo
zápasu, to se nám ale v druhé dvacetiminutovce povedlo a otočili jsme zápas. Potom byla škoda třetího inkasovaného gólu, protože jsme
měli šance a drželi dlouho kotouč. Jsme ale rádi, že tým zůstal pozitivní a v závěru jsme to během jedné minuty otočili. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům za atmosféru, jakou v Havířově vytvořili!“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

„Hráčům není až tak, co vytknout. Samozřejmě jsme se hrabali z těch sraček ze zápasu na Slavii. Kádr není tak široký, abychom s tím mohli
zatřepat. Samozřejmě hokej je hra chyb a ty soupeř potrestal. Prostějov má velké hráče, kteří mají tah do brány. První třetinu jsme fungovali
jednoduchým hokejem a nechtěli nic extra vymýšlet. Bohužel jsme dostávali hloupé branky. Nikdy si nestěžuji na rozhodčí, ale když jsme
chtěli střídat, tak byla posunuta brána, kterou ale posunul soupeř. My díky tomu nemohli střídat a dostali gól na 3:3. Vzápětí Babka nahodil
kotouč a Chroboček ho nešťastně tečoval...“

-LÔÉ5(l1$5s$=+(,067$'(1+DYÉÔRY

ci havířovské branky – 1:2. Vstřelená branka Jestřáby povzbudila a ani
v dalších minutách neopustili Hanáci
obranné pásmo Azetu a byli jasně lepším týmem. Domácím se ve 39. minutě podařilo šťastně vyrovnat z hokejky
Dostálka – 2:2.
Do třetí dvacetiminutovky se tak šlo
za vyrovnaného stavu. Není tak divu,
že byl k vidění opravdu rychlý hokej
s mnoha akcemi na obou stranách. Ve
43. minutě se dvakrát do zakončení
dostal Krejčí, ale puk za záda Štipčáka
neposlal. Havířovští se opět dostali do
vedení v 50. minutě, kdy se radovali po
střele Mrowiece, který poslal puk nad
pravým ramenem Bláhy pod horní tyč
– 3:2. Po chvíli mohl ještě skóre navýšit Dostálek s Chrobočkem, puk však
mířil mimo. V čase 51:01 zužitkoval
Beránek nahrávku Klimíčka střelou
do poodkryté branky – 3:3. A netrvalo dlouho, kdy Babka po vyhraném
buly vystřelil od modré k tyči a puk
skončil v havířovské brance – 3:4. Jestřábi hru uklidnili a do ničeho se nehnali, chvíli jim k tomu pomohla i přesilovka. Konec zápasu přinesl ještě
napjatou situaci. Prostějovský Husák
byl v čase 59:06 vyloučený, domácí
si vzali oddechový čas a následně už
nastoupili bez brankáře. Hanáci ale jejich tlak ustáli a po výhře 4:3 si zapsali
druhé tři body do tabulky Chance ligy.
(rei)

Foto: internet

na celá řada sportovních osobností ální partner přítomen a v příštím
z mnoha různých odvětví, stejně čísle vám přinese podrobnou retak dorazí i funkcionářské, trenér- portáž i s fotogalerií.
(son)
ské a politické špičky nejen našeho
okresního města či Olomouckého
kraje. Moderování se znova ujme
renomovaný komentátor České
televize Petr Vichnar, který si
vždy připraví několik (často humorných) překvapení
„Maximálně se snažíme, aby navzdory nelehké době a specifickým
podmínkách byla zachována vysoká prestiž ankety Sportovec města
Prostějova. A její vyvrcholení opět
proběhlo na patřičné společenské
úrovni s odpovídající noblesou. Už
.QODCTIKPKULG\FEGO,CPGO1FNQåKNGODG\RTQUVąGFP÷RQVTKWOHWXUTRPQXÆMXCse na čtvrtek moc těším – a věřím,
NKHKMCEKPC8GNMQWRCTFWDKEMQW
Foto: www.jezdci.cz
že aktéři slavnostního večera také,“
HVOZD Tak už se to opět chystá! blíží. V neděli 10. října se bude
pověděl Sklenka Večerníku.
Jedna z nejsledovanějších spor- konat už 131. ročník legendami
Ten bude slavnostnímu vyhlášetovních událostí v ČR se kvapem opředené Velké pardubické. Mezi
ní ankety jakožto tradiční medielitou tuzemských koní běhajících
přes překážky nebudou ani tento%/ÌþÌ6(ìÌ-(1$ 8=É9ħ5$«"
=$&+5É1,/2(6.ÉĠ.232=,&("
35öð9,+-0e1(03$6,9,7$
krát chybět dva svěřenci uznávaného trenéra Stanislava Popelky.
Sportovní soutěže jsou vesměs v plném proudu. Fot- Jak na horské dráze si zatím musí připadat fotbalisté 1.SK Český amatérský sport nebyl před koronavirem v ideDesetiletý rodák ze Srdéčka Lombal, hokej, volejbal či basketbal se rozjely obvyklým Prostějov. Tým zprvu nezářil, pak přišla výhra nad mi- ální pozici. Větší části sportovních odvětví ubývalo dětí,
bargini stejně jako o rok starší vytrtempem. Některé soutěže už za sebou mají i osm de- zerně hrající brněnskou Zbrojovkou, po ní naopak zmar mnohde docházelo k rušení klubů nebo přinejmenším
valec Stretton se určitě budou chtít
vět kol. Říjen tradičně sportům přeje. Ale je zde jedno s Vyškovem. Eskáčko následně získalo dvě výhry, uplynu- omezování činnosti. Stejně tak postupně stárli a mizeli
prodrat mezi nejlepší. V rámcových
velké „jenže“. Jak si všichni určitě vzpomenou, právě lý týden přinesl střet s dvěma papírově silnějšímu kluby. lidé, kteří byli ochotní dávat svému milovanému sportu
dostizích nedělního odpoledne se
loni krátce před polovinou října nechali politici veške- Jak prohlašoval před sezónou předseda 1.SK Prostějov něco navíc než jen jeden, dva či tři tréninky týdně. Neré sportovní dění utnout. Zakázané byly tréninky ko- František Jura, aktuální ročník je pro tým obtížnější. Kon- platilo to samozřejmě o všech sportech ani o všech odpak představí další šestice koní z trélektivních sportů, došlo k uzavření sportovišť, ukon- kurence v soutěži je větší – Příbram, Opava, Brno, ale také dílech. Celková realita však nebyla dvakrát nejrůžovější.
ninkového centra nedaleko Hvozdu.
čeny byly i soutěže. Profesionální se sice ještě rozjely, oba nováčci z nižší soutěže. Ti všichni nehrají špatně, Lí- Bohužel se ukazuje, že koronavirus část lidí sice probudil
O AMBICÍCH KONÍ ZE
a nadchl je do sportu, další ale upadli do ještě větší pasiviale amatérské zůstaly stát. Statisíce sportovců tak byly šeň si navíc drží standard a Vlašim překvapuje.
SRDÉČKA SE DOČTETE
V takové situaci je vlastně pohyb kolem osmého místa ty než dříve. Týmy postupně ztrácí členy, ti už se znovu
hozeny přes palubu.
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VEČERNÍKU
nechtějí podřídit určitému režimu nebo jen tomu, že by
S blížící se polovinou října se tak nabízí otázka, zda se určitým úspěchem.
stejný scénář nyní nebude opakovat. Věštci nejsme. Na Po propadáku ve Vyškově a předchozích zápasech to měli nějakou (neplacenou) činnost vykonávat pravideldruhou stranu se dá alespoň tipovat. Můj tip je, že při- vypadalo na mizérii, ohrožení pozice trenéra Jarošíka i ně- ně. Smutné.
nejmenším do voleb se nic takového nestane. Vládní kolika hráčů základní sestavy (což se nakonec potvrdilo). Jestli je tak někdy vhodná doba pro to, aby jednotlivé
strany nebudou riskovat větší propad hlasů zavedením Nyní to ale vypadá, že tým přeci jen našel svůj směr, styl oddíly i sporty zapracovaly na náborech, snaze získat
nepopulárního opatření, kterým zakázání organizova- hry, který mu vyhovuje. A i když je to klišé, začala fungovat si jednotlivce i veřejnost, je to teď. Česká společnost
chemie. Zkrátka má nyní eskáčko všechny předpoklady má za sebou příšernou zkušenost v podobě doby, kdy
ného sportování je.
Ovšem potom? Těžko říct. Je to tak 50 na 50. Proočko- pro to, aby v dalších zápasech osmou příčku nejen potvr- umírali lidé, vše bylo zavřené, nemohlo se prakticky
vané stále nejsou ani rizikové skupiny obyvatel, přední dilo, ale třeba i vylepšilo. Páté šesté místo? To by nebylo nic. Nyní je čas na velký restart – ve sportu, kultuře,
spolkovém životě. Takže podnikat, zkoušet, rozvíjet
čeští politici znovu prohlašují, že jsme „Best in covid“ marné.
a vše je v pohodě. Dokonce ode dnešního dne opatření Sezóna je však dlouhá, stačí málo a může přijít deka. se, to by měly být teď hlavní cíle. Pokud přitom mnonečekaně rozvolňují. Bude se tedy konečně měnit pří- Přesto zatím není důvod něco takového čekat. Tým snad hé kluby a týmy současnou situaci nezvládnou, může
jít o jejich labutí píseň…
konečně šlape jako hodinky švýcarské výroby.
stup ke sportu, kultuře, školství?

a s přestávkami běžela dál, zatímco
jiné sporty poznamenala vzniklá
situace mnohem víc, většinu minulého roku je doslova paralyzovala.
Proto bylo potřeba vymyslet vhodnou změnu,“ pustil se do vysvětlování předseda Sportovní komise
Miloš Sklenka.
„Chtěli jsme zachovat nepřerušené
konání ankety včetně organizace
slavnostního vyhlášení, proto vznikl nápad naplnit program tradičního večera vzdáním určitého holdu
jednotlivým sportovním klubům
a subjektům z Prostějova. Konkrétně půjde o zhruba desetiminutové
video medailonky, kterými oddíly
představí svou činnost, historii,
současnost i úspěchy,“ prozradil
Sklenka.
Bez ohledu na odlišný formát akce
bude honosnému setkání přítom-
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PROSTĚJOV O půl roku později
než obvykle vyvrcholí kvůli covidovému odkladu tradiční anketa
Sportovec města Prostějova. Její
17. ročník vztahující se k minulému roku 2020 bude i v jiných
ohledech nestandardní a odlišný
v porovnání s předchozími lety.
Jedno se však nezmění: slavnostní
vyhlášení v Národním sportovním centru Prostějov (čtvrtek 30.
září od 19.00 hodin) se opět stane
významnou sportovně-společenskou událostí celého regionu.
V čem tedy spočívá originalita letošního Sportovce města Prostějova? „Na jednáních Sportovní komise i Rady města jsme se už dříve
s kolegy shodli, že není možné anketu uspořádat v obvyklé podobě.
Některá odvětví byla koronavirem
loni zasažena v trochu menší míře

4
5
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PROSTĚJOV V průběhu konání Valné hromady Českého korfbalového svazu byl uveden do Síně slávy ČKS Jiří Kremla, další významná osobnost tuzemského i mezinárodního
korfbalu. Dlouholetý předseda a žijící legenda oddílu SK RG Prostějov byl jedním z prvních skutečných korfbalových funkcionářů. Jako univerzitně vzdělaný učitel tělesné výchovy
věnoval sportu a hlavně korfbalu celou svou aktivní kariéru.
Již v devadesátých letech minulého století působil jako první trenérsko-metodický vůdce českého korfbalu a v roce 1993 se zúčastnil důležité mise do Nizozemska, kde se Český
korfbalový svaz stal řádným členem Mezinárodní korfbalové federace. Jiří společně s prvním předsedou Rudolfem Mišurcem pečetil svým podpisem toto členství, jež trvá neustále.
V Prostějově se Kremla právem těší mimořádnému renomé, a to nejen na sportovní scéně.

Marek SONNEVEND

vs.
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PROSTĚJOV V nemnoha předchozích letech
došlo k takovému otřesu v celé organizaci Jestřábů jako v roce letošním. Kromě mužstva totiž v létě skončila i celá řada členů realizačního
týmu. V krátkosti se tedy v dalších řádcích zaměřujeme na to, kdo skončil a kdo naopak zůstal.
A začněme druhou z kategorií, mnohem stručnější. U týmu nadále na pozici generálního manažera
působí Jaroslav Luňák, který je u Jestřábů od roku
2013. Podnikatel, působící zejména v Olomouci,
je hlavou celého klubu. Z realizačního týmu zůstal
také dlouholetý vedoucí mužstva Josef Ovečka
a druhý rok coby kustod přidá Radek Meidl, někdejší hokejista, odchovanec prostějovského ho-

Jestřáby čeká sezóna s novým realizačním týmem

Polovina tabulky, hodně vstřelených branek, ale taky jen těsné vítězství nad Havířovem. A zejména prohra s tou dobou tápajícím Frýdkem-Místkem. Po úvodním
úspěchu v Sokolově zkrátka nastala doba
polovičních úspěchů. „Jsme na padesáti procentech. Kdybychom to tak měli

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Po čtyřech zápasech mají prostějovští hokejisté
na kontě dvě výhry. A zcela odlišnou bilanci doma a venku, tedy
dvě prohry versus dvě vítězství. Tým je nyní v polovině prvoligové tabulky, a to i přesto, že střílí poměrně hodně branek.
Nyní přitom přichází týden, v němž se střetne s jedněmi z nejslabších týmů Chance ligy. K úspěchu navíc mužstvu mohou
dopomoci i dva navrátilci z marodky.

Jestřábům se dál doma nedaří.
Marodi se však vrací
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

chyba pohřbila
$æ3ŐÌ/,ä.587e9<Ő$=(1Ì „Jedna
celý dojem ze zápasu,“
Eskáčko Klokanům vzdorovalo, rozhodla penalta

PROSTĚJOV Atraktivního
soupeře vyfasovali prostějovští fotbalisté do 3. kola MOL
pro Večerník
Cupu. Po týmech z MSFL se
Michal
eskáčko utkalo na svém hřišSOBECKÝ
ti s legendárními Bohemians
Praha 1905. Svěřence trenéra Jarošíka tak čekal poprvé účastník FORTUNA:LIGY. O favoritovi středečního duelu bylo předem jasno, přesto domácí zvučnému soupeři srdnatě vzdorovali a zejména zkraje druhé půle si vypracovali několik zajímavých šancí. Přetavení v gól se však nedočkali a naopak po
proměněné penaltě se dostal na koně tým Bohemians, načež
rychlým gólem navýšil své vedení a po dalších trefách si nakonec Klokani vezli z Hané pro eskáčko až příliš krutý debakl.
Prostějov tak v českém poháru pro letošek končí.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Oba týmy na tom byly v soutěžních
ročnících podobně, ač každý v odlišné lize. O něco lepší formu měl přece
jen Prostějov, který poslední dva mistrovské zápasy vyhrál. V poháru tomu
bylo trochu jinak. Hráči Bohemians za
sebou měli zápas se Sokolovem, který
ovládli poměrem 6:0. Prostějov těsně
přetlačil třetiligový Vratimov a až díky
skvělému závěru rozstříleli ze stejné
soutěže Valašské Meziříčí. Kouč Jarošík
nechal opět na lavičce Koudelku, ale
i kapitána Schustera se Střížem, úplně
volno dostali gólman Mucha či Machynek. Podoběn zamíchal sestavou i hostující lodivod Luděk Klusáček, který
nasadil místo exprostějovského Le Gianga hostujícího sparťana Bačkovského, v základu scházeli například Dostál,
Vacek, Jindříšek, Chramosta, Hronek,
Keita a zraněný Puškáč.

9ÙYRM]½SDVX
Utkání začalo tlakem Bohemians. Hosté sbírali míče na středu hřiště a přes Necida rozehrávali mnohé šance, ale Bárta
vesměs nemusel zasahovat. Prostějov se
dostal k prvním pološancím až po dvacáté minutě. Největší šance měl ale před
polovinou utkání. Eskáčko posledních
zhruba deset minut mělo více míč na

kopačkách a dalo zapomenout na první
půlhodinu hry, kdy byli mnohem nebezpečnější hosté.
Druhá půle byla zprvu v moci eskáčka.
Tým Jiřího Jarošíka si připsal několik nadějných šancí a byl rozhodně aktivnější
než zkraje zápasu. Rozhodnout mohl
hlavou Vlachovský, jenže těsně minul.
Krátce poté se dostali do vedení hráči Bohemians, které záhy navýšili a v samém
závěru přidal soupeř ještě dva góly. Sympatické bylo, že se Prostějov snažil hrát až
do konce, do výkonu už se přikradla křeč.

=½VDGQÉRNDPzLN\
V úvodu hrozili hosté, Fulnek po pěkné
akci dostal míč do strany a lízl jím branku. Ve 14. minutě zase zahrozil Koubek,
tedy mohl zahrozit, kdyby hlavičkoval
přesněji. Následovaly nesmělé pokusy
o protiakci Prostějova. 24. minuta přinesla pěknou akci, kterou rozjel Kušej
brankář Bohemians ale sebral míč před
Bartolomeem. Před poločasem dostal
do šance Vichtra, minul však tyč a po
akci Zapletala s Kušejem ve 36. minutě se taky mohlo měnit skóre. Zůstala
však nedotažená. Schaffartzik například
dlouhým nákopem oslovil Bartolomea,
ten ale akci zbrzdil a nakonec nezakončil. Před odchodem do šaten trefil růžek
brány Koubek, naštěstí z vnější strany.
Začátek druhé půle byl ve znamení prostějovských šancí. Velkou měl Bartolo-

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký

meu, ale z úhlu zamířil vedle. Bárta se
naopak v 50. minutě zaskvěl proti Fulnekovi. Hra se často přelévala, a tak po
Bartolomeově centru ve velké šanci Žák
minul. Hráči Bohemians v následných
minutách měli problém dostat se přes
půlku, respektive k ohrožení brány. 64.
minuta navíc přinesla obrovskou šanci
střídajícího Vlachovského, který hlavičkou jen těsně minul horní tyč. Nevyužité šance ale eskáčko stály zápas. V 68.
minutě totiž byla odpískaná penalta
proti Prostějovu a Kovařík přízemním
zakončením nedal Bártovi šanci – 0:1.
A bylo hůř. V 73. minutě se Prostějovu nedařilo dostat zpod tlaku soupeře
a přišel fotbalový kulečník s množstvím
odražených míčů, načež trápení obrany utnul Necid přesným zakončením
– 0:2. Prostějov byl viditelně otřesený
a pouze v 79. minutě se ještě Vlachovský dostal ve vápně k míči, ale trefil jen
brankáře. Definitivně rozhodnuto bylo
v 83. minutě. Koubek si naběhl do vápna a bez přípravy zakončil – 0:3. V nastavení navíc Prostějov dorazila ztráta
míče od Omaleho, přičemž následné
sólo proměnil Hronek – 0:4.

2VREQRVWXWN½QÉ
Na jedné straně Petr Jiráček, na druhé
straně Tomáš Necid. Dva vrstevníci,
dva někdejší reprezentanti. A oba s kapitánskou páskou. O osobnostech duelu nebylo sporu. Oba pak svému týmu

neprospěli jen zkušenostmi. Necid rozdával míče, útočil, dal gól. Jiráček rozdával míče, podporoval rozehrávku, držel
obranu domácích.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Soupeři se spolu v poháru utkali vůbec
poprvé. Hostující celek přijela podpořit
asi dvacítka fanoušků. Jeden z nich si
kupodivu sedl do první řady mezi prostějovské fandy. S týmem soupeře přijel
také brankář Patrik Le Giang. Ten ještě
nedávno chytal za Prostějov, do duelu
ale nakonec nezasáhl.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Bouřlivá. Nicméně prakticky jen díky
soupeřovým fanouškům. Zmíněná
dvacítka fanoušků Bohemians za bránou rozjela chorály, pokřiky, povzbuzování. Prostějovští příznivci se více ozvali
jen poté, co byla odpískaná penalta pro
hostující celek.

PROSTĚJOV Zprvu opatrný výkon,
později však solidní, vyrovnaná bitva
s ligovým soupeřem. A nakonec na
závěr hořké zklamání. Takto se vyvíjel pohárový zápas s Bohemians
Praha 1905. Do jeho průběhu
zasáhl rovněž Jakub Kopřiva
(na snímku), který byl u zastavování soupeřovy ofenzivy i
rozehrávání akcí. Bohužel se
nedostal ke své specialitě, což
je střela z větší vzdálenosti.
Na hřišti se však rozhodně neztratil. Jaký měla prostějovská desítka
dojem z pohárového zápasu 3. kola
MOL Cupu?

Michal SOBECKÝ
ƔƔ S Bohemians jste prohráli 0:4.
Trochu krutý výsledek po tom průběhu, souhlasíte?
„Určitě je to velice krutý výsledek. Protože do nějaké sedmdesáté minuty, respektive do oné penalty, to byl vyrovnaný
zápas. V některých jeho pasážích jsme
možná měli i navrch. Jen jsme nedali kýženou branku. A pak přišla penalta, která
nás trochu položila na záda. A od toho
se už odvíjel zbytek utkání, který se nám
hrubě nevyvedl.“
ƔƔ Čím jste se ligovému soupeři vyrovnali?
„Tím, že jsme se nebáli hrát. Nebylo to
tak, že bychom proti ligovému týmu
zalezli na vlastní půlku a bránili výsledek.
Spíš jsme si to s ním šli rozdat. Chtěli

Foto: Michal Sobecký

jsme navázat na výkon, který jsme podali
ve Vlašimi. Což se trochu dařilo. Bohužel
to nakonec nevyšlo, ale těch sedmdesát
minut bylo fajn.“
ƔƔ Dá se říct, že rozhodlo nakonec
hlavně proměňování šancí?
„Možná se na tom podepsala i naše psychika. Protože jeden zlomový moment,
individuální chyba, pohřbil náš celkový
dojem ze zápasu. Celkově ve všech faktorech to bylo vyrovnané utkání, akorát
jsme udělali více individuálních chyb než
soupeř. A to nás stálo vítězství a postup.“
ƔƔ Na stadion si našlo cestu necelých
900 diváků. Není takový počet pro vás
zklamáním?
„Na prostějovské poměry to není špatné, na poslední předcházející zápas, kdy
jsme hráli doma s Chrudimí, jich zde
bylo necelých čtyři sta. Takže je zde zlepšení o více než polovinu. Samozřejmě by
diváků mohlo chodit více. Ale to už asi
neovlivníme. Je na každém fanouškovi,
jestli na fotbal zajít chce, nebo ne.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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„Výsledek se mi samozřejmě nelíbí, je až příliš krutý. Do šedesáté minuty
jsme hráli důstojnou roli. Nicméně byla poznat šířka kádru soupeře, který
potvrzoval své kvality. Možná by někdo řekl, že jsme mohli betonovat, nějak ukopat remízu nebo výsledek 1:0. Ale my chtěli hrát normální fotbal,
fifty – fifty se soupeřem. Za stavu 0:2 jsme šli už do rizika a hráli vabank.
Závěr se nám ALE hodně nepovedl. Během zápasu se mi pak nelíbilo posledních třicet minut z naší strany. Kombinaci jsme měli dobrou, ale nedařila se střelba. Kdyby Vlachovský naši největší šanci zápasu proměnil, mohli
jsme soupeře znervóznět a pomýšlet na lepší výsledek.“

„Nebylo to jednoduché, vše zlomila naše první branka. Soupeř to
pak trochu otevřel, začal riskovat a nám se otevřela cesta k potvrzení vítězství. Závěr už jsme dohrávali v pohodě, ale těch šedesát až
sedmdesát minut nebylo jednoduchých. Řekli jsme si, že bychom
se chtěli odpíchnout od nuly vzadu. A povedlo se. Prostějov měl
jednu opravdu nebezpečnou šanci, jinak jsme jej k ničemu moc
nepustili. Vzadu pak hráli kluci spolehlivě, jedině ta hlavička tam
byla. Na druhou stranu je třeba ocenit i hru soupeře, který hrál
otevřenou partii.“

Bohemians Praha 1905
0:4
MOL Cup - 3. kolo

1.SK Prostějov

Kušej

Zapletal

lituje záložník
Jakub Kopřiva

Nový

Fulnek

Lukáš
KLUSÁČEK

Jiří
JAROŠÍK
Koubek

Kopřiva

Kostl

Květ

Schaffartzik
Bačkovský

Žák

Omale

Bárta

Necid
Bialek

Bederka

Levin

Jiráček

Urbanec
Novák

Bartolomeu

Branky:

PROSTÌJOV

Střely na branku: 1

Střely mimo branku: 6

Rohové kopy: 3

ŽK: 66. Omale, 82. Urbanec

0:4
( 0 : 0)

Rozhodčí: Petřík – Pochylý, Arnošt

PRAHA

Kovařík

Branka: 68. z penalty Kovařík, 73. Necid, 84. Koubek,
90.(+2) Hronek
Střely mimo branku: 4
Střely na branku: 10

Diváků: 880 Rohové kopy: 6

Žluté karty: -

Střídání: 60. Vlachovský za Žáka, 60. Koudelka za Bartolomea, 75. Hausknecht za Zapletala,

Střídání: 65. Vondra za Fulneka, 65. Vacek za Květa, 76. Dostál za Kovaříka,

75. Stříž za Jiráčka, 75. Vichta za Kopřivu

84. Hronek za Nováka, 84. Chramosta za Necida

fotbal

33

27. září 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

Jarošík končí! Náhrada neméně slavná HRÁČVEČERNÍKU
PODLE

Dosavadní trenér eskáčka se přesouvá do ligy. Klub už má nástupce
PROSTĚJOV „Doufám, že zde nějaký čas nový trenér pobude.“ Taková byla slova předsedy 1.SK Prostějov na předsezónní tiskové konferenci. Směřoval je k trenéru Jiřímu Jarošíkovi,
tehdy nové akvizici klubu. Nicméně přání se Františku Jurovi
nesplnilo. Kouč Jarošík totiž včera na lavičce Prostějova skončil. Dnes, tj. v pondělí 27. září se na tréninku rozloučí s týmem.
Děje se tak na vlastní žádost. „Trenér dostal nabídku do ligy.
Při jeho příchodu jsem mu slíbil, že v případě takové nabídky
mu bránit nebudu. A teď to plním,“ konstatoval předseda 1.SK
Prostějov. Jarošík navíc není sám, s sebou si bere také asistenta
Tomáše Hunala. A na 95 procent i Petar Aleksijević.„Všem třem
bych chtěl moc poděkovat, udělali zde velký kus práce,“ uvedl
František Jura. Kam mají namířeno a kdo je nahradí?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Těžký týden má za sebou klub 1.SK
Prostějov. Po sportovní i organizační
stránce. Muži totiž nastoupili hned
ke dvěma utkáním, a to s nesmírně
těžkými soupeři: Bohemians Praha
1905 a SFC Opava. V obou sice prohráli, ani v jednom si však rozhodně
neuřízli ostudu. Těžkosti však nastaly
klubu i na poli trenérském. Lavičku
Prostějova totiž opouští Jiří Jarošík,
který zamířil do ligy. A není sám.
Práci trenérů a hráčů ocenil i předseda klubu František Jura. Byť přednedávnem, po prohře s Vyškovem, by

pro pochvalná slova chodil daleko.
„Tým si podle mě začal sedat, fungovat po všech stránkách. Například
proti Opavě jsme podali kvalitní,
takticky vyspělý výkon. A měli jsme
více šancí než soupeř,“ povšiml si
František Jura. Nebývá příliš zvykem,
aby bylo vedení po týdnu bez bodů
relativně spokojené. Tentokrát však
převážily výkony nad body.
V této situaci se ale koná trenérské

'UM¾éMQDWFGOÊVPQXÆVTGPÆT[/KEJC
NCiOCTFWC&CPKGNCiOGLMCNC
Foto: Michal Sobecký

rozloučení. A ne jedno, hned trojí. Tým totiž opouští hlavní trenér
Jiří Jarošík, který podle informací
Večerníku zamíří do Teplic. Severočeský klub má jeho angažování
potvrdit právě dne. Následovat by
ho měl také asistent Tomáš Hunal
a trenér brankářů Petar Aleksijević!
Předseda klubu potvrdil, že trio odchází do ligy, konkrétní klub sdělit odmítl.
„Celkově z toho mám smíšené pocity:
samozřejmě jsem rád, že se daří něko-

ho posunout do ligy. Ale zároveň nám
budou hodně chybět,“ konstatoval
Jura. Klub nicméně neváhal a během
jediného týdne, uprostřed rozehraného ročníku sehnal náhradu.
Prostějovský tým by mělo převzít
duo Daniel Šmejkal a Michal Šmarda. Co od nich vedení čeká? „Dan
Šmejkal delší čas pracoval s Vlašimí,
která hraje technický, kombinační
fotbal. Takový, jaký bychom si představovali. Ostatně byl kandidátem už
v létě. Michal Šmarda spolupracoval
s trenéry Kotálem či Svědíkem, má
hodně zkušeností a štací za sebou.
Je to vítězný typ a na post asistenta
fundovaný člověk,“ představil novou
trenérskou dvojici šéf eskáčka.
Oba trenéři by měli navázat na herní
projev Jiřího Jarošíka a předtím Pavla
Šustra. Poprvé by měl vést trénink již
zítra, tj. v úterý 28. září. Hned poté se
pokusí Večerník získat první ohlasy a
rozhovory, které najdete v příštím vydání. A vyzpovídáme i dnes již bývalý
realizační tým.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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vydechli nad příležitostí Helešice, kterou pohotovým zákrokem zmařil brankář Mucha.
Domácí se ovšem nechtěli nechat zahanbit
a ostrou navštívenku poslal opavskému
brankáři Digaňovi Koudelka, strážce slezské
svatyně také předvedl své kvality. Diváky oblíbený „Koudy“ to zkoušel znovu uprostřed
prvního poločasu, jeho tečovaný pokus zpoza šestnáctky Digaňa vytěsnil mimo tři tyče.
Žákova střela po rohovém kopu pak minula
levou tyč opavské branky.
Rychlostní předpoklady prokázal hostující
Didiba, který svůj průnik i zakončil, Mucha
Ze Slezska tradičně přijela početná „švadro- s ním neměl problémy. To už se nedá říci o sina“ fanoušků, kteří hned v úvodu zklamaně tuaci osm minut před přestávkou, kdy Holík

PROSTĚJOV Přidat další body do tabulky mohli v netradičním nedělním termínu fotbalisté 1.SK Prostějov na domácí
půdě proti zatím nepříliš úspěšné Opavě.
Do druhého poločasu si ovšem dali příliš
náročný handicap, když první půli prohospodařili nejen výsledkově, ale především herně. Slibně vyhlížející příležitosti
zůstaly nevyužity, a tak jediná branka Matěje Helešice osm minut před přestávkou
rozhodla o osudu celého utkání.

Tomáš KALÁB

Pozápasové hodnocení trenérù

potáhl míč po levé straně a přes Kramáře se
balón dostal k volnému Helešicovi, který
dobře mířenou střelou Muchu překonal –
0:1. Ještě do přestávky vyslal na opavskou
branku nebezpečnou střelu Kopřiva, minul
ale pravou tyč.
Do druhého poločasu poslal trenér Jarošík
místo Machynka ofenzivněji laděného Bartolomeua, který se hned zapojil do útočného
snažení. Přispět k němu chtěl i Jiráček, jeho
technická střela našla jen připraveného Digaňu.
Deset minut po změně stran to zavánělo vyrovnáním, Bartolomeu se totiž prodral před
branku a přihrávkou pod sebe našel Koudelku, Digaňa si ovšem čisté konto udržel. Platný
proti svým nedávným spoluhráčům byl sto-

per Schaffartzik, který po volném kopu hostí
nepustil do rodící se šance Rychlého.
Přestože se Opava úspěšně snažila držet
míč, domácí se v poslední desetiminutovce
vybičovali k závěrečnému pokusu o vyrovnání. Jak jinak to zkoušel střelecky vybavený
Koudelka, Digaňu ale střelou ze střední
vzdálenosti nepřekvapil. Pootevřenou obranu se snažil nachytat na hruškách Hnaníček,
více vzruchu bylo ale v poslední minutě před
opavskou brankou, když ve vápně zabojoval
Žák s Janoščínem, hlavní „šéfová“ utkání ale
penaltu neodpískala. Zato dala domácím naději dalšími pěti minutami nastavení, v nichž
měl ještě slušnou příležitost Žák, jeho střela
z hranice vápna byla však zblokovaná. Slezané
si tak z Hané odvezli všechny tři body.

F:NL – 9. kolo

Jiøí JAROŠÍK – 1.SK Prostìjov:
„Viděli jste to všichni, první půle byla o ničem a v druhém poločase jsme dobývali
branku soupeře, trochu jsme to zklidnili, byli jsme lepší na balónu, tlačili jsme, ale
nevytvářeli si šance a špatně jsme řešili posledních třicet metrů. Neměli jsme dobrou
střelu, dobrý centr, ale druhá půle vyzněla v tom smyslu, že takto můžete prohrát.
První poločas jsme jen prochodili a naprosto prohospodařili. Jedna chyba znamenala jeden gól a prohrajete, zvlášť když si sami šance nevytvoříte.“
Roman WEST - SFC Opava:
„Venku nám to asi více vyhovuje. Soupeř potřebuje hrát a my máme více možností chodit do
otevřené obrany. V podstatě máme postavený tým na brejkový fotbal. Takže nám to venku sedí
více než doma. Jsem spokojený, jak nám dnes fungovala defenziva díky nové stoperské dvojici.
Podle mě jsme měli v první půli kopat penaltu. Chtěl bych vyzdvihnout naše fanoušky. Tohle
vítězství patří i jim.“
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„V devětatřiceti bych chtěl hrát jako Aleš,“
říká o svém parťákovi z obrany Jan
PROSTĚJOV Nejmladší stopeři, zavtipkoval v pozápasovém rozhovoru ještě nedávno hráč Slezského FC Jan
Schaffartzik (na snímku). Pro odchovance Opavy, jehož fotbalová kariéra je téměř celá spojená se slezským klubem,
bylo nedělní utkání opravdu výjimečné. Naprosto emotivní
pak byly pozápasové ovace fanoušků Opavy, kteří se s tímto defenzivním hráčem důstojně rozloučili. Ještě předtím
se na čerstvé dojmy ze zápasu ptal Večerník.

Tomáš KALÁB
yy Utkání s Opavou bylo pro vás
hodně specifické, je to ještě stále
hodně živé, s jakými pocity jste šel
na hřiště?
„Před zápasem jsem cítil lehkou nervozitu. Byly to zhruba podobné pocity
jako v dresu Opavy před ligovým derby
s Baníkem. Na tento zápas jsem se těšil
od té doby, co jsem věděl, že budu hrát
v Prostějově. Chtěl jsem se tímto ze

hřiště rozloučit s opavskými diváky.“
yy Co říci k vlastnímu průběhu
utkání?
„První poločas se nám nepodařil, nehráli jsme to, co jsme hráli ve druhém
poločase. To byl naopak obraz naší
hry tak, jak jsme hráli v minulých zápasech, tedy kombinačně dobře, po
zemi. Naopak v první půli to bylo roztažené, byli jsme daleko od sebe, hrálo
se nahoru – dolů. Opava se snažila dávat balóny za nás stopery a my neměli

Schaffartzik
odražené balóny, což nás limitovalo.
Zdá se mi ale, že naopak v prvním poločase jsme měli větší náznaky šancí.“
yy Opava na druhou stranu také
nesršela šancemi, ale ten jeden gól
si vybojovala...
„Je to tak, fotbal se hraje na góly a
soupeř dal prostě jeden navíc. Je to
škoda, ale na druhou stranu už v prvním poločase měli brejkové šance,
které nedohráli do konce. Jak se bude
Opava zápas od zápasu zlepšovat,
body sbírat bude.“
yy Po příchodu jste vytvořili stoperskou dvojici s Alešem Schusterem, klape vám to?

Foto: internet

„Alda Schuster je zkušený borec, třicet devět let, to,
co on odehraje, bych v tom věku chtěl
taky. Od starších se stále mohu něco
ponaučit, protože on hraje s přehledem.“
yy Před vámi je další zajímavý
soupeř, který hrával první ligu,
Dukla má v českém fotbale také
své jméno, jak vidíte šance v zápase na Julisce?
„Těšíme se, hraje se v pátek, máme tím
pádem kratší týden. (úsměv) Vlašim je
na tom také kombinačně dobře, daří
se jí, a na jejím příkladu jsme si ukázali,
že s těmito soupeři umíme hrát. Jedeme tam vyhrát, jak jinak.“

JAN KOUDELKA

Prostě Koudy, jak ho známe. Běhal,
řídil ofenzivu, střílel. Proti Opavě měl
hned několik nebezpečných příležitostí.
A mnoho nechybělo, aby některá z nich
skončila brankou. Takhle si Honzu
Koudelku pamatujeme z nedávných
dob, kdy válel. Zdá se, že v nynější
sezóně se znovu našel. Jen by měl být
častěji posílán do základu.

PETR
JIRÁČEK
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MICHAL SOBECKÝ

Předčasný konec
Derniéra, jak má být? Ne tak
docela. Ukázalo se, že nedělní
zápas proti Opavě je pro Jiřího
Jarošíka na lavičce Prostějova
derniérou. Prozatím. Kouč totiž
neodchází ve špatném, alespoň
podle předsedy eskáčka Františka Jury. Jaký ale zanechal dojem?
Inu, jak se to vezme. Tým předvedl
silné momenty i slabší. Poradil si
s (nyní posledním) Třincem, zvládl zápas s Chrudimí a Vlašimí.

Naopak propadl s Vyškovem.
A body ztrácel i dál. Jarošík měl
pozici ztíženou velkou obměnou
hráčů, několik jich konečně do
týmu přišlo těsně před sezónou,
další dva až po jejím začátku.
I tak bych ale přeci jen mírně před
nyní již bývalého kouče stavěl
Pavla Šustra, jeho předchůdce.
Tým za něj působil tak, že porazí
každého. Ten nynější dělá dojem
mužstva, které může vyhrát…
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menicko
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
10. kolo, pátek 1. října, 16.00 hodin:
FK Dukla Praha – 1.SK Prostějov
(rozhodčí: delegace nezveřejněna).
KRAJSKÝ POHÁR:
Předkolo, úterý 28. září, 15.30 hodin:
FC Dobromilice – TJ Smržice (A. Horák
– J. Horák, Vachutka)
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
10. kolo, sobota 2. října, 15.00 hodin:
FK Jeseník – SK Lipová (rozhodčí: Trávníček – Machala, Foral), FC Kralice na
Hané – Sulko Zábřeh (Kopecký – Winkler, Dokoupil)
I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:
TJ Sokol Konice – TJ Postřelmov (Pekárek – Šrejma, Slota)
I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
10. kolo, sobota 2. října, 15.00 hodin:
TJ Sokol Plumlov - FK Nové Sady „B“
(Kaňok – Látal, Smékal), SK Protivanov
– TJ Sokol Čechovice (Kreif - Chládek,
Hubený), FK Hlubočky – FC Kostelec
na Hané (Štěpán – Molík, Hrbáček)
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:
TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Opatovice (sobota 2. 10., 15.00, J. Antoníček), TJ
Sokol Jezernice – TJ Sokol Vrchoslavice
1946 (10.00, Vláčil – Hrbáček, Látal), TJ
Sokol Pivín – TJ Sokol Tovačov (Šerý –
Brázdil, Kudrát), FC Želatovice „B“ – TJ
Sokol Klenovice (Hubený–Valouch,Petr)
LION SPORT I.B TØÍDA, SKUPINA
„B“:
10. kolo, sobota 2. října, 15.00 hodin:
SK Jesenec-Dzbel – TJ Sokol Kožušany
(neděle 3. 10., 15.00, Horák – Mašek, Vachutka),TJ Granitol Moravský Beroun –
TJ Smržice (Vaculík – Konvička, Onofrej),
TJ Sokol Mostkovice – TJ Haná Prostějov (Salva)
025$96.26/(=6./,*$l(1
6. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:
Prostějov volný los.
025$96.26/(=6.',9,=(l(1
SKUPINA „B“:
6. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:
Uherský Brod – Mostkovice (13.00, Kostelník), Mutěnice – Protivanov (Marek)
PØEBOR OFS-II. TØÍDA:
10. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Kralice na Hané
„B“ (sobota 2. 10., 15.00), Vrahovice – Nezamyslice (sobota 2. 10., 15.00), Němčice
nad Hanou – Plumlov „B“, Určice „B“
– Ptení, Dobromilice – Držovice, Vícov – Brodek u Konice, Tištín – Brodek
u Prostějova
III. TØÍDA - SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:
Bedihošť – Želeč (sobota 2. 10., 15.00),
Otaslavice „B“ – Výšovice, Pavlovice –
Kostelec na Hané „B“, Biskupice volný
los
III. TØÍDA - SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:
Zdětín – Čechy pod Kosířem (sobota 2.
10., 15.00), Hvozd – Protivanov (sobota
2. 10., 15.00), Luká – Vilémov (sobota 2.
10., 15.00), Přemyslovice – Brodek u Konice „B“, Kladky volný los
MSDL st.:
10. kolo, sobota 2. října, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Třinec (hřiště Kostelec
na Hané, Vejtasa – Vostrejž)
MSDL ml.:
10. kolo, sobota 2. října, 12.45 hodin:
1.SK Prostějov – Třinec (hřiště Kostelec
na Hané, Vostrejž – Vejtasa)
MSDD – E st.:
10. kolo, neděle 3. října, 13.00 hodin:
Vítkovice – 1.SK Prostějov (Dedek)
MSDD – E ml.:
10. kolo, neděle 3. října, 15.15 hodin:
Vítkovice – 1.SK Prostějov (Dedek)
06l/8
10. kolo, neděle 3. října, 10.30 hodin:
Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov
06l/8
10. kolo, neděle 3. října, 12.15 hodin:
Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov
63h08-,+
10. kolo, neděle 3. října, 10.30 hodin:
Olomouc – 1.SK Prostějov (hřiště Řepčín)
63h08-,+
10. kolo, neděle 3. října, 10.30 hodin:
Olomouc – 1.SK Prostějov (hřiště Řepčín).
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PROSTĚJOV Program desátého
kola FORTUNA:NÁRODNÍ ligy,
které uzavírá první třetinu soutěžního ročníku, začne v pátek 1. října v 16.00 hodin zápasem pražské
Dukly s 1.SK Prostějov. Oba soupeři se poslední dobou potkávají
pravidelně a v minulém ročníku
vykázal lepší vzájemnou bilanci
tým z Moravy. Zatímco na Julisce
na podzim uhrál bezbrankovou
remízu, doma v dubnu zvítězil jedinou brankou Davida Píchala.
Pražský klub slavného jména a úctyhodné historie byl od roku 2011
pravidelným účastníkem nejvyšší
soutěže, v roce 2019 ale po umístění na poslední příčce sestoupil
do druhé ligy. Od té doby se Dukle
nedaří zaútočit na případný návrat
zpět na fotbalové výsluní. V ročníku 2019/2020 byla třetí a kvůli
zrušené baráži jí šance porvat se
o návrat unikla, v minulém ročníku
to pak bylo ještě horší, čtyřiatři-

cet bodů stačilo až na osmé místo.
Aktuálně se Dukla drží v popředí
tabulky na místech vyhrazených
baráži. Prvních šest kol měla excelentní výsledky, když pětkrát zvítězila a bez branek remizovala pouze na
Vysočině s Jihlavou. V Líšni ale tato
skvělá série skončila porážkou 0:3,
vzápětí Dukla zaváhala na domácí
půdě s Příbramí 2:3 a v posledním
kole remizovala na Žižkově 1:1.
Přesto si svěřenci trenéra Bohuslava
Pilného udržují šanci promluvit spolu se Zbrojovkou a rezervou Sparty
do postupové matematiky.
V létě došlo ke znatelné redukci kádru, když za tucet odchozích hráčů
přišla pouze pětice noviců. Zejména obranou se prohnal vítr, když
skončili Fišl, Chlumecký a Trávníček. Řadu tváří naopak Dukla
udržela a vesměs hráče, kteří jsou
na hřišti vidět. Tým s věkovým průměrem kolem pětadvaceti let ve statistikách ničím neoslňuje, nejlepší-

vs.
mi střelci jsou záložník Buchvaldek
s útočníkem Fábrym, kteří se trefili
zatím třikrát. Šestnáct vstřelených
branek není úplně málo, zato jedenáct obdržených je na horní polovinu tabulky poměrně dost, což
nesvědčí o zrovna neprostupné
defenzivě. Přitom brankové čáře
vévodí zkušenost, sedmatřicetiletý
gólman Filip Rada zatím odchytal
všechny zápasy.
V domácím prostředí se tedy prostějovským borcům může postavit
sestava Rada – Barac, Piroch, Kulhánek, Souček – Peterka, Kozma

(M<ENFÑKJCµMNO<MOPE@
PROSTĚJOV O vítězích okresních pohárů v Olomouckém kraji
je jasno a nyní tak přichází na řadu
start krajského poháru. V něm se
v rámci předkola odehraje pět zápasů. V rámci regionálního souboje v předkole změří síly vítěz okresního poháru z Dobromilic proti
Smržicím z I.B třídy. Utkání je na
programu v úterý od 15.30 hodin
a hrát se bude v Dobromilicích.
Mírným favoritem duelu budou
jistě hosté. Zda se však papírové předpoklady skutečně naplní,
ukáže až úterní souboj přímo na
hřišti. „Chceme dobře reprezento-

ží ve SmržiRX cích? „PoÉWUDVWÔHWQ
]
Lz
M
H
V
slední dobou
SÔHGNROH HVH6PUzLFHPL
9S
se nescházíLF
LO
P
me v nejvyšších po'REUR
vat okresní přebor a určitě nebudeme chtít dát kůži lacino. Víme,
že Smržice mají dobré mužstvo,
i když se mu možná nyní nedaří
podle představ. Na domácím hřišti však budeme chtít ukázat svou
výhodu a potrápit soupeře. Zda
to bude stačit, uvidíme,“ prozradil
trenér Dobromilic Michal Rochla.
A jak na pohárovou soutěž nahlí-

čtech, kluci už však před sezónou
chtěli do poháru jít, takže jsme ho
přihlásili. Moc se nám poslední
dobou nedaří, tak snad se zvedneme právě v poháru a trochu si zase
dodáme sebevědomí, ale víte, jak
to je, je to pohár a v něm se může
stát opravdu cokoliv. Určitě však
pojedeme na půdu Dobromilic
s cílem zvítězit,“ uvedl kouč Smržic Ivo Zbožínek.
(jaf)

– Buchvaldek (Pázler), Kozel (Faleye), Cienciala (Šebrle) – Fábry
(Adediran). Eskáčko sice dosud
nenavazuje na minulé úspěchy
z venkovních zápasů, na Julisce se
zodpovědným výkonem ale opět
nemusí být bez šance na zisk nějakého toho bodíku. Pro Prostějov půjde
o důležitou zkoušku. Nejen kvůli
dalším bodům bude chtít eskáčko
jistě dorovnat negativní vzájemnou
bilanci. V posledních dvou letech
totiž ze čtyř zápasů Prostějov vyhrál
jediný, jednou remizoval a dvakrát
prohrál.
(tok, sob)
MOL CUP
3. kolo: Zbuzany – Slovácko 1:2 (0:2). Branky:
-RQiã±.RK~W-XUHþNDälXWp karWy:
 +RXKD ±  1DYUiWLO * Zápy – Hradec
Králové 0:4 (0:1). Branky:  .XEDOD 
6RXNHQtN9ONDQRYD3UHNRSälXWp karWy:
-DQNR(OLiã'XEHQ±.DWHĜLĖiN
* Karviná – Chrudim 1:0 (1:0). Branky: 45.
Zych. älXWp karWy:  -XUiVHN  0HGHLURV±7NDGOHF 7ĝLQHF²7HSOLFH  
Branky: 0RXOLVälXWp karWy:)ROW\Q
%XQHã±-XNO 3URVWčMRY²%RKHPLDQV
   3ĝHSHĝH ² -DEORQHF    Branky:
 1HãSRU älXWp karWy:  .YHQFDU 
+DGDãþRN.QHM]OtN* Vltavín – Ostrava 2:5
SRSURGORXæHQt   Branky:0DWČMND
3HMãD±D ] SHQDOW\&KYČMD.OtPD
6RU6PpNDOälXWp karWy:7UiYQtþHN
0DWČMNDâWRUF±%XFKWD-iQRã
&KYČMD6PpNDO /täHė²6SDUWD3UDha 0:3 (0:2). Branky:D 'UFKDO0QþHY
älXWp karWy:6WiĖD* Velvary – Slavia Praha
2:4 (2:0). Branky:9RSDW] SHQDOW\7HQNO
±] SHQDOW\D 6WDQFLX7UDRUp
älXWp karWy:  9DOHQWD  &KiEHUD 
0RUDYHF±0DW\V

Å3URVWěMRYPLGRVWSRPRKOUiGVH
YUDFtP´ őtNiSROHWHFK3DWULN/H*LDQJ
PROSTĚJOV Na Hané si jej dobře pamatujeme. Sympaťák mezi
třemi tyčemi, který přišel těsně před startem jarní sezóny 2019 místo dlouhodobě zraněného Miloslava Brédy. Devětadvacetiletý rodák z Lučence Patrik Le Giang (na snímku) eskáčku hodně pomohl,
i když se mu povedl i neuvěřitelný kiks v závěru zápasu s Jihlavou.
V pohárovém utkání se do brány v dresu pražských Bohemians sice nedostal, o své dojmy se ale s Večerníkem ochotně podělil.
yy Zažil jste návrat do Prostě- asi hodně krutý?
jova po více než dvou letech, kdy „Bylo to kruté, poprvé jsem v lize dojste zde odchytal jarní sezónu. stal pět gólů. Takový je ale fotbal, beru
Jaké jsou vaše dojmy?
to jako další cennou zkušenost. Přitom
„Ani nevíte, jak dlouho jsem čekal utkání jsme měli skvěle rozehrané, ovna to, až se sem vrátím. Prožil jsem šem vstupy do druhých poločasů nám
tu krásné období, i když to byly jen nevycházejí. Dostali jsme gól z penalty,
tři nebo čtyři měsíce. Klub mi přiros- která Slavii nakopla. Ta nás pak předčitl k srdci, jsou tu perfektní lidé, takže la ve všech směrech, i když i my jsme
jsem se těšil na návrat. Hlavně na měli gólové příležitosti, ale neproměkluky, které ještě znám z mého půso- nili jsme je. Soupeř byl na rozdíl od nás
bení, na předsedu klubu pana Juru, opravdu efektivní. V pohárovém utkás nímž jsme se také viděli, takže jsem ní jsem pak počítal s tím, že příležitost
rád, že jsem tady mohl opět být.“
dostane Hugo (Bačkovský-pozn. red.).“
yyMěl jste za sebou náročné li- yyI v tomto utkání měla na dalgové derby se Slavií, výsledek byl ší vývoj důležitý vliv penalta...

„Scénář obou utkání byl hodně podobný, právě jsme se o tom bavili
s Koudym. (úsměv) První poločas
nenaznačoval, že by výsledek měl
být tak jednoznačný. Jsem samozřejmě rád, že jsme postoupili, pro nás
to byla ‚povinnost‘, když jsme hráli
s týmem ze druhé ligy. Všichni ale
víme, že tyto zápasy nejsou tak jednoduché, jak vyhlížejí. Nakopla nás
samozřejmě penalta, pak jsme ještě
přidali dvě branky, což naznačovalo,
že si z Hané odvezeme postup.“
yy Do Bohemians jste odcházel za
první ligou, jak jste v klubu spokojený?
„Smlouva byla podmíněná tím, že
se Bohemka udrží v první lize, což
byl můj cíl, dostat se zpět do nejvyšší
soutěže. Prostějov mi v tom hodně
pomohl, že jsem zde mohl odchytat
jarní sezónu. Dvě sezóny v Praze jsem
odchytal víc než tři čtvrtiny zápasů,
jsem vděčný za každý odchytaný zá-

pas. Jsou to cenné zkušenosti do budoucnosti, protože v Bohemians mi
končí v létě smlouva, takže uvidím,
co dál.“
yy Jaké máte plány, chtěl byste
v klubu zůstat, nebo se posunout
někam dál?
„Myslím, že při mém příchodu do
Bohemky to bylo oboustranně vnímáno, že i ona to brala tak, že mě
bude chtít posunout dál. Já jsem
to bral jako další odrazový můstek.
Už teď v létě po druhé sezóně bylo
ve hře, že půjdu dál, ale stále mám
platnou smlouvu, přestup nevyšel.
Věřím, že to postupem času přijde.
Vždy říkám, že bude tak, jak má být,
já proto udělám maximum.“
yyChtěl byste zůstat v Čechách,
nebo se ohlížíte po zahraničí?
„Určitě mě zahraničí láká, kdyby to
bylo tady, chtěl bych se posunout
zase o stupeň výš.“

dostal od předsedy Jana Novotného šanci u A mužstva a měl by mu
pomoct zvednout se z výsledkové
krize. Rezervní mužstvo převzal Jiří
Němčík. Pro něj to však není žádná
nová role a mužstvo velmi dobře zná,
protože u něj působil už s Navrátilem
jako asistent. „Petr dostal nabídku
přejít k A mužstvu a hledání někoho
k B mužstvu nebylo třeba. Jirka je
s mužstvem dlouhodobě, kluky zná
výborně a během sezóny to byla pro
nás jednoznačná volba,“ doplnil k této
rošádě předseda Kralic Jan Novotný.

Druhá změna se udála v Plumlově.
Tam tedy začátek ročníku nebyl po
stránce výsledků vydařený, ale herní
projev nebyl špatný. Jenže současný předseda klubu, hráč A mužstva
a hrající trenér B týmu si v zápase
zlomil klíční kost a nyní bude chvíli
mimo dění. „Teď budu pár týdnů spíše jako mrzák. Navíc těch bodů naše
béčko zatím letos příliš nezískalo, tak
jsem se rozhodl jako předseda sám
sebe od B mužstva odvolat a mužstvo
nyní povede Ladislav Ševcůj,“ prozradil s úsměvem Radek Bureš. (jaf)

,FM@NIÁKü@=JMCGµNÁ KMQIÁUHîIT
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PROSTĚJOV Úvodní kola nejvyšší okresní soutěže nabídla opravdu
zajímavé výsledky a různá překvapení. Teď k tomu přichází i první
změny na trenérských postech
dějící se u rezerv. První se udála
v Kralicích, během týdne stejná situace nastala také v Plumlově. Ani
v jednom z těchto případů však

za rozhodnutím nestála nespokojenost, nýbrž různé okolnosti,
v obou klubech zcela odlišné.
Na lavičce kralické rezervy skončil
Petr Navrátil, pod kterým loni mužstvo hrálo prim a po deseti kolech
vedlo tabulku. V té letošní to sice
zatím tak růžové nebylo. Po konci
kouče Nekudy u A mužstva však

fotbal
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2. kolo, úterý 28. září, 15.00 hodin:
Kozlovice – Brodek u Prostějova/Otaslavice (10.00, Votava), Mostkovice/Kostelec na
Hané – Slavonín (10.00, Vachutka), Konice
– Černovír (10.00, J. Horák), Šternberk –
Čechovice (Petr)
10. kolo, neděle 3. října, 13.00 hodin:
Nové Sady – Konice (sobota 2. října, 15.00),
Mostkovice/Kostelec na Hané – Kozlovice
(10.00), Dub nad Moravou – Brodek u Prostějova/Otaslavice (12.00), Čechovice –
Chomoutov/Horka
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQD
„A“:
10. kolo, neděle 3. října, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Litovel
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQD
„B“:
2. kolo, úterý 28. září, 15.30 hodin:
Kozlovice – Plumlov (13.00, Vilímek), Radslavice/Pavlovice – Čechovice „B“ (14.00,
Kozák), Troubky – Pivín/Určice (Navrátil),
Nezamyslice – Přerov (Dömisch)
10. kolo, neděle 3. října, 12.00 hodin:
Čechovice „B“ – Lověšice (10.00), Plumlov
– Všechovice (10.00), Pivín/Určice – Přerov, Nezamyslice – Radslavice/Pavlovice
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
2. kolo, úterý 28. září, 12.30 hodin:
Zábřeh – Olšany u Prostějova (9.00), Nové
Sady – Čechovice/Mostkovice (Dokoupil),
Nezamyslice/Němčice nad Hanou volný
los
10. kolo, sobota 2. října, 10.00 hodin:
Zábřeh – Nezamyslice/Němčice nad Hanou (9.00), Čechovice/Mostkovice – Olšany u Prostějova
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
2. kolo, úterý 28. září, 11.00 hodin:
Zábřeh – Olšany u Prostějova (10.45),
Nové Sady – Čechovice/Mostkovice (Dokoupil), Nezamyslice/Němčice nad Hanou
volný los.
10. kolo, sobota 2. října, 11.45 hodin:
Zábřeh – Nezamyslice/Němčice nad Hanou (10.45), Čechovice/Mostkovice – Olšany u Prostějova
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
2. kolo, úterý 28. září, 10.45 hodin:
1.SK Prostějov „B“ – Hranice „B“ (Mašek),
Maletín – Jesenec/Přemyslovice (Navrátil)
2. kolo, neděle 3. října, 10.45 hodin:
1.HFK Olomouc – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice (sobota 2. 10., 10.45), Smržice/
Kostelec na Hané – Prostějov „B“
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
13. kolo, sobota 2. října, 9.30 hodin: Olšany u Prostějova – Šumperk,
Olšany u Prostějova – Olomouc, Olšany
u Prostějova – Uničov „A“ (vše hřiště
Šumperk).
15. kolo, neděle 3. října, 13.00 hodin:
1.SK Prostějov – Nové Sady, Prostějov –
Uničov „B“, Prostějov – Kozlovice (vše hřiště
Uničov).
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
2. kolo, úterý 28. září, 15.30 hodin:
Bedihošť – Brodek u Konice/Lipová (pátek 1. 10., 16.30), Konice – Ostaslavice
(úterý 5. 10., 17.00), Vrahovice – Smržice/
Kostelec na Hané (9.00), Brodek u Prostějova – Mostkovice (10.00), Jesenec-Dzbel/
Přemyslovice – Protivanov (11.15), Určice
– Vícov/Plumlov.
10. kolo, neděle 3. října, 10.00 hodin:
Vícov/Plumlov – Brodek u Prostějova (sobota 2. října, 9.00), Mostkovice – Smržice/
Kostelec na Hané (sobota 2. 10., 10.00),
Otaslavice – Brodek u Konice/Lipová (sobota 2. října, 10.30), Protivanov – Vrahovice,
Bedihošť – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice,
Určice – volný los.
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
2. kolo, úterý 28. září, 10.00 hodin: Držovice – Bedihošť (čtvrtek 30. 9.,
16.30), Pivín – Určice (9.00), Otaslavice
– Protivanov (13.15), Kralice na Hané
– Lipová/Brodek u Konice, Horní Štěpánov/Konice – Vícov, Hvozd – Haná
Prostějov.
10. kolo, neděle 3. října, 9.00 hodin:
Kralice na Hané – Hvozd (10.00), Pivín
– Horní Štěpánov/Konice (10.00), Protivanov – Bedihošť (15.00), Lipová/Brodek
u Konice – Otaslavice, Haná Prostějov – Určice, Vícov – Držovice.
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

fotbal
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

!,±3+¡%/!2-,0*/Û& (2 „Soupeř měl jen nákopy,“

hodnotil smržický obránce

Jesenec-Dzbel nastoupil znovu nepočetný...

PROSTĚJOV Další derby týEXKLUZIVNÍ
mů z Prostějovska přineslo 9.
reportáž
kolo I.B třídy Olomouckého
pro Večerník
KFS skupiny B. Na hřišti Smržic
Michal
se uplynulou sobotu utkali
SOBECKÝ
domácí fotbalisté pohybující
se v horším průměru tabulky s nedalekým sloučeným výběrem
Jesenec-Dzbel. Ten dosud neuhrál jedinou výhru, na zápasy navíc pravidelně jezdí v minimálním počtu. Obojí se potvrdilo i nyní. Hosté však tentokrát byli ušetření výraznější prohry. Pomohla
tomu ale i nemohoucnost Smržic v koncovce.
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Ani jeden z týmů nenastupoval k zápasu v optimální formě. Smržice zažily dvě vysoké porážky, když dostaly
deset branek, vstřelily jednu. Trvale
se pak tento tým trápí v koncovce, na
což pravidelně žehrá trenér Ivo Zbožínek. Na druhé straně stál ovšem Jesenec-Dzbel, který se topí na samém
spodku tabulky. Sloučený výběr dvou
obcí výsledkově doplácí na to, že prochází výraznou přeměnou, mužstvo
je zčásti nově seskládané. Navíc pravidelně jezdí pouze s jedním hráčem
na střídání. Což se projevuje nejen
slabšími závěry zápasu.

9ÙYRM]½SDVX
Duel zprvu přinesl vcelku vyrovnanou podívanou. O něco častěji byly
u míče Smržice, stejně tak byl domácí
tým nebezpečnější. Nicméně herně
se jednalo o opticky vyrovnaný zápas.
Týmům dělaly problémy nepřesnosti
a taky to, že se někdy jejich hráči zalekli zakončení a míč posílali do méně
vhodných úhlů a pozic. Průběh poločasu výrazně ovlivnilo to, že Jesenec-Dzbel brzy vyrovnal nepříznivý stav.
Druhá půle byla podobná jako první,
Smržice více na balónu a častěji při
střelbě, ale hosté drželi krok. Postupně se však po hodině hry začala projevovat jednak kvalita domácích, hlavně však jejich počet. Jesenec-Dzbel
se soustředil prakticky jen na obranu

a dlouhé míče pro hrajícího trenéra
Martina Lišku. Dostával jich však
pramálo, nákopy si domácí pohlídali.
Závěr pak týmy prohádaly. Nejprve
po domnělém faulu právě na Martina
Lišku, následně pro nepovolený zákrok na unikajícího hráče Smržic.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Už první minuty přinesly zajímavé
akce. A to na obou stranách. Nejprve
těsně přestřelil Gottwald, pak se do
akce hnal Martin Liška – ale zakopl. V.
9. minutě se po jednom hráči z obou
týmů svalilo před vápnem domácích.
Byla z toho střela Žouželky, Adamík
ale skvěle zasáhl. Na druhé straně
musel dobrý obranný zákrok vytasit
Mrňka. Střelecké hody pokračovaly,
první opravdu velká šance ale přišla
až ve 28. minutě. Po střele Vyroubala, kterou hostující gólman vyrazil, se
ještě dostal k dorážce jeden z domácích, síť ale trefil jen z boku. Následně
Gottwald zamířil nad bránu, z úhlu to
zkoušel Vyroubal, který zakončoval
i tlak ve 35. minutě. Hned poté už se
s týmem radoval. Luža poslal míč na
hlavu Vernera a ten už zamířil přesně
– 1:0. Hosté mohli odpovědět Faltýnkovou nabídkou Liškovi, toho ale
u tyče vychytal Adamík. Na odraz po
rohovém kopu ve 41. minutě už byl
ale krátký, vlastenec Kaprála znamenal vyrovnání – 1:1.
Domácí postupně zahrozili Vyroubalem, z dálky Kotlárem a pak i Lu-

Lukáš Augustin

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Velice mladým týmem dlouhodobě disponují fotbalisté ve Smržicích.
Což s sebou nese výhody i nevýhody. Plusem je nepochybně běhavost a „čerstvost“,
mínusem naopak malé zkušenosti. Že však
)272*$/(5,(
mladý věk nebrání plejerům hrát kvalitně a záklikni na
www.vecernikpv.cz
roveň sebevědomě, ukázali smržičtí hráči opakovaně. Vidět to bylo třeba na Lukáši Augustinovi
5OTåKEGXDÊNQéGTXGPÆD[N[XÊEGPCDCNÐPW,GUGPGE&\DGNUGFQCMEÊJPCNJNCX
(na snímku). Dvacetiletý obránce se činil
P÷XRTXPÊORQNQéCUG
Foto: Michal Sobecký
směrem dozadu, velmi nebezpečný
byl však i v ofenzivě. Opakovaně
žou. V 57. minutě zazvonila tyčka
=DMÉPDYRVWGXHOX
ohrozil bránu soupeře. A i když
hostí po centru Augustina, který to
se netrefil, výrazně promluvil do
poté zkoušel znovu, avšak z dálky
minul tyč. Po hodině hry se Smrži- Utkání se odehrálo za nádherného podoby utkání.
ce dočkaly. Nejprve Štěpán Verner letního počasí. A navíc ve chvíli, kdy se
minul nabídku Luži, následně stejný v blízkém kulturním domě konala svat- Michal SOBECKÝ
Foto: Michal Sobecký
hráč poslal před bránu a míč tečo- ba. Jesenec-Dzbel přijel do Smržic opět ƔƔ Těsný výsledek máte za sebou,
„To ano. A u přímáku, tam bych se
val do sítě Vaca – 2:1. Tím domácí s poměrně omezeným kádrem a potvr- výhra asi potěší?
neskončili, chtěli hned pojistit ví- dil tak nevydařený start letošní sezóně. „Stoprocentně. Ale musíme lépe nezlobil, kdyby to byly metry čtyři.“
tězství. Augustin mířil z dálky zno- Rozdíl mezi jeho nejmladším a nejstar- proměňovat šance. To je jasné. Bylo (směje se)
ƔƔ Jesenec přijel tradičně s mavu nad, v 80. minutě přišla pěkná ším hráčem na hřišti činil rovných 31 let. to zbytečné trápení.“
ƔƔ Co chybělo z vašeho pohledu lým počtem hráčů. Čekali jste, že
kombinace domácích, tentokrát bez
asi nejvíce?
nebude mít pomalu koho nasadit?
střelby. Hosté všechny míče směřo$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ (zamyslí se) „Musíme právě promě- „To jsme předpokládali. Věděli jsme
vali na Martina Lišku. V 89. minutě
ňovat šance. Nás je teď celkem málo, však zároveň, že to bude těžký zápas.
dostal do pohybu dlouhý míč, spadl
a byla zde první hádanice. Krátce Poměrně bouřlivá, zejména po ně- ale musíme to nějak uhrát. Nic jiné- Což očividně byl...“
ƔƔ Pomohlo vám směrem dozapoté navíc padl gól. Odmáván byl kterých zákrocích na hranici pravidel. ho dělat nemůžeme.“
ovšem ofsajd, a také červená karta Někteří z hráčů se pravidelně hádali ƔƔ I vy osobně jste měl hodně du, že hostující Martin Liška byl
pro Jaroslava Žouželku za faul na s rozhodčím. A pokud byli z hostují- šancí. Přesnější mušku by to chtě- vepředu vesměs sám?
cího týmu, sklidili hlasité posměšky. lo…
„Ano, oni to na něj hodně nakopáunikajícího hráče.
Divoká atmosféra pak byla především „No, to ano. Akorát musím seřídit vali. A v podstatě nic jiného neměli,
v nastavení, poté, co došlo k rozdávání mířidla, to stoprocentně.“
jen ty nákopy. Žádnou kombinaci
2VREQRVWXWN½QÉ
červených karet.
ƔƔ Jeden až dva metry níž…
soupeř neukázal.“
Rostislav Adamík, brankář domácích.
Měl sice méně práce než jeho protějšek. Šance, které měli hosté, však byly
do jedné nebezpečné. A gólman Smržic se v několika okamžicích skutečně
zapotil. Rozhodně se ukázal jako jedním ze základních stavebních kamenů výsledku. Pokud by Jesenec-Dzbel
některou z šancí proměnil, utkání by
se jistě vyvíjelo jinak, hosté by dřív
zavřeli svou půlku. A Smržicím by vyvstal problém.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
,YR=%2l©1(.7-6PUzLFH

6WDQLVODY32/&5SÔHGVHGD6.-HVHQHF']EHO

„Bylo to strašné... Při vší úctě k Jesenci, měli jsme ho porazit daleko vyšším rozdílem. My se ale trápíme sami se sebou. Pak je
z toho taková bramboračka, jaká je. Ani z toho nemám radost.
Co hrajeme teď, jak třeba řešíme šance, to je strašné. Na začátku sezóny jsme hráli hezký fotbal, prohrávali jsme, tři zápasy
jsme ztratili na konci. Ale hra měla nějaké parametry, i šance
byly. Nyní však řešíme všechno obráceně. Jsem z toho strašně
zklamaný, ale samozřejmě v naší situaci, kdy jsme vyhráli v prvním kole a teď je to druhá výhra v sedmém či osmém utkání,
tak je může být nějaká vzpruha… Ale výkony jdeme dolů. Navíc početně je nás málo. Takže budeme podzim dohrávat asi
v jedenácti lidech.“

„Zápas to byl vyrovnaný. Smržice mohly dvakrát skórovat, problém nám
dělalo jejich rychlé pravé křídlo. Bohužel ve 32. minutě se nám zranil stoper Burian a než jsme se stačili trochu zformovat, tak jsme inkasovali. Ale
do půle se nám podařilo vyrovnat z rohu. Druhý poločas byla nejdříve
v režii domácích, ale ke konci jsme již hru vyrovnali. Inkasovali jsme po
dobré akci domácích právě po pravém křídle a špatném pokrytí hráčů
před brankou. Ke konci byl nešťastně vyloučen náš druhý stoper. Bohužel pojetí akce, která předcházela faulu na našeho hráče, kdy nám byl
odepřen pokutový kop, sudí dle mého rozhodl nešťastně. Kluci si sáhli
na dno svých sil. Chtěl bych vyzdvihnout výkon našeho gólmana, který
ve svých osmačtyřiceti letech zachytal fantasticky a patří mu díky, že nám
při absenci dvou brankářů ze soupisky vypomohl.“

SK Jesenec-Dzbel
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9. kolo I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny B

TJ Smržice

Luža

Růžička

Kaprál

Ivo
ZBOŽÍNEK

B. Burian
Mrňka

Vyroubal

Gottwald
Adamík

Navrátil

L. Žouželka
Žáček

Faltýnek

M. Verner
M. Liška

Š. Verner

Augustin

Prokeš

Kalandřík
Pelikán

Branky: 36. Š. Verner, 79. Vaca
Střely na branku: 7

Martin
LIŠKA

J. Burget
Kotlár

605æ,&(
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Střely mimo branku: 9

Rohové kopy: 4

-(6(1(&
'=%(/

Branka: 42. vlastní Kaprál
Střely na branku: 3

Rozhodčí: Novák – Machala, Plachý

Žouželka

Střely mimo branku: 3

Diváků: 96 Rohové kopy: 5

Žluté karty: 45. Augustin, 47. Vyroubal, 64. Žáček

Žluté karty: 45.(+1) Mrňka, 88. D. Liška

Střídání: 55. Pleva za Vyroubala, 66. Vaca za Žáčka, 85. Tomiga za Š. Vernera

Střídání: 32. Müller za B. Buriana, 61. D. Liška za L. Žouželku, 83. Čížek za Faltýnka

Červená karta: 90.(+2) J. Žouželka

NROR .RVWHOHFQ+²8UÿLFH  Branky: 10.
/XåQê$EUDKiP-RVLI3UHLVOHU*UXOLFK
±.UDMtþHNälXWi karWa: +DORX]ND 'XEQ0²
6ODYRQtQSN  Branky: .DLVHU±*DVKL
älXWp karWy: 6FKYDU]3D]GHUD1RYRWQê±
Novák. * 1RYp6DG\Å%´²%čORWtQ  Branky:
 D $QGUHHY  âNUDEDO  &KULVWRPLGLV ± 
0DFKiþHN  .XãQHU  1RYRVDG älXWp karWy: 70.
âNUDEDO±D 0DFKiþHN1RYRVDG9UiQD
 .XãQHU  âXVWDO  þHFKRYLFH ² +OXERÿN\ 
  Branky:  âWHLJO  :DOWHU  +DOX]D 
.ROHþNiĜälXWp karWy: +DWOH1RYiN±âYHELã
65. Jahoda. þHUYHQiNDUWD+DQiN ý  %HėRY²
3OXPORY  Branka: +ODGNêälXWp karWy: 60.
6FKOHKU0DFKDþ RED%  /LSQtN²3URWLYDQRY
 Branky: D .RYDĜtN%DUDQ±
3RVStãLOälXWp karWy: 6LPRQ+RWČN=HOHQD\±
D 0XVLO6HGOiNýerveni karWa: +XUWD / 
3UĤEČåQiWDEXOND
 +OXERþN\
      
 þHFKRYLFH       
 %HĖRY
      
 /LSQtNQ%       
 +).2ORPRXFÄ%³    

13 0
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RVWHOHFQ+       
 %ČORWtQ
      
 3OXPORY
      
 3URWLYDQRY       
 'XEQ0
      
 8UÿLFH
      
13. Slavonín
7 1 0 6 7:21 3 1
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NROR 3RVWĝHOPRY²%RKGtNRY  Branky: 75.
'YRĜiN1LPULFKW±.DãSDUälXWp karWy: .UiWNê
±'LYLã+ODYDWê ĜHWč]iUQD²&KYiONRYLFH
 Branky: 6UQČQVNê±&LHVDUtN3ROiN
.D]iU7RPiQHN.RWHNâWUEtNälXWp karWy:
.RYiþ±3RYêãLO &KRPRXWRY²/HVQLFH
 Branky: .UDWRFKYtO)XNDQ9\EtUDO±
%DOFiUHNälXWp karWy: .XEtþHN±-XUND%LWWQHU
.ĜHQHN 1iPčäģQ+²3DVHND  Branky:
D (OVQHU)LãDUDětSD±9RMWiãHN
%XFKWDälXWp karWy: 9RMWD(OVQHU0LURVODY
(OVQHU-DQ'RVWiO±D /DXULQ.XþHUD
0DUWLQiN /RäWLFH²%čONRYLFH  Branky: 52.
D 0LNHãD )DOWêQHNälXWp karWy: 37. Kobza
±3DWiN-XUHþND6NOHQiĜ7YDUERåHN 
.RQLFH²2OHäQLFH  Branky: .DPHQê±
%RĜLO5ê]QDUälXWp karWy: 3RVStãLO.DPHQê
.RĜHQRYVNê±3RVStãLO%RĜLO 7URXEHOLFH²
0DOHWtQ  Branky: D .UiþPDU9OþHN
'RNRXSLO3DYOtN-DQtþHN±0LFKDOþiNälXWp karWy: 5\ãDYê.UiþPDU+DYOtN
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 2OHãQLFH
      
 0DOHWtQ
     
 3RVWĜHOPRY      
 &KYiONRYLFH      
 7URXEHOLFH      
 ěHWČ]iUQD      
 1iPČãĢQ+      
 %ČONRYLFH       
 /RãWLFH
     
 /HVQLFH
     
 3DVHND
     
 &KRPRXWRY       
14. Bohdíkov 8 1 0 7 5:27 3 0
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NROR 9. kolo: /LWRYHO²%URGHNX 3ĝHURYD  
Branka: %HGQiĜälXWp karWy: -LQGUD%HGQiĜ
79. Šana, 90. Kvapil, 90. Nakládal - 22. Drábek. * ÓVWt
² -HVHQtN    Branka: 81. Mráz. älXWp karWy:
1HK\EDýHUQRWVNê%RþDQ3DQþRFKiĜ
±=UQtN9DYUDþ0Ui]7XOLV0LQND
* .UDOLFHQ+²ãWHUQEHUN  Branky: âXS
1ČPþtN±D /RãĢiN1RYRWQê2GVWUþLO
7|JHO.XED+XVWêälXWp karWy: 6WXGHQê
%ODKRXãHN1RYRWQê*DMGRã±-XĜiWHN
1RYRWQê.XED 9HONp/RVLQ\²0RKHOQLFH
 Branky: D âLQRJO±.XEDälXWp karWy:
 0DFHN  âXPEHUD  ätGHN ±  /LQKDUW 
)LãDUD9RNRXQ5\ED 'RODQ\²=iEĝHK
 Branky: D $QWO+ROtN1t]Nê
älXWp karWy: 9ON%RXNKDWHP±1iGHQtþHN
 äDQGD  /XNDV  %RKXėRYLFH ² 0HGORY 
 Branky: 1HVYDGED±D 0X]LNDQW
%DUWRQČN  0LNXWD  6HGOiþHN älXWp karWy: 25.
D .RSHFNê±0X]LNDQW6NĜHEVNê /LSRYi²
åHODWRYLFHSN  Branky: 48. Fialka, – 65. Skopal.
älXWp karWy: äLOND+ROiVHN±'ORXKê /XWtQ
²5DSRWtQSN  Branky: =UQtN±.OHPVD
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN       
2. Medlov
9 7 0 2 22:10 20 2
 /LSRYi
     
 =iEĜHK
      
 0RKHOQLFH       
 -HVHQtN
      
 äHODWRYLFH       
 ÒVWt
      
 %RKXĖRYLFH       
 /XWtQ
      
 /LWRYHO
      
 %URGHNX 3Ĝ       
 5DSRWtQ
      
 9HONp/RVLQ\       
15. Dolany
9 2 0 7 14:26 8 0
 .UDOLFHQ+      

3Ĝ(%252/2028&.e+2.)6

36
Kdo by mohl z prostějovského regionu body
přímo rozdávat? Ano, je to Lipová. Jak se
však u ní ukazuje, o rozdávání nemůže být
řeč. Lipová znovu ukázala svou sílu. A i když
to tentokrát bylo jen za dva body, tým přesto
mohl slavit. Navíc se díky dalšímu obohacení
bodového konta nadále drží těsně pod špicí
tabulky.
Utkání s Želatovicemi, to měl být pro Lipovou
relativně vyrovnaný zápas. Želatovice se pohybují v lepším průměru tabulky a na její vrchol
zase tolik bodů neztrácejí. Soupeř se navíc neukázal ve špatném světle. Nechybělo málo a svěřenci trenéra Růžičky měli problém. „Bylo to
dost podobné jako proti Zábřehu. Opět přijel
kvalitní soupeř a opět se překlopilo štěstí na naši
stranu,“ komentoval Pavel Růžička. Utkání podle něj nabídlo zajímavou podívanou. „Zápas to
byl vyrovnaný, nakonec z toho byla spravedlivá
remíza. Oba týmy měly šance a dělaly pro výhru
maximum. Nakonec šlo utkání do penalt, kde
náš brankář dvě chytil, díky čemuž jsme je vyhráli,“ poukázal Pavel Růžička. Nakonec byl v neděli
večer spokojený: tým bral sice jen dva body,
ale ne vždycky je „jen“ namístě. „S výsledkem

i morálkou týmu jsem spokojený. Všichni hráči si sáhli na dno. Na první pohled se pak může
zdát, že šlo o bodovou ztrátu. Že jsme jeden bod
ztratili. Spíš bych ale tentokrát řekl, že jsme dva
získali…,“ poznamenal trenér po těžkém utkání.
Ten musel navíc šachovat se sestavou. Šanci po
čase být v základní sestavě dostal Tomáš Fialka.
A odměnil se gólem. „Je to takový náš žolík z lavičky. Tentokrát dostal ale šanci v základu,“ sdělil
Růžička.
Další prověrka Lipovou čeká v sobotu 2. října
v 15 hodin. Tým čeká předlouhá cesta do Je(sob)
seníku.

SK
Lipová
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 NROR 6PUæLFH ² -HVHQHF    Branky: 36.
9HUQHU  9DFD ±  .DSUiO YO  älXWp karWy: 45.
$XJXVWLQ9\URXEDOäiþHN±0UĖND/LãND
ýerveni karWa:  äRXåHOND -   þHUQRYtU ² 9HONi
%\VWĝLFH    Branky:  âYDMGD ±  D 
+RUQLFK.RXSLO1RYRWQêälXWp karWy: =DSOHWDO
±$QGUêVHN.RXSLO3RVStãLO +DėRYLFH²
+QčYRWtQ  Branka: +ROXEälXWp karWy: 35.
'LYMDN±6RYD 'RORSOD]\²0RVWNRYLFH  
Branky: D &KPLHO.URSiþHN*|W]HO±
âODPERU.DUD¿iWälXWp karWy: =iSDĜND
-XUþtN'RKQDO±.UDWLQD-DQþtN.DUD¿iW 
6ODWLQLFH²9HONë7ëQHF  Branky: .RVWRUHN
âNREUWDO 0RUDYVNë%HURXQ²+DQi39  
Branky: 0XåiWNR±D*iERU&LEXOHFälXWp
karWy: %DOiå0XåiWNR+ODYiþ/DFPDQ±
 .XPVWiW  0D]RXFK  .RæXäDQ\ ² ãWHUQEHUN
SN  Branky: D %H]XKO\M5R]HKQDO±
=iKRUD5R]HKQDO YO *iERUälXWp karWy: 67.
+HU]iQ±.DGOtN
3UĤEČåQiWDEXOND
 +DQi39
      
 6ODWLQLFH
      
 0RU%HURXQ       
 +QČYRWtQ
      
 9HONê7êQHF       
 .RåXãDQ\       
7. Doloplazy 8 5 0 3 19:17 14 2
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RVWNRYLFH       
 6PUæLFH
      
 +DĖRYLFH
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
 ýHUQRYtU
      
 -HVHQHF
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NROR+RUQt0RäWčQLFH²-H]HUQLFHSN  Branky:
3L]XU±9\EtUDOälXWp karWy: )U|GH3RFK\OD
6XFKiQHN5\SDUĆRSDQ0DMiUHN±
-HPHOND  ,OOtN  .OHQRYLFH ² .RYDORYLFH   
Branky: 9RMiþHN/XNiã5\ERYLþälXWi karWa:
2ZXVX .O  ÓMH]GHF²7URXEN\  Branky: 35.
)DELiQ.RFIHOGD2QGURXFK0D]XU±%Ui]GD
6WRNOiVHNälXWp karWy: NRXGHOND2QGURXFK±
3HWUiã6NRSDO1ČPþiN 2SDWRYLFH²3LYtQ
  Branky: .XUIUVW.OYDĖD%DUWRãtN
±+êåćDOälXWp karWy: 7UDMHU6YR]LO RED3  
2WDVODYLFH²ÓVWtÅ%´  Branky: 15. a 57. Kaláb,
'UPROD±âHUêýtKDOälXWp karWy: 6PpNDO±
D .RSHFNê.XþD3DODFNê 5DGVODYLFH²
9UFKRVODYLFH  Branky: D %DURWD 
3DQiND =DRUDO6XFKRPHO6WUQDG
âLPHþHN 7RYDÿRY²åHODWRYLFHÅ%´  Branky:
D âiOHN=DWORXNDO=DMtF±.UiOälXWp
karWy: 3DV]0H]XOLiQHN±D -HPHOND
1ČPHF3DYHO1ČPHF9ODVWLPLO
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH       
 2SDWRYLFH       
 .OHQRYLFH       
 3LYtQ
      
 5DGVODYLFH       
 2WDVODYLFH       
 7RYDþRY
      
 äHODWRYLFHÄ%³       
 7URXEN\
      
 9UFKRVODYLFH       
 +0RãWČQLFH       
 ÒVWtÄ%³
      
 ÒMH]GHF
      
 -H]HUQLFH
      

PROSTĚJOV V 8. kole I.B třídy skupiny B Olomouckého KFS zavítali
prostějovští Hanáci do Moravského
Berouna.
V utkání mužstev okupujících špici tabulky
začali domácí náporem. Hanáci zahrozili
až v 7. minutě, po rohovém kopu Krupičky
hlavičkoval Martin Kolář do břevna. V 19.
minutě centroval Cibulec a sprintující Gábor byl u míče později než domácí gólman
Venera. O tři minuty později centrovaný
míč do vápna Hané hlavičkoval Mužátko
těsně nad „vinkl“ Lošťákovy branky. Ve 28.
minutě unikl po křídle hostující Hladký,
poslal centr před domácí branku, ale Gábor zblízka ještě zbrkle přestřelil. Po půlhodině hry si Typner nahrál s Gáborem a ten
prověřil pozornost brankáře Venery. Ještě
před koncem poločasu zneškodnil Venera
Mazouchovu střelu z přímého kopu.
Ve druhém poločase hned z prvního
útoku Gábor obehrál obránce, Krupička
poslal centr do vápna a střídající Pavel Trnavský zblízka trestuhodně minul domácí
branku. Ve 48. minutě zahrával rohový
kop Krupička, který poslal nádherný centr,
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 NROR 'UæRYLFH ² 9tFRY    Branky: 44.
âĢDVWQê.RONRS9DOHQWD±D 3OLVNDälXWp
karWy: .XþHUD6RODQR±6RYtN3DJiþ 
1H]DP\VOLFH²2OäDQ\  Branky: D )UJiO
±/RERGiãälXWp karWy: 5HLWHU3RVStãLO RED
2  3OXPORYÅ%´²'REURPLOLFHSN  Branky:
.RWOiQ%OXPHQVWHLQ YO ±1HGČOD5RFKOD
älXWp karWy: .RORPD]QtN%iUWD±6HOXFNê
9iFODYtN 8UÿLFHÅ%´²7LäWtQ  Branky: 24., 54.
D 9RGiND +DORX]ND-DYRĜtNâOp]DU
±+DPDODälXWi karWa: 1iYUDW 7  .UDOLFHQ+
Å%´²1čPÿLFHQ+  Branky: 14., 69. a 72.
3HMĜLPRYVNê1ČPþtN5pSDO=DSOHWDO±
7RPHNäXSND 3WHQt²9UDKRYLFH  Branky:
3UXFHN YO 1RYiN±'YRĜiN0LFKDOHF
9DUJDälXWp karWy: âPtGD-HUJO±-DPULFK
0LFKDOHF %URGHNX .RQLFH²%URGHNX 39  
Branky: =HPiQHN.VFKZHQG±D âYpGD
-DQXUDälXWp karWy: 0RåQê/LãND±%XUHã
-DQXUD
3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX 39       
 9tFRY
      
 'UåRYLFH
      
 1H]DP\VOLFH       
 9UDKRYLFH       
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 8UþLFHÄ%³       
 'REURPLOLFH       
 2OãDQ\
      
 1ČPþLFHQ+       
 %URGHNX.RQLFH      
 3OXPORYÄ%³       
 3WHQt
      
 7LãWtQ
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 NROR =GčWtQ ² %URGHN X .RQLFH Å%´   
Branka:  ýDUQê  3ĝHP\VORYLFH ² .ODGN\
SNälXWp karWy: .ĜHþHN7RYiUHN RED.  
3URWLYDQRYÅ%´²9LOpPRYSN  Branky: 52.
.ROLQVNê/LãND±9RVWUHMå'YRĜiNälXWp karWy:
-DQHþHN6HNDQLQD/LãND±3OXVNDO 
þHFK\S.²+YR]G  Branky: 5RXV
3LFKDO±D 3ROHV=E\QČND 3ROHV/XERã
'RVWiOälXWp karWy: .PHQW±9iQVNê
3UĤEČåQiWDEXOND
 3ĜHP\VORYLFH       
 +YR]G
      
3. Kladky
4 3 0 1 8:4 8 1
 /XNi
      
 =GČWtQ
      
 ýHFK\S.       
 9LOpPRY
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 %URGX.RQLFHÄ%³      
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 NROR 2WDVODYLFHÅ%´²3DYORYLFHSN  
Branky:  3LĖRV  0DNRã ±  âSLFD 
.DOLQHF  åHOHÿ ² .RVWHOHF Q+ Å%´   
Branky:   D  6NDOQtN  .DVWQHU 
Zavadil. * %LVNXSLFH²%HGLKRäģ  Branky:
0DUHN6PêNDO±D 7LQND.KêU
=GUiKDO+UXEêälXWp karWy: .ĜLãĢDQ±
3D]GHUD7LQND
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RVWHOQ+Ä%³      
 9êãRYLFH
      
 3DYORYLFH
      
 %HGLKRãĢ
      
 äHOHþ
      
 2WDVODYLFHÄ%³       
 %LVNXSLFH
      

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$

1

+RGRQtQ6.3URVWčMRY

+RGRQtQXYtWě]Qě

Heroický výkon Hanáků v Moravském Berouně æHQ\HVNiĀNDSURWL

Nula z důležitého zápasu: souboj o postup Konice prohrála

I.A třída skupina A

Karty byly rozdány jasně, jak Konice,
tak Olešnice spolu trvale válčí o postup. V předešlých sezónách se ani
jednomu týmu nepovedl. Nyní ovšem, pokud se soutěž dohraje, může
rozhodnout sebemenší zaváhání těchto dvou týmů. A zatímco Olešnice
ztrácela body v předešlých zápasech,
Konice nebodovala nyní. „Zápas jsme
prohráli prvním poločasem. Soupeř

pk
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PROSTĚJOVSKO Deváté kolo má za sebou skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS,
v němž se představilo všech pět celků z Prostějovska. A vcelku se jim dařilo, tři z nich se
radovaly z vítězství. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Kostelec na Hané, který rozstřílel
Určice. Hodně vysoká byla také výhra Čechovic. Ty zvládly duel s prvním týmem tabulky a jdou nahoru. Tři body ale zaknihoval i Plumlov, který odbránil hubenou výhru
s Beňovem. Naopak Protivanovu se pranic nedařilo a nadále je v suterénu tabulky.

Kostelec ovládl derby, Čechovice suverénní
Plumlov slaví tři body, Protivanov vysoko padl

I.A třída skupina B
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NROR +OXÿtQ²3URVWčMRYälXWp karWy +DY
UiQHN)XOMHU±5DFHN%XUJHW0LWDQD
* .URPčĝtæ ² =OtQ Å%´    Branky: 50.
3ROWRUDQRV  9HMWDVD ±  +RGXOiN  äDEþtN
 7RPDãWtN  'RUĖiN  7RPDOD  )UëGHN
0tVWHN²6LJPD2ORPRXFÅ%´  Branky: 1.
D .ROHþHNälXWp karWy: &XG]LN±/DãiN 
ãXPSHUN²=QRMPR  Branky: .|UQHU
3RGKRUQê±&KYiWDO'XUGDýerveni karWa:
 &KYiWDO =   /täHė ² %DQtN 2VWUDYD Å%´ 
 Branky: &UKD&XSDO-DKĤGND±
D .RPiUHN.\VHOê5DDEälXWi karWa: 79.
$QLRO /  6ORYiFNRÅ%´²=EURMRYND%UQRÅ%´
 Branky: D %DUiW1RYRWQê±D 
9LNWRUtQ
3UĤEČåQiWDEXOND
 6ORYiFNRÄ%³
     
2. Jihlava
7 6 1 0 42:5 19
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 3URVWčMRY
     
 7ĜLQHF
     
 /tãHĖ
     
 +OXþtQ
     
 2SDYDÄ%³
     
 =OtQÄ%³
     
 .URPČĜtå
     
 =QRMPR
     
 )UêGHN0tVWHN
     
 âXPSHUN
     
 3RUXED
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 NROR +OXÿtQ ² 3URVWčMRY  älXWp karWy: 45.
&LQWXOD ±  %DåDQW  9RJO  .URPčĝtæ ² =OtQ
Å%´  Branky: 'REUê±=iERMQtN
.YDVQLþND  6RYiN  )XNVD älXWp karWy: 29.
6ODPČQD1RKDYD±%XFKWD )UëGHN0tVWHN
²6LJPD2ORPRXFÅ%´  Branky: 0DOpĜ
±0LFKO6NDOVNêälXWp karWy: 0LFKO
=HOLQND RED 6   ãXPSHUN ² =QRMPR   
Branka: (OãtN /täHė²%DQtN2VWUDYDÅ%´
 Branky: D 7LSRDV±+ROXEälXWp
karWy:  1HFKYiWDO  9ODFK  .RYDĜtN ± 
âWDXEHUW  /HYþtN  6ORYiFNR Å%´ ² =EURMRYND
%UQRÅ%´  Branky: äRXUHN-RQiã
 .ROiĜ ±  .OXVND älXWp karWy:  .UHMþt 
*U\F±.Uþ0DOê.OXVND.OHSiUQtN
3UĤEČåQiWDEXOND
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
2. Jihlava
7 7 0 0 33:3 21
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 3URVWčMRY
     
 /tãHĖ
     
 =QRMPR
     
 )UêGHN0tVWHN
     
 2SDYDÄ%³
     
 3RUXED
     
 =OtQÄ%³
     
 +OXþtQ
     
 âXPSHUN
     
 .URPČĜtå
     

 NROR -HVHQtN ² 0RVWNRYLFH.RVWHOHF   
Branky: 1HGDYDãND±.XþHUD.DUD¿iWälXWp
karWy: 3ROþiN6\WDĜ±'UiEHN =iEĝHK²
þHFKRYLFH  Branky: 'RXEUDYVNê9LãHN
±  =DERĜLO  5R]HKQDO  )DOWêQHN älXWp karWy:
 5R]HKQDO  0\QDĜtN  .REOLKD YãLFKQL ý  
%URGHNX 392WDVODYLFH²þHUQRYtU  Branky:
0XGUOD.RUG]LN±D 0iþDOD.RYiĜ
.DOYDFK.UHMþt 7RYDÿRY².RQLFH  
Branky: 9iOHN+DOHQND±+DYOtþHN%tOê
0RVWLFN\M&HWNRYVNêälXWp karWy: 0DFKiþHN
=H]XOND.RKQ±âNUDEDO+DYOtþHN
&HWNRYVNê .R]ORYLFH²ãWHUQEHUN  Branka:
7YUGê &KRPRXWRY²6ODYRQtQSNälXWp karWy:
)LãHU±3VRWD*DU]D.ODEDþNDýerveni
karWa: 'YRĜiN &+  'XEQ0²1RYp6DG\
 Branky: %DUWRĖ3URNHã±D 
.RãĤWHND 5R]PDQ6WĜtå3\WOtþHN
.XELã-tOHNälXWp karWy: .RYiĜ3LV]NLHZLF]
RED' 
3UĤEČåQiWDEXOND
 .R]ORYLFH
      
 âWHUQEHUN
      
3. Slavonín
5 5 0 0 11:4 13 2
4. Nové Sady 6 4 0 2 18:12 12 1
 .RQLFH
      
 0RVW.RVWHOHF       
 ýHUQRYtU
      
 7RYDþRY
      
 ýHFKRYLFH
      
 =iEĜHK
      
 -HVHQtN
      
 'XEQ0
      
 &KRPRXWRY       
 %URGX3Y2WDVO       
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Sokol
Kovalovice

Sokol Klenovice

Sokol Opatovice

6RNROY 3LYtQđ
6RNROY3LYtQđ

ranky: 16. Kurfürst, 40. Klvaňa, 41. Bartošík – 78. Hýžďál. Rozhodčí: A. Horák
– J. Horák, Němec. Žluté karty: 34. Trajer, 44. J. Svozil (oba P) Diváků: 84.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba (75. Zlámal), T. Vrba, M. Svozil, Šimek – Hýžďál,
Valtr, J. Svozil, Bartoník (65. Verbický) –
Frýbort, Trajer (46. Konupka). Trenér:
Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra Pivína Pavla Valtra: „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání
v Opatovicích a první půle z naší strany
nebyla moc dobrá. Myslím si, že se také
ukázalo, že nejsme zvyklí hrát dopoledne
a v první půli jsme si s mokrým terénem
moc nevěděli rady. Soupeř byl o něco
lepší, ale góly jsme mu spíše darovali po
laciných chybách. Do druhé půle za stavu
tři nula jsme šli s tím, abychom utkání dohráli kompletní a nikdo se nezranil, protože o výsledku bylo téměř rozhodnuto.
Uklidnění nám pomohlo a ve druhé půli
jsme byli lepším týmem. Bohužel už jsme
však nedokázali vstřelit více než jednu
branku a jedeme domů bez bodu.“

3:1
(3:0)

Branky: 6. Vojáček, 21. Lukáš, 26. Rybovič. Rozhodčí: Zemánek – Molík,
Procházka. Žluté karty: 63. Owusu (Kl).
Diváků: 120.
Sestava Klenovic: Polák – Popelka (76.
Drábek), César (59. Vacek), Dreksler,
Grepl – Pytela, Rozehnal, Dadák, Zapletal – Štěpánek, Všianský (38. Owusu).
Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Klenovic Vladimíra Horáka: „V prvním poločase
musím uznat, že byl soupeř lepší než my.
Věděli jsme, že nás čeká těžký duel a chtěli
jsme začít poctivě z defenzivy a využívat
brejků. V prvních minutách jsme si díky
tomu vytvořili dvě šance, ale neproměnili
je. Soupeř pak trestal naše chyby a odskočil na rozdíl tří branek. Do druhé půle
jsme šli s cílem udělat něco s výsledkem.
Hru jsme vyrovnali, ale soupeř nás do
žádné větší kombinace nepouštěl a hrál
opravdu dobře. Prohra samozřejmě bolí,
ale musím uznat, že to bylo proti opravdu
kvalitnímu soupeři.“

0:3
(0:3)

Sokol Otaslavice

Sokol Ústí „B“

Sokol
9UFKRVODYLFH

SK Radslavice

Branky: 14. Suchomel, 25. a 64. Barot,
38. Strnad, 56. Šimeček, 60. a 76. Panák,
86. a 88. Zaoral. Rozhodčí: Smékal – Látal, Bartl. Žluté karty: bez karet. Diváků:
100.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Machálek,
Nejedlý, Řezáč, Jašek – Mitana, Fialka,
Horák, Panáček – Horák II. Trenér: Miroslav Panáček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic Miroslava Panáčka: „K tomu se dnes nedá
ani co říct. Jelo nás na zápas deset, z toho
ještě velmi slátaná sestava. Hráli jsme jen
zanďoura a snažili se hrát v klidu. Za půlku
jsme se téměř nedostali, protože vepředu
jsme nikoho neměli. Upřímně mě ale
soupeř zklamal, protože kdybychom byli
kompletní, troufám si říct, že jsme si odsud odvezli tři body. Příští týden už by se
měli tři hráči vrátit, tak doufám, že už to
bude lepší. Takový zápas už znovu absolvovat nechci.“
(jaf)
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Branky: 15. a 57. Kaláb, 20. Drmola – 9.
Šerý, 78. Číhal. Rozhodčí: Vachutka –
Valouch, Kubalák. Žluté karty: 41. Smékal – 10. Kopecký, 56. Kuča, 66. Palacký.
Červená karta: 86. Kopecký. Diváků:
180.
Sestava Otaslavic: Sika – Smékal,
Maňák, Koudela, Ruszó – Gerneš (78.
Hrazdíra), Chvojka, Vogl, Hon (66.
Tkáč) – Drmola, M. Kaláb (73. Piňos).
Trenér: Jiří Hon.
Hodnocení trenéra Otaslavic Jiřího
Hona: „Do zápasu jsme vstoupili hodně
aktivně. Podařilo se nám dostávat do šancí a rychlým přechodem do útoku jsme
soupeře přehrávali. První, kdo však skóroval, byli hosté. Po inkasované brance
jsme se dostali do většího klidu na míči.
Do poločasu jsme dokázali otočit skóre.
Ve druhé půli jsme pokračovali aktivně
a po zásluze se dostali do vedení o dvě
branky. V závěru to pak bylo hodně hektické. Soupeř nic nevzdával a z tlaku se
mu podařilo snížit. Srovnání jsme mu ale
poctivou hrou dozadu nepovolili. Pro nás
důležité tři body, kterých si opravdu ceníme. Hráčům děkuji za odvedený výkon.“

3:2
(2:1)
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PROSTĚJOVSKO Deváté pokračování „A“-skupiny I.B třídy Olomouckého KFS
tentokrát nenabídlo bodové hody, na které byli fanoušci regionálních klubů
poslední týdny zvyklí. Na hody doma bodovaly pouze Otaslavice, které si poradily s rezervou Ústí u Hranic. Naopak Klenovice nestačily na Kovalovice, jež
vévodí tabulce a v Opatovicích neuspěl Pivín. Vrchoslavice by raději na zápas
s Radslavicemi ani nejely a v deseti lidech si dovezly devět branek.

I.B třída skupina A

27. září 2021

Protivanov

%İH]ļYN\

NROR %ĝH]ĥYN\²3URWLYDQRY  Branky: 12.
D +HFNHORYi&KXGiUNRYi±3ĜLNU\ORYi
%URåRYLþRYi 0RVWNRYLFH²9ONRä +ROHäRYVNp
+RON\ ² %H]PčURY    Branky: 15. a 32.
6WDYMDQtNRYi6ODYtNRYi
3UĤEČåQiWDEXOND
 +ROHãRYVNp+RON\
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Branky: 12. a 84. Heckelová, 37. Chudárková – 24. Přikrylová, 78. Brožovičová. Rozhodčí: Ogrodník. Žluté karty:
bez karet. Diváků: 30.

3:2
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Sestava Protivanova: Tempírová –
Přikrylová, Kostíková, Frommlová, E.
Ptáčníková – Smyčková, Brozovičová,
N. Ptáčníková, Kejíková – Mikulová,
Průchová. Střídaly: Vybralová, Štáchová, Boušová. Trenér: Bronislav
Ptáčník.
Hodnocení trenéra Protivanova
Bronislava Ptáčníka: „I do třetice
jsme odehráli vyrovnané utkání se
soupeřem. Byl to hodně bojovný zápas
a holky musím pochválit, protože hrály
opravdu dobře. Zase jsme se ale nevyvarovali chyb a utkání rozhodla branka
šest minut před koncem po naší hrubé
chybě. Asi nám přijde, že už se blíží
Vánoce a nechceme soupeřky naštvat,
tak jim dáváme tříbodové dárečky. Je
to škoda, protože po těchto třech zápasech jsme mohli mít i nějaké body
v tabulce.“

Vlkoš

Mostkovice

Branky:bezbranek.Rozhodčí:Bělák–Horák,
Kopecký.Žlutékarty:bezkaret.Diváků:30.
Sestava Mostkovic: Nováčková – Štefková, Smičková, Tichá, Vaverková – Jančíková, Kraváková, Schwarzová, Vlková
– Harenčáková, Marková. Střídaly: B.
Karafiátová, T. Karafiátová, Ptáčníková,
Vlková, Holubová. Trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení trenéra Mostkovice Ondřeje Milara: „Dneska jsme poprvé měli větší
držení míče a trošku jsme se s tím snažili sžít,
cožnámtrochutrvalo.Ikdyžjsmebylilepším
mužstvem, do žádných vyložených šancí
jsme se nedokázali propracovat a soupeř neměl téměř nic. Proto to byl bezbrankový výsledek.Bodmáme,alemohlybýtitři.“ (jaf)
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Mostkovice doma bez branek. Protivanov stále bez bodu

MSDŽ – B

PROSTĚJOV Třetí zápas mají za sebou
také ženy v Moravskoslezské divizi.
Protivanov na půdě Bezměrova opět odehrál vyrovnaný souboj, i potřetí to však
skončilo bez bodového zisku. Mostkovice
doma přehrávaly Vlkoš, ale vážnější šanci si nevypracovaly a zápas tak skončil bezbrankovou remízou.

Mostkovice z Doloplaz bez bodu

I.B třída skupina B

dali dva góly, s výkonem jsem ale poděkovat nejen za výsledek, ale
FC Kostelec
Hodnocení trenéra
Branky: 48. Fialka – 65. Skopal. Rozhodčí: Venemohl být spokojený. Herně to také za předvedenou hru. Troufám
na Hané
Protivanova Pavla Musila:
5:1
dral – Kopecký, Horák. Žluté karty: 14. Žilka,
naopak bylo hodně špatné. Byl jsem si tvrdit, že jsme byli lepší – výsledek
TJ Sokol
(3:0)
překvapený, jak na nás pak Určice odpovídá dění na hřišti. Hráče jsem „Domácí šli za výhrou všemi způsoby
63. Holásek – 20. Dlouhý. Diváci: 150.
8UćLFH
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Král, Milar
nastoupily, začaly napadat. Musíme upozorňoval na dobrou ofenzivu a kýženého úspěchu dosáhli. Musím
(71. Takáč), Vykopal – Kovář, Jamrich, Ježek, Branky: 20. Lužný, 28. Abrahám, každopádně přidat. Příště nás čekají soupeře a naopak možná okénka ale hráče pochválit za psychickou
37. Josif, 76. Preisler, 79. A. Grulich Hlubočky, odkud bychom ale nějaké v obraně. Jednotliví hráči pak odolnost a vůli zápas se ctí dohrát.
Fialka – Přikryl (88. Pekař), Obruča.
Trenér: Pavel Růžička. – 81. Krajíček. Rozhodčí: Horák – body mohli přivézt. Pokud to tak ale plnili své role do puntíku. Jedinou Musíme se nyní nachystat na další.“
FC
Bašný, Motal. Žluté karty: 85. O. chceme, musíme tentokrát předvést kaňkou utkání je červená karta na
%HĦRY
PROSTĚJOV Skvělou formou se mohla v předešlých utkáních pyšnit Konice. Pravidelně se jí dařilo vynulovat
Halouzka. Diváci: 138.
úplně jiné představení…“
konci zápasu pro Hanáka. Jinak
0:1
TJ Sokol
(0:1)
soupeře a sbírat body po hrstech. Tentokrát to je ovšem s nulou, bohužel na bodovém kontě. Konice se na svém
Sestava Kostelce na Hané: Drčka Hodnocení trenéra Určic Petra Gott- bych ale kromě hráčů chtěl ještě
Plumlov
hřišti utkala s Olešnicí, která rovněž válčí o postup. A ze souboje nakonec vyšla mnohem spokojenější Olešnice.
– Pazdera, Josif, Pavlíček (69. walda se nepodařilo získat.
poděkovat fanouškům, kteří přišli
Pírek), L. Grulich – Entner (46.
opět v hojném počtu. A tato skvělá Branky: 4. Hladký. Rozhodčí:
A. Grulich), Abrahám, Hruban,
návštěvnost hráčům dodala sílu. Lizna – Dokoupil, Hubený. Žluté
TJ Sokol
ĆHFKRYLFH
Maršálek (31. Skalník) – Lužný (60.
Utkání nám zkrátka sedlo po všech karty: 60. Schlehr, 89. Machač.
TJ Sokol Konice
4:0
Diváci: 88.
Kupka), Preisler.
stránkách.“
FC
(2:0)
1:2
Sestava Plumlova: Pokorný –
(0:2)
+OXERćN\
Trenér:
Lubomír
Keluc.
1.FC Olešnice
Vysloužil, V. Kotlán, Fajstl, J. Kiška
TJ Spartak Lipník
Sestava Určic: Sohlich (35. Hýbl) –
– M. Bureš (84. Takáč), Aujezdský,
QDG%HćYRX
využil své dvě šance. My naopak za sta- kouč. V šatně však hráče uklidňoval, hřišti nechali všechno a diváci to oce- Branky: 64. Kamený – 21. Bořil, 35. Mašek, Plančar (69. Sosík), Frehar, Branky: 9. Šteigl, 31. Walter, 60.
4:1
Zabloudil (19. F. Kotlán), P. Kiška,
SK
(2:0)
vu 0:0 několikrát neproměnili. Třeba vždyť na srovnání měli ještě tři čtvrtě nili. A co se týká prohry, sezóna je ješ- Rýznar. Rozhodčí: Šteier – Matulík, Bureš – Kobylík (48. Paul), Slezák, Haluza, 68. Kolečkář. Rozhodčí:
Kolařík – Hladký.
Protivanov
Jirkou Jašíčkem nebo Romanem Ka- hodiny. Nakonec z toho ale byla jen tě dlouhá. Nevěšíme hlavy,“ vzkazuje Němec. Žluté karty: 55. Pospíšil, 89. Mariánek, Handl, Rotschedl (46. Aberle – Majer, Zemánek. Žluté
Hrající trenér: Miroslav Takáč.
karty: 37. Hatle, 80. Novák – 24. Branky: 36., 51. a 74. Kovařík, 27.
meným,“ poznamenal trenér Konice kosmetická úprava skóre. „Ve druhé fotbalové veřejnosti. Kaňkou pak bylo Kamený, 90+1. Kořenovský – 50. Po- Krajíček) – O. Halouzka.
Hodnocení hrajícího trenéra
Trenér: Petr Gottwald. Švebiš, 65. Jahoda. Červená karta: Baran – 48. F. Pospíšil. Rozhodčí:
Petr Ullmann. Soupeř byl naopak pro- půlce utekl soupeři Kamený a snížil. zranění hostujícího Zapletala, pro kte- spíšil, 90+3. Bořil. Diváci: 250
Plumlova
Miroslava Takáče:
Molík
–
Kundrát,
Votava.
Žluté
Sestava Konice: Huňka – Plajner, F.
85. Hanák. Diváci: 215.
duktivní. „Po nenápadné akci, hození Soupeř se jen bránil, nedostával se rého musela přijet sanitka.
Hodnocení trenéra Kostelce
Sestava Čechovic: Klimeš – karty: 62. Simon, 73. Hotěk, 86. „Byla to velká paráda. Už předtím
autu, přeletěl míč na druhou tyč a od- prakticky za půlku. A závěr zkušeně Šanci na reparát bude mít Konice Drešr, Procházka, R. Krása – Kamený,
na Hané Lubomíra Keluce:
Veselý, Haluza, Walter, Hatle (64. Zelenay – 21. a 44. Musil, 67. R. jsme ale podávali dobré výkony.
sud soupeř zavěsil. Potom pár metrů rozkouskoval,“ smutní konický trenér. v neděli od 15 hodin. Opět v domá- Neoral (83. Holub), Širůček, Pospíšil
Sedlák. Červená karta: 44. Musil. Beňov je jedním z top týmů soutěže
před šestnáctkou došlo k faulu a bylo Nicméně zůstává v klidu. „Diváci přišli cím prostředí se utká se třetím Po- – Jašíček (61. Kořenovský), J. Krása „První poločas byl z naší strany Kadlec) – Běhal (64. Hatle), Novák, Diváci: 111.
a dává hodně gólů. My ale vstoupili
to 0:2,“ ohlížel se za zápasem konický ve velkém počtu, byli super. Hráči na střelmovem.
(sob) (85. Blaha). Trenér: Petr Ullmann. takový průměrný. I když jsme Kolečkář, Halouzka – Muzikant Sestava Protivanova:
Piták
klidně mohli vést 5:0. Soupeř byl (88. Jurníček), Šteigl.Trenér: Lukáš – M. Pospíšil, Ondroušek, D. do utkání brankou Hladkého po
pěkné akci. Mohli jsme využít další
prakticky neškodný. Ve druhém Koláček.
Nejedlý, Z. Pospíšil (67. Matušů) tři čtyři šance, ale nepovedlo se.
poločase by si ale zasloužil
– V. Nejedlý, Musil, F. Pospíšil, D. Soupeř chtěl pořád útočit, my jsme
Hodnocení trenéra
pochvalu. Byl v mnohem větším
Sedlák – Grmela (82. Menšík), R. ho ale do ničeho nepustili. Výhra to
Čechovic Lukáše Koláčka:
jenž prosvištěl vápnem a z hlavy Cibulce soudil, Petera Diváků: 215. ŽK: Baláž,
Sedlák (67. Fiedler).
pohybu, na který se nám úplně
tak byla překvapivá, ale zasloužená.
skončil v domácí brance – 0:1. Po hodině Mužátko, Hlaváč Lacman – Kumstát,
Trenér: Pavel Musil. Bohužel se zranil Kutný.“
nedařilo zvyknout. Sice jsme tak „Chtěl bych tentokrát hráčům
(sob)
hry vystihl hostující Hladký špatnou roze- Mazouch.
hrávku soupeře, utekl s míčem po křídle Sestava Haná Prostějov: Lošťák – Jančiar
PROSTĚJOVSKO Desáté kolo „B“´-skupiny I.B třídy Olomouckého KFS přinesa ideálně přihrál volnému Gáborovi a ten (79. Jiří Novák (87. Levinský), Michal Trlo opět jedno derby mezi týmy z Prostějovska. Do Smržic zajížděl Jeseneczvýšil na 0:2. Bohužel z následujícího úto- navský, Martin Kolář, Kumstát – Hladký,
ku domácí Mužátkem snížili na 1:2. V 66. Mazouch, Krupička, Typner (46. Pavel Tr- PROSTĚJOV V pátém kole jedné Hodnocení trenéra Hané ProstěDzbel, ani zde ale nezlomil sérii neúspěchů (čtěte na straně 35). Nedařilo se
jov Daniela Koláře:
minutě se k míči dostal hostující Cibulec, navský) – Gábor, Cibulec (74.Zatloukal). z grup Moravskoslezské ligy žen
pak Mostkovicím. Ty inkasovaly rovnou čtyřikrát. A po prvních úspěších padají
který přihrál Krupičkovi a ten vyslal do
Trenér: Daniel Kolář se fotbalistky Prostějova podruhé
tabulkou. Na jejím prvním místě se naopak usídlila Haná Prostějov. Ta zažívá
„Dneska
jsme
předvedli
zatím
nejslabší
výv
ročníku
utkaly
s
Hodonínem
útoku Gábora. Rychlonohý útočník Hané
skvělý ročník podpořený dlouhou šňůrou výher.
Hodnocení
trenéra
Hané
Prostěa znovu vítězně. Po devítce doma kon v sezóně. Ale i ten stačil na jasnou výhru
obešel obránce a krásnou střelou z 18 mejov Daniela Koláře:
trů k tyči překonal brankáře Veneru – 1:3.
nadělily svému soupeři i v jejich na půdě hostů. Pomalu jsme kombinovali
Hanákům se ve zbývajícím čase podařilo „Odehráli jsme těžký zápas s velice dob- prostředí šest branek a mohou tak a všechny situace jsme řešili zbytečně zbrkle.
tlak domácích eliminovat a když Lošťák rým soupeřem. Prvních dvacet minut slavit druhé vítězství v premié- Nedařilo se nám hrát tak, jak bychom chtěli,
s obranou vychytal jejich „šance“ vezou nás domácí podle očekávání dostali pod rovém ročníku.
aleanijakjsmeodehráli i minulé zápasy.“(jaf)
si hosté z Moravského Berouna tři „zlaté“ tlak a měli územní převahu. Částečně
body.
díky štěstí a také jistému brankáři LošV příštím kole zajíždí Hanáci v sobotu 2. ťákovi jsme toto období překonali a hru
TJ Sokol Doloplazy Zápařka, 53. Jurčík, 90. Dohnal – 63.
TJ
října na regionální derby do Mostkovic.
vyrovnali. Vytvořili jsme si také gólovou
Hodnocení hrajícího trenéra
%UDQN\D %DUHãRYiD .RXGHONKratina, 71. Jančík, 81. J. Karafiát. Di6PUņLFH
4:2
šanci, kterou Gábor ještě neproměnil. Ve
RYi.RSHþNRYi+RXGNRYi5R]KRGÿt
Mostkovic Ondřeje Milara

Moravský
TJ Sokol
2:1
(1:0)
váci: 112.
*DVQiUHN±,=LPD==LPDåOXWpNDUW\23.
druhém poločase jsme pokračovali v trSK Jesenec
(1:1)
Beroun
Mostkovice
'DĖNRYi
'LYiNĥ 40.
1:3
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drá- Hodnocení hrajícího trenéra Most-Dzbel
pělivé
hře
a
následně
jsme
byli
odměněni
Haná
(0:0)
6HVWDYD3URVWčMRYD
kovic
Ondřeje Milara se do redakční
Branky:
61.
a
73.
Chmiel,
25.
Krobek,
Milar,
Němeček,
Šlambor
–
Kadvěma
góly.
Po
rychlém
snížení
domá3URVWđMRY
%HGQDĜtNRYi ±7DQHQEHUJHURYi 3UiãLORYi .RXGHONRYi /HåDQVNi ± %DUHãRYi 3LWiNRYi +iMNRYi
cími jsme dokázali překonat jejich další
Více v rozhledně na straně 35
páček, 60. Gotzel – 48. Šlambor, 58. rafiát, Jančík, Kratina, Lacika (73. Tru- uzávěrky nepodařilo získat.
9\NRSDORYi±.RSHþNRYi=DSOHWDORYi6WĜtGDO\7HSOi9LþDURYi+DOJDãRYi+RXGNRYi'RPHVRYi
Branky: 61. Mužátko – 48. Cibulec, tlak a zapas rozhodli třetím gólem. Těžké
J. Karafiát. Rozhodčí: Mašek – La- nečka) – Kazda, Foret.
(sob)
7UHQpU0DWČM9\EtKDO
(sob)
60. a 66. Gábor. Rozhodčí: Salva – Do- utkání a velice cenné body.“
sovský, Hoffman. Žluté karty: 16.
Hrající trenér: Ondřej Milar.

tivně proti hlavnímu favoritovi soutěže. „Byly
Clean4you
tam dobré pasáže i z naší strany a hlavní je, že
jsme se konečně sešli v kompletním složení.
Krajský přebor muži
Bylo trošku znát, že někteří kluci scházeli delV Kralicích se v sobotu překvapení neko- ší dobu, ale věřím, že když se budeme takto
nalo. Lídr soutěže ze Šternberka si s domá- scházet i dál, tak se bude naše kvalita zvedat,“
cí družinou poradil jednoznačným výsled- dodal hlavní trenér.
(jaf)
kem. Rozhodnuto bylo už po první půli,
FC Kralice
ve které hosté vstřelili hned pět branek.
na Hané
2:7
Alespoň částečné pozitivum pro domácí
FK
(2:5)
však je, že se poprvé v letošní sezóně sešli
Šternberk
v kompletním složení a marodka se vyBranky: 4. Šup, 33. Němčík – 3. Novotný,
prázdnila.
„Soupeř jednoznačně ukázal svou kvalitu 7. a 49. Lošťák, 28. Odstrčil, 31. Tögel, 40.
a právem je to hlavní aspirant na postup. Kuba, 68. Hustý. Rozhodčí: Vedral – Perutka,
Chtěli jsme hrát hlavně poctivě zezadu, ale Šteier. Žluté karty: 31. Studený, 42. Blahoušprvní trhliny přišly hned na začátku, kdy jsme ek, 42. Novotný, 66. Gajdoš – 10. Juřátek, 42.
dostali branku ze standardní situace. Podařilo Novotný, 73. Kuba. Diváků: 105.
se nám hned srovnat, ale pak jsme si dali dva Sestava Kralic: Gajdoš – Němčík (60. Rus),
téměř vlastní góly a ty nás srazily. Hosté byli Hlačík, Hloch, Blahoušek – Šup, Baran (54.
lepší a zaslouží se jim pogratulovat,“ hodnotil Jurtík), Prokop (46. Cibulka), Studený, Kopečný (46. Dostál) – Merta (83. Troneček).
utkání kouč Kralic Petr Navrátil.
Trenér: Petr Navrátil.
Sedmibrankový příděl však nebere zcela nega-
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připravila sportovní redakce Večerníku

SOKOL VRAHOVICE
Start do podzimu nebyl od Vrahovic ideální. Poslední kola se však zvedají
a v devátém kole si připsali svěřenci kouče Klimeše potřetí za sebou plný počet
bodů a postupně stoupají tabulkou nahoru. Očividně se tak po větších změnách
postupně vrací jeden z favoritů soutěže do svého normálu.

SM LÍK
Sedmibrankový příděl není nikdy příjemný. Ten v neděli schytali ve šlágru kola
hráči Tištína v Určicích. Utkání ale muselo diváky bavit, protože kdyby skončilo
výsledkem 10:5, nikdo by se nemohl divit. Na posun z posledního místa však
takové výkony stačit nebudou.

PROGNÓZA NA 10. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Olšany VS. FC Kralice na Hané „B“

Tip
Olšany zatím doma válí, a to i proti favoritům. Podaří se jim uspět Veèerníku:
i proti rezervě Kralic. Bitva to bude těsná, tušíme první domácí ztrátu.

1:3

Vrahovice VS. Haná Nezamyslice

Tip
Start Vrahovic se dá hodnotit jako mírná katastrofa, ale poslední zá- Veèerníku:
pasy se to už pomalu a jistě zvedá. Nyní přivítají Nezamyslice, které
3:2 PK
se prezentují dobrými výkony. Body se budou dělit.

)&'REURPLOLFH'UzRYLFH
Tip
VS.
„Dobrátka“ se zřejmě pomalu a jistě vrací do původní formy, ale na- Veèerníku:
opak v Držovicích dochází ke každoročnímu poklesu podle startu
2:0
sezóny. Domácí si tak tři body zajistí.
Tip
Nìmèice nad Hanou VS. Plumlov „B“
Domácí zatím předvádí dobré výkony, ale bodů mohlo být více, vel- Veèerníku:
mi podobně je na tom i rezerva Plumlova. Teď se však jeden určitě
1:2
chytne a za nás by to mohli být hosté.

Tištín VS. Brodek u Prostìjova
Tip
Ve velké pohodě hrající Brodek bude chtít odvézt povinné body Veèerníku:
i z azylu Tištína v Nezamyslicích. Zde by se překvapení konat nemělo.

2:5

Urèice „B“ VS. FC Ptení

Tip
Rezerva Určic pokračuje v zajímavých výsledcích s množstvím Veèerníku:
branek z předešlých sezón. Se Ptením doma by to však trápení být
4:0 PK
nemuselo a předpokládáme jasnou výhru.

Vícov VS. Brodek u Konice
Tip
Vícov už sice není stoprocentní, ale stále patří k největšímu favoritovi Veèerníku:
soutěže. Doma s Brodkem u Konice by to pro mužstvo měla být jen
5:0
formalita.

VÝROK ZAJÍMAVOST
„Bylo hodně znát, že nám
chyběli i dva velmi dobří hráči
z našeho nabitého
dvanáctičlenného kádru,“

Rozhodnuto bylo už po poločase

EXKLUZIVNÍ
reportáž

SOKOL TIŠTÍN

3$9(/925Éý

5(=(59$85þ,&6,60/6/$1$7,ã7Ì18
5(=(59$85þ,&
6,60/6/$1$7,ã7Ì18
URČICE V devátém kole nejvyšší okresní soutěže zavítal do
Určic Tištín, který body potřebuje jako sůl. Uplynulou neděli však k nim měl daleko. Domácí družina udávala tempo hry
od první minuty a v prvním poločase soupeře nepustila k jedinému přímému ohrožení brankáře Kováče. Naopak na druhé
straně musel lovit míč ze sítě Rehák hned čtyřikrát, a nebýt jeho
dobrých zákroků bylo číslo ještě vyšší. Ve druhé půli už se do
šancí dostávali i hosté, ale na jednoznačném vítězství určické
rezervy se nic neměnilo.

KOLA

KOLA

fotbal
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VYHROCENÝ
KONEC
V NEZAMYSLICÍCH

Velmi zajímavý byl konec utkání v Neprozradil s nadhledem k dnešní po- zamyslicích, kde domácí mužstvo díky
rážce v Kralicích lodivod Němčic nad dvěma penaltám otočilo duel s Olšany.
Hostům se velmi nelíbily výroky hlavníHanou Pavel Voráč.
ho arbitra a v šatnách to pak odnesl i nějaký majetek Nezamyslic. Je otázkou, zda
nebude mít tento týden i nějakou dohru.

pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Od úvodní minuty se domácí hnali dopředu. První tutovou šanci měl Halouzka, ale sám z poloviny hřiště nedokázal
Reháka prostřelit. Ani další šance dlouho nedokázaly Určice proměňovat a vše
se změnilo až po pětadvaceti minutách,
kdy napřáhl Javořík a střelu do tyče vrátil
z velkého vápna přesně za konstrukci Vodák – 1:0. Poté ještě držel naděje Tištína
brankář Rehák, který chytil řadu šancí.
O druhou branku se pak postaral Halouzka, když se s míčem na vápně otočil
a poslal jej k tyči – 2:0. Před koncem poločasu pak přišly další dvě trefy. Nejprve
opět Halouzka napřáhl za vápnem a tvrdou střelou našel prostor na zadní tyči
– 3:0. O minutu později ještě slavil také
Javořík, když vypálil z pětadvaceti metrů
a střelu nešťastně srazil jeden z obránců
do protipohybu gólmana – 4:0. Střelecká i výsledková převaha domácích byla
opravdu znatelná v první půli.
Ve druhé půli už se hra postupně více
vyrovnávala. Domácí si hráli to své i po

prostřídání a hosté se snažili chodit více
dopředu. Po deseti minutách vstřelil
pátou branku domácích Vodák, který
centrovaný míč uklidil hlavou o tyč za
záda brankáře – 5:0. Pak hrozili i hosté,
ale akce Vargy i střela Hamaly skončily
na rukavicích brankáře Hýbla, jenž na
druhou půli vystřídal Kováče. Dvacet
minut před koncem pak svůj hattrick
dovršil Vodák, když si pohrál s obráncem a střelou na zadní nekompromisně
zavěsil – 6:0.
Domácí pak měli i další zajímavé šance, ale už neměli přesné zakončení.
Zajímavé šance měli i hosté, jenže
Hamalu zastavilo břevno a střelu Návrata vytěsnil Hýbl na roh. V sedmdesáté sedmé se však čestné branky
dočkali i hosté. Střelu Hamaly tečoval
jeden z bránících hráčů a Hýbl už do

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Jan Frehar
protipohybu nestihl míč zastavit před lehce podběhl Rehák a Šlézar ho ukličárou – 6:1. Šanci na druhou branku dil do prázdné svatyně – 7:1.
pak spálil Stančík, kterému radost se- Domácí se tak po zápase mohli radobral včasný výběh domácího branká- vat z dalších tří bodů. Tištín naopak
ře. Tečku za zápasem si pak domácí opět neopustil poslední příčku v tapřipravili po centru Javoříka, kdy míč bulce.
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Pozápasové hodnocení trenérù
Karel VLACH – Sokol Urèice „B“
„Upřímně jsem nečekal, že přijede takto odevzdaný soupeř. Co
jsem měl informace, tak na tom Tištín po fotbalové stránce nebyl
špatně, jen ty body nepřicházely. Dneska jsme však od začátku dominovali a první půle mohla skončit i vyšším rozdílem. Ve druhé
jsme už dali příležitost i mladým náhradníkům a chtěli jsme utkání dohrát v podobném duchu jako první půli. To už tu a tam hrozil
i soupeř, ale šlo o jednoznačné vítězství a za tři body i odvedený
výkon klukům děkuji.“

Rudolf NÁVRAT – Sokol Tištín
„V první půli nás domácí jednoznačně přehráli a ukázali svou
kvalitu. Dravé, mladé mužstvo, které vědělo, co chce hrát,
rozebíralo nás. Do druhé půle domácí prostřídali a bylo to
znát, že jsme se i my dostávali do hry. Šance tam byly na obou
stranách a je škoda, že jsme ty své nedokázali lépe zakončit,
protože takto vypadá výsledek děsivě. Na druhou stranu
soupeř vyhrál zcela zaslouženě a musíme mu pogratulovat.
Tentokrát jsme na něj určitě neměli.“

9. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Držovice
Vícov

3:2
(1:0)

Branky: 44. Šťastný, 50. M. Kolkop, 67. S. Valenta – 72. a 86. P. Pliska. Rozhodčí: Protivánek – Holinka, Franc. Žluté karty: 3. Kučera,
34. Borja – 36. Sovík, 78. Pagáč. Diváků: 130.
Sestava Držovic: Menšík – D. Kolkop, M.
Valenta, Srbený, Štverák – S. Valenta, Šťastný,
Borja, Kučera – D. Kolkop, Bross. Střídali:
Krčmář, Štěpánek, Hodulák. Trenér: Jindřich
Skácel.
Sestava Vícova: Dankovič – Chytil, Tesařík,
Humpolíček, Šobr – Sovík, Vávra, Rajnoha,
Rozsíval – P. Pliska, Pagáč. Střídali: Dostál, Trnečka, M. Pliska, Krutosvký. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Ze zápasu jsem měl obavy.
Věděli jsme, že nám bude chybět řada hráčů.
Měl jsem tak obavy abychom neskončili podobně jako minulý týden. Chtěli jsme hrát bezpečně odzadu, a to se nám dařilo. Myslím si, že
na šance to byl vyrovnaný zápas, ale skvěle nás
držel brankář Menšík, který odchytal vynikající
zápas. Vedli jsme sice už o tři branky, ale soupeř
hrozil i nadále a podařilo se mu snížit, ale už
neměl čas na případné srovnání. Pro nás to jsou
hodně důležité body, kterých si opravdu cením
a kluky musím pochválit.“
Miroslav Krutovský: „Měli jsme před zápasem poměrně velké potíže se sestavou a někteří
hráči museli nastoupit i přes zranění. Celkově
tak nebyl ideální náš herní projev ani výsledek.
Na druhou stranu se však jednalo o vyrovnané
utkání, které ale rozhodla produktivita, a ta byla
lepší na domácí straně. Domácí tak mohou
oslavit tři body a pro nás se jedná o druhou ztrátu v řadě. Snad už v příštím týdnu budeme zase
v kompletnějším složení.“

Haná Nezamyslice
Olšany

2:1
(0:1)

Branky: 84. a 89. J. Frgál obě z penalty - 36.
Lobodáš. Rozhodčí: Vrážel. Žluté karty: 40.
Reiter, 55. J. Pospíšil (oba O) Diváků: 110.
Sestava Nezamyslic: Kopřiva – Machálek,
Lakomý, Král, Dočkal – Stejkora, Hájek, Oulehla, J. Frgál, Rus – Přikryl. Střídali: Pleva,
Dostalík, M. Frgál, Dvořák, Spiller. Trenér:
Marek Pavelka.
Sestava Olšany: Bokůvka – Seidler, Reiter,
J. Pospíšil, Marek – Elner, Koleňák, A. Keluc,
Augustin – A. Pospíšil ml., Samek. Střídali:
Lobodáš, Rokyta. Trenér: Antonín Pospíšil.
Pohledem trenérů
Marek Pavelka: „Myslím si, že jsme byli po
celý zápas mírně lepším mužstvem, ale nedařilo se nám proměnit šance, které jsme si vytvořili. Soupeři se to naopak v první půli povedlo
a do kabin odcházel spokojenější. Do druhé
půle jsme to trochu přeházeli a chtěli jsme hrát
více dopředu, což vedlo k tlaku, ale dlouho

bez kýženého efektu. Nakonec se nám to povedlo až v poslední pětiminutovce, kde jsme
proměnili dvě penalty. Kluci říkali, že obě byly.
Na hody jsme tak vyhráli a jsme spokojení. Co
mě však mrzí, je, že to soupeř neunesl a šatnu
nám trochu zdemoloval. Oni si přitom zápas
spíše prohráli sami, protože kdyby proměnili
penaltu a dali na 0:2, pravděpodobně by bylo
po zápase.“
Antonín Pospíšil: „Mám ze zápasu hodně
smíšené pocity. Utkání bylo poměrně vyrovnané a podařilo se nám dostat v první půli do
vedení. Pak jsme ve druhé půli neproměnili
penaltu, která by asi zápas zlomila. Jenže co se
dělo v posledních minutách, bylo neuvěřitelné.
Myslím si, že sudí by se měl zamyslet, jestli by
raději neměl svou činnost ukončit. Absolutně
nepohyblivý člověk, který nás navíc na konci
potopil. První penaltu proti nám nařídil až po
dvou minutách od zákroku po debatě s asistentem z domácí strany. O faul se jednalo, ale
předcházel mu ofsajd, hlavně zákrok byl ještě
před vápnem. Druhou penaltu pak pískl v poslední minutě, a to byl jen klasický šprajc o míč.
Můžeme být naštvaní na sebe, protože jsme to
utkání mohli zlomit dříve, ale výkon sudího byl
opravdu příšerný. Po zápase jsem se v šatně příliš nezdržoval, takže nemohu soudit, co se tam
přesně událo.“

Plumlov „B“
FC Dobromilice

2:2

(2:1) PK 5:4

Branky: 2. Kotlán, 5. Blumenstein vlastní – 39.
Neděla, 51. K. Rochla. Rozhodčí: Vachutka.
Žluté karty: 65. Kolomazník, 81. Bárta – 63.
Selucký, 74. Václavík. Diváků: 90.
Sestava Plumlova: Grepl – Surma, Čarný,
Bárta, Hulka – Aujezdský, F. Kotlán, Křupka,
Kolomazník – L. Kiška, Gronych. Střídali: P.
Kiška, Takáč, V. Kotlán, Gryglák, Bureš. Trenér: František Kocourek.
Sestava Dobromilic: Trenér: Nosek – Kubíček, Ryška, M. Rochla, Blumenstein – K.
Rochla, Václavík, P. Fialka, Selucký – Richter,
Neděla. Střídali: Žondra, Slavíček, R. Fialka,
Bako. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
František Kocourek: „Podařil se nám vstup
do zápasu, kdy jsme se dostali brzy do vedení
o dvě branky. Soupeř pak byl asi do dvacáté minuty zaskočený, ale postupně přidával a začal
ukazovat svou kvalitu. Ještě před přestávkou se
jim podařilo snížit. Na startu druhé půle si vybral slabší chvilku náš brankář a bylo srovnáno.
Šance pak byly na obou stranách, ale herně byli
hosté o něco více na míči. Remíza asi zasloužená a v penaltách nás podržel brankář Grepl,
který tak odčinil své zaváhání perfektně. Dva
body s Dobromilicemi tak bereme.“
Michal Rochla: „Nevstoupili jsme do zápasu
vůbec dobře a po pěti minutách jsme prohrávali o dvě branky. Snažili jsme se z toho oklepat,
a to se nám celkem dařilo. Do zápasu jsme se
postupně vrátili a myslím si, že jsme byli fotba-

lovějším mužstvem. Soupeř ale měl také své
šance. Po průběhu utkání tak bod asi bereme,
i když jsme si přáli získat tři body. Celkově
musím mužstvo pochválit, že jsme se potom
špatném startu nepoložili a do utkání se vrátili.“

Brodek u Konice
Brodek u PV

2:3
(1:2)

Branky: 3. Zemánek, 56. Kschwend z penalty
– 17. a 53. Švéda, 40. Janura z penalty. Rozhodčí: Vodák – Knoll, Šenkýř. Žluté karty: 64.
Možný, 73. Liška – 31. Bureš, 74. Janura. Diváků: 65.
Sestava Brodku u Konice: Trenér: Radovan
Vičar.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys, Bureš, O. Frys, Zatloukal – Kordzik, Hochman,
Zbořil, Dvořák – Švéda, Janura. Střídali: Nehera, Adamík, Martin Mudrla, Marek Mudrla.
Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: „Dnes jsme opět polátali
sestavu, jak se jen dalo. Přesto úvod patřil nám
a během prvních deseti jsme měli tři gólovky,
ale proměnili jsme jen jednu. Poté už převzali
iniciativu hosté a do konce první půle se jim
podařilo skóre otočit. Druhý poločas už byl
ve znamení hostů, brzy zvýšili na 3:1, nám se
ještě podařilo snížit také z penalty, ale více už
jsme neměli, soupeř byl lepší, neproměnil další
šance i další penaltu. Soupeř zkrátka vyhrál zaslouženě a musím mu pogratulovat.“
Vít Hochman: „Kluky jsem upozorňoval, že
pokud soupeři rychle neodskočíme, nečeká
nás nic jednoduchého. Brzy jsme dostali branku, a i když jsme ještě do přestávky skóre otočili,
v koncovce jsme často selhávali. Houževnatí
domácí tak nic nevzdávali a byl to boj do
posledních minut. Tři body máme, ale na tu
koncovku se musíme zaměřit, protože jsme si
to zbytečně zkomplikovali. Za minulý týden
jsem zapomněl pochválit rozhodčí a tento se
mi to hned vrátilo, když jeden z pomezních
mával tendenčně pro domácí celek. Celkově
jsem však velmi spokojený s tím, že mužstvo
ukázalo svou sílu i v takovém zápase, kde se
opravdu bojovalo o každý metr. Za to musím
kluky pochválit.“

FC Kralice na Hané „B“
Němčice nad Hanou

6:2
(2:0)

Branky: 14., 69. a 72. Pejřimovský, 21. Němčík, 83. Répal, 86. Zapletal – 70. O. Tomek, 80.
Župka. Rozhodčí: Navrátil – Holý, Bažant.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 50.
Sestava Kralic: Miler – L. Petržela, Uličný, Répal, Dvořák – Zapletal, Kawij, Havlíček, O. Petržela – Pejřimovský, Němčík. Střídali: Jurtík,
Daniel, R. Petržela, Rus, Dokoupil. Asistent
trenéra: Radim Miler.
Sestava Němčic: Chmelař – Korčák, Navrátil,
Řezáč, M. Tomek – Chalánek, Jordán, Župka,
Jiříček – P. Hrabal, Kočí. Střídali: Buček, Stu-

dený, Pěnčík, Řehák. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
Radim Miler: „Řekl bych, že od začátku
zápasu jsme měli utkání pod kontrolou.
Soupeře jsme přehrávali naší kombinační hrou
a mohli jsme dát už v první půli více branek. Ve
druhé jsme přidali další branky a sestavu už více
rotovali, z toho se pak i hosté dokázali dostat do
nějakých šancí a dvě z nich proměnili. Celkově
však bylo naše vítězství zasloužené a se třemi
body jsme spokojení. Hattrick si připsal Pejřimovský, takže to bude mít dneska možná
dražší.“ (smích)
Pavel Voráč: „Chtěli jsme Kralicím vnutit hru
vysokými míči, ty se ale nenechaly a hrály si to
své po zemi a na to jsme nestačili. Snažili jsme
se hrát odzadu a trpělivě čekat, protože víme,
jakou mají sílu, když si ten míč dají. To se nám
ale dlouho nepodařilo a do poločasu jsme
dvakrát inkasovali. Ve druhé jsme se snažili
výsledek zvrátit, ale domácí byli zkrátka lepším
mužstvem a zaslouženě vyhráli. Chyběli nám
navíc ještě dva z lepších hráčů v našem nabitém
dvanáctičlenném kádru, a to se také projevilo.“

FC Ptení
Vrahovice

2:3
(1:3)

Branky: 19. Prucek (vlastní), 65. P. Novák – 1. Dvořák, 26. Michalec, 37. Varga.
Rozhodčí: Procházka – Franc. Žluté
karty: 39. Šmída, 78. Jergl – 50. Jamrich,
76. Michalec. Diváků: 127.
Sestava Ptení: Hon – Šmída, Kohout,
Chlup, M. Doležel – Kučera, Látal, Holinka, S. Doležel – P. Novák, Jergl. Střídali:
Lang, Vyroubal, Přikryl, Z. Novák, Sekanina. Asistent trenéra: Petr Novák.
Sestava Vrahovic: Krč – Kurfürst, Jano,
Prucek, Vitásek – Michalec, Petík, Doležel, Varga – Bukovec, Dvořák. Střídali:
Jamrich, Hanák, Kratochvíl, Vybíral, Šustr, Němec, Kovačevič. Trenér: Jaroslav
Klimeš.
Pohledem trenérů
Petr Novák (asistent): „V prvním poločase byli hosté jednoznačně lepším mužstvem a přehrávali nás, o čemž svědčí i ten
výsledek 1:3. Ve druhé půli však asi přišlo
určité uspokojení ze strany soupeře a podařilo se nám i snížit. Bohužel už jsme pak
nedokázali srovnat, i když jsme na to nějaké šance měli. Takže jsme zase bez bodu.“
Jaroslav Klimeš: „Utrpěli jsme dnes vítězství. Upřímně jsme věděli, že nás čeká
houževnatý soupeř na svém malém hřišti,
kde terén větší kombinace nepřeje a my
jsme to během celého zápasu příliš nerozběhali. Dali jsme brzy branku, která nám
spíše ublížila, protože jsme hned polevili.
Po poločase, kdy jsme vedli o dvě branky,
jsme chtěli ještě přidat, ale vůbec nám to
nešlo. Soupeř hrozil z nákopů, které mají
secvičené, do poslední chvíle jsme se o tři
body strachovali.“
(jaf)

sport
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VRCHOLY VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA:

atletičtí pamětníci, skvělý Svoboda a spousta nadšeného mládí

PROSTĚJOV Jeden z nejstarších atletických mítinků v České
republice napsal předminulou
neděli svou pětasedmdesátou kapitolu. Velká cena města
Prostějova tedy oslavila úctyhodné tři čtvrtě století existence. A právě připomínání
bohaté historie má při každém
ročníku nezastupitelné místo
v programu akce. Večerník se
za tradičním mítinkem, který
proběhl v areálu RG a ZŠ Otto
Wichterleho v Prostějově, krátce ohlédl.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Proto se vždy už v sobotním předvečeru závodů scházejí na tradičním setkání pamětníci starých
časů a někdejší výborní atleti, aby
společně zavzpomínali. Tentokrát
měli sraz v Restauraci U Chmelů,
pod režijní taktovkou dlouholetého
předsedy oddílu AK Prostějov Milana Čečmana nechyběl například
olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík, místní rodák z Ivaně
u Prostějova.
Ten byl pak osobně přítomen i samotným soutěžím o den později,
kdy společně se špičkovým oštěpařem Vítězslavem Veselým absolvoval autogramiádu, sledoval závody
a přátelsky rozmlouval se spoustou

#VNGVKéVÊRCO÷VPÊEKXéGVP÷4QDGTVC<O÷NÊMCUGUGwNKX4GUVCWTCEK7%JOGNč

přítomných. „Odtud sportovně pocházím a moc rád
se sem vždycky vracím.
Mám tady hodně kamarádů, pobavíme se, je dobrá
nálada. Musím ocenit Peťu
Svobodu za jeho velmi
kvalitní výkon. A radost
mi dělá ta hromada nadšených dětí, které tu absolvují mládežnické soutěže,“
řekl Večerníku Robert
Změlík.
Jak jsme slíbili v našem minulém vydání, přinášíme
dnes výsledky veškerých
dětských závodů Velké
ceny města Prostějova
2021 ve všech věkových
kategoriích.

2GVT5XQDQFC

Foto: Marek Sonnevend
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Petr Novotný: „Hlavně jsme chtěli
po té pauze zase uspořádat nějaké

akce v boxu

PROSTĚJOV Atletická Velká
cena města Prostějova bez Petra
Svobody? To už by nebylo ono,
vždyť známý překážkář a tradiční
hanácký mítink patří za mnoho
uplynulých let nedílně k sobě.
Nejrychlejší český sprinter nad
vysokými plůtky nechyběl mezi
účastníky ani letos, aby půlkulatý
75. ročník ozdobil převelice hodnotným výkonem.

pro fanoušky“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Vyhrál jste za 13,55 sekundy,
tedy devět setin za rekordem závodu. Co na to říkáte?
„Přiznám se, že na místní rekordní čas
13,46 jsem před startem myslel a měl
ho v hlavě. Ale trochu mě překvapila
dnešní teplota jen čtrnáct stupňů.
Sice to nebyla vyloženě zima, přesto
jsem tu hodinu před závodem cítil,
jak postupně promrzám. Už prostě
nejsem mladý jůra, který se dokáže
bez problémů naplno připravit i v takových podmínkách. Taky jsem měl
poslední dobou hodně závodů, teď
nedávno v Záhřebu. A cestování mě
dost pohltilo. Proto si myslím, že za
daného počasí i okolností je 13,55 velice dobrých. Tenhle mítink s obrovskou tradicí si kvalitní výkon vždycky
zaslouží. Jezdím sem hrozně rád a pokaždé tady chci zaběhnout co nejlíp,
možná jsem chtěl až moc. Kdybych
neudělal v závěru chyby a neshodil
tři poslední překážky, třeba mohl ten
rekord padnout. I tak jsem však spokojený.“
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yy Letos jste se opakovaně dostával pod čas 13,50. Tudíž máte velice dobrou formu, že?
„Přesně tak. Formu mám takhle
pozdní, protože jsem se zranil zkraje přípravy na Kanárech, vstup do
sezóny musel odložit o čtyři týdny
a potom vyběhl odpočatý bez dodělání rychlosti s nečekaně kvalitními
výkony. Po časech dvakrát 13,53 ale
další zlepšování nepřišlo, nedostal
jsem se na olympiádu a musel se
rozhodnout, jak letos dál. Nakonec
jsem se hecnul, dal doma během
Tokia hodně dobrou přípravu. A následně šla výkonnost nahoru, vyjel
z toho super výkon 13,39. Kdyby
přišel někdy do poloviny sezóny,
bylo by teď pro mě všechno mnohem veselejší.“
yy Přebolela už neúčast na LOH
v Japonsku?
„Naštěstí jo, a to dost rychle. V den,
kdy jsem se ten verdikt dozvěděl, mi
bylo hodně smutno a strašně mě to

mrzelo. Jsem totiž ve věku, kdy přijít
o olympiádu není sranda. Navíc kvůli
novým a neustále měněným kvalifikačním pravidlům, které mi připadnou nesmyslné, ale nic s nimi bohužel
nenadělám. Vlastně jsem doplatil na
operaci achilovky z roku 2019, neboť
tam se dost rozhodovalo a já měl vinou tehdejšího zranění nula bodů do
rankingu. Což jsem následně nedohnal, tahle ztráta rozhodla o mé necestě do Tokia. Ovšem nepotkalo to
jenom mě, podobně naštvaných nás
zůstala doma spousta.“
yy Máte ještě chuť pokračovat
v kariéře?
„Po letošních zkušenostech jsem si
řekl, že zkusím vydržet až do Paříže
2024. Což je takový můj maximální
a definitivní deadline. (smích) Půjdu
rok po roce, vždy to zkusím a uvidím,
jestli vydržím. Teď jsem si řekl, že
příští sezónu určitě dám. A dál všechno bude hlavně o zdraví – musím zůstat fit.“

2GVT0QXQVPÚRąKWVM¾PÊUXÆJQUX÷ąGPEG2CXNC,¾PC

PROSTĚJOV Rok uplynul od
chvíle, kdy se v Prostějově konala
minulá rohovnická akce Hanácký
hodový box 2020. Nedlouho poté
veškerý neprofesionální sport zastavil na zdánlivě nekonečné měsíce covid. A po jeho jarním ústupu
ještě chvíli trvalo, než tradiční bojový sport přinesl fandům v našem
okresním městě nové zajímavé
dění. O návratu na scénu jsme v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
krátce hovořili s hlavním trenérem
BC DTJ Prostějov a současně starostou Dělnické tělocvičné jednoty
Petrem Novotným.

Marek SONNEVEND
yy Proč dvě akce ve dvou dnech?
„O pořádání druhého kola Oblastní
soutěže v tomhle termínu jsme měli
zájem už delší dobu, za normálních
okolností Jihomoravská oblast do Prostějova zavítá minimálně jednou roč-

ně. K tomu jsme chtěli po vzoru předchozích let ještě zařadit zápas družstev
elitní kategorie mužů, aby v našem
městě celý víkend patřil boxu. Ale protože extraliga odstartuje až v listopadu,
bylo potřeba něco vymyslet.“
yy Zrodil se tedy nápad na přátelský
duel proti Ostravě?
„Původně jsem uvažoval o přípravném
utkání Čechy versus Morava, ale vzhledem k jeho plánovanému přátelskému
charakteru by z české strany asi neexistovaly dostatečné záruky, že takový zápas opravdu proběhne. Tak jsem radši
domluvil s Ostravou klubový přátelák,
navíc při menším počtu mužských
dvojic i částečně mládežnický.“
yy Jak hodnotíte sobotní i nedělní
klání?
„Oblastní soutěž měla standardní úroveň. Byť je znát, že po covidové pauze
nedosahuje účastnické pole takové
početnosti jako před koronavirem. Co
se týče přípravy Prostějov – Ostrava,

Foto: Marek Sonnevend

jednotlivá utkání měla různou kvalitu.
Některá se povedla víc a jiná míň, tak
už to v boxu chodí. U každého borce se
jasně projevila trénovanost, kolik času
věnoval přípravě během hygienických
zákazů i po rozvolnění všech omezení.
Celkově ale myslím, že si lidi mohli užít
solidní boxerskou podívanou.“
yy Jste tedy v rámci možností spokojen?
„Hlavně jsem rád za trvající podporu
našich partnerů v čele se statutárním
městem Prostějov a Olomouckým
krajem, všem chci touto cestou moc
poděkovat. Primátor František Jura
převzal nad oběma akcemi záštitu, čehož si vážíme a do budoucna chceme
přicházet s dalšími boxerskými událostmi. Teď čekají naše kluky i holky
mistrovství republiky veškerých věkových kategorií, potom se snad rozběhne zmíněná extraliga mužských družstev v novém formátu. Už se těšíme,
chceme být nadále úspěšní.“

40

27. září 2021

rozhovor večerníku

WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostějovský tenista Dalibor Svrčina skočil na žebříčku ATP o více jak 500 míst nahoru
PROSTĚJOV Od útlého mládí
byl Dalibor Svrčina (na snímku) považovaný za velký talent
českého tenisu. O jeho vývoj se
pečlivě starali na prostějovských
kurtech a trpělivě čekali, až se
výrazně prosadí. Vítěz juniorské čtyřhry na Australian Open
v roce 2019 se v mužské kategorii chvíli rozkoukával, v průběhu letošní sezóny pak ale ukázal,
jaký má potenciál. Ještě v březnu tohoto roku byl na žebříčku
ATP 863., v květnu mu patřila
800. pozice, po sérii úspěchů ale
začal extrémně rychle stoupat
nahoru a po srpnovém vítězství
na challengeru v Praze se dostal
na 334. místo. Aktuálně je na
tom ještě o jednu příčku lépe.
„Nějak se to sešlo. Po období,
kdy jsem se trápil, se to konečně otočilo. Někdy se to přihodí,
člověk se nesmí vzdávat a musí
věřit,“ ohlíží se za posledními
měsíci nadějný tenista, který se
dlouhodobě připravuje v TK
Agrofert Prostějov.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Několik let se hovoří o tom,
že patříte mezi velké talenty českého tenisu. Přesto vám chvíli
trvalo, než jste se výrazněji prosadil. Neztrácel jste víru ve své
možnosti?
„Pochybnosti má v sobě každý,
zvlášť když se nedaří. Jde o to najít
v sobě sílu do další práce ve chvíli,
kdy to nejde. Věděl jsem, že přechod mezi muže nebude snadný.
Pomohli mi lidé z mého okolí.
Jsem bojovník, každé povzbuzení ale přišlo vhod. Společně jsme
složité okamžiky zvládli, snad se
všechno otočilo správným směrem.“ (úsměv)
yy Dosavadním vrcholem bylo
vítězství na pražském challengeru. Jaké byly vaše pocity s vítěznou trofejí?
„Měl jsem pochopitelně radost,
současně jsem cítil i úlevu. Že se
pořádně podařilo zúročit předchozí práci. Úspěch potvrdil, že
jdu správnou cestou. V Praze to ale
nebylo chvilkové vzepětí. Už delší
dobu jsem hrál dobře. Na pražské
pětadvacítce jsem byl v semifinále, v Mostě se už podobný turnaj
podařilo vyhrát. Pak přišly postupy do čtvrtfinále na challengerech

Podmínky jsou v Prostějově optimální. Všechno je
na jednom místě, kurty, posilovna i regenerace.
Navíc je tady hodně tenistů, takže je vždy možnost
hrát tréninkové zápasy. Bylo to tak vždy. Klub je to
takový rodinný, tomu odpovídají kamarádské vztahy...

v Prostějově a španělské Segovii.
Tak nějak to do sebe zapadalo. Postupně, krok za krokem. Nebyl to
žádný blesk z čistého nebe.“
yy Dlouhodobě se připravujete
v Prostějově. Je to správné místo
pro naději, která se chce prosadit ve světovém měřítku?
„Podmínky jsou tady optimální.
Všechno je na jednom místě, kurty, posilovna i regenerace. Navíc
v klubu je hodně tenistů, takže je
vždy možnost hrát tréninkové zápasy. Bylo to tak vždy. I v době, kdy
jsem do Prostějova přišel. Klub je
takový rodinný, tomu odpovídají kamarádské vztahy.“
yy Rád se vracíte z turnajů?
„Platí to prakticky o všech
hráčích. Jezdíme po turnajích,
a když se vrátíme, jsme spolu
rádi. Vztahy jsou opravdu
přátelské. To je vidět i na
týmových
soutěžích,
které si společně užíváme. Nedávno jsem si
v Prostějově zařídil i byt.
Jsem Ostravák, tam jsem
se narodil. Ale na Hané jsem
spokojený.“
yy Sledujete výsledky klubových spoluhráčů, kterým se také
v poslední době daří?
„Pochopitelně, vzájemně si přejeme úspěch. Na turnajích spolu
docela často hrajeme i čtyřhry.
Podporujeme se. Je dobře, že se
všem začíná dařit. Věřím, že budeme dobrou generací a jednou
se prosadíme i v Davisově poháru.
Už jsem se jednou dostal do týmu,
byl to velký zážitek.“
yy Po definitivním přechodu
do mužské kategorie jste se
dvě sezóny marně snažil
o průnik do horních pater světového žebříčku.

Byl to hodně velký test
vaší odolnosti?
„Jako pro každého.
Všichni se snaží
dostat rychle co
nejvýše. Není to
vůbec snadné, protože konkurence
je opravdu obrovská. Tenis umí hrát
hodně hráčů. Třeba
šestistý může porazit
soupeře z první poloviny první světové stovky.
Na turnajích kategorie Future je
to taková

válka o každý míč. Všichni se
co nejdříve chtějí dostat
alespoň na challangery. Je to pochopitelně složité, protože
na těchto turnajích
se nehraje o žádné velké body a posouváte
se pomalu.“
yy Z tohoto pohledu jste dlouho přešlapoval na místě…
„Nebylo to
nic příjemného,

Foto: atptour.com

naopak přechod mezi muže je hodně náročný. V této kategorii hráči
dělají mnohem méně chyb než v juniorech. Na to si musíte zvyknout.
Máte prostě mnohem méně šancí
získat vítězný bod. Chce to využít
téměř každou příležitost, což se
dlouho nedařilo podle mých představ. Hodně pomohli lidé z mého
okolí. Nepřipustili, abych měl nějaké černé myšlenky. Neustále mě
povzbuzovali do dalšího tréninku,
přesvědčovali, že se to zlomí a nabádali mě k trpělivosti. Ukázalo se,
že měli pravdu. Bez práce prostě
nejsou koláče a platí to také v tenise.“ (pousměje se)
yy Zmínil jste turnaje kategorie
Future. Jaká je jejich úroveň?
„Jsou to hodně těžké podniky.
Startují v ní především hráči nastupující generace, perou se o každý
bod do světového žebříčku. Zápasy jsou dlouhé a fyzicky hodně náročné, navíc jdou rychle po sobě.
Uspět na takovém turnaji rozhodně není nic snadného. Hráč na pomezí první a druhé světové stovky
by vyhrál maximálně tři z pěti
v řadě. Spíš dva, opravdu to není
snadné vyhrát pět zápasů v řadě.
Většina soupeřů tenis vážně umí,
dostat se přes ně na challengery je
pořádná fuška.“
yy Vám se to povedlo i díky patřičnému využití volných karet
do hlavních soutěží. V Prostějově jste hrál čtvrtfinále,
v Praze z toho byl titul. Je to
velká pomoc?
„Obrovská. Třeba na challengeru ve Španělsku jsem musel do kvalifikace. To jsou
hned dva zápasy navíc. Sice
jsem uspěl, ve čtvrtfinále už ale byla cítit
únava. Normálně
by šlo o třetí zápas,
pro mě to ale bylo
páté utkání. Proto
jsem českým pořadatelům vděčný, že
jsem mohl rovnou
do hlavní soutěže.
Nabídnutou
šanci
jsem o to víc chtěl využít, povedlo se. Žebříček
tomu odpovídá.“
yy Prožíváte povedené období kariéry a pravidelně si
vylepšujete vlastní žebříčková maxima. Sledujete pravidelně tento vzestup?
„Žebříček příliš nesleduji, na to
mám pořád ještě hodně času. Stejně jako nestuduji, o kolik bodů
v konkrétním utkání se hraje.
Takové informace nemají žádnou

cenu, spíše hráče na kurtu svazují.
Na druhou stranu pochopitelně
vím, jak na tom jsem, když děláme
program na další období. Sledujeme,
kde bych se dostal do hlavní soutěže,
kde by mě naopak čekala kvalifikace.
Takže představu, jak na tom z pohledu žebříčku jsem, docela mám. Ale
snažím se soustředit na výkon. Ten
je pro mě rozhodující.“
yy Berete to tak, že když budete
hrát dobře, žebříček to bude kopírovat?
„Tak to ale přece je! Když budu
hrát dobře, přijdou úspěchy a pak
i postup. Jde o to podávat dlouhodobě vyrovnané výkony. Ve velké
konkurenci můžete docela snadno
prohrát. Pokud ale držíte dobrou
formu, příště vyhrajete. Bez kvalitních výkonů půjdete od porážky
k porážce a žebříčkem taky poletíte, ale dolů. Konstantnost výkonů,
to je věc, na kterou se soustředím.
Ta rozhoduje o všem ostatním.“
yy Z vašich slov se zdá, že si snad
nedáváte ani žádné konkrétní cíle z pohledu průběžného
umístění. Je to tak?
„Máte pravdu. Občas mě něco
napadne, s týmem si nějaké číslo
řekneme. A čas ukáže, že to jsou takové teorie. Na začátku roku jsem
si pomyslel, že by nebylo špatné
dostat se do konce sezóny do čtvrté stovky. Povedlo se to už v srpnu.,
ale jestli je ještě reálná možnost vystoupat výš, těžko říct. Takové věci
se prostě naplánovat nedají. Člověk zkrátka potřebuje makat naplno v tréninku a pak navíc trpělivě
čekat, kdy za to přijde odměna.“
yy Opravdu nemáte nějakou
metu, na kterou byste se chtěl
v dohledné době dostat?
„Hodně tenistů si dává za velký cíl
dostat se do první stovky, což je
pochopitelné. Když se do ní dostanete, máte jistý start na grandslamových turnajích a ty vám pokryjí
náklady na zbytek sezóny. Na většině velkých turnajů nemusíte hrát
kvalifikace, jdete rovnou do hlavní
soutěže. Proto takovému cíli docela rozumím. Já si cíle nedávám,
mám ale své sny. A ty jsou ještě
o kousek vyšší...“ (úsměv)
yy Evidentně jsou smělé, věříte,
že jsou i splnitelné?
„Hodně mě povzbudila debata s mým týmem po vítězství na
pražském challengeru. Shodli jsme
se na tom, že ve všech úderech
a v celé mé hře jsou ještě velké rezervy. Že zdaleka nejsem na vlastním stropu, a přitom to stačilo na
turnajový titul. To je pro mě docela příjemná perspektiva.“ (směje se)

vizitka
DALIBOR SVRČINA
narodil se 2. října 2002 v Ostravě
český tenista, hráč TK Agrofert Prostějov
je pravák, hraje obouručný bekhend
v juniorské kategorii vyhrál s Jonášem Forejtkem čtyřhru na Australian Open,
ve dvouhře postoupil v roce 2019 do čtvrtfinále Wimbledonu
✓ člen českého týmu do 16 let, který v roce 2017 vyhrál Galeův pohár,
tzv. juniorský Davis Cup
✓ v roce 2019 byl vicemistrem Evropy kategorie do 18 let, o tři roky dříve ovládl evropský šampionát „čtrnáctiletých“
✓ v juniorském žebříčku ITF byl nejvýše na 8. místě
✓ dosud největší úspěch zaznamenal na turnaji Sparta Prague Open 2021, kde ve finále vyřídil 181. hráče světa
Kazacha Dmitrije Popka 6:0, 7:5 a poprvé v kariéře vyhrál mužský challenger
✓ v tomto roce už postoupil do finále turnaje v Mostu, zapsal semifinále dalšího podniku v Praze a makedonské
Skopji i čtvrtfinále v Prostějově a španělské Segovii
✓ letošní sezonu začínal jako hráč deváté stovky světového žebříčku, aktuálně poskočil již na 324. příčku,
což je jeho kariérní maximu
✓ mezi hráči do devatenácti let je třetí nejlepší (před ním jsou jen supertalenti světového tenisu Španěl
Carlos Alcaraz a Dán Holger Rune)
✓v září 2019 dostal první pozvánku do národního výběru České republiky pro Davisův pohár,
na premiéru ještě čeká
✓ na prize-money si vydělal doposud 33 910 amerických dolarů (kolem 700 tisíc korun)
zajímavost: v kategorii dospělých se poprvé představil v roce 2017,
kdy se na turnaji v Brně jako držitel divoké karty pro kvalifikaci dostal hned do hlavní soutěže
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✓
✓
✓
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PROSTĚJOV Opravdové nadšení a spousta dětských úsměvů. To
bylo k vidění ve čtvrtek 23. září odpoledne na prostějovském zimním
stadionu. Probíhala zde totiž náborová akce pro děti ve věku 4 až 8
let v rámci Týdne hokeje pořádaná
SK Prostějov 1913 ve spolupráci
s Českým hokejem.

Celostátní akce Pojď hrát hokej vzbudila zájem
)272*$/(5,(
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

„Jedná se o úplně tradiční náborovou
akci, kterou pořádá Český hokej pro
všechny děti. Nejprve se tady u stolečku
zaregistrují do projektu, obdrží dárek od
svazu v podobě krásné lahve, klíčenky
a dresu,“ poznamenala k akci Martina

Marková, předsedkyně SK Prostějov
1913, která rodiče a děti vítala přímo
u vchodu.
Po registraci u vstupu se děti odebraly do
nových šaten, kde se převlékly do výstroje.

Anketa:

K dispozici rodičům i dětem byl od začátku
přítomný Patrik Liška, hlavní trenér prostějovské přípravky, který měl akci na starost
a odpovídal na všechny jejich otázky. Pak se
asi dvacítka dětí odebrala přímo na střídač-

Jak se ti líbilo dnešní odpoledne? Co se ti nejvíce líbilo?

KRYŠTOF

VIKTORKA

RÍŠA

„Bylo to dobrý. Já
už chodím do přípravky. Dneska bylo
nejlepší střílení do
branky.“

„Jo, líbilo se mi to
tady moc. Nejvíce
se mi asi líbilo bruslení.“

„Dobře. Bruslení
se mi líbilo. Bylo to
tady všechno dobrý.“

ky, kde se zaujetím pozorovala rolbu a těšila
se na led.
Děti bez rozdílu dovednosti bruslení měly jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké
to je být na jednu hodinu hokejistou pod vedením desítky trenérů z SK Prostějov 1913. Mezi
nimi byli i bývalí prostějovští hokejisté Václav
Meidl, Lukáš Duba anebo Filip Smejkal.
V jedné třetině zároveň probíhal trénink malých hokejistů, který sloužil jako ukázka týmu.
Někteří zvědaví rodiče, ale i jiní rodinní příslušníci zaplnili obě střídačky, aby hodinový trénink svých ratolestí viděli přímo z prvních řad.
Děti tak dostávaly instrukce nejen přímo od
trenérů, ale i od rodičů. Nejvíce bylo slyšet, jak
rodiče svým dětem říkali, aby pustily pomocnou branku a bruslily bez ní. Hodina, při které
se děti bavily, utekla, a tak někteří noví hokejisté
odcházeli z ledu smutní, že už je po všem.
Na závěr čekala děti autogramiáda prostějovských odchovanců Martina Richtera a Radka Procházky a k tomu pěkné
klubové dárečky. Zájemci si také mohli
prohlédnout nové zázemí s komentářem
Václava Meidla. Čtvrteční akce splnila očekávání rodičů, dětí i samého vedení SK Prostějov 1913. „Máme zaregistrovaných celkem
asi 20 dětí, některé možná přišly i bez registrace. Všichni jsou strašně šikovní a mají zájem
dál pokračovat v přípravce. Akci bych tedy
hodnotila úspěšně. Vzhledem k tomu, jaké je
ještě venku hezké počasí a že na podzim vždy
moc dětí nechodilo, je za mě spokojenost,“
pochvalovala si Marková.

e+RNHMMHSURVWøPXVËEDYLWrĆËN¿3DWULN/LxNDWUHQÇU6.3URVWøMRY
sem dvacet dětí, což jsme tak nějak očekávali.
I nadále ale chceme děti nějakým způsobem
nalákat na náš stadion. Vymýšlíme i případnou
spolupráci přímo se školkami, že bychom chodili i tam dělat nějaký ukázkový trénink. Potřebujeme v těch ročnících mít prostě co nejvíce dětí. Už
to není jak dřív, kdy jich bylo dost. Teď je hodně
jiných sportů, počítačů a různých videoher, pak
je o to těžší než dříve děti nalákat sem na hokej.
yy Z počtu přesahujícího dvacet dětí byla
značná část dívek. Co říkáte na jejich účast?
„Tak dalo by se říct, že skoro v každém ročníku
Eva REITEROVÁ
máme minimálně jednu dívku. Z to jsem jen
yyCo říkáte na Týden hokeje v Prostějově? spokojený. Dívky v hokeji, to vůbec neškodí, ba
„Myslím si, že se to určitě povedlo. Přišlo nám naopak. Ony jsou bystřejší, dávají větší pozor

PROSTĚJOV Patrik Liška je hlavním trenérem přípravky ročníku 2014 a hokejových
tříd na ZŠ v ulici Dr. Horáka a během náborové akce v rámci Týdne Hokeje se společně
s ostatními staral o její hladký průběh. Dětem
ve čtvrtek odpoledne mimo to, že byl přímo
na ledě a trénoval, pomáhal tento bývalý prostějovský obránce i v šatnách. Rychle si získal
autoritu u dětí i samých rodičů, kteří za ním
chodili s dotazy, a jejich věty začínaly stejně:
„Pane trenére...“.

a lépe poslouchají. Takže já jsem z to, že přišly
dívky i dnes, jen a jen spokojený.“
yy Co je podle vás nejdůležitější, aby děti,
které dnes přišly či už hokej hrají, u něj vydržely?
„To je velmi těžká otázka. Hokej je prostě musí
bavit. My se snažíme dělat tréninky tak, abychom
právě děti k tomu dostali. Když to dítě nebaví
a dělá to z donucení, tak to nemá cenu.“
yyJaké máte cíle s prostějovskou mládeží?
„Můj primární cíl u těch nejmenších kategorií
je, vychovat děti a dát jim lásku ke sportu. Aby je
sport doprovázel celý život. Nemusí mít hned cíl
být vrcholovými hokejisty. Nejdůležitější prostě
je, aby je sport bavil napořád.“

2CVTKM.KwMCU LGFPÊO\ LGJQPQXÚEJ
UX÷ąGPEč
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PROSTĚJOV Nedělní podvečer
patřil na prostějovském zimním stadionu zápasu juniorů. SK Prostějov
1913 se tu střetl s HC Lvi Břeclav.
Hned v první třetině si domácí vytvořili vedení, které drželi až do konce závěrečné části. Padesát sekund
(QVQ 'XC 4GKVGTQX¾
před koncem ale náskok ztratili,
zápas tak došel až do nájezdů, ve by padl gól. V polovině první třetiny vy- minutu 5 na 3. Kterou také řádně využili.
kterých SK padl.
slal nebezpečnou střelu na prostějovského V čase 26:26 se radovali po trefě Taršinské-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Hned po úvodním buly se prostějovští junioři opřeli aktivně do hry. Poprvé brankáře
Břeclavi prověřil Petr. I hosté byli velice aktivní a hned zkraje zápasu šli ostře do brankáře Hořejšího. V čase 2:48 zazvonila horní
tyč opět po střele Petra. Po odehraných 5
minutách se na prostějovského gólmana
rozjel břeclavský hráč, ale minul. V čase 6:15
bylo první vyloučení zápasu na straně hostů.
V přesilovce se však domácím hokejistům
nepodařilo vytěžit dobrou akci, ze které

brankáře Kareš. V čase 11:50 se Břeclavští
radovali z otevření skóre, když se prosadil
Kunc – 0:1. Dobrou pozici pro zakončení
měl pak na druhé straně Masare. Pět minut
před koncem první dvacetiminutovky přišla
další početní výhoda pro Hanáky. Tu využil
v čase 16:07 Tábor a vyrovnal – 1:1. Po vyhraném buly hned pálil na prostějovského
gólmana Ambrož, Hořejší si s jeho střelou
ale věděl rady. Dvě minuty před koncem se
prosadil Lambert a poslal Prostějov do vedení – 2:1. V čase 18:41 bylo k vidění první
vyloučení Hanáků po faulu Petřekové.
Do druhé části si hosté přenesli zbytek trestu z první třetiny, avšak výhodu hráče v poli
navíc nevyžili. Další příležitost měli hned
v následujících minutách při trestu Zatloukala. Gólman Hořejší svůj tým ale držel.
Posléze hráli přesilovku i domácí, dokonce

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUD
0LFKDO-$1(¤(. 6.3URVWÈMRY
„Je to bohužel pro nás už několikátý zápas, který jsme vedli, a myslím si, že jsme byli lepší než
soupeř. Nějaká naše herní nedisciplinovanost nás ale dovedla k tomu, že uděláme chyby a necháme si ten zápas vzít z rukou. Dostali jsme dvě zbytečné branky na srovnání, a potom jsme to
utkání prostě nezvládli.“

ho – 3:1. Hosté si vytvořili tlak v obranném
pásmu domácích, ale ti se stále drželi. Dobrý
protiútok vytvořili Píchal a Černý. V čase
35:02 hosté snížili z hokejky Ryšánka – 3:2.
Ve 37. minutě přišlo další vyloučení domácího celku. Břeclav se usadila před Hořejším,
gólman ale předváděl zákroky, kterými svůj
tým podržel. V posledních sekundách prostřední třetiny Prostějov kombinoval, aby si
vzal dvoubrankové vedení zpět.
I třetí třetina hned ze začátku nabídla velmi
rychlou hru. Před branku hostů si dobře
najel Petr a po přihrávce spoluhráče zakončoval. Gólman Martinčík však střelu poho-

tově vyrazil. Šance se po dobrých souhrách
objevovaly na obou stranách kluziště. Při
jednom tlaku Prostějov u branky Břeclavi
fauloval, a tak od 49. minuty hrálo hostující
mužstvo přesilovku. I přes dobré kombinace a ostré střely hosté nevyrovnali. Dokonce si 20 sekund před koncem nechali ujet
do protiútoku Maška, který střelou ohrozil
Martinčíka. Ten pak měl co dělat i s dělovkou Taršinského od modré. V čase 52:45
přišel dvouminutový trest hostů. I přes snahu Prostějova gól nepadl. Necelé 4 minuty
před koncem bylo SK potrestáno dvouminutovým trestem za příliš mnoho hráčů na
ledě, které za svůj tým odpykala Petřeková.
K vidění byl další protiútok ve čtyřech ze
strany Prostějova. I gólman Hořejší musel
předvést pár svých zákroků. Hosté byli ke
konci nebezpeční a tlačili se k vyrovnání, a to
také přišlo. O těsnou výhru přišli domácí 51
sekund před finálním hvizdem z hole Sokola – 3:3.
Po nerozhodných šedesáti minutách přišly
na řadu rovnou nájezdy, ve kterých eskáčko
neuspělo.
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PROSTĚJOV Nejbližší sobotu 2.
října zahájí úvodními zápasy nový
ročník 2. ligy žen ČR 2021/22.
Náš okres má v této soutěži opět
dva týmové zástupce, hrát ji budou volejbalistky TJ OP Prostějov
i VK Prostějov B. Za situace, kdy
celou minulou sezónu neprofesionálních soutěží zrušil covid,
jde především o jedno, aby druholigové boje pod vysokou sítí
(a zdaleka nejen ony) normálně
proběhly.

Marek SONNEVEND
„Pokud se bude opravdu hrát a ne
odkládat nebo rušit, jsem optimista. To sice bývám skoro vždycky, ale
tentokrát věřím, že jsme fakt dobře
připravení. Tým se nám povedlo
doplnit o zajímavé posily, například
Kláru Hřebenovou z Žižkova či Simonu Kašpárkovou z Olomouce.

Dokonce jsme domluvení s Gabikou Kozmík, co dřív nastupovala
za VK Prostějov, že taky občas naskočí. Na pátečním tréninku holky
vypadaly velice slibně, výkonnost
mančaftu by mohla být hodně
slušná. A třeba prožijeme klidnou
sezónu bez sestupových starostí,“
řekl Večerníku hlavní kouč TJ OP
Ladislav Sypko.
Do osmičlenné skupiny C znovu
patří i béčko VK Prostějov, což jsou
vlastně klubové juniorky působící
současně v extralize U19 doplněné o dvě trochu starší plejerky. Na
soupisce totiž figurují nahrávačka
A-družstva žen Klára Dvořáčková
a další odchovankyně vékáčka Adéla Kocourková, zároveň mládežnická trenérka v hanáckém oddílu.
„Druhou ligu dospělých hrajeme
pro větší zápasové vytížení děvčat
z naší juniorky a sbírání zkušenos-

tí v utkáních proti věkově starším Prestižní derby obou prostějovsoupeřkám. Nechceme mít problé- ských souborů propukne 6. lismy se záchranou, cílem je pohybo+5Éþ6.ê.É'592/(-%$/,67(.
vat se ve středu tabulky,“ nadhodil
/,*$9ê&+2'08å,
9.35267Č-29%
šéftrenér mládeže VK Aleš Novák.
%DUERUD%DOYDQRYi  -XOLH%Dåy
+5Éþ6.ê.É'592/(-%$/,67(.
 =X]DQD'RVWiORYi  (GLWD
/,*$9ê&+2'08å,
7-2335267Č-29
'RXENRYi   .OiUD 'YRĜiþNRYi
%DUERUD%DUWRãtNRYi  0DUWLQD  $GpOD*ULJHORYi  7HUH]D
%HGQiĜRYi  $QHWD&KOXGRYi +XGHþNRYi   $GULDQD -XUþtNR
 7HUH]D'RINRYi  .D Yi   $GpOD .RFRXUNRYi  
WHĜLQD+UXEi  0DUNpWD+XEUR (OLãND .RYDQGRYi   6LPRQD
Yi  .OiUD+ĜHEHQRYi   0DUHãRYi  5R]iOLH0LNXOiãNRYi
6LPRQD .DãSiUNRYi   *DE  9LNWRULH1HþDVRYi  $QQD
ULHOD .R]PtN   *DEULHOD .OX 3DQFKDUWHN   $QQD 3HþHQNRYi
ViNRYi  ,YDQD.UDWRFKYtORYi   0DJGDOpQD 3OLVNRYi  
  5R]iOLH /iWDORYi   9HURQLND 3OLVNRYi   $QGUHD 3t
.OiUD 0D]RXFKRYi   $QHWD FKDORYi  $GpOD6RINRYi  
9HKRYVNi   -DQD 9OiþLORYi 7HUH]D6RINRYi  $GpOD6RYtNRYi
 /HQND=DEORXGLORYi    'DULQD7HVDĜRYi  9LNWR
0DUWLQD=DþDORYi  
ULHâXOFRYi  $QQDäLGRYi  
+ODYQt WUHQpU /DGLVODY 6\SNR +ODYQtWUHQpU=GHQČN6NOHQiĜ
9HGRXFtGUXæVWYD%ĜHWLVODY=ERĜLO $VLVWHQWWUHQpUD$OHã1RYiN

topadu v Národním sportovním podzimní koronavirové komplicentru PV – tedy nepřijdou-li kace…
/RVYHOL]HzHQ¤5VNXSLQÈ& SRG]LP

NROR VRERWDĝtMQD âODSDQLFH±233URVWČMRY DKRGLQ 
.URPČĜtå±9.3URVWČMRY% DKRGLQ 
NROR VRERWDĝtMQD 233URVWČMRY±ýHVNi7ĜHERYi D
KRGLQ 9.3URVWČMRY%±-XOLiQRY DKRGLQ 
NROR VRERWDĝtMQD -XOLiQRY±233URVWČMRY DKR
GLQ 6YLWDY\±9.3URVWČMRY% DKRGLQ 
NROR VRERWDOLVWRSDGX 9.3URVWČMRY%±233URVWČMRY 
DKRGLQ 
NROR VRERWDOLVWRSDGX 233URVWČMRY±âHOP\%UQR% 
DKRGLQ âODSDQLFH±9.3URVWČMRY% DKRGLQ 
   NROR VRERWD  OLVWRSDGX  .URPČĜtå ± 23 3URVWČMRY 
DKRGLQ 9.3URVWČMRY%±âHOP\%UQR% DKRGLQ 
NROR VRERWDSURVLQFH 233URVWČMRY±6YLWDY\ D
KRGLQ ýHVNi7ĜHERYi±9.3URVWČMRY% DKRGLQ 
9ROHMEDOLVWN\ 7- 23 3URVWčMRY KUiYDMt GRPiFt VWĝHWQXWt Y OHWQt KDOH
XYHORGURPXYROHMEDOLVWN\9.3URVWčMRY%YKDOH1iURGQtKRVSRUWRY
QtKRFHQWUD

9VWXSGRSUYQÉOLJ\EDVNHWEDOLVWÕPQHY\vHO
PROSTĚJOV Podle papírových předpokladů dopadly úvodní zápasy prostějovských basketbalistů v první lize. Po porážce
ve Svitavách nestačili Orli
ani na Pardubice a zatím
čekají na první úspěch.

PŮVODNÍ
zpravodajství

Ty prostě sbíráme a tento proces potřebuje nějaký čas. To se
zkrátka nedá přeskočit,“ říká
trenér BCM Orli Prostějov
Michal Pešta.
Malý počet odehraných těžkých zápasů v důležité roli se
u hráčů ukázal hned v prvním
zápase proti Turům. Protivník
využíval zkušeností ostříle-

ného Pavla Slezáka nebo dostatečně obehraného Marka
Welsche a nacvičenými kombinacemi rozebíral obranu prostějovského výběru.
„Kluci se snažili, vypomáhali
si pod vlastním košem. Tuři
nás ale dokázali často rozebrat
a vyšla z toho otevřená střela.
Navíc nás to stálo hodně sil.

I s nimi musíme šetřit, ale i to
se hráči musí naučit,“ ohlédl se
za konfrontací s bývalým celkem Kooperativa NBL Pešta.
V obou úvodních zápasech
Hanáci výrazně zaostávali na
doskoku. V důležité disciplíně
prohráli s Tury 33:54, v Pardubicích dokonce svému soupeři
dovolili třiašedesát doskoků

a sami odražený míč získali ve
dvaačtyřiceti případech.
„Pod košem nejsme v ideální
situaci. Musíme vydržet, než
se naplno zapojí Lukáš Sychra. Na doskoku jsme opravdu
v obou zápasech nebyli úspěšní, jak bychom si přáli. Oba
soupeři nás přeskákali,“ přiznává potíže Pešta.

„Je třeba vnímat, že máme
opravdu hodně mladý tým.
Celá řada kluků současně stále hraje juniorskou extraligu
do 19 let. Zápasy mezi muži
jsou hodně o zkušenostech.

21092411224

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

93DUGXELFËFKSĆLxOL2UOLRQDGøMLSRGHVHWLPLQXW¿FK

21092411223

PARDUBICE, PROSTĚJOV Hodně
nepovedený vstup do zápasu a sedmiminutový střelecký výpadek ve
druhé čtvrtině se podepsal pod porážku BCM Orli Prostějov 53:74
v Pardubicích. V prvním poločase
hosté dali pouze jedenáct bodů a po
přestávce už pouze stačili odvrátit
hrozící debakl.
Pardubický výběr měl navrch hned od
zahajovacího rozskoku. Dvouciferný
náskok získal už ve 4. minutě po šňůře
dvanácti bodů v řadě. Orli proměnili až
šestou střelu ve chvíli, kdy už měli na
svém kontě tři ztráty. Domácí dokázali
potrestat téměř každou chybu soupeře
a na začátku desáté minuty vedli poprvé o dvacet bodů po trojce Suchomela. Na 5:24 po první čtvrtině upravil
z trestného hodu Müller.
Špatná střelecká úspěšnost prostějovských basketbalistů pokračovala i ve
druhé desetiminutovce. Přes deset

bodů se dostali až ve 13. minutě po především Klepač, autor sedmadvaceti ze svého manka dalších deset bodů,
koši Erika Klepače, který proměnil bodů. S jeho přispěním basketbalis- přesto se z výrazného vítězství radovali
střelu z trojkové vzdálenosti. Násle- té Prostějova v závěrečné části stáhli domácí.
(lv)
dovala ale nejhorší pasáž Orlů v průběhu střetnutí. Do konce poločasu už
nezaznamenali ani bod a Východočeši
odskočili do vedení 51:11 po dvaceti
minutách.
0LFKDO3(h7$ %&02UOL3URVWÈMRY
Přestávka hostujícímu týmu pomohla. „První poločas neměl z naší strany s basketbalem nic společného. Tak se rozhodně
Od třetí čtvrtiny se zlepšili, přestože již nechceme prezentovat. Chybělo tam nasazení, srdce jsme nechali někde v kabině.
neměli reálnou naději na úspěch. Do- Zlepšilo se to až ve druhém poločase, kdy už ale o výsledku bylo rozhodnuto.
mácí přestali být produktivní na útočné Přitom jsme narazili na soupeře, který se dal porazit. Špatným přístupem jsme ale
polovině a přidali na své konto pouze o tuto možnost sami přišli. Věřím, že se z toho poučíme.“
jedenáct bodů. Hanáci naopak zlepšili své zakončení, důraznější byli také
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ.2/2
v obraně a zastavili rostoucí manko.
Desetiminutovku vyhráli 20:11 a snížili průběžný výsledek na 31:62.
Podobný průběh měla také závěrečná
1HMOHSätVWĝHOFL'YRĜiN1RYiN.DOQê
desetiminutovka. Oba týmy daly do6XFKRPHO±(.OHSDþ5\WtĜ+DYHO
statečný prostor všem hráčům sestavy,
 7URMN\  )DXO\  7UHVWQp
do střelecké listiny se tak zapsalo seKRG\±'RVNRN\

dmnáct hráčů z devatenácti. Orly táhl

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUD

%.9LYLGERRNV3DUGXELFH²%&02UOL3URVWčMRY
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Å9REUDQĚMVPHVWUDäQĚKRGQt´VWëVNiVL)LOLS+DODGD
OLOMOUC, PROSTĚJOV Mezi největší posily BK Redstone
Olomoucko, které přišly z Kooperativa NBL, patří Filip Halada. Zkušené
křídlo si rychle zabralo pozici v základní rotaci a patří rovněž mezi nejlepší střelce týmu. „Mám velkou důvěru trenéra, to mi pomáhá,“ říká
nový muž v řadách klubu, který donedávna působil v prostějovské
hale Sportcentra-DDM.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor
pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy První zápasy naznačily potenciál týmu, v obraně to ale není ideální,
souhlasíte?
„V defenzivě máme problém, přestože
jsme do sezóny šli s tím, že budeme agre-

sivní tým, který nebude dostávat hodně
bodů. Zatím tento plán neplníme. To
mě štve. Soustředíme se na útočnou fázi
a pod vlastním košem neplníme dané
pokyny.“
yy Jen ofenzivní talent nestačí?
„Útočit umí každý, základem je ale obrana a ta je o srdci a chuti se poprat. Nemáme hráče na černou práci, který bude
rozdávat lokty. Takový strašák nám chybí. Zatím jsme strašně moc hodní a to
nemůže vycházet.“

yy Mohl by to být Marek Sehnal, který se dostává do formy po zdravotních
problémech?
„Mára je typem hráče, který nám chybí.
Věřím, že se do formy rychle dostane.
Ale sám nás nespasí. Na palubovce je
pět hráčů a všichni musí zabrat. Dostávat kolem stovky prostě nejde. To je
ostuda.“
yy Osobně se vám zatím daří. Těší vás
alespoň vlastní statistiky?
„Mám velkou důvěru trenéra, zatím se
daří a doufám, že to tak bude pokračovat. Ale nepřišel jsem do Olomoucka
ukazovat, že umím střílet. Je to
kolektivní hra, a pokud nebudeme vyhrávat, k čemu
mi pak bude, že dám
dvacet bodů.“

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
'R2ORPRXFHMHGRX9½OHÄQÉFL
Olomouc (lv) – Po výjezdu do Opavy budou basketbalisté BK Redstone Olomoucko pokračovat v Kooperativa NBL domácím zápasem proti Děčínu. V olomoucké Čajkaréně se bude hrát 29. září od 18 hodin.
„Na vlastní palubovce jsme naposledy nezvládli střetnutí s Kolínem a to chceme napravit. V sestavě Děčína
je celá řada kvalitních hráčů a ty musíme na obranné
polovině ubránit,“ uvědomuje si trenér Robert Skibniewski, který současně vnímá, že Děčín hraje agresivní a kontaktní basketbal. „Je to soupeř prezentující
se tvrdým basketbalem. I proto jsme v přípravě nastoupili proti některým polským týmům, kteří hrají
podobně. Očekávám velký boj,“ míní Skibniewski.
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KOSTELEC NA HANÉ Nebyl
to během nedělního dopoledne v městské sportovní hale
Kostelce na Hané zrovna moc
pěkný sport. Místní házenkáři
TJ Sokol HK přivítali ve druhém
kole 2. ligy mužů JM 2021/2022
outsidera z Juliánova, střetnutí
slibovalo vysoký triumf favorita. Ten se však místo kanonády
zle trápil a nakonec musel vzít
zavděk hubeným vítězstvím
27:24 (12:14), které doslova
utrpěl až díky závěrečnému
obratu.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND

Domácí vedli gólem Popelky v úvodu
– a pak hodně dlouho ne. Místo svižné házené s rychlým přechodem do
útoku a zodpovědným bráněním totiž
předváděli cosi pochodově pohodlného, s čímž se tradičně vytasil papírově
slabší mančaft z brněnské čtvrti. A přizpůsobení se tomuhle nehezkému
zdržovacímu stylu mohlo hákáčku
vyjít výsledkově draho.
Minimalistický, leč efektivní soupeř
totiž rychle otočil na 1:3, aby ve 13.
minutě odskočil dokonce na 4:8.
Stačilo mu trestat laxní defenzivu
Hanáků, kteří ani přes opakovaně
hlasité pokyny svého kouče nedokázali zvýšit mdlé tempo. Navíc často
chybovali, ztráceli míče a pořádně se
trápili směrem dopředu. Kromě Podhrázského, jehož trefy vyhrabávaly
tým z nejhoršího.
Teprve na přelomu obou poločasů
došlo k rapidnímu zlepšení obrany,
načež Juliánov více než deset minut

BYLI JSME
U TOHO

Pozápasové hodnocení trenéra
P
David ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:

)272*$/(5,(
klikni na
www.vecernikpv.cz

-QUVGNGEMÚ MCPQPÚT 4QUVKUNCX 2QFJT¾\UMÚ (vpravo) UVąÊNÊ \G UGFOKéM[ LGFGP \G
UXÚEJUGFOKIÐNč,WNK¾PQXW
Foto: Marek Sonnevend

neskóroval (z 10:14 na 14:14). Od
srovnání stavu pak nastala téměř
čtvrthodinová pasáž, kdy se protivníci
přetahovali o těsné vedení. A následně
přišla fanoušky vzývaná rozhodující
otočka nepříznivého vývoje (z 18:19
na 22:19).
Klíčově se o ni zasloužil výborně chytající brankář Mayer, při zdravotní
indispozici kapitána Smékala hodně
pomohla útočná kreativita mladé

střední spojky Oščádala zejména při
spolupráci s Paličkou na pivotu, kam
ho uvolňoval. Další góly přidali převážně z křídel a také z trháků Popelka,
Lakomý, Dostál i Bílek.
Přesto se hosté ještě dvakrát dotáhli
na blízký kontakt (22:21, 23:22), leč
v koncovce duelu již neměli síly překonávat lépe fungující zadní řady HK.
Tomu definitivně zajistil utrápenou
výhru závěrečný únik na 27:23.

„Náš herní projev byl po většinu zápasu hrozný. Přesně z toho jsem měl už před začátkem strach a říkal
to klukům v kabině, aby se hlavně nepřizpůsobili pomalému destrukčnímu stylu Juliánova, kterým je
proslulý. Bohužel přesně to se stalo, což byl důvod našeho dlouhého trápení. Jednou z mála pozitivních
věcí tentokrát je vítězství a dva získané body do tabulky. Taky mě potěšily solidní výkony mladých kluků
Ondry Oščádala na střední spojce a Radima Lakomého s Honzou Milarem na křídle. Dobře zachytal
Honza Mayer, góly nastřílel Rosťa Podhrázský včetně jistého proměňování sedmiček. Výsledek jsme
otočili až po přestávce hlavně díky zlepšené obraně, ale v prvním poločase do stavu 10:14 byl náš výkon
katastrofální. Naštěstí to dobře dopadlo a po dvou kolech máme plný počet čtyř bodů, což se počítá. Po
herní stránce však musíme přidat. Snad budou brzy zdraví Honza Smékal i Mara Grepl, kteří se zranili.“
/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2

7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.
6RNRO-XOLiQRY
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6HVWDYDD EUDQN\.RVWHOFH1DYUiWLO0D\HU±93UiãLO/DNRPê0LODU%tOHN
3RSHOND6PpNDO'RVWiO3RGKUi]VNê
.QiSHN0*UHSO2ãþiGDO3DOLþND
7UHQpU'DYLGâHYþtN
1HMYtFEUDQHN-XOLiQRYD&YHMQ6YRMDQRYVNê

%UDQNRYëVOHG

5R]KRGÿt-RQiãD 5XVDQRY9\ORXÿHQt6HGPLÿN\'LYiFL

)DYRUL]RYDQÇ,YDQêLFHQHGDO\6RNROX,,xDQFL „Vždycky se přizpůsobíme soupeři,slabšímu i silnějšímu...,“
IVANČICE, PROSTĚJOV Očekávané se stalo skutkem. Házenkáři TJ Sokol II Prostějov ve
druhém dějství jihomoravské
skupiny 2. ligy mužů 2021/22 nepřekvapili na palubovce silného
spolufavorita soutěže HK Ivančice a odvezli si ze Slovácka vysokou porážku 31:20 (17:8).
Jasno o vítězi přitom bylo už po
necelých dvaceti minutách. „Věděli
jsme, že to budeme mít hodně těžké,
soupeř má kvalitu a na jeho horké
půdě se složitě hraje. My jsme navíc
nebyli ani zdaleka kompletní jako
obvykle. A hned po několika minutách si poranil nohu David Jurečka,
jeden z našich tahounů,“ uvedl VeHÁZENÁ
2. kolo: /CNQO÷ąKEG d$q t $QJWPKEG 
 0GLXÊEGDQFč5VąÊå$CT¾M,CEQRQ
,WPIt6GLMCN.WM¾EU8¾ENCXĄG\PÊM 
+XCPéKEGt2TQUV÷LQX  0GLXÊEGDQFč
1WNGJNC5NCPÚ0GéCU/QNGPVt*WFGéGMiGUVQą¾F-QUKPC0GXTNÚ -QUVGNGE
PC *CPÆ t ,WNK¾PQX    0GLXÊEG
DQFč2QFJT¾\UMÚ.CMQOÚ$ÊNGM2QRGNMC
t%XGLP5XQLCPQXUMÚ$WTéÊM0CMKGNPÚ
6GNPKEGt8GNMÆ/G\KąÊéÊ  0GLXÊEG
DQFč.GPI¾N-PQN/CwVCiXCEJt8GéGąC5XQDQFC5VTCw¾M5XQDQFC ·LG\F
W $TPCt1NQOQWE  0GLXÊEGDQFč
-CEJNÊM8ÊwMC5[PGM*CNÊéGMt-CwRCT
2ąGTQXUMÚ6$WTwÊM($WTwÊM -WąKO
t*QNGwQX  0GLXÊEGDQFč%JÚNGM
iWUVGM8èGTO¾M,èGTO¾Mt2NwGM
8CENCEJ$WéGM8Ê\PGT
2TčD÷åP¾VCDWNMC
$QJWPKEG
     
-WąKO
     
+XCPéKEG
     
-QUVGNGEP*      
1NQOQWE
     
·LG\FW $TPC
     
8GNMÆ/G\KąÊéÊ      
6GNPKEG
     
2TQUV÷LQX
     
*QNGwQX
     
,WNK¾PQX
     
/CNQO÷ąKEGd$q      
-CORąÊwV÷
MQNQPGF÷NGąÊLPC,WNK¾PQXt·LG\F
W $TPC UQDQVC  ąÊLPC   8GNMÆ /G\KąÊéÊ
t +XCPéKEG UQDQVC  ąÊLPC   *QNGwQX t
-QUVGNGEPC*CPÆ  $QJWPKEGt6GNPKEG
 2TQUV÷LQX t -WąKO1NQOQWEt/CNQO÷ąKEGd$q

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2

+.,YDQÿLFH
7-6RNRO,,3URVWčMRY

1HMYtFH EUDQHN ,YDQÿLF Oulehla 13/6,
6ODQê1HþDV
6HVWDYD D EUDQN\ 3URVWčMRYD Hromek,
6ODGRYQtN±01HYUOê7-XUtN+XGHþHN
â.LQWU%HþLþND2UGHOWâHVWRĜiG
0LNXOND  .RVLQD  -XUHþND  7UHQpU
7RPiãýHUQtþHN

diví se gólman kosteleckých házenkářů Jan Mayer

KOSTELEC NA HANÉ Měl přibližně padesátiprocentní úspěšnost zákroků, což výrazně přispělo
k záchraně dlouho nepříznivého

výsledku proti Juliánovu. Osmadvacetiletý gólman kosteleckých
%UDQNRYëVOHG
házenkářů Jan Mayer (na snímku)

tradičně šel mezi tyče až na druhý
poločas, během kterého z poloviny
5R]KRGÿt=LFKD .RSĜLYD9\ORXÿHQt6HGPLÿN\'LYiFL
zavřel domácí bránu. A dva povinné
černík do děje hlavní trenér prostě- ztrátu na ještě trochu přijatelném body nakonec zůstaly v hanáckém
jovského týmu Tomáš Černíček.
rozdílu. A nedopustili větší deba- městečku. Po utkání poskytl VečerDomácí tak v úvodu jednoznačně kra- kl,“ našel kouč „dvojky“ dílčí klady. níku exkluzivní rozovor.
lovali. „Hráli dobře, zatímco my jsme Tím dalším byl výkon mladíka Šimose do šancí taky docela dostávali, ale na Hudečka. „Dařilo se mu, dal šest
bohužel je neproměňovali vinou špat- gólů a hrál velice dobře, ukázal svůj yy Proč nastalo vydatné trápení s pané střelby. Akorát jsme tím rozchytali potenciál. Celkově to na druholigové- pírově slabším soupeřem?
jejich gólmana a rychle nabrali velkou ho favorita venku samozřejmě nesta- „To bych po pravdě taky rád věděl... Před
brankovou ztrátu. Rozhodnuto o vý- čilo, od bodů jsme zůstali moc daleko. zápasem jsme si několikrát řekli, ať naše
sledku tedy bylo již během prvního Nicméně tuhle prohru nemusíme pří- hra hlavně nesklouzne k jejich. Věděli
poločasu,“ hodnotil Černíček.
liš řešit, pro nás budou důležitější jiné jsme, že Juliánov jako obvykle vsadí na
Po změně stran jeho svěřenci aspoň zápasy. Třeba hned ten příští doma svou klasickou tahavou házenou s dloudokázali převahu rozjetého pro- s Kuřimí,“ pozval Černíček fanoušky hým držením balónu až do pasivity.
tivníka otupit. „Ivančice prostří- na duel třetího kola, který se odehraje A bohužel jsme se tomuto pojetí hned
daly, jejich tlak polevil a my toho tuto neděli 3. října od 16.00 hodin od začátku přizpůsobili, proto pak zápas
využili k vyrovnané druhé půli. v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho takhle vypadal.“
Kluci prostě nic nezabalili, udrželi Prostějov ve Studentské ulici. (son) yy Co vám pomohlo nahoru?
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„Nástup do druhé půlky už byl o něco
veselejší. (Nedaleko se protahující a po
přestávce zraněný spoluhráč Marek Grepl:
„Jak pro koho!“ – pozn.red.) Aspoň trochu
víc jsme začali proměňovat šance, dost
zlepšili obranu, víc přistupovali k protihráčům a nenechávali je tolik střílet z volných pozic. Díky tomu se povedlo otočit
skóre a získat náskok dvou tří gólů, což byl
rozhodující polštář do vítězného závěru.“
yy Vám osobně se chytalo dobře?
„Hlavně ze začátku, co jsem šel do brány,
to bylo super. Pak úspěšnost trochu vyprchávala, ale ke konci se mi ještě povedlo pár
dobrých zákroků. Rozhodující bylo, že jsme
po našem obratu hosty nenechali znovu vyrovnat. Úplný závěr už probíhal v naší režii.“
yy Jak se házenkářsky cítíte po covidové pauze?
„Myslím, že tohle manko už jsme nějak
dohnali. Obecně to bylo spíš o individuálním přístupu, jak se kdo snažil a dál snaží trénovat. Za sebe můžu říct, že dělám,
co jde i mimo týmovou přípravu. Proto
jsem nějaké větší manko ani necítil. Rezervy a nedostatky vidím spíš v sehranosti, házená je kolektivní sport.“

yy Po dvou kolech nového ročníku
druhé ligy máte na kontě čtyři body.
S tímhle spokojenost?
„Výsledkově jsme to zvládli minule
v Olomouci i dnes s Juliánovem, ale
herně se zatím docela trápíme a hledáme, určitě jsme od sebe čekali víc. Oba
dosavadní soupeři byli papírově slabší,
měli jsme je jasně přehrát, vysoko porazit. Což se nestalo, na druhou stranu
jsme i tak dokázali dvakrát zvítězit. Jednou těsně a podruhé menším rozdílem,
body do tabulky se počítají stejně. Věřím, že proti silnějším soupeřům půjde
i náš herní projev nahoru, přizpůsobíme
se pro změnu jejich vyšší kvalitě. Většinou to tak míváme.“

Kvitovou dostihla v Ostravě únava v semifinále

OSTRAVA Na největším domácím
ženském turnaji to Petra Kvitová
dotáhla do semifinále. Ve skvělé
atmosféře bojovala se soupeřkami
i únavou, ta ji dostihla v utkání s Estonkou Anett Kontaveitovou.
Po vítězství nad Ruskou Potapovovou a Teichamannovou ze Švýcarska už byla nasazená dvojka fyzicky
vyždímaná a ztratila duel ve dvou
setech. Českou hráčku sráželo vysoké množství nevynucených chyb
a naopak jí nikterak nepomáhalo, že
Kontaveitová hrála takřka strojový tenis s minimem zaváhání. Kvitová tak

přišla o možnost zahrát si druhé finále
v sezóně.
Předchozí dva zápasy mi daly zabrat,
takže mě bolelo snad celé tělo. Strašně
dlouho mi trvalo, než jsem se aspoň
trošku rozjela, s Anett je v takovém
stavu hrozně těžké hrát. Snažila jsem
se, ale bylo to neuvěřitelně těžké, protože jsem kazila hned v úvodu každé
výměny, nemohla jsem se z toho dostat,“ hodnotila utkání Kvitová.
Pro českou tenistku šlo o předposlední vystoupení v sezóně. „Už
před turnajem jsem říkala, že jsem
fyzicky i psychicky hrozně vyčerpa-

ná, proto po Indian Wells končím
sezónu a musím si trošku odpočinout. Zdravotně jsem letos měla
velké patálie a potřebuju se z toho
nějakým způsobem dostat a odpočinout si, abych měla sílu na příští
sezónu,“ prohlásila Kvitová
(lv)

7(1,6
l(1<
2VWUDYD²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR 6LQLDNRYi ± 0DUWLQFRYi     NROR .YLWRYi
  ± 3RWDSRYRYi 5XV    
ÿWYUWÀQiOH .YLWRYi ± 7HLFKPDQQRYi
âYêF    VHPLÀQiOH .YLWRYi ±
.RQWDYHLWRYi (VW 
08l,
1XU6XOWDQ²$737RXU
'YRXKUD²'YRXKUD²NROR9HVHOê±
0XQDU âSDQČOVNR 

%XNXUHvys$73FKDOOHQJHU

'YRXKUD²NROR/HKHþND  ±9DWXWLQ 5XVNR .RSĜLYD  ±&RSLO 5XPXQVNR 6DþNR±(UOHU
5DNRXVNR .ROiĜ  ±*DEDãYLOL 5XVNR NROR/HKHþND
±0DGDUDV âYpGVNR 6DþNR
±0DUWHUHU 1ČPHFNR 
.RSĜLYD ± +RUDQVNê 6ORYHQVNR  
ýWYUWILQiOH/HKHþND±,RQHO 5XPXQVNR    6DþNR ± 7UDYDJOLD
,WiOLH 6HPLILQiOH/HKHþND
±7UDYDJOLD)LQiOH/HKHþND±
+RUDQVNê

Superligu korfbaluY 3URVWĚMRYĚY\KUiO,QILQLW\WHDP
PROSTĚJOV Na rozdíl od covidem zastaveného loňska se letošní korfbalová Superliga ČR 2021 dočkala svého turnajového vyvrcholení, jež hostila hala RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov. Z celkového triumfu se radoval domácí Infinity team plný hráčů a hráček pořádajícího oddílu SK RG Prostějov.

Marek SONNEVEND

kem 16:15. Premianty střelecky táhli Sestava vítězů, jejichž jména budou
čeští reprezentanti a prostějovské opo- vyryta do putovní trofeje, vypadala
Spolufavorité soutěže porazili v sobot- ry Petr Galíček (5 košů – dohromady následovně: Aneta Lešanská, Nikoním semifinále nebezpečný Mančaft 31, byl nejlepší kanonýr soutěže) a Petr la Lorencová, Kateřina Lorencová,
ze Štatlu (rozuměj Brna) poměrem Šnajdr (4 koše).
Pavla Křížková, Adéla Krpcová, Nela
16:12, zatímco druhý semifinálový duel
ovládl znojemský Aperol tým skolením
572'4.+)#è48 -14($#.7t8º5.'&-;2.#;1(( 24156ö,18
družstva Pepegy 20:14. Nedělní zápasy
2 DæPtVWR.OXE.UHDWLYQtFK.RUIEDOLVWĤ±2VWUDYiFL  7Do konečné umístění pak přinesly hodně
OHQW8±7DOHQW8  
dramatické bitvy.
2 PtVWR2VWUDYiFL±7DOHQW8  
V boji o bronz si kolektiv Pepegy poradil s Mančaftem ze Štatlu těsně 15:14.
2 PtVWR.OXE.UHDWLYQtFK.RUIEDOLVWĤ±7DOHQW8  
A finálový mač byl podobně vypjatý
6HPLILQiOH$SHUROWêP±3HSHJ\  ,QILQLW\WHDP±0DQþDIW]H
až do samotného závěru, ve kterém InâWDWOX  
finity team k velké euforii přítomných
2 PtVWR3HSHJ\±0DQþDIW]HâWDWOX  
fanoušků udolal Aperol tým výsled)LQiOH,QILQLW\WHDP±$SHUROWêP 

WYRŐHQëÿOHQ\6.5*39

Kubů, Petr Galíček, Petr Šnajdr, Jan
Tichý, Michal Marek, Filip Dvořák
a Martin Lužný.
Co další prostějovští zástupci? Klub
Kreativních Korfbalistů (5. místo):
Tomáš Buriánek, Jan Bartoš, Martin Dušek, Josef Valenta, Alexandr
Vyroubal, Renata Havlová, Nikola
Ambrosová, Tereza Snášelová, Jana
Uherková, Gabriewla Bečičková,
Jana Uherková a Kateřina Zelinková. Talent U19 (6. místo): Adéla
Zikmundová, František Valenta,
David Novák a Roman Lisický. Talent U17 (8. místo): Eliška Křížková
a Jan Nedbal.

-QTHDCNQXQW5WRGTNKIWè4QRCPQXCNRTQUV÷LQXUMÚ+PHKPKV[VGCO Foto: Facebook
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^dZD ^dK sƉĄƚĞŬϵ͘ēĞƌǀĞŶĐĞ
ďǇůĂ ƐůĂǀŶŽƐƚŶĢ ŽƚĞǀƎĞŶĂ ŶĂ ŚŽƎĞ
sĢƚƌŽǀĂůŝŵŝůŽǀĂƌŽǌŚůĞĚŶĂ͕ǀĢƌŶĄ
ƌĞƉůŝŬĂƚĠƉƽǀŽĚŶşŬĂŵĞŶŶĠŬƌĄƐŬǇ
ǌ <ƌĂůŝĐŬĠŚŽ ^ŶĢǎŶşŬƵ͘ ^ƚĂůŽ ƐĞ ƚĂŬ
ƉƎŝ ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝ ϭϮϮ͘ ǀǉƌŽēş ŽƚĞǀƎĞŶş
ƉƽǀŽĚŶşƌŽǌŚůĞĚŶǇ͕ĂŝƉƎĞƐŶĞƉƎşǌĞŸ
ƉŽēĂƐşƉƎŝůĄŬĂůŽƐƚŽǀŬǇŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ
ǌŬƌĂũĞŝƓŝƌŽŬĠŚŽŽŬŽůş͕ǀē͘ďůşǌŬĠŚŽ
WŽůƐŬĂ͕ŬƚĞƎşƐĞƉƎŝƓůŝƉŽƚĢƓŝƚŶĄǀƌĂͲ
ƚĞŵƐǇŵďŽůƵ:ĞƐĞŶşŬƽǌƉĢƚ͘
Rozhledna stojí na zelené turistické
trase mezi chatou Paprsek a Staƌǉŵ DĢƐƚĞŵ ƉŽĚ ^ŶĢǎŶşŬĞŵ͘ :Ğ
ǀǇƐŽŬĄϯϯŵĞƚƌƽĂũƐŽƵǌŶşŬƌĄƐŶĠ
ǀǉŚůĞĚǇ ŶĂ ^ƚĂƌŽŵĢƐƚƐŬŽ Ă ŽŬŽůŶş
masívy Rychlebských hor, HrubéŚŽ :ĞƐĞŶşŬƵ Ă <ƌĄůŝĐŬĠŚŽ ^ŶĢǎŶşŬƵ͘
:ĚĞŽŬƌĄƐŶŽƵĂǀĚŶĞƓŶşĚŽďĢǀǉͲ
ũŝŵĞēŶŽƵ ŬĂŵĞŶŶŽƵ ƐƚĂǀďƵ ǀ ŚŝƐͲ
torizujícím stylu s malou a velkou
ǀĢǎş͕ƐĞǀƐƚƵƉŶşŵƐĄůĞŵƐůŽŵĞŶŽƵ
ŬůĞŶďŽƵ͕ Ɛ ƚŽēŝƚǉŵ ǎƵůŽǀǉŵ ƐĐŚŽͲ
ĚŝƓƚĢŵ͕ ƐථŬƌĂŬŽƌĐŝ Ă Ɛ ǀǇŚůşĚŬĂŵŝ
ƐĐŝŵďƵƎşŵ͘ĂůŽǎĞŶşƐƚĂǀďǇũĞƉƌŽͲ
vedeno na 16-ti pilotech o délce
ϲ ŵĞƚƌƽ ǌĂƉƵƓƚĢŶǉĐŚ ĚŽ ƐŬĂůŶşŚŽ
ƉŽĚůŽǎş͕ ǀǇǌƚƵǎĞŶĠŚŽ ƐƉĞĐŝĄůŶşŵ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉŵ ƉŽƐƚƵƉĞŵ͘ ĞůŽƵ
ǀĄŚƵƌŽǌŚůĞĚŶǇƉĂŬŶĞƐĞϱǎƵůŽǀǉĐŚ
ƉŝůşƎƽǀĚŽůŶşŵƐĄůĞ͕ƐƉŽũĞŶǉĐŚǀƵŶŝͲ
ŬĄƚŶş ŬĂŵĞŶŶŽƵ ŬůĞŶďƵ͘ sŶŝƚƎŶş
ǌĂƚşǎĞŶş ǀĞůŬĠ ǀĢǎĞ ũĞ ƌŽǌůŽǎĞŶŽ ĚŽ
ϱǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚƐůŽƵƉƽŽǀǉƓĐĞ
ϭϬ ŵ ƉƎĞŶĄƓĞũşĐşĐŚ ǀĄŚƵ ŶĂ ŬůĞŶͲ
ďƵŚŽƌŶşŚŽƐĄůƵĂĚŽďŽēŶşĐŚƐƚĢŶ͘
sĢǎĞũƐŽƵƉƎşƐƚƵƉŶĠƉŽϭϯϬǎƵůŽǀǉĐŚ
ƐĐŚŽĚĞĐŚ ǌĂŬůşŶĢŶǉĐŚ ĚŽ ƐĞďĞ͕
ŶĂ ŬƚĞƌĠ ŶĂǀĂǌƵũĞ ŽĐĞůŽǀĠ ƚŽēŝƚĠ
ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ Ɛ ĚĂůƓşŵŝ ϰϬͲƚŝ ƐĐŚŽĚǇ
a jejich usazení a propojení bylo
ƉƌĂĐş ƉƌŽ ǀĞůŵŝ ǌŬƵƓĞŶĠ ƐƚĂǀĂƎĞ͘
Generální projektant rozhledny
:ŝƎşdŽŵĞēĞŬŽďĚŝǀƵũĞƓŝŬŽǀŶĠƐƚĂͲ
ǀŝƚĞůĞ ƚĞŚĚĞũƓş ĚŽďǇ Ă ƎşŬĄ͗ ͞ZŽǌͲ
hledna jako taková je zajímavé
ĂŬŽŵƉůŝŬŽǀĂŶĠƐƚĂǀĞďŶşĚşůŽ͕ƚĂŬǎĞ
ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ǀǉǌĞǀ ďǇůĂ ĐĞůĄ ƎĂĚĂ͘
Nové technologie a materiály nám
stavbu usnadnily a je díky nim také
ďĞǌƉĞēŶĄ͕ĂůĞƎĞŵĞƐůŽĂƌƵēŶşƉƌĄͲ
ĐĞ ũƐŽƵ ƐƚĄůĞ ƐƚĞũŶĠ͘ \ĞŵĞƐůŽ ũĞ
ƎĞŵĞƐůŽĂƚşŵƚĂŬĠǌƽƐƚĂŶĞ͘͞^ŶĂĚ
ŶĞŶşŶĄŚŽĚŽƵ͕ǎĞǀĢƚƓŝŶĂůŝĚş͕ŬƚĞƎş
ƐĞ ŶĂ ƐƚĂǀďĢ ƉŽĚşůĞůŝ͕ ƉŽĐŚĄǌş ŽĚͲ
ƐƵĚĂŵĂũşƚĂŬŬƌŽǌŚůĞĚŶĢĂŬũĞũşͲ
ŵƵŶĄǀƌĂƚƵƐŝůŶŽƵǀĂǌďƵ͘
sǇƐǀĢĐĞŶş ƌŽǌŚůĞĚŶǇ ƐĞ ƵũĂů ĨĂƌĄƎ
\şŵƐŬŽŬĂƚŽůŝĐŬĠ ĨĂƌŶŽƐƚŝ ǀĞ ^ƚĂƌĠŵ
DĢƐƚĢƉŽĚ^ŶĢǎŶşŬĞŵWŝŽƚƌ'ƌǇǌďĞŬ͕
ŬƚĞƌǉ ŶĂ ŵşƐƚĢ ƉƎŝƉŽŵŶĢů͕ ũĂŬ ũƐŽƵ
ǀŶĄďŽǎĞŶƐƚǀşǀŶşŵĄŶǇŚŽƌǇͣ͘sǎĚǇƚŽ
ďǇůŽƐƉŽũĞŶşŶĞďĞ͕ǌĞŵĢŝƉŽĚƐǀĢƚş͘
<ĚǇǎƐĞƉŽĚşǀĄŵĞŶĂďŝďůŝ͕ǀƓĞĐŚŶǇ
ĚƽůĞǎŝƚĠ ƵĚĄůŽƐƚŝ ƐĞ ĚĢůǇ ŶĂ ŚŽƌĄĐŚ
Ă ŶĞďǇůŽ ƚŽŵƵ ŶĄŚŽĚŽƵ͘ sǎĚǇ ƚŽ
ďǇůĂ ƐŶĂŚĂ ƉƎŝďůşǎŝƚ ƐĞ ďŽŚƵ͕ Ă ůĠƉĞ
Ɛŝ ƵǀĢĚŽŵŝƚ ŬƌĄƐƵ ďŽǎşŚŽ ƐƚǀŽƎĞŶş͘
,ůƵďŽĐĞ ǀĢƎşŵ͕ ǎĞ ŬĂǎĚǉ ŬĚŽ ƉƎŝũĚĞ
na tuto rozhlednu, tak trochu zapoŵĞŶĞ ŶĂ ƐǀĠ ƉƌŽďůĠŵǇ͕ Ă ƚŽ ƚĢǎŬĠ
ŶĞĐŚĄĚŽůĞ͕ĂďǇƚĂŬŵŽŚůǀŝĚĢƚŬƌĄƐƵ
ƉƎşƌŽĚǇƐǀĞůŬǉŵŶĂĚŚůĞĚĞŵ͘sĢƎşŵ͕
ǎĞ ƚĂŬ ŬĂǎĚǉ ŵƽǎĞ ŽďũĞǀŝƚ ŝ ŶĢĐŽ
ŶŽǀĠŚŽ Ă ŬƌĄƐŶĠŚŽ ǀĞ ƐǀĠŵ ǎŝǀŽƚĢ
ĂŬƚŽŵƵƚĂŬĠŵĄƌŽǌŚůĞĚŶĂƐůŽƵǎŝƚ͘͞
sǉƐƚĂǀďĂ ŶŽǀĠ ƌŽǌŚůĞĚŶǇ ŶĂ sĢͲ
ƚƌŽǀĢǌĂƉŽēĂůĂǀƌŽĐĞϮϬϭϳͣ͘:ƐĞŵ
ƐŝǌĐĞůĂũŝƐƚ͕ǎĞǀƓŝĐŚŶŝ͕ŬƚĞƎşŽĚƐƵĚ
ƉŽĐŚĄǌşŵĞ Ă ŶĞďŽ ǌĚĞ ǎŝũĞŵĞ͕
Ž ƉƽǀŽĚŶş ƌŽǌŚůĞĚŶĢ ǀşŵĞ͕ Ăƛ Ƶǎ
ǌ ǀǇƉƌĄǀĢŶş ēŝ ƐƚĂƌǉĐŚ ƉŽŚůĞĚŶŝĐ͘
sƓŝĐŚŶŝ ŶĢũĂŬ ĐşƚşŵĞ͕ ǎĞ Ŭ ƚŽŵƵƚŽ
ŬƌĂũŝ ƐƚĄůĞ ƉĂƚƎş͘ EĂƓĞ ƌŽĚŝŶĂ ǌĚĞ
ǎŝůĂũŝǎƉƎĞĚǀĄůŬŽƵ͕ĐŚƚĢůŝũƐŵĞŶĂͲ
ƓĞŵƵ ƌĞŐŝŽŶƵ ƚĞŶƚŽ ũĞũş ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉ
ƐǇŵďŽů ǀƌĄƚŝƚ͘ ,ůĂǀŶĢ ďǇĐŚ ƌĄĚ
ƉŽĚĢŬŽǀĂů ǀƓĞŵ͕ ŬƚĞƎş ƐĞ ŶĂ ũĞũş
ǀǉƐƚĂǀďĢ ƉŽĚşůĞůŝ͕ ĐŚƚĢůŽ ƚŽ ŶĞũĞŶ
ŽĚďŽƌŶŽƐƚĂĨŽƌƚĞů͕ĂůĞŝƐƌĚĐĞĂŽĚͲ
ŚŽĚůĄŶşƵƐƉĢƚĂĚşůŽĚŽŬŽŶēŝƚ͕͞ƎşŬĄ
ĚŽŶĄƚŽƌƌŽǌŚůĞĚŶǇĂůŝŵŝůDŝŬĂ͘
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂ͗

ǁǁǁ͘ĚĂůŝŵŝůŽǀĂƌŽǌŚůĞĚŶĂ͘Đǌ
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E: >/D/>Ksz ZK,>Ez
 1 ϯϯŵǀǇƐŽŬĄ
 1 ϮǀǇŚůşĚŬǇǌϭϳĂϮϴŵ
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ϭϯϬǎƵůŽǀǉĐŚƐĐŚŽĚƽ͕ŬĂǎĚǉ
ŽǀĄǌĞϮϱϬŬŐ
ϮϯǎƵůŽǀǉĐŚďůŽŬƽƚǀŽƎşĐşĐŚ
ĐŝŵďƵƎş͕ŬĂǎĚǉŽǀĄǌĞϴϲϬŬŐ
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