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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Tohle je jedna z nejhrůznějších dopravních nehod,
jaká se v Prostějově za poslední roky udála. Ke smrtelné tragédii
došlo letos v únoru na křižovatce u prostějovského náměstí Padlých
hrdinů. Její viník skončil obžalován před soudem... Co přesně se stalo
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PETR SOKOL
vysokoškolský
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Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty

dáme Česko
dohromady
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Není kde parkovat
Prostějov(mik) – Že jsou prostějovská
sídliště zahlcena a přecpána parkujícími
vozidly, to je už notoricky známá věc. Večerník se na vlastní kůži přesvědčuje, jak
trýznivá situace s parkováním aktuálně
panuje na sídlišti Hloučela. „Tady musíte
dojet autem už okolo poledne, pak již
nemáte šancizískat místo.Pokudpotom
třeba odpoledne odjedete na nákup, po
návratu už zkrátka nikde nezaparkujete. Je tady boj o místa, kdo dřív přijede,
ten dřív mele,“ poznamenal muž, který
dlouhá léta bydlí v ulici Jana Zrzavého.
A s parkovacím problémem má letité
zkušenosti. „Nejlepší je parkovat u nemocnice a pak jít těch pět set metrů
domů pěšky,“ dodal muž cennou radu.

Prostitutka za
dvì stovky...
Prostějov (mik) – Se zajímavým prožitkem se Večerníku svěřil pětačtyřicetiletý muž z Prostějova. Ten mohl místo
nákupu absolvovat levné povyražení.
„Že před Albertem postávají a somrují
bezdomovci, na to jsem si už zvykl. Ale
minulé pondělí mě tam oslovila mladá
snědá holka. Prý ať s ní jdu za zeď a že
mi za dvě stovky udělá dobře. Mohlo
jí být tak patnáct nebo šestnáct. S díky
jsem odmítl a prchal pryč,“ popsal muž.
A udělal určitě dobře...

Emoce z nevìdomosti
Prostějov (mik) – Úterní státní svátek
si užili nejen Václavové, ale také všichni
ostatní díky volnu. Jak bylo notoricky
známé, během 28. září byly uzavřeny
všechny supermarkety. Ne všichni
o tom ale věděli, čehož si Večerník všiml
například před prodejnou Billa v Plumlovské ulici. Tam v osm hodin ráno
stála početná skupinka lidí, kteří si přišli
nakoupit. „Co teď budeme doma jíst?
Vůbec jsem o tom uzavření prodejny
nevěděla,“ hudrovala zhruba padesátiletá žena, která s prázdnou nákupní taškou
odcházela zklamaná zpět domů. Holt
z nevědomosti někdy kručí v břiše...
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle není vůbec špatný nápad! Žlutě vyvedená cedulka upozorňující na přítomnost odpadkového
koše se objevila v parčíku na Pražské ulici vedoucí k hlavnímu nádraží v Prostějově. Upozornění předchází dvě
věty v romštině. „Sar sal?“ v překladu znamená otázku „Jak se máš?“ „Lacho dives!“ pak pozdrav „Dobrý den!“ Vše
nasvědčuje tomu, že ne všem cikánům je pořádek v tomto prostoru ukradený, ba dokonce že se někteří z nich
s poházenými odpadky nehodlají smířit.
Foto: Martin Zaoral
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Nastalá situace je už neúnosná!
Uzavírka Vrahovické ulice a taky
neustále probíhající oprava dálniční estakády zahlcují Prostějov
kolonami aut. Zejména v centru
města není na silnicích k hnutí,
o Olomoucké či Dolní ulici raději
ani nemluvě… Prostějovští konšelé
tak rozhodli o razantním opatření,
které ve městech České republiky
nemá obdoby!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Chvála brzd. „Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd,“ poznamenal francouzský šansoniér Charles Aznavour. O potřebnosti ruční
brzdy se přesvědčil i řidič, který zaparkoval své auto na parkovišti před
školou v ulici Dr. Horáka. Nezajištěný vůz se bez řidiče nekontrolovaně rozjel a zastavil se až o reklamní sloup.
•• Úterý ••
Václavovy stopy. „I když nechceme, půjdeme s jinými lidmi a národy po hřejivých stopách, jež zanechal ve sněhu dobrý kníže Václav,“ napsal o patronovi
české země týden před svou smrtí Karel Čapek. Ojedinělým způsobem svého jmenovce v Den české státnosti připomněl Václav Obr. Jednalo se přitom
o první akci v nádherném interiéru dokončeného Muzea kočárů.
•• Středa ••
Balvan viny. „Kdo z vás je bez viny, první hoď kamenem!“ vyzval Ježíš Kristus
zástup lidí, kteří se právě snažili házet kamením tak dlouho, dokud neusmrtí
ženu přistiženou při nevěře. Neuvěřitelně těžký ranec viny si do života nese
Ludovít K., který letos v únoru na přechodu ve Vrahovické ulici přehlédl a následně v plné rychlosti srazil dva seniory. Zatímco žena posléze v nemocnici zemřela, muž s trvalými následky zůstává dodnes upoután na nemocniční lůžko.
Uprostřed týdne kvůli tomu nešťastný řidič stanul před soudem.
•• Čtvrtek ••
K čemu je práce? „Pracujeme proto, abychom dali něco ze sebe, abychom
zanechali nějakou stopu nejen po své aktivitě, ale i po svém vnitřním světě,“
vystihl fotograf Jindřich Štreit, jehož výstava Ze tmy ke světlu byla zahájena
v prostorách prostějovského zámku v rámci Festivalu současného umění. Ve
stejný den lidé mohli do baru 12 opic zamířit na poctu Karlu Novákovi.
•• Pátek ••
S bruslemi na přehradu. Říká se, že led života je kluzký a kdo se chce
naučit bruslit, musí počítat s tím, že se druhým bude zdát směšný. Nově
můžete bruslit také na plumlovské přehradě. Nemusíte přitom čekat, až
zamrzne, stačí si vzít kolečkové brusle a vyrazit na parádní cyklostezku,
která tu byla koncem týdne slavnostně otevřena.
•• Sobota ••
Lov jako dědictví. Je pozoruhodné zažít něco, k čemu se dnes už jen málokdo
dostane a co přitom dělali naši předci dávno předtím, než kolem nás jezdila
auta či se svítilo elektřinou. Tuto příležitost dostali všichni, kteří se zúčastnili
sokolnického lovu ve volné přírodě v okolí Hradčan-Kobeřic.
•• Neděle ••
Smysl dějin. Je nepochybné, že veškeré lidské dějiny určují dvě věci: hlad a láska. Jak ovšem vznikají události, které se zapíší do historie, to bylo možné sledovat na zámku v Plumlově v rámci tradičního dostaveníčka, na němž vystoupily
potulné šermířské i divadelní spolky z různých koutů ČR.

Agentura Hóser jako vždy s předstihem zjistila, co Prostějovany
čeká od příštího týdne a bude platit až do konce kalendářního roku.
A pokud jste motoristé a bez auta
nedáte ani ránu, bude vás to hodně
bolet! „Všech jedenáct radních se na
tomto opatření shodlo. Abychom
zamezili ucpaným silnicím v Prostějově, nařídili jsme od příštího
týdne zákaz používání motorových
vozidel! Ani jedno auto se v Prostějově nesmí objevit, a to až do 31.
prosince. Tedy do té doby, než bude
dokončena rekonstrukce Vrahovické ulice a bude opět otevřena,“
oznámila náměstkyně primátora

KRIMI
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O nebezpečí, které pro běžný
dopravní provoz představují
koloběžkáři, už bylo napsáno
mnohé. Ovšem v případě, který
nyní vyšetřují prostějovští policisté, byl řidič koloběžky nebezpečný nejen svému okolí, ale
hlavně sám sobě. Osmapadesátiletému muži se vymstilo, že
na tento elektrostroj „naskočil“
zpitý pod obraz.

2,47
Chlapíkovi se při průjezdu
Určickou ulicí vymkla kontrola
řízení z rukou, narazil do obrubníku a spadl na komunikaci. Policisté mu vzápětí naměřili
2,47 promile alkoholu v dechu.
Případ je řešen jako přestupek
a muže čeká správní řízení.

pro dopravu Alena Rašáková, načež tuto zprávu odešla ohlásit do
městského rozhlasu. „Nová a krátkodobá vyhláška města bude platit
pro všechny, a to bez výjimek. Lidé
budou muset jezdit pouze na kolech či koloběžkách nebo využívat
městskou hromadnou dopravu.
Zákaz používání aut bude striktně
kontrolován městskou i státní policií. Za porušení zákazu bude následovat sankce v podobě okamžitého
zabavení auta a jeho následného
sešrotování,“ přidala
Podle vyjádření městské policie bude
zákaz platit i pro zásobování a také
pro cizí vozidla, která Prostějovem

jen projíždí. „Na sjezdech z dálnice
budou instalovány zábrany, řidiči
osobních i nákladních vozidel nebudou moci do Prostějova sjet a budou
muset si vytrpět kolonu přes opravovanou estakádu. To samé platí pro
řidiče jedoucí do Prostějova z vesnic.
Ti budou moci využít pouze severní
obchvat města. Vnitřek města bude
na necelé tři měsíce úplně bez aut,“
prorokuje šéf prostějovských strážníků Liborek Šelestík.
Za Agenturu Hóser Majkl
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.

MÁRIO LUČANSKÝ
se narodil 23. září 1995 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 9. září 2021. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do 27
let, měří mezi 175 až 178 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a černé vlasy.
Nosí knír a bradku.

Když se myslí na seniory. Ne
všechna města se tak důkladně
a často starají o to, jak se mají lidé
seniorského věku. Ve středu odpoledne proběhla v sále Společenského domu tradiční akce Svátek
seniorů, které se účastnily stovky
dříve narozených Prostějovanů.
Byl pro ně připraven bohatý kulturní a společenský program.
&21É68',9,/2«
Přežil vlastní smrt. Že se na silnicích nesmí riskovat a jezdit jako
blázen, si už bude určitě pamatovat dvaačtyřicetiletý šofér, pokud
ho ovšem v nemocnici vůbec dají
dohromady. U Šubířova dostal ve
velké rychlosti smyk a postupně se
svým BMW narazil do dvou stromů. Muž z auta vypadl, jeho „bavorák“ shořel.

27 409
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Přesně takový počet lidí navštívil
letos prostějovský aquapark. Je to
pouhá třetina návštěvníků oproti rekordnímu roku 2018. Provozovatel
nyní počítá obrovské ekonomické
ztráty.
=$8-$/$1É6

Foto: internet

JINDŘICH ŠTREIT
Známý fotograf představil ve
čtvrtek v městské galerii prostějovského zámku svoji sbírku
snímků z prostředí nápravných
zařízení.
=$6/(&+/,-60(«

„KDO BY
TAKY LEZL
DO POLITIKY?“
Poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO
2011) ve druhém díle exkluzivního rozhovoru pro Večerník, který
najdete v dnešní speciálnípříloze
VOLBY 2021, zmínil například
přetrvávající problém osobností
ve stranách.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

10/9 °C
František

¶WHUÙ

17/10 °C

Støeda

16/9 °C

Ètvrtek

15/9 °C

Pátek

15/8 °C

Sobota

16/8 °C

Eliška
Hanuš

VERONIKA NESPĚŠNÁ
se narodila 31. března 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. července
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří okolo 160 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy. Má jizvu na čele.

Justýna
Věra

Nedìle

Štefan a Sára

17/9 °C
Marina
Zdroj: meteocentrum.cz
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Minulý týden jsem měl možnost potkat
se po nějaké době se skvělým fotografem
Jindřichem Štreitem, se kterým jsem spolupracoval už jako náměstek hejtmana
Olomouckého kraje. Zašel jsem za ním do
prostějovské zámecké galerie, kde se připravoval na čtvrteční vernisáž své výstavy fotografií z vězeňského prostředí. Jeho snímky
prezentované v Prostějově jsou skvělé a rozhodně stojí za zhlédnutí. Proto bych vás
rád touto cestou na Štreitovu expozici rád
pozval. Výstava nazvaná „Ze tmy ke světlu“ o vězních snažících se najít cestu zpět do
společnosti je v městské galerii na zámku
k vidění vždy od úterý do čtvrtka od 13 do
17 hodin, a to až do 14. listopadu. Určitě
se běžte podívat, tato výjimečná podívaná
nás utvrzuje v tom, že Jindřich Štreit patří
k evropské fotografické špičce.
21100111180

František JURA,RTKO¾VQT
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Zvýší Prostějovsko počet „svých“
Pokud budeme kroužkovat,
reálné naděje si dělá sedmička kandidátů
PROSTĚJOV Volební období Parlamentu České republiky
pomalu, ale jistě končí, ještě v úterý 5. října se uskuteční poslední mimořádná schůze, na které má dojít ke „zmrazení“
platů. Už o nadcházejícím víkendu si pak zvolíme 200 nových
či staronových poslanců. V právě končící Poslanecké sněmovně má Prostějovsko trojici svých zástupců – Ladislava
Oklešťka s Irenou Blažkovou (ANO 2011) a Radima Fialu (SPD).
Poslancem je i další Prostějovan Jaroslav Faltýnek, který však
v roce 2017 byl zvolen za kraj Vysočinu, kde kandidoval.
Existuje nyní reálná šance na posílení poslaneckých pozic zástupci z prostějovského regionu? ANO!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

Večerník si těsně před parlamentními
volbami, které se uskuteční v pátek 8. října a v sobotu 9. října, troufl odhadnout
šance jednotlivých kandidátů z Prostějovska napříč politickým spektrem na
získání poslaneckého mandátu. Zaměřili jsme se ovšem jen na subjekty, které
mají alespoň malou, ovšem reálnou

šanci získat alespoň pět procent voličských hlasů.
Pojďme tedy popořádku. I podle
předvolebních průzkumů je více než
jasné, že k největším favoritům patří
hnutí ANO 2011. Pokud by výrazně
uspělo i v Olomouckém kraji, pak
by se dveře Parlamentu otevřely pro
lídra kandidátky Ladislava Oklešťka
a „dvojku“ Jaroslava Faltýnka, který se s kandidaturou vrátil do Olomouckého kraje. Kroužky od voličů
by mohly do poslaneckého křesla
vrátit i z osmého místa kandidující
Irenu Blažkovou z Vranovic-Kelčic.
Prostějovský primátor František Jura
už má ze čtrnáctého místa pramalou
šanci. I když...
Pak zde máme koalici SPOLU, dalšího favorita parlamentních voleb.

Na její kandidátce figuruje na šestém
místě vysokoškolský učitel Petr Sokol
(ODS), jehož šance na poslanecký
mandát stoupají a pokud budou Prostějované kroužkovat, šance na proniknutí mezi předpokládanou trojici či
kvarteto tu je.
Křeslo poslance podle všeho bez problémů obhájí další Prostějovan Radim
Fiala (Svoboda a přímá demokracie).
Otázkou pak je, jak voliči svým kroužkováním vynesou nahoru Pavla Dopitu
(6.) a Martina Křupku (10.).
Pokud pětiprocentní hranici volitelnosti překročí v Olomouckém kraji také
KSČM, pak má obrovskou šanci i její
lídr Ludvík Šulda ze Seloutek.
To samé platí také o sociálních demokratech. Ty vede do voleb Ladislav
Hynek z Kostelce na Hané, který rovněž bude doufat, že ČSSD získá potřebných pět procent hlasů, aby poprvé
v historii nemusela vyklidit Poslaneckou sněmovnu. Ze sedmého místa kan-

tří poslanců?
diduje nejvýše postavený Prostějovan
Petr Kudláček.
A máme zde třetí „ale“, co se týká šancí na poslanecký mandát kandidátů
z Prostějovska, a to v případě hnutí
Přísaha. Dostane se tento nový politický subjekt do Parlamentu ČR? Pokud
ano, pak máme šanci na další poslanecký mandát, neboť lídrem Přísahy
v Olomouckém kraji je Václav Vévoda
z Přemyslovic, kterému navíc ze třetího
místa kandidátky kryje záda rovněž přemyslovický Milan Křupka.
U dalších politických subjektů je pak
už těžké hledat šanci pro zástupce
z Prostějovska. Jana Jaňourová a Eva
Zatloukalová z Prostějova kandidují sice ze třetího, respektive čtvrtého
místa, ovšem Straně zelených se moc

šancí nedává. A těžko předpokládat,
že z pátého místa kandidátní listiny
dalšího favorita voleb, koalice Pirátů
a STAN, proskočí do sněmovny Hana
Naiclerová.
Když to optimistickým pohledem
spočítáme, tak reálně máme šanci
na pět až sedm poslaneckých mandátů pro kandidáty z Prostějovska. A to by byl obrovský úspěch!
K tomu je ale potřeba, abychom
všichni kroužkovali. Pokud tedy
máte své eso, na volebním lístku jej
označte.
DNES PRO VÁS VEČERNÍK
PŘIPRAVIL
PŘEDVOLEBNÍ
SERVIS VOLBY 2021, KTERÝ JE
SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
JAKO SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA!
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Vrahovická se
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PROSTĚJOV To už je
naprosto skandální!
Rekonstrukce Vrahovické
ulice v Prostějově se neúměrně protahuje, a navíc
stavební firma odvádí mizernou práci. Druhá etapa
už není jen v ohrožení, je
dokonce odložená na jaro
příštího roku! Do konce
toho letošního má zhotovitel za úkol dodělat stávající rozdělaný úsek od
mostu přes Hloučelu po
křižovatku s Průmyslovou
ulicí. Ten měl být přitom
dokončen 30. září... (mik)
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STÍNY MINULOSTI
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Kováøíkova vila
.RVRĀWYHUFHQDVLOQLFLChátrající
na námìstí Padlých hrdinù
Y\EOHGO\
VHRSUDY\QHGRþNi
kamiony trápí Plumlov dál
/÷UVQ 2NWONQX XG URQNWRT¾EK U MTCLUMQW 5RT¾XQW UKNPKE URÊwG PGå MQUQéVXGTEG ąGwÊ RQVąGDPÆ QRTCX[ RTčVCJW O÷UVGO
6[X\PKMN[MXčNKPCFO÷TPÆOWRTčLG\FWMCOKQPčXWRN[PWNÚEJO÷UÊEÊEJ
(QVQ CTEJKX 28 8GéGTPÊMW

PLUMLOV Zhruba před rokem
se na silnici v Ohrozimské ulici v
Plumlově objevily obří kosočtverce s nápisem TIR PL. Nelichotivý
vzkaz očividně směřoval řidičům
polských kamionů, kteří se po dříve méně frekventované ulici často proháněli, a to i kvůli tehdejší
dvojnásobné uzavírce. Problémy
s náklaďáky přitom byly v místě
dlouhodobé. S odstupem času nás
zajímalo, jak se situace vyvinula.
Úlevu obyvatelé Ohrozimské ulice
pocítili už po skončení uzavírek silnic v Mostkovicích a ve směru do
Protivanova. Další kroky ovšem následovaly. Ještě před koncem roku

Napsáno
SĊHG

3. 10. 2011

sem byl zakázán vjezd kamionům
nad 43 tun.
Zdálo by se, že celou věc se tímto
podařilo vyřešit. Jenže nastaly další
komplikace. V zimě se do naprosto
katastrofálního stavu dostala silnice do
ohrozimského kopce, takže kamiony
mířící ve směru do Protivanova, Boskovic a Blanska musely úsek opět objíždět. A nemohly jinak než přes Plumlov.
Když se komunikaci začátkem května
konečně podařilo zalátat, odstartovaly
naplno práce na budování kanalizace v
Ohrozimi spojené s úplnou uzavírkou
frekventovaného tahu. Ta měla skončit
v polovině července, nakonec se tak stalo až koncem září.

„Po celou tu dobu jezdily všechny kamiony přes Plumlov, čímž jejich počet
výrazně narostl. Netýkalo se to už tolik
Ohrozimské ulice, ale spíše průtahu.
Zaznamenala jsem i stížnosti, že jezdí
přes město příliš rychle, což by měla
řešit policie,“ popsala Večerníku situaci
starostka Plumlova Gabriela Jančíková
s tím, že na silnici procházející centrem
města se nadměrné zatížení řádně podepsalo. „Aktuálně se Správou silnic
řešíme alespoň částečnou rekonstrukci,“ dodala Jančíková s tím, že pozůstatky vandalského činu v Ohrozimské
ulici nebyly z vozovky ještě úplně odstraněny. „Kosočtverce vybledly, ale
zůstávají tam pořád.“
(mls)

PROSTĚJOV Býval to palác. Už
řadu let je však na jeden z nejkrásnějších domů v Prostějově
neveselý pohled. Po řadě dlouhodobě neúspěšných pokusů o její
oživení, zůstává z památkově
chráněné vily Františka Kováříka na náměstí Padlých hrdinů už
spíše jen dlouhý STÍN její kdysi
slavné MINULOSTI. Zatímco
její stejnojmenná „sestřička“ na
Vojáčkově náměstí se pomalu
opravuje, v tomto případě to na
lepší budoucnost alespoň prozatím nevypadá. Majitelé objektu
totiž neplánují investovat větší finanční prostředky do jeho oprav,
neuvažuje se ani o tom, že by se do
budoucna otevřel veřejnosti.
Každý majetek s sebou přináší starosti. O starších domech to pak platí
dvojnásob. Zdánlivě královské dědictví se tak může postupem času
proměnit v danajský dar. Alespoň
tomu nasvědčuje osud vily Františka
Kováříka, které se podle bronzové
sochy na kašně umístěné na jejím
nádvoří říkalo dům U černé panny.
Sochu však po sametové revoluci někdo ukradl a zřejmě nenávratně zničil. Předurčil tím osud celého domu?
>>>dokončení na straně 19
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Foto: Martin Zaoral
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y v roce 1911 byla stavba architekta Emila Králíka dokončenaa
y v roce 1948 přešla do vlastnictví státu a fungovaly v ní
kanceláře
y v roce 1958 byla prohlášena kulturní památkou
y od 60. let 20. století v ní fungoval Dům pionýrů a mládeže
a svazácký klub
y po roce 1989 byla nemovitost vrácena v restituci
y na konci 90. let 20. století zde byla v provozu kavárna a čajovna.
Její provozovatel se snažil využívat ji pro pořádání kulturních akcí
y na přelomu let 2013/2014 byl definitivně ukončen pokus o pořádání
výstav v prostorách vily
y na podzim 2014 ji štáb České televize pro potřeby natáčení seriálu
Četníci z Luhačovic proměnil v prvorepublikový nevěstinec.

*NGFCPÚEJQUQDTCRKFP÷RąKDÚX¾
Počet lidí, po kterých policie, soudy nebo
státní zastupitelství vyhlašují celostátní
pátrání, rapidně při bývá. Buďto je po
nich sháňka kvůli podezření ze spáchání
trestných činů, nebo už za různé zločiny
byli odsouzeni a nechce se jim nastoupit
do vězení. Každopádně se skrývají před
spravedlností a kriminálka i uniformovaní policisté mají čím dál tím více práce
s jejich hledáním. Tu a tam se na listině
hledaných osob objeví i pohřešovaný
člověk.
Zatímco policejním pátračům přibývá práce, nedávno jsme se dozvěděli, že jeden člen
pátracího týmu prostějovské kriminálky byl
odvolán a převeden na jiné pracovní místo
v rámci obvodního oddělení. Po hledaných

osobách tedy nyní pátrá pouze jeden jediný specialista. Což se nám zdá málo. Chtěli
jsme zjistit, zda oslabení v týmu nebude mít
vliv na kvalitu této náročné práce. „K vašim
dotazům obecně mohu uvést, že pátrání
jako takové není v žádném případě u policie záležitostí jedné osoby. Kromě toho
personální počty ani počty hledaných osob
policie tisku sdělovat nebude. V minulosti
byl na oddělení obecné kriminality se specializací na pátrání, kde se věnují zejména
administrativnímu zpracování, kolega na
studijním pobytu, tedy nebyl přidělen systemizací na tabulkové místo. Otázka pátrání
je náplní práce všech policistů! V rámci výkonu služby po hledaných osobách, věcech
a vozidlech pátrají všechny složky policie, za

které mohu jmenovat všechna obvodní oddělení, dopravní policii a v neposlední řadě
také Službu kriminální policie a vyšetřování.
Pátrání každodenně obsahuje denní instruktáž policejní služby,“ sdělila nám Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Podle ní tedy převedení jednoho kriminalisty do služeb pořádkové policie nebude mít
vliv na práci pátračů a případně jejich menší
úspěšnost. „Policie není jen o kriminální
službě,“ dodala s důrazem v hlase Eva Čeplová. V loňském roce byla prostějovská policie
hodnocena velice kladně, co se týká úspěšnosti v počtu zadržených hledaných osob.
V roce 2010 se pátračům podařilo najít přes
sedmdesát lidí, kteří se z různých důvodů
dostali na „černou“ listinu hledaných osob.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
V září roku 2011 bylo prostějovskou policií z různých
důvodů hledáno 54 mužů a 16 žen. Dnes je tento počet
o hodně nižší a je otázkou, zda je to vyšší vymahatelností
práva, nebo si lidé lépe plní své povinnosti tak, aby policie po nich nemusela pátrat. Veřejnosti je asi úplně jedno,
kolik strážců zákona se podílí na pátrání po hledaných
osobách, důležité je, zda se policistům v této činnosti daří,
nebo nikoliv. V současnosti je to ten první případ, dlouhodobě hledaných je naprosté minimum. Většinou je člověk,
na kterého je vydán celostátní příkaz k zadržení, nalezen
hned, maximálně do jednoho či dvou týdnů. A to je vizitka
dobré práce prostějovských „pátračů“. Pokud se tedy po
některé osobě doslova neslehne zem...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

náměstí Padlých hrdinůů
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PRACOVNÍ AGENTURA PAVLÍNA DUJKOVÁ
20040910555

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
na celoroční práci v Prostějově

21080910986

Příště: Kolářovy sady
SVATOPLUKOVA 60a, PROSTĚJOV

TEL.: 603 218 526

NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH BRIGÁD
PRÁCE VHODNÁ JIŽ OD 16-TI LET y DŮCHODCŮM POMÁHÁME S NAVÝŠENÍM DŮCHODŮ PŘES ČSSZ

LZE NAPLÁNOVAT POUZE NĚKTERÉ DNY A SMĚNY V TÝDNU

krimi
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Šmejdi zase úřadovali

Ve čtvrtek 30. září odpoledne bylo
přijato na linku 156 oznámení, že se
na jednom z prostějovských sídlišť
nachází podomní prodejci. Vyslaná
hlídka zjistila od obyvatel bytového
domu, jak dva muži chodili a zvonili na
všechny byty. Pokaždé se představili
jako zástupci energetické společnosti
a ihned začali zjišťovat ceny, které mají
obyvatelé smluvené u současných dodavatelů energií. Strážníkům dvojice
při vysvětlení uvedla, že kontaktují
pouze klienty své společnosti. Seznam
zákazníků na výzvu strážníku nebyli
schopni předložit. Muži ve věku třiadvacet a devatenáct let byli poučeni
o zákazu podomního prodeje na celém území města Prostějova. Dvojice
je podezřelá z přestupku pro porušení
tržního řádu. Vše projedná správní orgán, který může za pochůzkový prodej
udělit pokutu do výše 100 000 korun.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Ochránce málem uškrtil
Předminulou sobotu 25. září po dvacáté hodině vyjížděli strážníci řešit
konflikt mezi dvěma muži. Vše začalo
návštěvou sedmadvacetiletého muže,
který přišel k rodinnému domu rodičů
své přítelkyně. Dovnitř jej pustil syn
majitelky. Po vstupu do budovy začal
slovně napadat a urážet matku přítelkyně. Když se jí zastal jednačtyřicetiletý muž nacházející se uvnitř domu,
tak byl agresorem fyzicky napaden.
Ten nejprve ochránce uchopil oběma rukama za krk a následně jej začal
škrtit. Napadenému se podařilo ze sevření vyprostit a výtržníka odvedl před
dům. K viditelnému zranění nedošlo
a lékařské ošetření z obou stran nebylo požadováno. Útočník své chování
bude vysvětlovat u správního orgánu
pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Za rohlíky platit nechtěl
Hned z rána v pondělí 27. září vyrazil
do jednoho z prostějovských supermarketů pro snídani devatenáctiletý
mladík. Po vstupu na prodejnu zamířil rovnou do oddělení pečiva. Tam si
vybral různé druhy, na které měl chuť.
Místo do nákupního košíku vložil zboží rovnou do batohu. Přesvědčen, že
nebyl při krádeži nikým viděn, prošel
přes pokladní zónu bez zaplacení. To
se ale přepočítal, a když byl zastaven
ochrankou, ukradené věci dobrovolně
vydal. Strážníci zjistili odcizené zboží
v hodnotě 171 korun. Jelikož došlo
k znehodnocení pečiva a pachatel
úhradu vzniklé škody nebyl schopen
zaplatit, byla celá událost oznámena
správnímu orgánu. Ten může za přestupek proti majetku uložit pokutu do
výše 50 tisíc korun.

Chtěla se líbit, tak kradla
Šestnáctiletá slečna se dala na velice
špatnou dráhu. Ve čtvrtek 30. září
odpoledne navštívila v centru města
obchod s dámskou módou. Při nakupování se nechovala vůbec poctivě
a myslela si, že jí to projde. V prodejně
si postupně vybrala troje kalhoty, mikinu a svetr. Vybrané zboží si vložila
přímo do batohu. Při odchodu z provozovny ale zapomněla na bezpečnostní rámy. Když jimi procházela,
okamžitě se spustil alarm. Hlídce se
při řešení ke krádeži přiznala. Odcizila
oblečení v celkové hodnotě 2 700 korun. Všechny věci byly nepoškozeny
a vráceny zpět do prodeje. Strážníci
přestupkové jednání proti majetku
vyřešili uložením pokuty příkazem na
místě v hodnotě 2 000 korun.

Žena ho ze svatostánku vyhnala, pobuda loupil jinde

PROSTĚJOV Prostějovští kriminalisté minulý týden sdělili obvinění dvaatřicetiletému muži, cizímu státnímu příslušníkovi, z trestných činů krádeže, porušování
domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Cizinec má toho na svědomí více než dost. Například se dvakrát pokoušel
vyloupit prostějovskou faru na Filipcové náměstí. V obou případech ho ale k útěku
donutila statečná asistentka faráře. Pobuda byl pak ale úspěšný někde jinde...

Michal KADLEC
„Tento muž, pro kterého to nebyla nová zkušenost,
vnikl v polovině června do prostor fary na Filipcově
náměstí v Prostějově s úmyslem něco ukrást. Jeho
záměru ovšem zabránila přítomná asistentka, která
ho při jeho činnosti vyrušila. Zlodějíček z místa rychle
utekl. Tyto okolnosti ho ovšem neodradily od toho,
aby to nezkusil podruhé. V září se opět dostal na stejnou faru a chtěl se opět obohatit na úkor jiných. Ale
pochodil úplně stejně, i tentokrát ho přistihla asistentka, která ho křikem zahnala na útěk, aniž by stihl něco
odcizit,“ uvedl Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Cizinec se však pokoušel o zlodějské štěstí i nadále.
„V srpnu se za pomoci kleští dostal do sklepní kóje na
náměstí Spojenců. Majiteli v tomto případě způsobil
škodu na odcizeném elektronářadí v hodnotě 7 300
korun. Koncem stejného měsíce úřadoval tentokrát
v Olomouci v ulici Štursova na střední odborné škole.
Bez větších problémů se dostal do volně přístupného
objektu a nepozorovaně vstoupil do kanceláře, kde
vzal ve stole klíč od trezoru, kterým si ho otevřel a vzal
z něho hotovost několik desítek tisíc korun, platební
kartu, mobilní telefon a další zde odložené věci. Škoda, kterou škole napáchal, byla předběžně vyčíslena
na necelých 53 tisíc korun,“ spočítal mluvčí krajských
policistů Libor Hejtman.

3RSUDOLVHEH]GRPRYFLQDQ¿GUDæË"

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

&XCCVąKEGVKNGVÆOW EK\KPEK RQEVKX¾ RT¾EG PGXQPÊ C VCM
RQFCNwÊEJMT¾FGåÊEJ\COÊąÊTQXPQWFQMTKOKP¾NW

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Recidivistovi, který byl již v minulosti odsouzen
pro obdobnou trestnou činnost prostějovským
soudem, a dokonce si nějakou dobu pobyl ve výkonu trestu odnětí svobody, hrozí podle trestního zákoníku až tříletý trest odnětí svobody.
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PROSTĚJOV Ve čtvrtek 30. září
před půl devátou večer vyjížděla
hlídka městské policie prověřit
oznámení o ležícím muži na hlavním nádraží. Strážníci po příjezdu
našli v čekárně dva muže ve věku
sedmašedesát a čtyřicet let. Starší z dvojice se nacházel na zemi
a měl viditelná krvavá poranění!
„Při vysvětlení uvedl, že byl napaden
na místě přítomným druhým mužem.
Následkem fyzického útoku měl podlitiny na obou očích, krvácení v oblasti
úst. Hlídka přivolala Zdravotnickou
záchrannou službu, která zraněného

převezla do nemocnice na další ošetření,“ uvedl Petr Zapletal, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Mladší muž při podání vysvětlení
popřel fyzické napadení z jeho strany. „Pouze uvedl, že poraněného
zná jen od vidění. Jakým způsobem
k poranění došlo, nikdo neviděl, jelikož se na místě nenacházely žádné
osoby. Po konzultaci s Policií ČR byl
případ kvalifikován jako přestupkové jednání. Zjištěné skutečnosti
hlídka zadokumentovala a oznámila
příslušnému správnímu orgánu,“ informoval Zapletal.
(mik)
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Rychle a se zákazem

PROSTĚJOV Čtyřicetiletý muž
z Prostějova viditelně neunesl rozchod se svojí o patnáct let starší
partnerkou. Ta byla předminulou
sobotu nucena přivolat strážníky,
protože ji zhrzený milenec obtěžoval. V místě jejího bydliště ji slovně
urážel, a dokonce došlo k fyzickému
napadení. Hrubián to zkoušel dvakrát, podruhé před hlídkou utekl...
„Bývalý přítel se pravděpodobně
nesmířil s rozchodem a tak chodí
neustále kontaktovat svou dřívější
lásku. Pětapadesátiletá žena přivolané
hlídce uvedla, že ji čtyřicetiletý muž,
se kterým v minulosti žila, pravidelně
navštěvuje a chová se k ní agresivně
a slovně ji uráží. V sobotu 25. září večer

přišel pod vlivem alkoholu a nejprve
začal ženu vulgárně urážet, poté došlo
na chodbě domu mezi nimi i k požďuchování. Za přítomnosti hlídky se situace uklidnila a muž pochopil, že bývalá
přítelkyně ho nechce vídat a z místa
odešel,“ sdělil Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Celá situace se ovšem ještě jednou během uvedeného večera
opakovala. „Neodbytný muž ale
před příjezdem strážníků utekl. Ke
zranění nebo škodě na majetku nedošlo. Veškeré zjištěné skutečnosti
byl oznámeny správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ uzavřel mluvčí
prostějovských strážníků.
(mik)

Minulé pondělí 27. září před
polednem zastavila policejní
hlídka dohlížející na bezpečnost v silničním provozu na dálnici D46 v katastru Prostějova
osobní motorové vozidlo BMW,
a to z důvodu překročení povolené rychlosti o 25 kilometrů
za hodinu. Za volantem seděl
sedmadvacetiletý muž, u kterého hlídka zjistila, že mu soud ze
Žďáru nad Sázavou vyslovil zákaz řízení motorových vozidel
od srpna letošního roku až do
dubna roku 2023. O stejném zákazu rozhodl i Městský úřad ve
Velkém Meziříčí, který mu zakázal řídit od letošního července až do ledna roku 2023. Jednání řidiče bylo zaevidováno
a byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Přišel
o Macbook a iPad
Do budovy v Komenského ulici v Prostějově se ve čtvrtek
30. září mezi čtvrt na dvě a čtvrt
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
na tři odpoledne
vloupal neznámý pachatel. V přízemí vypáčil
dřevěnou obložku vchodových
dveří a vnikl do jedné z místností, z níž odcizil notebook a tablet
značky Apple za téměř 42 000
korun. Pachateli hrozí za přečin
krádeže až dva roky za mřížemi.
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V krvi viníka tragické nehody našli THC.
f
Ten požití marihuany odmítá
&!
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Děsivá dopravní
nehoda, kterou v Prostějově
jen tak nepamatujeme.
Šestapadesátiletý L. K. letos
v únoru přehlédl starší manželský pár jdoucí pomalým
krokem po přechodu na začátku Vrahovické ulice. Náraz
v bezmála padesátikilometrové
rychlosti měl devastující následky. Oba senioři po něm zůstali
bezvládně ležet na silnici se
zlámanými žebry i přeraženými
kostmi rukou i nohou. Do prasklých lebek jim krev zaplavovala
mozek. Díky okamžitému převozu do olomoucké nemocnice
a následné péči lékařů se je sice
podařilo stabilizovat, přesto žena po devíti dnech zemřela. Její
manžel leží ve špitále dodnes,
kvůli zcela rozdrcené holení
kosti mu lékaři museli amputovat nohu. Viník tragické nehody
uplynulou středu předstoupil
před soudní senát.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
L. K. žije s přítelkyní v Biskupicích
na Prostějovsku a svým účesem i pohublou postavou na první pohled
trochu připomíná Andyho Warho-

la na sklonku jeho života. Ostatně
stejně jako světoznámý výtvarník
i on pochází ze Slovenska a má za
sebou bohémskou minulost. Dříve
se dostával do konfliktů se zákonem,
naposledy byl odsouzen před osmi
lety. Vleklé problémy měl i s alkoholem. Závislosti na něm se dle vlastních slov zbavil před zhruba třemi
roky, když podstoupil léčbu. V současnosti pracuje jako obsluha CNC
stroje a vydělává slušné peníze.

od Svatoplukovy ulice. V tu chvíli už
byli téměř na druhé straně. Po srážce
zůstali bezvládně ležet na silnici, než
pro ně dorazila záchranka. Žena po
devíti dnech léčby zemřela. „Tatínek
je v nemocnici stále, kvůli tomu, že
měl zcela rozdrcenou holenní kost,
mu lékaři museli amputovat nohu
v koleni. Dosud rovněž zcela neovládá pravou ruku,“ popsal stav otce
jeho syn, který se k celé záležitosti
stavěl až obdivuhodně věcně.

Vraceli se
z procházky

Pojišťovna chce 857
tisíc, pozůstalí nic

Zdálo by se tedy, že konečně bude
mít klid, jenže jeho trable, za něž si
ve velké míře může sám, jako by neměly mít konce. Letos na Valentýna,
tedy 14. února, jel se svým Renaultem Laguna od prostějovského nádraží směrem do centra města. Svítilo slunce a L. K. poslouchal nahlas
puštěnou hudbu. Jeho rozjímání
přerušil až náraz. Když zastavil,
zjistil, že před křižovatkou na náměstí Padlých hrdinů srazil dva
chodce! Ti se právě vraceli z procházky a šli po přechodu ve směru

Tahle věc se může v dnešní době zdát
až neuvěřitelná. Pozůstalí totiž po obžalovaném v souvislosti s úmrtím své
maminky a zmrzačení svého tatínka
nežádají žádné finanční odškodnění.
„Nějakou nabídku jsem od specializované právnické společnosti měl,
ale peníze by na celé tragédii stejně
nic nezměnily,“ vysvětlil muž Večerníku krátce svůj postoj.
I tak celá nehoda pro L. K. znamená
obrovskou zátěž. U soudu totiž čelil
obžalobě z usmrcení a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Kromě

toho po něm zdravotní pojišťovna
chce 857 000 korun za léčbu obou
zraněných. „Nemohu popřít, že se
nehoda stala mým zaviněním. Ty
dva chodce jsem prostě přehlédl,
je mi strašně líto, že jsem někomu
ublížil,“ vyjádřil se očividně zdrcený
muž, v jehož prospěch svědčilo to,
že pozůstalým poslal omluvný dopis
a opakovaně nabídl pomoc, jež by
byla v jeho možnostech.

Jak se mu dostalo
THC do krve?
Naopak přitěžující okolností celého
případu je fakt, že v řidičově krvi
bylo objeveno THC, které je v drtivé většině případů spojeno s kouřením marihuany. „Nechápu to, žádné
drogy neužívám ani rekreačně. Snad
k tomu mohlo dojít poté, co mě přítelkyně namazala konopnou mastí
kvůli bolestem zad,“ snažil se hledat
vysvětlení obžalovaný.
Neodhadl tedy viník vedlejší účinky masti, nebo se v jeho případě
jednalo pouze o výmluvy? Přesnou
odpověď zná jen on sám. „Konopná
mast by neměla mít zásadní vliv na

množství THC v krvi. To se v tomto
případě neslučovalo s bezpečným řízením,“ konstatoval soudní znalec.

Povolenou rychlost
nepřekročil
U soudu vypovídala rovněž svědkyně, která v době nehody jela za
obžalovaným. „Stála jsem za ním na
nedalekém železničním přejezdu.
Na přecházející chodce následně
nijak nereagoval, ačkoliv jsem na něj
troubila,“ vypověděla žena.
Z videa z palubní kamery vozu obžalovaného vyplývá, že těsně před
nárazem auto nepřesáhlo rychlost
zhruba 46 kilometrů v hodině. Obhajoba rovněž upozornila na skutečnost, že k nehodě nedošlo přímo na
přechodu, ale zhruba půldruhého
metru před ním. K tomu během
hlavního líčení doložila patřičné dokumenty. Přestože ty zřejmě na celé
záležitosti nic zásadního nezmění,
dle senátu je třeba, aby nově předložený dokument obhajoby přezkoumal nezávislý soudní znalec.
Z tohoto důvodu bylo hlavní líčení odročeno na neurčito.
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Stella BÍLKOVÁ
24. 9. 2021 53 cm 4,20 kg
Prostějov

Jakub PŘIKRYL
24. 9. 2021 48 cm 3,15 kg
Prostějov

na míru potřebám operačních sálů.
„Součástí investice je například speciální nábytek pro uložení sterilního
materiálu, léků a nástrojů, který je
z elektrolyticky pozinkované oceli,
která nepodléhá destrukci ani v náročných podmínkách zdravotnického prostředí. Speciální jsou ale třeba
i nové setovací stoly, které teď máme
v nemocnici hned čtyři,“ vyjmenovává Pavel Špunar, hlavní správce
Nemocnice AGEL Prostějov, s tím,
že kompletní proměnou prošlo v Nemocnici AGEL Prostějov celkem pět
přípraven centrálních operačních

sálů, umývárna, chodba, úklidová
místnost, sklad přístrojů, prostory
pro dekontaminaci, mytí, sterilizaci
i setování, balírna i výdejna.
Veškerý nábytek a vybavení je přitom nově nejen esteticky příjemnější, ale především je vyroben
z moderních materiálů, které jsou
odolné, hygienické a praktické. Příkladem těchto materiálů je umělý
kámen, nerez či kvalitní plast. „Nábytek máme na centrálních operačních sálech k dispozici teprve pár
dní, už teď jsme z něj ale nadšení,“
uzavírá doktor Šťastný.
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Foto: AGEL a.s.
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Lukáš KONEČNÝ
25. 9. 2021 47 cm 2,95 kg
Mořice
Theo MILOTA
28. 9. 2021 50 cm 3,25 kg
Prostějov
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel)
Zbrusu novým moderním nábytkem i vybavením se nově mohou
pyšnit centrální operační sály
a centrální sterilizace prostějovské nemocnice. Za více než 9 milionů korun nemocnice pořídila
nejen nové vestavné skříně, skladové regály, či odkládací stolky,
ale také speciální nábytek pro
setování nástrojů a či skladování
zdravotnických pomůcek. Obnovy se přitom dočkala celá desítka
prostor na operačních sálech,
kterými každoročně projde přes
5000 pacientů.
„Nové vybavení centrálních operačních sálů ocení především
personál, který nábytek a zařízení
používá intenzivně během celého
dne. Výhodou nového nábytku je
především praktičnost systémů pro
ukládání, variabilnost nastavení
a moderní přehledné řešení, které
práci v mnoha ohledech zjednodušují a mnohdy i zrychlují. Nový
nábytek se také snadno dezinfikuje a udržuje, což je na centrálních
operačních sálech velmi podstatné,“ shrnuje hlavní výhody nové
investice primář Centrálních operačních sálů Nemocnice AGEL
Prostějov Jiří Šťastný.
Investice v hodnotě přes 9 milionů
korun zahrnula obnovu i rozšíření
vybavení operačních sálů a přidružených prostor, a to konkrétně pokud
šlo o vestavěné skříně, závěsné skříňky, stolky, regály, ale i vestavěné spotřebiče či speciální nábytek určený

9 milionù

děti, zdraví a pejsci

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ
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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!!!

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!

Vítejte na svìtì
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Ještě nedávno magistrát informoval
o tom, že od 1. října začnou měřit radary rychlost aut hned na třech místech
v Prostějově. Všechno je ale nakonec
jinak, aktuální a hlavně relevantní informace podal v pátek Večerníku ředitel
Městské policie Prostějov. „Od pondělí
4. října bude do ostrého provozu uveden
zatím jeden automatický měřič rychlosti, a to v Brněnské ulici. Toto zařízení
bude snímat rychlost vozidel z obou
směrů této komunikace. K měření rychlosti byly v první fázi vybrány další lokality ve městě, a to v Dolní a Olomoucké
ulici. U těchto ulic je předpoklad, že měření rychlosti vozidel zde začne až koncem tohoto kalendářního roku,“ uvedl
Libor Šebestík. Jak dodal, uvedená tři
místa k měření rychlosti byla vybrána ve spolupráci s Policií ČR, která

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Toto téma zajímá
všechny obyvatele Prostějova a zároveň dráždí mnohé řidiče i řidičky.
Radní schválili měření rychlosti
vozidel v ulicích města a stacionární radary se tak po jedenácti letech
vrací znovu do Prostějova. Pomalu,
ale jistě. Přestože je nakonec trochu
jinak než původně prohlašovali členové vedení magistrátu, už dnes, tj.
v pondělí 4. října, začíná měřit naostro radar v Brněnské ulici. A šoféři by měli být hodně na pozoru,
protože zařízení umístěné u Tetína
bude zachycovat rychlost vozidel
z obou stran!

je vyhodnotila a doporučila pro zlepšení bezpečnosti ve městě, zejména
s ohledem na chodce a cyklisty.
Večerník zajímalo, zda radar bude
nastaven přesně na „padesátku“, nebo
umožní řidičům nějakou malou toleranci. „Překročení rychlosti padesát

kilometrů v hodině lze považovat za
spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost čtyřiapadesát kilometrů za hodinu a vyšší.
Podobně to platí i pro ostatní překročení rychlostních limitů,“ vysvětlil
technickou záležitost Šebestík

,CM8GéGTPÊMWRQVXTFKNwÆHO÷UVUMÆRQNKEKG.KDQTiGDGUVÊMWåFPGUO÷ąÊT[EJNQUVXQ\
KFGNPCQUVTQC\QDQWUVTCPTCFCTX$TP÷PUMÆWNKEK
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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ností známější, tím více jej lidé oslovují
a spoléhají na něj. Spolku proto počet
nalezených koček vzrostl dvojnásobně,
tím pádem vzrostly i finanční náklady.
Od začátku roku tady vykastrovali již 92
koček a za veterinární ošetření zaplatili
více jak 268 tisíc korun. Spolek Mourek
Prostějov v letošním roce již sice obdržel
dotaci ve výši 30 tisíc korun na veterinární ošetření, ale vzhledem ke zmíněnému
rostoucímu zájmu ze strany veřejnosti
požádal o další příspěvek ve výši 20 tisíc
korun. Rada mu vyhověla,“ vysvětlila poskytnutí dotace Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov),
náměstkyně prostějovského primátora.
(mik)

Všichni Prostějované máme ještě v živé paměti ukončení měření
rychlosti před 11 lety, kdy k tomu
nebyla dostatečná opora v legislativě a zasahovala do toho soukromá
společnost. Jak je tomu nyní? „Trošku bych to opravil, před jedenácti lety
nešlo ani tak o nedostatečnou podporu v legislativě, ta se od té doby víceméně nezměnila, ale o to, že zejména
Úřad na ochranu osobních údajů ne-

souhlasil s postupy, jakými bylo měření prováděno. Měření rychlosti může
provádět strážník obecní policie nebo
policista Policie ČR a předává je v případě automatického měření správním
orgánům,“ podotkl ředitel Městské
policie Prostějov.
Takže, páni řidiči, nohu z plynu!
A to nejen v Brněnské ulici, kde již
dnes, tj. v pondělí 4. října, stacionární radar měří rychlost naostro.
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PROSTĚJOV Magistrát se dlouhodobě podílí na pomoci opuštěným
kočkám a zamezení jejich přemnožení ve městě. Kočka domácí, mazlíček, který nás fascinuje svou volností
a občasnou přítulností. Ovšem s jejich počtem a volným potulováním
vyvstává i problém, který řeší mnoho
měst a obcí.
V Prostějově funguje spolupráce se
spolkem Mourek zabývajícím se problematikou pomoci opuštěným kočkám
a zamezení jejich přemnožení. Radní
na svém posledním jednání odsouhlasili
pro spolek dotaci, která pomůže s dofinancováním veterinárního ošetření
a kastrace. „Čím je spolek mezi veřej-

Radar v Brnìnské /÷UVQRąKUR÷NQ
PCMCUVTCEKMQéGM
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monitoruje situaci před školami. Pokud je to stavebně a dopravně možné,
je umísťováno dopravní značení např.
pro krátkodobé stání formou zálivů
a stanovením dopravního značení
K+R, aby rodiče dojíždějících dětí
měli možnost je dopravit bezpečně
přímo ke škole,“ vyjádřila se Anna Kajlíková, referent mediální komunikace
prostějovského magistrátu.
Ani někteří ředitelé škol se přitom
k podobnému kroku nestaví kladně.
„Omezení určitě neplánujeme. Chceme hlavně namotivovat k tomu, aby
děti docházely nebo dojížděly jinak.
Byl zde projekt NEautem, který jsme
chystali s Jirkou Novákem z Dětského
dopravního hřiště. Ale přišel koronavirus a bylo po projektu,“ pokrčil
rameny Dalibor Ovečka, ředitel ZŠ
Jana Železného u Sídliště Svobody.
„Množství zaparkovaných koloběžek a stanice sdílených kol u školy ale
svědčí o tom, že ne každé dítě k nám
do školy jezdí autem,“ pousměje se.

být nákladný, nehledě na množství
financí, které by si vyžádala její případná kompletní rekonstrukce. Při ní
by se investor navíc musel ohlížet na
požadavky památkářů.
Aktuálně v ní už řadu let působí
prostějovská firma zabývající se prodejem vybavení do zubařských ordinací. „Nájemce pro vilu zatím máme
a jsme za něj rádi. Větší investice do
oprav zatím nezvažujeme, kdyby stávající pronajímatel něco potřeboval,
určitě nám dá vědět a my mu vyjdeme vstříc. Ani prodej v tuto chvíli

ji nerespektují,“ poukazuje Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov a pustil se do vysvětlení: „Jedná se
o informativní značku označující parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.
Zkratka K+R vychází z anglického
‚Kiss and Ride‘.“
Právě u škol podobných značek přibylo. „Vozidlo by nemělo být na takto označeném parkovišti ponecháno
dlouhodobě. Za porušení tohoto
dopravního značení může být řidiči
udělena pokuta příkazem na místě až
do výše dva tisíce korun,“ poznamenal
šéf prostějovských strážníků. Pokud
někdo – třeba i rodič jedoucí s nebo
pro dítko – odstaví auto na chodníku,
hrozí pokuta i 10 000 korun.
Některá města v České republice
se tak v určitých časech rozhodla omezit vjezd ke školám. Jako
ku příkladu nedaleké Boskovice. V Prostějově se zatím nic takového nechystá. „Město obecně

>>> pokračování ze strany 4
Dům si před první světovou válkou
nechal postavit továrník František
Kovářík jako rodinné sídlo. Po komunistickém převratu v něm fungoval
mimo jiné svazácký klub. Po sametové
revoluci zase kavárna s čajovnou. Na
podzim 2014 ji štáb České televize pro
potřeby natáčení seriálu Četníci z Luhačovic proměnil v prvorepublikový
nevěstinec.
Její současný stav se při pohledu zvenčí jeví jako dosti neutěšený. Dlužno
říci, že již sám provoz budovy musí

4QFKéGUKPCX[MNKXQ\KVF÷VKFQwMQNCWV[8ÚUNGFMGOLUQWWERCPÆWNKEGCVGMQWEÊPGTX[

není na pořadu dne. Ostatně žádný
vážný zájemce nás dosud nekontaktoval,“ reagovala na dotazy Večerníku
Márya Růžičková, která vlastní polovinu vily.
Nad budoucností pozoruhodné prostějovské památky tak do jisté míry zůstává viset otazník. Například zástupci
města Prostějova se již v minulosti
nechali slyšet, že o jejím odkupu neuvažují, neboť pro pořádání kulturních
a společenských akcí jsou dostačující
prostory Národního domu či Společenského centra.
(mls)

Chátrající Kováøíkova vila...

Problémy jsou takřka po celém Prostějově. Zablokovaná auta, stojící
provoz, nervozita. To jsou časté průvodní jevy školních dnů. „Problematickou oblastí je třeba dopravní
značka K+R. Někteří řidiči často
netuší, co vůbec znamená, případně

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Návratem dětí do
škol se na mnoha místech v Prostějově znovu zkomplikovala doprava.
Jsou jimi zejména ulice sousedící se
školami, řada rodičů totiž veze své
ratolesti na vyučování autem. Z některých původně prostupných míst
se tak mezi sedmou a osmou hodinou stává parkoviště. Oprávněných
ploch k zastavení nebo stání je totiž
málo a zdaleka nestačí náporu vozidel. „Šrumec to je, provoz je opravdu velký. Ale že by docházelo až ke
konfliktům? To ne,“ poznamenal
Dalibor Ovečka, ředitel Základní
školy Jana Železného.

Z ulic se stává parkoviště. Omezení neplánujeme, zní z města
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prostějovských koupališť logicky
do červených čísel. „Určitě budeme
v červených číslech na obou zařízeních. Výraznější provozní ztráta bude
u aquaparku, kde se bude pohybovat
v řádech statisíců korun. Na provoz ani
na běžnou údržbu to ovšem nebude
a ani nemůže mít vliv. Zvažovat však
budeme plánované rozsáhlejší úpravy
v aquaparku,“ potvrdil.
Jak moc mrzí letošní nevydařená sezóna? „Řízení obchodní společnosti
není o emocích, takže slovo mrzí asi
není namístě. Spíš je škoda, že nejsme
schopni vygenerovat potřebné prostředky na obnovu a doplnění zařízení
aquaparku,“ posteskl si Vladimír Průša.
„A příští rok? V době, kdy nevíte, co
bude za týden, je zcela nemožné cokoliv prognózovat dopředu. Budeme
doufat, že se situace zlepší a také nálada
ve společnosti se uklidní. Je smutné, jak
proti sobě bojují očkovaní versus odmítači. Své by vám o tom mohly vykládat
pokladní, které byly vystaveny urážkám za něco, za co nemohou. Tímto
bych jim chtěl poděkovat, že vydržely
a sezónu dokončily,“ uzavřel toto téma
jednatel Domovní správy Prostějov.
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Prostějov (red) - Do konce letošního roku skončí dvě velké investiční
akce do silniční infrastruktury a dopravní situace ve městě se výrazně
zlepší. Od 1. září je otevřena výpadovka na Kostelec na Hané, která je
součástí severního obchvatu města.
Na celé stavbě zbývá ještě dokončit
hlavní most. Práce na něm skončí
v průběhu listopadu. „Celá stavba
je zatím v předstihu asi pěti měsíců,“ říká náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal (ANO
2011). Druhou výraznou úlevou
bude v listopadu otevření dálničního sjezdu a nájezdu Prostějov střed
směr Brno, který je součástí I. etapy
rekonstrukce dálnice D46. Mělo by
tak ubýt aut, která jezdí přímo přes
centrum Prostějova. „Souběh velkých investičních akcí nebyl nijak
plánován, termíny prací jsou závislé
na veřejných soutěžích na dodavatele. Město teoreticky mohlo některé
z nich ‚vetovat‘. V praxi by to ovšem
znamenalo, že by se peníze z dotací
přesunuly na jiné investice a Prostějov by na nutné rekonstrukce nebo
nové stavby čekal řadu let,“ vysvětluje Rozehnal.

Doprava se má zlepšit

Prostějov (red) - Už dnes začíná
podzimní úklid města Prostějova.
Ten bude probíhat stejně jako obvykle v předešlých letech během celého desátého měsíce roku. Počínaje
pondělím 4. října budou po městě
rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného
seznamu. „Stejně jako každý rok se
bude odpad třídit na velkoobjemový, což je odpad z domácností, který
je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Například koberce,
linolea či starý nábytek. A dále půjde o biologický odpad ze zahrad.
Kontejnery budou na místě vždy
v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin.
Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC
Prostějov, jelikož jsou určeny pouze
pro velkoobjemový a zahradní odpad,“ informoval Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Prostějova. Jak
dodal, do těchto van není možné
odkládat odpad nebezpečný, tedy
barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky a žádný průmyslový
nebo živnostenský odpad. Dále není
povoleno dávat do kontejnerů větší
množství inertního odpadu, což je
rumisko nebo hlína.
Seznam lokalit, kde budou postupně rozmisťovány velkoobjemové kontejnery, najdete každé
pondělí na stránkách Večerníku
v rámci infoservisu.

Zaèíná podzimní úklid

Prostějov (mik) - K dalšímu jednání zasednou členové Rady statutárního města Prostějova zítra,
tj. v úterý 5. října, v dopoledních
hodinách. Na programu mají desítky bodů ke schválení a konšelé
se budou mimo jiné zabývat i zahájením revitalizace pivovarského
rybníčku ve Vrahovicích či diskusí nad prvním návrhem rozpočtu
města na rok 2022. „Vyslechneme
si informace o návrhu na výběr
dodavatele pro modernizaci zabezpečovacích systémů magistrátních
budov, vybereme dodavatele výstrojních součástek pro městskou
policii na příští čtyři roky a stejně
tak se budeme zabývat návrhem na
zadávací řízení pro revitalizaci pivovarského rybníčku ve Vrahovicích.
Jednat budeme už také o prvním
návrhu rozpočtu města pro příští
rok a schválíme hned několik bodů
programu týkajících se školství
v Prostějově. Zabývat se budeme
i různými dotacemi,“ nastínil prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).

Radní projednají
i revitalizaci rybníèku
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ze strany 3

PROSTĚJOV Už dlouhé měsíce bylo zástupci hlavního investora Olomouckého
kraje i představiteli prostějovského magistrátu deklarováno, že 1. října začne druhá etapa rekonstrukce Vrahovické ulice
spojená s uzavírkou úseku od křižovatky
s Janáčkovou ulicí až po náměstí Padlých
hrdinů. Není to pravda! Večerník požádal
o aktuální informace vedení magistrátu.
„Ve čtvrtek jsme obdrželi informaci od zhotovitelů ve věci další etapizace rekonstrukce ulice
Vrahovická. Vzhledem k nepředvídaným komplikacím ve stávajícím úseku stavby od mostu
přes Hloučelu po křižovatku s Průmyslovou ulicí nebude měněn stávající rozsah uzavírky ulice

➢

Vrahovické proti současnému stavu, rekonstrukce tohoto úseku potrvá až do 19. prosince
tohoto roku,“ uvedl Jiří Rozehnal, náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
Večerník se zajímal, o jaké komplikace na
stávajícím opravovaném úseku jde? „Jedná
se o zvýšený rozsah sanačních prací dle skutečně zjištěného stavu podloží, neevidované inženýrské sítě a zemní stavební objekty
v podobě nádrží, s čímž projekt rekonstrukce
nepočítal,“ vysvětlil Rozehnal, který vzápětí
zvěstoval ještě horší zprávu. „Z těchto důvodů tak nemůžeme připustit zbytečné a dopravu komplikující uzavírky. Proto úsek od ulice
Janáčkova po náměstí Padlých hrdinů bude
realizován až na jaře příštího roku,“ sdělil náměstek prostějovského primátora.

Jak se Večerník dále dozvěděl, stavební firmou
navíc není dokončena ani první etapa rekonstrukce Vrahovické ulice! A na radnici proto
skřípou zuby. „Práce, které hradí město Prostějov, nebyly z naší strany od zhotovitele převzaty z důvodu enormního výskytu vad a nedodělků od zahájení stavby a do jejich úplného
odstranění nebudou převzaty, samozřejmě ani
uhrazeny. Musím přiznat, že takovouto nekvalitní práci jsem za tři roky ve funkci ještě nezažil
a jsem velmi rozezlen, slušně řečeno... A jako
Vrahovičák dvojnásob,“ potvrdil Jiří Rozehnal.
Rekonstrukce Vrahovické ulice se tak minimálně o dalšího půl roku protáhne, s tím
i dopravní komplikace v Prostějově. Hlavně
že ve výběrovém řízení na rekonstrukci byla
vybrána nejlevnější firma...
(mik)
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z rukou, narazil do obrubníku a spadl na komunikaci. Při pádu se naštěstí nezranil, ale vzápětí se ukázalo, co
zřejmě mohlo ovlivnit jeho soustředění a koordinaci jízdy. Dechovou
zkouškou se ukázalo, že před jízdou
se starší řidič notně posílil, protože nadýchal 2,47 promile alkoholu
v dechu,“ konstatovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Hmotná škoda byla vyčíslena na
1 000 korun. „Havárku šetříme jako
přestupek podle zákona o provozu
na pozemních komunikacích,“ dodala mluvčí krajské policie. (mik)
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PROSTĚJOV Koloběžkáři jsou
pro ostatní účastníky silničního provozu hodně nebezpeční,
o čemž už byla napsána spousta
řádků. A když je řidič elektrokoloběžky ještě k tomu „pod obraz“,
pak je riziko na spadnutí. Při nehodě, která se stala v Určické ulici
v Prostějově, však osmapadesátiletý muž vytrestal naštěstí jen sebe.
V neděli 26. září krátce před polednem jel osmapadesátiletý muž na
elektrokoloběžce po ulici Určická
v Prostějově směrem k Určicím.
Ale nedojel. „V jeden okamžik se
mu kontrola nad strojem vymkla
(QVQ2QNKEKGè4

z pohledu návštěvnosti, tak i srpnového počasí. Letos byla návštěvnost
oproti roku 2018 pouze třetinová, což
je hrozné,“ smutní Vladimír Průša, jednatel Domovní správy, která provozuje
obě prostějovská koupaliště.
Jaké jsou hlavní důvody v tak tristní
návštěvnosti? „Jednoznačně povinnost prokazování bezinfekčnosti a v neposlední řadě i počasí v srpnu, kdy jsme
poprvé v historii byli nuceni ukončit sezónu předčasně. Ve Vrahovicích byla situace lepší, protože koupaliště využívají
spíš lidé, kteří byli v té době naočkováni
a nemuseli se tedy testovat,“ míní Průša.
<FTQL&QOQXPÊURT¾XC2TQUV÷LQX
Pravdou ale je, a Večerník tuto situaci sledoval po celé republice, že
v jiných městech se na kontrolu potvrzení o bezinfekčnosti tolik nehledělo. A to nejen při vstupech na koupaliště, ale například ani při sportovních
utkáních, koncertech a dalších akcích.
V restauracích ani nemluvě... Ovšem
na prostějovských koupalištích velice
striktně pokladní nepustily dovnitř nikoho, kdo se neprokázal potřebnými
doklady. „Já vím, že někde se to nekontrolovalo nebo jen velice zběžně. Chci
říct, že si o nařízeních myslím svoje, ale
žijeme v právním státě, ne v anarchii,
alespoň doufám. Existovala a existuje
řada zařízení, do kterých vás rovněž
nepustí bez potvrzení. Kina, divadla,
sportovní utkání. Že někdo nedodr<FTQL&QOQXPÊURT¾XC2TQUV÷LQX
žuje tyto podmínky, je jeho zodpovědnost. My jsme tuto zodpovědnost měli
a byli jsme opravdu striktní,“ zhodnotil
situaci šéf Domovní správy.
navštívilo aquapark v Krasicích bezmá- Pak to šlo rok od roku dolů, nejprve kvůli koronaviru. Letošní sezóna byla Podle Vladimíra Průši půjde tedy
la sedmdesát tisíc lidí, což byl rekord. z důvodu špatného počasí, vloni a letos nejhorší za dobu trvání aquaparku jak letošní hospodářský výsledek obou
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Ještě před třemi lety si provozovatel
aquaparku lebedil nad historicky nejvyšší návštěvností a tím pochopitelně
i výší tržeb. „V roce 2018, kdy vrahovické koupaliště procházelo rekonstrukcí,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Tohle není dobré.
Když se v červnu po rozsáhlém
rozvolnění protikoronavirových
opatření otevřely brány obou
prostějovských koupališť, provozovatel si sliboval velkou návštěvnost a tím i vysoké tržby.
Počasí během června a července
tomuto předpokladu nahrávalo,
ovšem věc měla jeden velký háček. Na koupaliště nesměl vkročit nikdo, kdo by se neprokázal
potvrzením o bezinfekčnosti,
platným certifikátem o provedeném testu na covid-19 nebo
o prodělaném očkování. Tisíce
lidí tak letos od bran aquaparku v Krasicích i vrahovického
koupaliště odcházely zklamané.
Kvůli chybějícím potřebným potvrzením je pokladní dovnitř nepustily. To je hlavní důvod, proč
letošní hospodářský výsledek
prostějovských koupališť sklouzl
hluboko do červených čísel.

5SļCZLPVQBMJğģTFQSPQBEMZP TUBUJTDF
„Návštěvnost byla oproti roku 2018 jen třetinová,“
LPSVO
smutní šéf Domovní správy Vladimír Průša
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ospravedlnění pro střelbu do zvířat,
která se jinak sama nemohou adekvátně bránit!
Přesto si zkusme položit otázku, co
by mohlo jinak normálního člověka
dohnat až k tomu, aby vzal vzduchovku či jinou zbraň a začal pálit
do psů?
Pokud se nad touto otázkou zamyslíme, pak nás napadne snad jediná
varianta. Střelba se dá ospravedlnit
pouze v případě, že je sám člověk,
jeho rodina, případně jeho zvířata
v ohrožení, a přitom se nacházejí
na svém vlastním pozemku. Jenže
i v takovém krajním případě se dá
celá situace řešit v klidu. Pokud se
psi například dostanou na cizí zahradu, je vždy rychlejší schovat děti do
domu než se rychle shánět po pušce.
Když je pak hrozba neštěstí zažehnána, nastává čas vše důrazně probrat
s majitelem psa. Nikoliv zvíře, ale
právě jeho majitel je zodpovědný za
případné ohrožení a představuje tak
potenciální nebezpečí pro své okolí.

Jenže k podobné krajní situaci
v Mostkovicích prostě nedošlo.
A další argumenty typu, že psi
štěkají a tím ruší klid, snad nikdo
nemůže brát vážně. A to obzvláště
v případě domu stojícího na okraji
obce.
Takže po vší té snaze pochopit
motivy střelce nakonec stejně
skončíme u zbabělého duševního
mrzáka, jenž by si měl na vlastní
kůži vyzkoušet to, co připravuje
jiným…

S

jsem si otextoval. Vysílala jej hudební televize TV ÓČKO. Díky této
skladbě jsem se dostal i do ankety
Český Slavík Mattoni 2017, což byl
pro mě velký úspěch. Zúčastnil jsem
se tak i předávání Zlatého slavíka,
kde si Karel Gott odnášel svou poslední cenu za nejlepšího zpěváka
roku, v řadě dvaačtyřicátého. V roce
2012 jsem navštívil několik koncertů mého pěveckého idolu Karla
Gotta v rámci jeho turné. Byl to pro
mě velký zážitek a motivace dál na
sobě pracovat. V létě roku 2020 jsem
dostal oficiálně možnost od Karel
Gott Agency dál zpívat písně Karla
Gotta, jednoho z nejlepších zpěváků naší doby, a to s názvem Ondřej
Provazník – S písněmi Karla Gotta.
Mou prioritou se stala i pomoc potřebným a proto spolupracuji s Nadačním fondem Šťastná hvězda,
který pořádá charitativní akce, jichž
se pravidelně zúčastňuji.“
amozřejmě že mě zajímal aktuální stav kariéry „našeho“ Ondřeje
a tak jsem jej oslovil, protože k němu
nemám daleko ani co do vzdálenosti v kilometrech, ani co do lidských
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vztahů, jelikož jej znám od dětství.
Domnívám se, že si naši pozornost
zaslouží. Na přímý dotaz, co jeho
kariéra, mi řekl toto: „Co se týče novinek, tak aktuálně natáčím v prestižním studiu ORM své debutové album Rockový nebe. Na tomto albu
najdou posluchači písně z repertoáru
světových hvězd POP Music, ale i nikdy nevydané skladby z dílny ORM
s texty dnes již legendárního textaře
Pavla Vrby. A mimo jiné tedy jsem
dostal nominaci na Nejlepšího zpěváka v Českém slavíkovi 21.“
á osobně mám z Ondřeje radost.
Zkuste si někdy pustit a srovnat
Karla Gotta a pak Provazníka, rozdíl vážně nepoznáte. Pokud tedy
chcete hlasovat a podpořit někoho z okolí, je Ondra dobrou volbou. A jak se vlastně hlasuje? V anketě Český slavík 21 můžete hlasovat
od úterý 21. září od 10.21 hodin
do pátku 5. listopadu, 24.00 hodin.
Výsledky ankety budou vyhlášeny
v pátek 19. listopadu večer v Hudebním divadle Karlín v přímém
přenosu televize Nova. Předány budou zlatí, stříbrní a bronzoví slavíci
v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka,
Hudební skupina a Hip hop a Rap.
Dále budou oceněni vítězové kategorií Absolutní slavík, Objev roku
a Nejstreamovanější česká skladba
na internetu. Předána bude rovněž

cena Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls. Do tabulky ke
zveřejnění budou zařazeni všichni,
kteří v anketě získali minimálně
100 bodů. Hlasovat je možné prostřednictvím internetu na adrese
ceskyslavik.cz.
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vážnost a vztek místních občanů vyvolává úsměvy.
U zastávky na autobus byl poměrně krásně opraven
chodník a dělníci ho následně zasypali jemným
pískem, aby se vyplnily spáry. Jenže hned druhý
den ti samí lidé chodník znovu rozkopali! Co je to
za Absurdistán? Četl jsem nedávno ve Večerníku

vyjádření pana náměstka Rozehnala, že dle zákona
byla vybrána nejlevnější firma. A podle toho to taky
vypadá! Naprostí amatéři, kteří nedokáží opravit
silnici a chodníky. A kde zůstaly renomované firmy
jako Strabag, Skanska a podobné? Proč si investor
nevybral spíše kvalitu?
Jiří Peštuka, Prostějov
&KFHWRSUDYLGHOQÙÖNOLG
Radar je umístìn špatnì
Jestli má radar měřit rychlost v Brněnské ulici až za rondelem směrem k cen- Úklid biokoridoru Hloučela v rámci celonárodní akce Ukliďme Česko je nepobohulibá
úžasné, že se do ní vždy zapojí i mladí lidé, ktetru města,zepak
je to4špatně! Totobýt
zařízení
je umístěno
moc
kruhové
>>> pokračování
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množství
neníchybně
na pořadu
dne.myšlenka
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před prvnítakže
světovou
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které
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pří- vážný
náspřírody
dosud lhostejná.
nekontak-Vždy se pozastavuji nad množstvím metráků
a možná
i tun odpadků,
tito nadšenci během jediné soboty u Hloučely porychlost tak
nepřekračují.
Ale proč
tentokompletní
radar není rekonstrukce.
umístěn u hřbitova?
nechal postavit
továrník
František
padná
Při níPrátoval,“
reagovala
na dotazykteré
Večerníku
sbírají.
Přála bychkterá
si vidět
původce
toho odpadu, co je to za lidi, ptám se, to jsme
vě toto
je místo,
kdePo
šoféři
kašlouby
nase
„padesátku“
a z uvedené
Brněnské
Kovářík jako
rodinné
sídlo.
komuinvestor navíc
musel části
ohlížet
na Márya
Růžičková,
vlastní
polosi častovdělají
dráhu.požadavky
Vím, že občas
stojí u hřbitova vozidlo Ponistickémulice
převratu
němzávodní
fungoval
památkářů.
vinuopravdu
vily. taková čuňata? Asi ano. Já bych ale byla spíše pro to, aby si kompetentní
licie ČR s radarem, ale opravdu jen občas. Pokud by zde rychlost měřil staci- lidé z radnice prošli celý biokoridor alespoň jednou za čtrnáct dní a zjištěný nepomimo jiné svazácký klub. Po sametové Aktuálně v ní už řadu let působí Nad budoucností pozoruhodné prosonární radar, mohlo by to mít daleko větší preventivní účinky a mnohem víc řádek nechali uklidit ihned. Vždyť od čeho máme technické služby? Není přece
revoluci potrestaných
zase kavárna řidičů.
s čajovnou.
Narád,prostějovská
zabývající se umístění
pro- tějovské
památky
tak do jisté
míry zůmožné
aby u Hloučely
celoročně
vznikala skládka a přehlížela se. A pak ten binec
Byl bych
kdyby městofirma
ještě přehodnotilo
podzim 2014
ji štáb
České televize
ordi- stávádvakrát
viset otazník.
Například
do roka (bez
urážky)zástupci
okázale uklízet.
Jana Navrátilová, Prostějov
radaru
v Brněnské
ulici. pro dejem vybavení do zubařských
Jiří Langer, Prostějov
potřeby natáčení seriálu Četníci z Lu- nací. „Nájemce pro vilu zatím máme města Prostějova se již v minulosti
hačovic proměnil v prvorepublikový a jsme za něj rádi. Větší1½GKHUQÅGYDGQ\Y3URVWÈMRYÈ
investice do nechali slyšet, že o jejím odkupu neuprogram,
množství
atraktivních
stánků a skvěs
manželem,
kteří
přijeli
až
z
Benešova
u
Prahy.
Chtěla
bych
tímto
stručným
dopisem
pochválit
nevěstinec.
oprav zatím nezvažujeme, kdyby stá- važují, neboť pro pořádání kulturních
lý pan Obr, v jehož historickém kočáře jsme se
po oba víkendové
dny „bylo naše“
všemdostačující
vedení
hlavně zástupce
Kulturního
klu- Náměstí
Její současný
stavměsta
se přiapohledu
zven- vající
pronajímatel
něco potřeboval,
a společenských
akcíajsou
všichni možnost svézt. Nádherné dva dny
tammu
bylo
velice prostory
dobře! Tak
krásné hody
prý čiměli
bu Duha
za skvěle připravené
slavnosčí jeví jako
dosti neutěšený.
Dlužno Hanácké
určitě nám
dá vědětnám
a my
vyjdeNárodního
domu
SpoleAnna Otčenášková, Prostějov
ti. Záměrně jsem pozvala na návštěvu sestřenici nemají v Čechách ani náhodou. Perfektní kulturní v Prostějově!
říci, že již sám provoz budovy musí me vstříc. Ani prodej v tuto chvíli čenského centra.
(mls)

To mi prosím řekněte nebo napište, jakým způsobem Olomoucký kraj nebo město vybíraly stavební
firmu, která provádí rekonstrukci Vrahovické ulice?
Tři měsíce poté, co měla skončit první etapa, tak firma ještě opravuje nedodělky, které dodnes nestihla. A to všechno způsobem, který i přes veškerou
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píše se zaměřme na to, že mezi
zpěváky bude o vaši přízeň soutěžit i jeden borec z prostějovského
regionu, který se sice narodil v Praze,
ale většinu svého života od dětství
prožil v našem městě. Koneckonců
rozhovor s ním vyšel i ve Večerníku.
Jmenuje se Ondřej Provazník.
Sám o sobě říká na oficiálním webu
toto: „Narodil jsem se 9. 5. 1996
v Praze, ale celé dětství jsem prožil v Prostějově. Studoval jsem na
konzervatoři Evangelické akademie
v Olomouci. Studium hry na tubu
u profesora Rudolfa Berana jsem
ukončil po dvou letech, protože
jsem se chtěl věnovat jen studiu zpěvu, kam jsem nebyl přijat z důvodu
hlasové mutace. Následně jsem vystudoval SOŠ v Prostějově. Během
studia jsem se ale dál intenzivně věnoval zpěvu a měl jsem i možnost
zazpívat si na akci Miss Olomouckého kraje, kde jsem byl ke spolupráci
osloven choreografem a tanečníkem
J. K. Sanchezem, se kterým jsem
spolupracoval dva roky. Díky této
spolupráci jsem natočil svůj debutový televizní klip Ranní svit, který
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Po letech se vrací kdysi populární anketa o nejlepšího zpěváka, zpěvačku a kapelu, která se dříve jmenovala Zlatý, dnes
Český slavík. Ponechme stranou spravedlnost této ankety
i to, kdo tuto anketu obnovuje, a pojďme to všechno raději
brát jako zábavu.

ÈESKÉHO SLAVÍKA?

BUDE MÍT PROSTÌJOV

Celou řadu odsuzujících reakcí
zcela pochopitelně sklidil nedávný
článek ve Večerníku o neznámém
střelci, který si v Mostkovicích na
mušku své vzduchovky vzal dvojici
krásných bílých švýcarských ovčáků. Drtivá většina lidí v souvislosti
s ním hovoří jako o vyšinutém sadistovi, na němž samém by se měly
vyzkoušet účinky diabolek vystřelených do příslušné sedací části těla.
Takovým reakcím se nelze vůbec
divit. Ostatně jen těžko se najde

Do psů střílí jen zbabělci

Chátrající
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přidávejte si skořici do čaje. Její hřejivé
účinky se ale neztratí ani v jablečném
štrůdlu nebo jiném pečivu.
Hřebíček prokrvuje končetiny, má
protizánětlivé vlastnosti a dezinfikuje
sliznici. Protože prokrvuje končetiny,
je tak oblíbenou součástí horkých nápojů, kterými se zahřejeme na vánočních trzích. Svařené víno, punč nebo
čaj si přece bez hřebíčku neumíme
představit.
Udělejte si na podzim také zásobu badyánu. Koření ve tvaru hvězdičky podporuje imunitu a posiluje organismus,
prohřívá hlavně oblast břicha. Badyán
navíc podporuje spánek a pomáhá při
křečích a trávení. Pepř vás zahřeje od
špičky nosu po konečky prstů. Zrychluje metabolismus a zvyšuje produkci
tepla v těle. Zvlášť v chladných měsících
si proto nezapomeňte každý oběd trochu opepřit. Špetku si přidejte i do čaje
– zahřeje a uvolní rýmu. Škála koření,
které prohřívá, je opravdu široká.
Vedle již uvedeného k nastalému období patří česnek, křen, chilli, anýz,
kurkuma, lékořice nebo vanilka.

21100121176
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Koření, které vás zahřeje

Na podzim i v zimě je důležité
zahřívat se nejen pod dekou, ale
i vnitřně. Naše orgány, hlavně ledviny a močový měchýř, jsou obzvlášť
náchylné na zimu a musíme jim tak
věnovat zvláštní péči. Nechte se inspirovat tímto krátkým manuálem
na koření, které vás v sychravém
podzimu udrží v teple.
Zázvoru se přezdívá všelék. A ne nadarmo. Kromě toho, že pomáhá při
léčbě chřipky, funguje zázvor i jako
prevence proti nepříjemnému nachlazení. Působí tedy jako přirozený
antioxidant. Jeho pálivá chuť aktivuje
srdečně-cévní systém a prohřívá orV rámciTakže
exkluzivního
ganismus.
i v chladném počasí
interview
„budete
v teple a neprochladnete“. Je
výborný čerstvý i sušený.
Skořice
zlepšuje krevní oběh, má
Petr KOZÁK
antiseptické
vlastnosti, pomáhá při
a Micha KADLEC
trávení. V chladném podzimu navíc
napomáhá utužit vaše zdraví. Špetka
každý den posílí imunitu a ochrání vás
před nemocemi. Dokáže prohřát organismus jako málokteré koření. Jestli
v zimě trpíte na studené ruce a nohy,

Pro mnohé z nás je podzim a počasí
s ním spojené asi jedno z nejhorších
období v roce. Důvodem je, že je spojeno s celou řadou problémů, které
mohou být fyzické a někdy i psychické. Podzimních nemocí se ale můžete
snadno vyvarovat, stačí jen o své tělo
dostatečně pečovat. Podívejte se nyní
na několik našich tipů, se kterými toto
období zaručeně zvládnete.
Na změnu počasí, které je na podzim tak
nevyzpytatelné, se můžete připravit postupným otužováním, které vašemu tělu
pomůže v několika ohledech. Zkuste si
ráno dát rychlou studenou sprchu a vaše
tělo se skvěle otuží. Mnohem rychleji si
zvyknete na studené počasí a váš organismus bude posílený i vůči nemocem.
Párkrát do měsíce můžete navíc navštívit
saunu, a to jak klasické finské sauny, tak
moderní infrasauny. Oba tyto postupy
jsou pro otužování vašeho těla a pro zvládnutí podzimu jasnou volbou.
Na podzim dostávají hodně zabrat i vnitřní orgány. Jedná se jak o plíce, ale také
o tlusté střevo. Je proto správnou volbou
přizpůsobit právě těmto orgánům svou
stravu. Do svého jídelníčku byste měli
zařadit lehce stravitelné bílkoviny, zdravé
sacharidy, hlavně pak dostatek minerálů.
Vhodné je také do jídelníčku zařadit mořské ryby, které by se v něm měly objevit
alespoň jednou do týdne. Vše doplňte
zeleninou a jako dezert použijte čerstvé
ovoce.
Imunitní systém potřebuje dostatečný přísun antioxidantů, především vitaminů E
a C. Nezapomeňte konzumovat alespoň
500 g sezonní čerstvé zeleniny a ovoce
denně, které vám přísun vitaminů a antioxidantů pokryjí. Skvěle vám v tomto
ohledu poslouží například citrony, cibule,
česnek či kysané zelí. Také výtažky z hlívy
ústřičné, které můžete najít v některých
doplňcích stravy, jsou výborným pomocníkem v chladném období.
V podzimním období hodně trpí i naše
pokožka. Abychom ji ochránili před chladným počasím, neměli bychom samozřejmě zapomínat na hydratační krémy. Vaše
kůže také ocení dostatek zinku a vitaminy
A, B2, B3, B6, B7, C, D a E. Zkusit můžete
i potravinové doplňky určené přímo pro
výživu kůže. Zabráníte tím zbytečnému
popraskání a vysušování pokožky.
Lidské tělo potřebuje také dostatečný
pohyb. Důležití je hýbat se i na podzim.
Čerstvý vzduch má blahodárný vliv na náš
organismus. Sportování navíc zlepšuje náladu. Při pohybu se totiž vyplavují endorfiny přezdívané hormony štěstí, které navozují dobrou náladu. Navíc je pravidelný
pohyb účinným bojovníkem i proti únavě,
která nás na podzim také občas trápí. Pokud nestíháte například chodit běhat nebo
vám počasí příliš nepřeje, vyměňte jízdu
autem za kolo či podzimní procházku.
V neposlední řadě byste však neměli zapomínat na kvalitní odpočinek a spánek,
který vaše tělo posílí ze všeho nejvíce.

Jak ve zdraví přežít

35267Ě-296.2

Je tady podzim a ten pomalu přináší dost ponuré a sychravé počasí. S ním je spojená i oslabená imunita a následná větší náchylnost k nemocem. V tomto období tak spoustu z nás skolí
chřipka či jiná onemocnění právě kvůli oslabené imunitě. Je důležité se na tento čas, který je
pro náš organismus obrovskou zátěží, dostatečně připravit. Jakých zásad se držet, na dostatek
jakých vitamínů se soustředit a na co určitě nezapomenout? To se dočtete v dnešním vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku hned na třech tematických stranách věnované zdraví.
Texty připravila: Eva Reiterová

téma večerníku
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dvou koalic pěti stran... Já si teď opravdu netroufám něco předjímat.“
yy Co váš koaliční partner, některé
průzkumy posílají ČSSD ze sněmovny...
„Jako dlouholetému členovi sociální
demokracie je mi to líto. A je to škoda.
Přestože je ČSSD naším konkurentem,
osm let to byl i náš koaliční partner. Pořád věřím, že se do Parlamentu ČR tato
tradiční strana dostane, podle mého názoru obdrží těsně nad pět procent hlasů.
Na co to bude stačit, se teprve uvidí.“
yy Jak se díváte na šance menších stran nebo úplných nováčků.
Máme tím na mysli třeba Trikolóru nebo Přísahu.
„Několikrát jsem se setkal s Václavem
Klausem mladším
a dodnes nevím
pravý důvod, proč
z Trikolóry odešel.
Podle mého názoru je to ale škoda.
Měl sice poměrně
radikální názory,
ale v politice své
místo měl. Co se
týká Přísahy, je to
hnutí založené bývalými policisty.
Když jsem sledoval
televizní Debatu,
některá jejich vystoupení mi nepřipadala příliš kompetentní. Já je nechci kritizovat, jsou v politice nováčci. Ale veřejnost si o nich
určitě udělá obrázek sama.“
yy Pojďme do vašeho soukromí. Jak
jste na tom zdravotně? V posledních
letech jste měl problémy se žaludkem...
„Jakž takž se cítím dobře. V dubnu příštího roku mi bude šedesát let, což není
až tak žádný věk. (směje se) Poté, co mi
praskl žaludeční vřed, jsem prodělal náročnou ‚opravu´ žaludku a následně měl
i nějaké problémy se srdcem. V tomto
případě mi dělali náročnou operaci,

„Máme zkušenosti z přechozích dvou
voleb na komunální a krajské úrovni. Přestože jsme v mnoha městech
a krajích drtivě vyhráli, ocitli jsme se
nakonec v opozici. Já nebrečím, to je
současná politická realita. Vyhrát volby
ještě neznamená sestavovat vládu. Nicméně v parlamentní politice je to přece
jen trošku jinak než na krajské či komunální úrovni. Na celostátní úrovni je
to do určité míry v rukách prezidenta
republiky, který pověřuje vítěze voleb
k minimálně jednomu pokusu k sestavení vlády. A já říkám vždycky, že zajíci
se počítají až po honu...“
yy Cítíte také náladu, že všichni
„jedou“ v linii proti Andreji Babišovi? Kvůli tomu také několik
parlamentních stran vytvořilo
koalice, aby se spojily proti hnutí
ANO 2011. Co vy na to?
„Co se týká oněch koalic, je to podle
mého názoru obrovský podvod na
voliče. Souhlasím s tím, že obě koalice jsou evidentně postavené ryze na
osobní nenávisti vůči Andreji Babišovi
a hnutí ANO. Opozici štve, že vláda
byla úspěšná. A novináři mohou stokrát psát, že výsledky nejsou. Ony jsou,
jen je člověk musí chtít vidět. Jsme
pátou nejméně zadluženou zemí v Evropě vůči HDP, přičemž jsme stovky
miliard korun vyplatili lidem, podnikatelům, živnostníkům a dalším v době
covidu. To hovoří za vše.“
yyVidíte tedy vy sám reálnou šanci
na to, že ANO 2011 sestaví po volbách vládnoucí koalici?
„Bude to velmi těžké. Mluvím s lidmi
z celého politického spektra a z těchto
hovorů vyplývá, že bude hodně složité
vyjednat a sestavit fungující vládu. Obzvláště když se do sněmovny dostanou
i ty zmíněné slepence pěti stran, které
opravdu nespojuje nic jiného než heslo
antiBabiš. Neuvědomují si ale, že po
zvolení je potřeba začít makat. Takže
uvidíme, nechme se překvapit.“
yy Dokázal byste si vy osobně
představit vládní koalici ANO, SPD
a KSČM? Nebo byste raději spoléhali na důvěru pro menšinovou
vládu?
„Až budou povolební čísla na stole, pak
můžeme spekulovat o jednotlivých variantách. Může vzniknout i koalice těch

yy Máte ještě kromě malování i jiné
koníčky?
„Tím největším je pěstování bonsaí,
avšak přiznám se, že na ně momentálně nemám moc času. Sem tam si
zabrnkám na kytaru, ale není to žádná
sláva.“ (usměje se)
yy Máte radost z něčeho, co jste
v poslední době pro Olomoucký
kraj a potažmo pro Prostějov udělal?
„Vždycky když přijíždím zpátky do
Prostějova, mám dobrý pocit z věcí,
na kterých jsem měl nějaký podíl
a které jsem pomáhal prosadit. Například kruhové křižovatky. To je rarita,
kolik se jich povedlo a v jaké rychlosti.
Další věc je otázka bydlení, kdy jsme

kdy vám elektrody zavedené do třísla
projedou až k srdci. Povedlo se, problémy tohoto druhu odezněly. Dnes mě
snad nejvíce trápí, když dlouho řídím
auto, že mě bolí noha. Pravidelně užívám různé léky a denně si dávám dvě
nebo tři deci červeného vína. Samozřejmě až večer. Celkově se mám fajn a jsem
celkem v pohodě.“
yy Jak se vám jinak daří?
„Jsem spokojený. Nejvíce ve chvíli, kdy
si v Prostějově mohu sednout na zahrádce, dát si deci červeného vína a jít
chvíli malovat. Letos jsem skoro nebyl
na golfu, což mě mrzí. Na dovolené
jsme byli u kamaráda v Chorvatsku,
kde však golf nehrají. Nahradili jsme
tak vše kolem, s partnerkou jsme na
něm projeli hodně kilometrů. Co se
týče koníčků, tak přemýšlím o další výstavě svých obrazů.“
yy Je o vás známo, že malujete rád
a o vaše díla je obrovský zájem. Těší
vás to?
„Maluji už od dětství. Chodil jsem od
první třídy na základní uměleckou školu
vDemelověulicikpanuprofesoruVálovi.
Zkoušel jsem všechny možné techniky
malování jako olej, akvarel, linoryt,
suchou jehlu, a dokonce i dělat něco

tvorbu zájem. V nejbližší době plánuji
výstavy v Praze i Bratislavě. Budou to
výstavy prodejní ve prospěch školského
zařízení Jistota v Prostějově, kterou vede
paní ředitelka Marie Turková.“
yy Proč jste se rozhodl podporovat
právě tuto školu? Už jste jí věnoval
bezmála tři miliony korun z výtěžků
prodeje vašich obrazů...
„To byla moje volba. Když můj kamarád galerista z Prahy přišel s myšlenkou
udělat prodejní výstavu v hlavním městě, napadlo mě to jako první. Ostatně
škola Jistota pořádá tradičně před Vánoci vlastní aukci obrazů a já jsem jí pár
kousků vždy věnoval. Společně s Andrejem Babišem jsem před minulými
volbami tuto školu navštívil a ředitelka
Marie Turková nás provázela celým
zařízením. Hlavním signálem pro mé
rozhodnutí podporovat tuto školu
byla návštěva vánoční besídky dětí této
školy v Městském divadle v Prostějově.
Když jsem viděl, jak tyto zdravotně postižené děti zpívají, tančí a hrají, nedal
jsem to. Prostě jsem brečel. To byl u mě
zásadní zlom. Rozhodl jsem se, že když
lidi za moje mazanice dají nějaké peníze, poskytnu je okamžitě této škole. Já
jsem si z toho nenechal ani korunu.“

v Prostějově jako radní umožnili
před lety lidem koupit domy a byty za
velmi příznivé ceny. A dnes vidíte, jak
jsou tyto domy nádherně opraveny,
město je krásné.“
yy A máte ještě nějakou výzvu, co je
potřeba v Prostějově zařídit?
„V první řadě především dokončit severní obchvat. Prostějov má skvělou
polohu přímo u dálnice, takže je parádním městem pro podnikání i život sám.
Vůbec největším problémem je doprava. Na té je potřeba pořádně zamakat,
ale je to neustálý běh na dlouhou trať.“
yy Už jsme zmiňovali, že jste rezignoval na funkci místopředsedy ANO
2011. Jak tedy vidíte svoji pozici
v hnutí pro nejbližší budoucnost?
„Na tuto otázku nemám jasnou odpověď. Na jaře letošního roku nemohlo
mít hnutí ANO 2011 kvůli covidu celostátní sněm, takže vedení prodloužilo
mandáty mým kolegům v předsednictvu a ve výborech. Jakmile se uspořádá
celostátní sněm, bude se určitě vedení
měnit. Odešel jsem nejen já, ale i pan
Vokřál. A jestli se mě ptáte, zda mám
i teď ambici kandidovat na nějakou
funkci ve vedení našeho hnutí, tak v tuto
chvíli opravdu nevím.“

yy Jaký je vůbec váš aktuální vztah
s Andrejem Babišem, a to ať už pracovní, či osobní...
„Pro pana Babiše pracuji už od roku
2000. Ať už to bylo patnáct roků v Agrofertu, nebo posledních šest let v politice. O mně je všeobecně známo, že
když Andrej Babiš před lety vstupoval
do politiky, tak jsem ho přesvědčoval,
ať to nedělá. Neposlechl mě, nedal si
poradit. Pak mě požádal, abych mu
pomohl s vytvořením nového hnutí, přitom já jsem byl v tu dobu ještě
členem sociální demokracie. Takže
pro mě to bylo velice těžké po všech
stránkách. Tenkrát jsem situaci konzultoval se svým velkým kamarádem
a tehdejším primátorem Mirkem
Pišťákem. Můj odchod z ČSSD po
dvaceti letech nebyl pro mě tedy vůbec jednoduchý, ale cítil jsem loajalitu
vůči šéfovi, takže se musel stát. A vidíte, jak to dopadlo... Já toho však nelituji, protože jsem měl postupem času
možnost podílet se na řízení státu. Na
druhou stranu kdybych do vysoké politiky nešel, mohl jsem zůstat v Agrofertu a měl bych svým způsobem klid.
(pousměje se) Jenže dneska je Agrofert
považován za sprosté slovo. Já jsem na
to ale hrdý, že jsem v této společnosti
mohl pracovat.“
yy Neodpověděl jste ale na otázku,
jaký je váš aktuální vztah s premiérem...
„Andrej Babiš je pořád stejný, přestože
se ho média snaží naštvat a také nás
dva rozeštvat. Sem tam si mezi čtyřma
očima řekneme pár věcí a on si buď
nechá poradit, nebo nedá. Většinou
však nedá. (usměje se) Na druhé straně
mně neradí, ale úkoluje. Nedávno mi
například volal, že ještě před volbami
musíme stihnout zmrazit platy politiků. Druhý den to předložil ke schválení
vládě a ta na to kývla. Já jsem k tomu
sehnal potřebné podpisy poslanců
a schůze sněmovny k tomuto tématu
bude 5. října. Tedy ještě před volbami.“
yy Často se v kuloárech říká, že hnutí ANO 2011 stojí a padá jen s osobou Andreje Babiše. Platí to ještě?
„Těžko říct... Andrej Babiš toto

Dneska je
Agrofert
sprosté slovo
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zhlínynebodřeva.Hodnějsemsezastavil
u enkaustiky, což je malba voskem.
V současné době jsem přešel k technice
malby akrylovými barvami na plátně.
Tato technika je podstatně rychlejší
a méně náročnější. Měl jsem už několik
výstav tady v Prostějově, Olomouci, Jihlavě a na zámku v Brodku u Prostějova.
Je to zvláštní, ale v současné době maluji
jako pes! Jen za poslední víkend jsem
namaloval tři obrazy. Jsou to abstraktní
věci. Naposledy jsem namaloval obraz,
který se jmenuje Blázinec. Ten jsem tvořil v noci, kdy jsem prostě jen tak dostal
chuť. Začal jsem o půl dvanácté a o půl
druhé bylo hotovo. (úsměv) Mě malování prostě naplňuje a jsem rád, že je o moji
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yy Jak vůbec vidíte
celkové šance hnutí
ANO v blížících se parlamentních volbách?
„Věřím tomu, že lidé ve volbách ocení
konkrétní výsledky vlády v uplynulých
čtyřech letech a vyhrajeme. Procentuální volební zisk ale tipovat nechci.“
yy Je pravda, že ANO 2011 je favoritem voleb. Ovšem otázkou je, zda
se vám podaří sestavit vládu. Jak vy
osobně vidíte možnou povolební
situaci?

Vyhrát volby ještě
neznamená
sestavovat vládu

4. října 2021

yy V roce 2018 jste byl v Prostějově
zvolen zastupitelem, ale z časových
důvodů jste se mandátu vzdal. Bylo
to dobré rozhodnutí?
„Bylo to trošku jinak. Původně jsem
v komunálních volbách v Prostějově
vůbec kandidovat nechtěl. V předešlém volebním období jsem byl totiž
neustále v Praze a na jednání zastupitelstva jsem nechodil. Nebo velmi
málo, za což jsem byl právem kritizován. A novináři o mně psali, že na to
kašlu, což měli pravdu. Přesto jsem
kandidaturu přijal na spodním místě
kandidátní listiny ANO, abych hnutí
pomohl získat hlasy. Dopředu jsem
ale říkal, že nechci být zvolen. Nakonec se tak díky preferenčním hlasům
stalo, ovšem vzápětí jsem se mandátu
vzdal. Voličům jsem se za to omluvil.“
yy Počítáte s tím, že se do komunální politiky ještě někdy vrátíte, nebo
toho budete mít po té celostátní už
dost?
„Víte jak se to říká, nikdy neříkej nikdy!
Ale fakt jsem o tomto zatím ještě nepřemýšlel.“
yyZávěrem se pojďme trochu zasnít, jak byste si představoval ideálně
prožitý den?
„Ten jsem prožil už několikrát, většinou tady doma v Prostějově. Když
o víkendu ráno vstanu, dám vařit
polévku a připravím snídani ženě či
jejímu synovi. Žena je v posteli, já jí
donesu čaj. Na oběd pak přijde rodina, moji synové s partnerkami a dětmi
a sejdeme se u velkého stolu všichni.
Celkem je nás jedenáct. Tak to je pro
mě ideální den!“

Vím, jaký
je můj
ideální den

hnutí vymyslel a založil, ze začátku
ho také financoval půjčkou, která se
dodnes splácí. Na druhé straně během
těch let vyrostli v hnutí ANO na komunální i krajské úrovni další šikovní
a mladí politici. Takže kdyby se šéf na
to všechno čistě teoreticky teď vykašlal, hnutí pokračuje dál. Je ale otázka,
s jakými výsledky. Pan Babiš je totiž
lídr, který strhává davy lidí k podpoře.
Ale jak říkám, ANO 2011 má ve svém
středu spoustu dalších politiků, ze kterých by se mohli stát noví lídři.“
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rozhovor 2. díl

yy Zemědělci a potravináři jsou stále pod palbou médií – někdy kvůli
dvojí kvalitě potravin, jindy řeší novináři používání hnojiv nebo špatné
zacházení se zvířaty…
„Nesmíme věřit všemu, co čteme nebo vidíme v médiích.

2.
díl

yy V první části rozhovoru jsme
probrali minulost a všechny vaše
mediální kauzy. Pojďme tedy do
současnosti. Rozhodl jste se i po
všech těch výše uvedených kauzách
opět kandidovat do Parlamentu ČR.
Jak těžký to byl krok?
„Poměrně dost. Bude mi šedesát let
a v životě jsem toho prožil fakt hodně.
Mám skvělou partnerku a dva skvělé
syny. Nad kandidaturou jsem tak hodně váhal, říkal jsem si, jestli mi stojí za
to nechat do sebe pořád ‚kopat´. Jestli
by nebylo lepší vrátit se k nějaké ‚normální´ práci do zemědělství nebo se
věnovat už jen svým zálibám, například
malování, chataření a houbaření. Pak
jsem si ale po nějaké debatě s kolegy
ve sněmovně a zemědělci uvědomil, že
přesně o to mnohým jde, aby mě donutili rezignovat a stáhnout se z politiky.
Moje rodina samozřejmě chtěla, abych
skončil, protože všechny ty ‚kauzy´
negativně působí i na ni. Já jsem se ale
rozhodl, že to prostě ještě zkusím. Ať
o mém působení ve vrcholné politice
rozhodnou sami lidé ve volbách.“
yy Pokud by vám voliči nedali potřebný počet hlasů k obhajobě poslaneckého mandátu, bylo by to pro
vás jakousi sebereflexí stáhnout se
z veřejného života?
„Určitě! To se klidně může stát. Já chci
bojovat, ale pokud lidé rozhodnou, že
se už do Parlamentu ČR nepodívám,
tak to budu s pokorou respektovat. Můj
život politikou rozhodně nekončí.“
yy Na kandidátce ANO 2011 se po
čtyřech letech vracíte bojovat o přízeň voličů v Olomouckém kraji. Jak
se zrodil váš návrat?
„Když jsme se po sněmu hnutí ANO
2011 v Jihlavě dohodli, že za kraj Vysočina už kandidovat nebudu, jel jsem autem domů a přemýšlel, že v politice fakt
skončím a začnu se věnovat něčemu
jinému. Ale takto jsem uvažoval jen do
momentu, než mě oslovili spolustraníci z Olomouckého kraje, abych se vrátil
zpátky domů. Jako vůbec první to byl
Laďa Okleštěk. Jsem za to rád a vážím si
toho. Bavil jsem se o tom i s Andrejem
Babišem a moje rozhodnutí kandidovat v Olomouckém kraji respektoval.“
yy Jak se na vaši kandidátku tvářili
sami členové hnutí?
„Krajské vedení ANO 2011 oslovilo členy všech pěti oblastí v kraji a požádalo

Petr KOZÁK
a Micha KADLEC

pro Večerník

V rámci exkluzivního
interview

Faltýnek
se vrací

je o vyjádření, zda mají něco proti mé
kandidatuře. Sedmdesát procent členů
odpovědělo, že proti tomu nic nemají.
To mě po zkušenosti z Vysočiny hodně
potěšilo.“
yy Nejste ale lídrem kandidátky, tím
je bývalý hejtman Ladislav Okleštěk. Nemrzí vás to?
„Vůbec ne. Celých osm let jsem se v politice hodně angažoval, teď jsem se rozhodl věnovat více zemědělství. Navštívil jsem v posledních týdnech hodně
akcí, hodů či dožínek v Olomouckém
kraji nebo zemědělských seminářů,
naposledy třeba v Příkazech. Při snaze
znovu působit v Olomouckém kraji se
tedy snažím soustředit spíše na odbornost a naprosto respektuji Láďu Oklešťka. Před rokem drtivě vyhrál krajské
volby, ale bohužel se mu nepodařilo
sestavit koalici. O to víc si vážím toho,
že mě kolegové schválili na kandidátní
listinu v čele právě s Ladislavem Oklešťkem. Dovolím si říct, že jsme velcí
kamarádi a žádná rivalita o post lídra
nehrozí.“
yy Budete tedy na kandidátní listině
hodně silná dvojka, což se ostatním
stranám třeba nedaří. Nezdá se vám,
že politice chybí silné osobnosti?
„Chybí, a to doslova v každé straně. Kdo by taky lezl do politiky, že?“
(ušklíbne se)
yy Byl vůbec mezi členy hnutí ANO
v Olomouckém kraji zájem dostat
se na kandidátku do parlamentních
voleb?
„Určitě ano. My jsme vlastně v právě končícím volebním období měli
v Olomouckém kraji čtyři poslance.
Byl to Láďa Okleštěk, Milan Feranec,
Petr Vrána a Adam Kalous. A přestože
je situace ve společnosti vyhrocená,
o politiku stále zájem je. Je ale pravda,
že menší zájem o kandidaturu je mezi
podnikateli, kteří například po neustálých útocích na premiéra Babiše nechtějí vstupovat do veřejného života.“
yy Co vy osobně chcete přinést
v následujících čtyřech letech lidem
v Olomouckém kraji?
„U nás je to velice jednoduché. My
chceme pokračovat v tom, co jsme
dělali během uplynulých osmi let. Žijeme samozřejmě v době koronavirové pandemie, před kterou se snižoval
státní dluh a naproti tomu jsme zvyšovali důchody, platy učitelům, lékařům
a dalším. Na první pohled to zní až
neuvěřitelně, že to snad ani nejde, ale
ušetřili jsme na spoustě jiných výdajů
a hospodařili velice efektivně. Tím
nám tyto kroky byly umožněny. Pak
ale bohužel přišel covid, který do hospodaření státu zasekl velkou sekeru.
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‚bez hospodáře i dobytek pláče‘. A naučil jsem se, že i ty nejvážnější problémy je nejlepší řešit zdravým
selským rozumem.“
yy Jaký je nejvážnější
nebo největší problém českého zemědělství?
„Pokud to mám říct jednoduše, tak nejsou lidi.
Všichni ale víme, že se
to netýká jen zemědělství, ale celého našeho
hospodářství. Vytrácí
se fortel lidí, kteří byli
dříve zvyklí pracovat
rukama. Dnešní senioři ještě ty mozoly z dřiny na polích pamatují. Ale
současná mladá generace už
jen nevěřícně a s pobavením poslouchá vyprávění svých dědečků
a babiček, jak coby děti vstávali do
školy o hodinu dříve, aby poklidili
zvířata.“
yy Co se s tím dá dělat?
„Mladou generaci už pracovat na poli
nenaučíme, to bychom šli hlavou proti
zdi. Právě tady je třeba použít zdravý
selský rozum, v tomto případě evropské
dotace. Ty malým farmářům, větším
statkářům i velkým zemědělským družstvům pomůžou zmodernizovat jejich
vybavení, které v mnoha případech
nahradí lidskou práci. A umožní jim nakoupit opravdu moderní stroje, jež vrátí
zemědělství ztracenou prestiž a přilákají
novou krev. V nastupující generaci je
hodně mladých lidí zajímajících se o přírodu. Když právě jim nabídneme místo
vysloužilých traktorů moderní stroje,
možná se pro některé z nich stane zemědělství trochu víc sexy.“
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Novináři si vždycky vyberou
jeden případ a z něj udělají
velkou kauzu. Ve skutečnosti
ale patří české zemědělství
k nejkvalitnějším na světě.“
yy To zní jako sebechvála
člověka, který má zemědělství v parlamentu osm
let na starost.
„Není to žádný výmysl, ale
skutečnost! V červnu vyšel
aktuální žebříček, který se
nedělá v Česku, ale v zahraničí, takže je objektivní.
Tento průzkum hodnotí
například dostupnost, kvalitu a bezpečnost potravin,
ale i stav přírodních zdrojů,
používání pesticidů nebo
zdraví hospodářských zvířat.
A v tomto takzvaném Indexu
globální potravinové bezpečnosti se vloni Česká republika
umístila na vynikajícím pátém
místě hned za Finskem, Irskem,
Nizozemskem a Rakouskem.
A například Německo, které
nám v souvislosti s kvalitou potravin dávají některá média za vzor,
je až na třináctém místě. A za námi
skončila i Velká Británie, Kanada
nebo USA. Což je myslím jasná
odpověď na všechny výkřiky. A zároveň povzbuzení pro všechny, kteří
se u nás zemědělstvím zabývají, že to
nedělají špatně, právě naopak.
A za to patří všem zemědělPolitik Jaroslav Faltýnek holduje
cům a potravinářům velký
KJWFD÷CT¾FXG\OGFQTWM[GNGM
dík.“
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yy Když u zemědělství chvíli zůstaneme, jak jste se vlastně k němu
dostal?
„Vyrůstal jsem v Prostějově, ale jako
kluk jsem pořád lítal někde
v lese nebo po polích. Myslím,
že právě v té době vznikl můj
vztah ke všemu živému, který
mě nakonec přivedl až na zemědělskou fakultu.“
yy Pak jste v oboru pracoval
dlouhá léta. Co vám to dalo?
„Zkušenosti, kterými se řídím
celý život. Třeba že ‚není každý
oráč, kdo se pluhu drží‘, nebo že

Srdcem
jsem pořád
zemědělec

Ale i tak podíl státního dluhu vůči
HDP je pořád nižší, než když jsme
v roce 2013 přebírali vládu! A to žádný covid nebyl… Hlavní úkol, který je
teď před námi, je udržet životní úroveň a postupně snižovat státní dluh.
Já osobně nemám v tuto chvíli žádné
ambice. Pokud budu zvolen, tak bych
se chtěl věnovat zemědělcům. Ale už
nikoliv z pozice výkonné, nýbrž parlamentní. A dál podporovat naše zemědělství tak, aby se Česká republika
pomalu vrátila k soběstačnosti v této
oblasti. Alespoň v základních komoditách. Chci také podporovat farmáře,
kteří se budou chovat zodpovědně
k půdě, okolní krajině a klimatu.“

PROSTĚJOV Zdejší rodák Jaroslav Faltýnek se už během tohoto víkendu dozví, zda jeho návrat na kandidátní listinu
v Olomouckém kraji ANO 2011 bude okořeněn volebním úspěchem. Nejzkušenější regionální i celostátní politik z Prostějova
nemá v posledních letech dobré zkušenosti s médii, Večerníku
ovšem poskytl velice otevřený a rozsáhlý rozhovor. Jeho první část jste mohli najít v minulém vydání, dnes „pravá ruka“ premiéra Andreje Babiše ve druhém dílu velice upřímně a bez servítků
popisuje další kauzy, které ho v poslední době pronásledovaly, zaobírá se volebními šancemi napříč spektrem a zároveň jsme se dozvěděli, proč věnoval své miliony z prodaných obrazů školskému zařízení Jistota, či zda se po čase hodlá vrátit do komunální politiky. Současný předseda
Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR také potvrzuje, že dodnes nezanevřel na zkušenosti ze své původní profese. „Začínal jsem v zemědělském družstvu Lešany jako
agronom. Jezdil jsem s traktorem, oral, a když bylo třeba, tak jsem i telil krávy. Moc dobře si uvědomuji, jak je práce zemědělců důležitá, obětavá a náročná,“ říká bez obalu Faltýnek.

Jaroslav Faltýnek bez zábran o kauzách,
podrazech v politice i svých zálibách
Dětský kolektiv je velmi důležitý pro správný vývoj dítěte. Kromě získání základních
sociálních a komunikačních návyků si děti
vzájemně pomáhají budovat imunitu proti
běžným infekčním nákazám. Proto s nástupem především do mateřských škol mnoho
dětí častěji trpí rýmou a kašlem.
„Pokud se jedná o počínající rýmu,
je vhodné nasadit přípravky ve formě
sprejů či kapek do nosu. Doporučuji
začít se sprejem z mořské soli, nejlépe
i s přídavkem mědi, který často zabrání propuknutí zánětu v nosní dutině
a vyplaví nečistoty. Dojde-li k zabarvení hlenu a ucpávání nosu, pak jsou na
řadě volně prodejné léčivé přípravky,
které také snižují otok sliznice a uvolňují dýchání. Škrábání v krku může
vyřešit včasné podání sirupu, u větších
dětí je možná aplikace spreje nebo oblíbených cucacích pastilek. V případě, že se přidá teplota nebo se zhorší
dýchací potíže, rozhodně je na místě navštívit lékaře,“ radí Staszko.

Iva SOKOLOVSKÁ

Těžko říci, kdo se na 1. září těšil více
– zda děti nebo rodiče. Všichni si přejeme, aby školy zůstaly stále otevřené
a rodiče nemuseli opět řešit domácí
přípravu. Je však také dobré být připraven na rychlé řešení zdravotních
komplikací dětí, které se s návratem
do dětských kolektivů na začátku roku
objevují. Dobré rady rodičům poskytl
Roman Staszko, vedoucí jedné z lékáren patřící pod společnost AGEL.
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stravy, především s obsahem vitamínu C a D,
ale můžeme zvolit i multivitamínové tablety,
které se vyrábí pro děti ve formě gumových
bonbónů. Lze také sáhnout po bylinkových
preparátech například s obsahem hlívy ústřičné nebo echinacey,“ radí Roman Staszko.
Stává se, že děti nemají žádné příznaky
nemoci, ale z nějakého důvodu se přestanou těšit do školy, večer nemohou
spát, trpí stresem. Pomůže i v tomto
případě lékárna? „Rozhodně je na místě s dětmi o problému mluvit a vyloučit

DÁREK
NAVÍC

* Při nákupu produktů privátní značky v celkové hodnotě nad 250 Kč získáte Vitamin C
100 mg, 30 tablet za 0,05 Kč. Nabídka platí do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.

Akce platí od 18. do 31. 10. 2021.

*

Doplňky stravy

www.lekarna.agel.cz

Lékárnu AGEL najdete v Nemocnici AGEL
Prostějov na ulici Mathonova 291/1.

DÁREK – Vitamin C

rozvinutí hlubšího psychologického problému například z důvodu šikany. Může
se jednat jen o krátkodobý stres z odloučení od maminky a horší přizpůsobování
se novému dennímu řádu. Na místě je
především citlivá pomoc rodičů a dostatek pozornosti, lékárna může zmírnit
stres meduňkovým čajem s medem nebo
třezalkovými kapkami. Především je třeba
najít společně s rodiči cestu, aby se děti do
školy těšily a měly na ni jen krásné vzpomínky,“ dodává Staszko.
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Večerník vám přináší rady lékárníka

Vlivem změny stravování se u některých dětí objevují zažívací potíže. Děti
si doma stěžují na bolesti bříška, mohou trpět průjmem nebo zácpou. Jak
pomoci v tomto případě? „U školáků je
důležité začít u zdravých svačinek. Populární pochoutky typu chipsy, koblihy nebo
úplně chybějící svačiny během dne zdravému bříšku neprospívají. Zařadíme raději žitný chléb, celozrnné pečivo, ovesné
vločky v kombinaci se sýrem, tvarohem,
šunkou či vejcem, nezapomínáme na zeleninu a ovoce,“ doporučuje lékárník. „Pro
zmírnění trávicích potíží dopomáhá pravidelné užívání probiotik nejlépe v kombinaci s prebiotiky. Tyto ´zdravé bacily´
vytvoří ve střevech vhodné prostředí, které
podpoří nejen správné trávení, ale je důležité
pro správnou funkci imunitního systému celého těla. Na zácpu či průjem vám v lékárně
také nabídneme vhodné léčivé přípravky,
pokud probiotika nestačí. Je nutné dbát na
pitný režim dítěte a doplnění iontů. Opět
však je třeba včas ukončit samoléčbu a navštívit lékaře co nejdříve, aby nedošlo k dehydrataci organismu, nebo když se příznaky
rychle zhoršují,“ přidal lékárník.
Zmínili jsme probiotika jako vhodnou formu zvyšování imunity. Pokud chceme nemocem předcházet, jak se tedy máme více starat
o podporu imunity preventivně?
„Důležitý je celkový zdravý životní styl, vyvážená strava a dostatek pohybu. Tělu však
můžeme pomoci vitamínovými doplňky

Za nákup produktů značky
Lékárna AGEL nad 250 Kč získejte
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v Brodku u Konice
Celoživotním posláním Jarmily Podhorné je pomáhat lidem, nacházet příčiny jejich zdravotních problémů
a následně jim pomáhat prostřednictvím svých znalostí o bylinkách. Za svoje celoživotní aktivity v oblasti zdraví byla mnohokrát
oceněna a nadále sklízí obdiv veřejnosti. Svoje služby v oblasti
fytoterapie nyní rozšiřuje o další možnosti péče, a to pomocí diagnostických, terapeutických a regeneračních přístrojů. Ve svém
působišti otevřela regenerační centrum, ve kterém klienti
najdou špičkové techniky a procedury.
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ƚŽƌ ŶĂƉŽŵĄŚĄ Ŭ ƌǇĐŚůĞũƓşŵƵ ŚŽũĞͲ
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ŐŝĞ ǌ ŽďůĂƐƚŝ ďŝŽŝŶĨŽƌŵĂēŶş ŵĞĚŝĐşͲ <ŽǎŶş ĂƉůŝŬĄƚŽƌ ũĞ ǀĞůŵŝ ǀŚŽĚŶǉ ƉƎŝ
ŶǇ͕ ŬƚĞƌĄ ƵŵŽǎŸƵũĞ ĚĞƚĂŝůŶş ǌũŝƓƚĢŶş ŶĞũƌƽǌŶĢũƓşĐŚŬŽǎŶşĐŚƉƌŽďůĠŵĞĐŚ͘
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Ž ƐƚĂǀƵ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ Ă ũĞŚŽ ŶĄƐůĞĚͲ
ŶĠŵŚĂƌŵŽŶŝǌŽǀĄŶşĚŽŽƉƚŝŵĄůŶşŚŽ
BIOPTRON
ƐƚĂǀƵ͘ :Ğ ƚŽ ŵŽĚĞƌŶş ƌǇĐŚůǉ Ă ĞĨĞŬͲ
– svìtelná terapie
ƚŝǀŶş ƐǇƐƚĠŵ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐƵ ƓŝƌŽŬĠ ƓŬĄͲ
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ŵĂƌŬĞƌƽ ʹ ŽďƐĄŚůŽƵ ĚĂƚĂďĄǌş͕ ǀĞ ǀŝĚŝƚĞůŶĠŚŽ Ă ŝŶĨƌĂēĞƌǀĞŶĠŚŽ ƐǀĢƚůĂ
ŬƚĞƌĠ ƐƵƉĞƌĐŝƚůŝǀĠ ƐŽŶĚǇ ĚşŬǇ ƐŽͲ ƉŽŵŽĐş ƉĂƚĞŶƚŽǀĂŶĠ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘
ĨŝƐƚŝŬŽǀĂŶĠŵƵ ƐŽĨƚǁĂƌƵ ƉƌŽǀĞĚŽƵ dĂƚŽŬŽŵďŝŶĂĐĞƐǀĢƚĞůƐƚŝŵƵůƵũĞƌƽƐƚ
ďĢŚĞŵ ŵĠŶĢ ŶĞǎ ũĞĚŶĠ ŵŝŶƵƚǇ ϵ ďƵŶĢŬ Ă ƵƌǇĐŚůƵũĞ ƉƌŽĐĞƐ ŚŽũĞŶş͘
ŵĢƎĞŶşƐϭϬϬϬϬŝŶĨŽƌŵĂĐĞŵŝ͘ŝŽͲ ^ǀĢƚůŽ ƉƌŽŶŝŬĂũşĐş ĚŽ ƚŬĄŶş ƉŽŵĄŚĄ
ŝŶĨŽƌŵĂēŶş ĚĂƚĂ ũƐŽƵ ƐĞƐƚĂǀĞŶĂ ĚŽ Ŭ ƉŽǌŝƚŝǀŶşŵ ǌŵĢŶĄŵ ŶĂ ďƵŶĢēŶĠ
ƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶĠŚŽ ƌĞƉŽƌƚƵ Ɛ ŶĄǀƌŚǇ ƷƌŽǀŶŝ͘/KWdZKEƚĞĚǇĐşůşŶĂŽƓĞƚͲ
ŶĂǀŚŽĚŶĠĂůŽƉĂƚŝĐŬĠůĠŬǇēŝŚŽŵĞͲ ƎŽǀĂŶĠŽďůĂƐƚŝŶĞũĞŶǌǀĞŶēş͕ĂůĞƚĂŬĠ
ŶĂŽƌŐĄŶǇĂũĞũŝĐŚďƵŸŬǇ͘dĞƌĂƉŝĞƉŽͲ
ŽƉĂƚŝŬĂ͘dĞƌĂƉŝĞƚƌǀĄƉƽůŚŽĚŝŶǇ͘
ŵĄŚĄ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ Ɛ ŵŝŬƌŽĐŝƌŬƵůĂĐş͕
ƐůŝŬǀŝĚĂĐşǀŝƌƽĂďĂŬƚĞƌŝş͕ƐƉŽƐşůĞŶşŵ
ŽďƌĂŶǇƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝ͕ƐŬŽǎŶşŵŝƉƌŽďůĠͲ
SALVIE – základní
ŵǇĂƚĂŬĠƐĐĞůŬŽǀŽƵƌĞŐĞŶĞƌĂĐşĚǉͲ
diagnostika
ĐŚĂĐşŚŽ ƷƐƚƌŽũş ƉŽ ƉƌŽĚĢůĂŶǉĐŚ ŝŶͲ
ĨĞŬēŶşĐŚŽŶĞŵŽĐŶĢŶşĐŚ͘
ŝĂŐŶŽƐƚŝŬĂ͕ ŬƚĞƌĄ ƉŽŵŽĐş ƉƎşƐƚƌŽũĞ
^ĂůǀŝĞ ǌŵĢƎş ƚŽǆŝĐŬĠ ǌĂƚşǎĞŶş ŽƌŐĂŶŝƐͲ
ŵƵ͕ƉĂƚŽŐĞŶŶşŵŝŬƌŽďŝĄůŶşǌĄƚĢǎĞ͕ŬǀĂͲ
Denas terapie
ůŝƚƵĨƵŶŬĐĞũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŽƌŐĄŶƽ͕ĂůĞƌŐĞͲ
Ŷƽ Ă ŽƚĞƐƚƵũĞ ŽĚĞǌǀƵ ŶĂ ŽƉƚŝŵĂůŝǌĂĐŝ
ƐƚƌĂǀǇĂũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƉŽƚƌĂǀŝŶ͘
dĂƚŽ ƚĞƌĂƉŝĞ ĨƵŶŐƵũĞ ŶĂ ƉƌŝŶĐŝƉƵ
ĞůĞŬƚƌŽƐƚŝŵƵůĂĐĞ͘ WƎşƐƚƌŽũ ƉƌĂĐƵũĞ
ƐĞ ƐůĂďǉŵ ƉƌŽƵĚĞŵ͘ dĞŶƚŽ ƉƌŽƵĚ
Bemer terapie
ƐĞƵŵşĚŽŬŽŶĂůĞƉƎŝǌƉƽƐŽďŝƚŶĞƵƌŽͲ
ŝŵƉƵůǌƵ ǀǇĐŚĄǌĞũşĐşŵƵ ǌ ŶĞƌǀŽǀĠŚŽ
ƐǇƐƚĠŵƵ ŬŽŶŬƌĠƚŶşŚŽ ũĞĚŝŶĐĞ͘ ĞůĄ
ĞŵĞƌũĞŬŽŶƚĂŬƚŶş͕ŶĞŝŶǀĂǌŝǀŶşƉƎşͲ ƚĞƌĂƉŝĞƐĞƚĞĚǇƎşĚşŶĞƌǀŽǀǉŵƐǇƐƚĠͲ
ƐƚƌŽũ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ǀǇƵǎşǀĂŶǉ ǀ ŵŶŽŚĂ ŵĞŵ ŬůŝĞŶƚĂ͘ WƌŽƚŽ ŵĄ ŵŶŽŚŽ ƉŽͲ
ůĠŬĂƎƐŬǉĐŚ Ă ƌĞŚĂďŝůŝƚĂēŶşĐŚ ǌĂƎşͲ ǌŝƚŝǀŶşĐŚ ƷēŝŶŬƽ ŶĂ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵƐ͘ WŽͲ
ǌĞŶşĐŚ͘ WƌŝŶĐŝƉĞŵ ƉƎşƐƚƌŽũĞ ũĞ ƉƽͲ ŵĄŚĄ ƵƌǇĐŚůŽǀĂƚ ƉƌŽĐĞƐǇ ŚŽũĞŶş ƉŽ
ƐŽďĞŶş ŶşǌŬŽĨƌĞŬǀĞŶēŶşĐŚ ƉƵůǌŶşĐŚ ƚƌĂƵŵĂƚĞĐŚ Ă ƐŶŝǎƵũĞ ĨĂƌŵĂŬŽůŽŐŝĐͲ
ĞůĞŬƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐŬǉĐŚƉŽůşŶĂŬƌĞǀŶş ŬŽƵ ǌĄƚĢǎ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ͘ dĂŬĠ ƉŽŵĄŚĄ
ĐĠǀǇ͘dĞŶƚŽƉŽƐƚƵƉǀĞĚĞŬĞǌǀǉƓĞŶş Ɛ ŚŽũĞŶşŵ ƉŽ ůĠŬĂƎƐŬǉĐŚ ǌĄŬƌŽĐşĐŚ͘
ĂŬƚŝǀŝƚǇ ŵĂůǉĐŚ ĐĠǀ͘ şŬǇ ƚŽŵƵ ĚŽͲ ĞŶĂƐ ƚĞƌĂƉŝĞ ǀĞĚĞ ŬĞ ǌǀǉƓĞŶş ǀǉͲ
ĐŚĄǌşǀŽƌŐĂŶŝƐŵƵŬĞǌůĞƉƓĞŶşŬƌĞǀŶş ŬŽŶŶŽƐƚŝ Ă ƌĞĚƵŬƵũĞ ƷŶĂǀƵ͘ ůĞƉƓƵͲ
ĐŝƌŬƵůĂĐĞǀƚŬĄŶşĐŚĂƚĂŬĠũĞƉŽƐşůĞŶ ũĞ ŬǀĂůŝƚƵ ƐƉĄŶŬƵ͘ :Ğ ƚĂŬĠ ǀǉďŽƌŶŽƵ
ŝŵƵŶŝƚŶşƐǇƐƚĠŵ͘
ƉŽĚƉŽƌŽƵƉƎŝŶĞũƌƽǌŶĢũƓşĐŚĐŚƌŽŶŝĐͲ
ĞŵĞƌ ƚĞƌĂƉŝĞ ũĞ ĚŽƉŽƌƵēŽǀĄŶĂ ŬǉĐŚŽŶĞŵŽĐŶĢŶşĐŚ͘
ũĂŬŽ ƉƌĞǀĞŶĐĞ͕ ĂůĞ ůǌĞ ũŝ ƚĂŬĠ ƉŽĚͲ
ƐƚƵƉŽǀĂƚƉƎŝŶĞũƌƽǌŶĢũƓşĐŚŽŶĞŵŽĐͲ
Estetická
ŶĢŶşĐŚ͘ dĞƌĂƉŝĞ ǌǀǇƓƵũĞ ƉŽēĞƚ ƉƌŽͲ
O\PIRGUHQiç
ŬƌǀĞŶǉĐŚ ŬĂƉŝůĄƌ Ă ƌŽǌƓŝƎƵũĞ ũĞũŝĐŚ
Ballancer 606
ƉƌƽŵĢƌ͘dĂŬĠǌůĞƉƓƵũĞǀǇƵǎŝƚşŬǇƐůşŬƵ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŵ͘ WŽŵĄŚĄ ƉƌŽƚŝ ƌŽǌǀŽͲ
ũŝ ĐŚƌŽŶŝĐŬǉĐŚ Ă ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀŶşĐŚ dĂƚŽƚĞƌĂƉŝĞũĞǀŚŽĚŶĄƉƌŽƵǎŝǀĂƚĞůĞ͕
ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş ƉŽŚǇďŽǀĠŚŽ ĂƉĂƌĄƚƵ͘ ŬƚĞƎş ĐŚƚĢũş ǀǇƵǎşǀĂƚ ŶĞũŵŽĚĞƌŶĢũƓş
Systém ERI – podrobná
diagnostika bìhem
jedné minuty
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Ă ŶĞũŬǀĂůŝƚŶĢũƓş ůǇŵĨŽĚƌĞŶĄǎŶş ƐǇƐͲ
ƚĠŵǇ ŶĂ ƚƌŚƵ͘ ĂůůĂŶĐĞƌ ϲϬϲ ƵŵŽǎͲ
ŸƵũĞ ƵǎŝǀĂƚĞůŝ ǀǇǌŬŽƵƓĞƚ ůǇŵĨŽĚƌĞͲ
ŶĄǎ ǀ ŬŽŵďŝŶĂĐŝ ƐĞ ĚǀĢŵĂ ŶĄǀůĞŬǇ
;ŶŽŚĂǀŝĐĞ Ă ďƵŶĚǇͿ͕ ǌ ŶŝĐŚǎ ŬĂǎĚǉ
ŵĄǀĂƉůŝŬĄƚŽƌĞĐŚϮϰŶĂƐŽďĢŶĞǌĄͲ
ǀŝƐůǉĐŚ ǀǌĄũĞŵŶĢ ƐĞ ƉƎĞŬƌǉǀĂũşĐşĐŚ
ŬŽŵŽƌ͘ :ĞĚŝŶĞēŶǉ ƐǇƐƚĠŵ ŽǀůĄĚĄŶş
ĚŽŬĄǎĞŽǀůĄĚĂƚŶĢŬŽůŝŬŬŽŵŽƌŶĂũĞĚͲ
ŶŽƵ͕ǀƚĠŵǎĞŽŬĂŵǎŝŬƵũĞĚŶƵŬŽŵŽͲ
ƌƵƚůĂŬƵũĞĂũŝŶŽƵŽĚƐĄǀĄ͘ƉƎĞĚŶĂͲ
ƐƚĂǀĞŶǉĐŚƉƌŽŐƌĂŵƽƐŝŵƽǎĞƵǎŝǀĂƚĞů
ǀǇďƌĂƚ ƉƌŽĐĞĚƵƌǇ ǀŚŽĚŶĠ ƉƌŽ ƌĞŐĞͲ
ŶĞƌĂĐŝēŝƌĞŬŽŶǀĂůĞƐĐĞŶĐŝŽƌŐĂŶŝƐŵƵ͘
dĞŶƚŽƉƎşƐƚƌŽũƉŽŵĄŚĄƚĂŬĠƐƚǀĂƌŽͲ
ǀĄŶşŵƉŽƐƚĂǀǇĂǌůĞƉƓƵũĞƚŽŬůǇŵĨǇ͕
ĐŽǎ ǀĞĚĞ Ŭ ĐĞůŬŽǀĠŵƵ ǌůĞƉƓĞŶş ēŝŶͲ
ŶŽƐƚŝůǇŵĨĂƚŝĐŬĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵ͘
Led Bed – speciální
technologie pro
svìtelnou terapii

WƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶş > ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŬĠ ůƽǎͲ
ŬŽ Ɛ ŵŝŬƌŽĨƌĞŬǀĞŶēŶş ĞŶĞƌŐŝş ƐǀĢƚͲ
ůĂ ũĞ ƵƌēĞŶĠ ŬĞ ǌĚƌĂǀŽƚŶş ƚĞƌĂƉŝŝ͕
ƌĞůĂǆĂĐŝ Ă ƉŽƐşůĞŶş͕ ƚĂŬĠ Ŭ ŽďŶŽǀĢ
ŬƌĞǀŶşĐŚ ŬĂƉŝůĄƌ͕ ŬƚĞƌĠ ƉŽĚƉŽƌƵũş
ŬƌĞǀŶş ŽďĢŚ͕ ŽŬǇƐůŝēƵũş Ă ƵƌǇĐŚůƵũş
ĚĞƚŽǆŝŬĂēŶş ĞĨĞŬƚ͘ WƌŝŶĐŝƉĞŵ ƚĠƚŽ
ƌĞǀŽůƵēŶş ƐǀĢƚĞůŶĠ ƚĞƌĂƉŝĞ ũĞ ƉƽƐŽͲ
ďĞŶş ŝŶƚĞŶǌŝǀŶşŚŽ ŝŶĨƌĂēĞƌǀĞŶĠŚŽ
ƐǀĢƚůĂ͘ dŽƚŽ ƐǀĢƚůŽ ƉƌŽŶŝŬĄ ƉŽŵŽĐş
ĨŽƚŽŶƽĚŽďƵŶĢŬǀŽƌŐĂŶŝƐŵƵĂƐƚŝͲ
ŵƵůƵũĞũĞũŝĐŚĨƵŶŬĐŝ͘sǉďŽƌŶĠǀǇƵǎŝƚş
ƉƌŽĨŽƚŽƚĞƌĂƉŝŝŶĂůĠǌĄŵĞƉƎŝŬŽǎŶşĐŚ
ƉƌŽďůĠŵĞĐŚ͘ &ŽƚŽƚĞƌĂƉŝĞ ƐƚŝŵƵůƵũĞ
ƚǀŽƌďƵ ŬŽůĂŐĞŶƵ Ă ĞůĂƐƚŝŶƵ ǀ Ŭƽǎŝ
ĂǀĞĚĞŬƌĞĚƵŬĐŝǀƌĄƐĞŬ͘
,ůĂǀŶşƉƎşŶŽƐůĠēďǇēĞƌǀĞŶǉŵƐǀĢƚͲ
ůĞŵ ƉƌŽ ǌĚƌĂǀş ƉĂĐŝĞŶƚĂ ũĞ ƐŶşǎĞŶş
ǌĄŶĢƚůŝǀŽƐƚŝ ǀ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ͕ ǌůĞƉƓĞŶş
ēŝŶŶŽƐƚŝ ƓƚşƚŶĠ ǎůĄǌǇ͕ ŽďŶŽǀĂ ŵŝŬͲ
ƌŽĐŝƌŬƵůĂĐĞ͕ ǌĂďƌĂŸƵũĞ ǀǌŶŝŬƵ ŬĂƌͲ
ĚŝŽǀĂƐŬƵůĄƌŶşĐŚŽŶĞŵŽĐŶĢŶş͕ƚůƵŵş
ďŽůĞƐƚŝ͕ ƉŽŵŽĐ Ɛ ŽŶĞŵŽĐŶĢŶşŵŝ
ƉŽŚǇďŽǀĠŚŽ ĂƉĂƌĄƚƵ͕ ǌůĞƉƓĞŶş ƐƚĂͲ
ǀƵŬƽǎĞ͕ƉƌĞǀĞŶĐĞĂƌĞĚƵŬĐĞǀƌĄƐĞŬ͕
ƌĞĚƵŬĐĞĐĞůƵůŝƚŝĚǇ͘
Lehátko Ceragem.
Lehátko Ceragem
Master V3

dĞŶƚŽ ŝŶŽǀĂƚŝǀŶş ƉƎşƐƚƌŽũ ŬŽŵďŝŶƵͲ
ũĞ ŵŽĚĞƌŶş ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ Ɛ ƚƌĂĚŝēŶşŵŝ
ŵĞƚŽĚĂŵŝ ǀǉĐŚŽĚŶş ŵĞĚŝĐşŶǇ͘ EĂ
ǌĂēĄƚŬƵůĞŚĄƚŬŽŶĂƐŬĞŶƵũĞƉĄƚĞƎƵǎŝͲ
ǀĂƚĞůĞ͘şŬǇƚŽŵƵƐĞĚŽŬĄǎĞĚŽŬŽŶĂůĞ
ƉƎŝǌƉƽƐŽďŝƚ ƉŽƚƎĞďĄŵ ŬŽŶŬƌĠƚŶşŚŽ
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ũĞĚŝŶĐĞ͘ WŽƚĠ ũŝǎ ŶĄƐůĞĚƵũĞ ͣŶĂ ŵşƌƵ
ƓŝƚĄ͞ƚĞƌŵŽŵĂƐĄǎ͘dĂƚŽƚĞƉĞůŶĄŵĂͲ
ƐĄǎƉŽŵĄŚĄŽĚďŽůĞƐƚşǌĂĚĂŬůŽƵďƽ͘
ŵşƌŸƵũĞ ƚĂŬĠ ƉƌŽũĞǀǇ ĂƌƚƌſǌǇ Ă ƌĞǀͲ
ŵĂƚƵ͘hǀŽůŸƵũĞŶĞƌǀŽǀĠďůŽŬǇĂƉŽͲ
ŵĄŚĄŬůĞƉƓşŵƵƐƉĄŶŬƵ͘ƽůĞǎŝƚĠũĞ͕
ǎĞ ƵŵŽǎŸƵũĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ ĚŽŬŽŶĂůŽƵ
ƌĞůĂǆĂĐŝ ƚŽůŝŬ ŶĞǌďǇƚŶŽƵ ǀ ĚŶĞƓŶşŵ
ƵƐƉĢĐŚĂŶĠŵƐǀĢƚĢ͘

Rolletic

ZŽůůĞƚŝĐ ũĞ ŵĂƐĄǎŶş ƚĞƌĂƉŝĞ͕ ŬƚĞƌĄ
ƚǀĂƌƵũĞ Ă ǌƉĞǀŸƵũĞ ƉŽƐƚĂǀƵ Ă ēĄƐͲ
ƚĞēŶĢ ŽĚƐƚƌĂŸƵũĞ ŶĞďŽ ĂůĞƐƉŽŸ
ǌŵşƌŸƵũĞ ĐĞůƵůŝƚŝĚƵ͘ WƌĂǀŝĚĞůŶĠ ĐǀŝͲ
ēĞŶş ƉŽŵĄŚĄ ǌŵĞŶƓŝƚ ŽďũĞŵ ŵĂͲ
ƐşƌŽǀĂŶǉĐŚ ƉĂƌƚŝş͕ ǌƉĞǀŸŽǀĂƚ ƐǀĂůǇ͕
ǀǇƉŶŽƵƚ Ŭƽǎŝ Ă ŽĚďŽƵƌĄǀĂƚ ƚƵŬŽǀĠ
ƉŽůƓƚĄƎĞ͘
ZŽůůĞƚŝĐĂůĞŶĞƉƎŝƐƉşǀĄũĞŶŬůĞƉƓşŵƵ
ǌĞǀŶĢũƓŬƵ ǀĂƓĞŚŽ ƚĢůĂ͘ DĂƐĄǎ ƉŽͲ
ǀǌďƵǌƵũĞ ůĄƚŬŽǀŽƵ ǀǉŵĢŶƵ ǀ ŽƌŐĂͲ
ŶŝƐŵƵ͕ƉŽĚƉŽƌƵũĞƉƌŽŬƌǀĞŶşĂƵǀŽůͲ
ŸƵũĞ ŶĂƉĢƚş ǀĞ ƐǀĂůĞĐŚ͘ WƌĂǀŝĚĞůŶĠ
ĐǀŝēĞŶşƐƉƎşƐƚƌŽũĞŵZŽůůĞƚŝĐƉƎŝƐƉşǀĄ
Ŭ ĚĞƚŽǆŝŬĂĐŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ Ă ǌǀǇƓƵũĞ
ŝŵƵŶŝƚƵ͘sĞĚĞƚĂŬŬĐĞůŬŽǀĠŵƵǌůĞƉͲ
ƓĞŶşƐƚĂǀƵƚĢůĂ͘
Ultrazvukový
inhalátor

WƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶş ƵůƚƌĂǌǀƵŬŽǀǉ ŝŶŚĂͲ
ůĄƚŽƌ KŵƌŽŶ EͲhϳϴ ũĞ ǀŚŽĚŶǉŵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬĞŵ ƉƌŽ ĞĨĞŬƚŝǀŶş ƚĞƌĂƉŝŝ
ƌĞƐƉŝƌĂēŶşĐŚ ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş͘ /ŶŚĂůĄͲ
ƚŽƌ ũĞ ǀŚŽĚŶĠ ƉŽƵǎşǀĂƚ ũĂŬŽ ƚĞƌĂƉŝŝ
ƉƎŝŽŶĞŵŽĐŶĢŶşĐŚŚŽƌŶşĐŚŝĚŽůŶşĐŚ
ĐĞƐƚĚǉĐŚĂĐşĐŚ͘>ǌĞũĞũǀƓĂŬǀǇƵǎşǀĂƚ
ŝũĂŬŽƉƌĞǀĞŶĐŝǌǀůĄƓƚĢǀŽďĚŽďşǌǀǉͲ
ƓĞŶĠŚŽ ǀǉƐŬǇƚƵ ƌĞƐƉŝƌĂēŶşĐŚ ĐŚŽͲ
ƌŽď͕ƉŽŵĄŚĄƚĂŬĠƐƉƌŽďůĠŵǇƐĚƵͲ
ƚŝŶĂŵŝ͘ ^ǀĠ ŵşƐƚŽ Ɛŝ ǀƓĂŬ ŝŶŚĂůĄƚŽƌ
ũŝƐƚĢŶĂũĚĞŝƵĂůĞƌŐŝŬƽēŝĂƐƚŵĂƚŝŬƽ
ŶĞďŽ Ƶ ũĞĚŝŶĐƽ͕ ŬƚĞƌĠ ŽƉĂŬŽǀĂŶĢ
ƚƌĄƉşƌǉŵĂ͘

5iGLYiPSRUDGtPHDSRPģçHPH
Mgr. Jarmila Podhorná
- Regeneraèní centrum Nadìje
Brodek u Konice
www.centrumnadeje.cz
+ 420 732 593 804
info@centrumnadeje.cz
(pr)
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zprávy z regionu

aneb jsme s vámi u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
zjistili jsme

Dzbel bez vlakového
spojení

Investor žádal rychlou změnu územního plánu,
vedení města vyčkává
Na zasedání dorazily zhruba tři desítky občanů převážně nesouhlasících se vznikem nového obchodu.
Záležitost navíc byla o to pikantnější, že uvedené pozemky v současnosti spoluvlastní syn jednoho ze
zastupitelů. Ten by na jejich případném prodeji developerovi určitě
2TQUVQTDÚXCNÚEJWJGNPÚEJUMNCFčUGCMVW¾NP÷PGPCEJ¾\ÊRT¾X÷XKFG¾NPÊOUVCXW
zasedání zastupitelstva v Kostelci vydělal.
5VCXDQWPQXÆJQUWRGTOCTMGVWKURCTMQXKwV÷OD[LKUV÷\ÊUMCN Foto: Martin Zaoral
na Hané, které se konalo ve středu
15. září v místní sokolovně.
magistrátu,“ vyjádřil se dále Horák, konkurence jistě není špatná věc, ovRozhodne
který vnímá, že někdo by nový, mo- šem zároveň vnímám i obavy těch,
referendum?
Kdo má zájem
derní obchod ve městě uvítal. „Pokud kteří ve městě mají obchody, a oteNakonec
se
o
budoucnosti
supermarby na druhou stranu skončil ten, který vření dalšího by je mohlo existenčně
o změnu?
ketu vůbec nehlasovalo. „O případné v současnosti funguje ve středu měs- ohrozit. Myslím si tedy, že by možZastupitelé měli jednat o případné změně plánu budeme rozhodovat až ta, znamenala by budova bez využití nost vybudovat nový supermarket
změně územního plánu města tak, na následujícím zastupitelstvu, které pro město poměrně velkou zátěž. měla být případně zahrnuta až do
aby pozemky pod bývalými uhel- proběhne v říjnu,“ shrnul výsledek Proto si myslím, že by v této důležité nového územního plánu, na jehož
nými sklady bylo možné využít pro jednání kostelecký starosta František věci mohlo proběhnout referendum,“ přípravě jsme začali pracovat a k něstavbu supermarketu. V současnosti Horák, jehož jsme se zeptali na vlastní navrhl starosta Kostelce na Hané.
muž lidé budou moci vznést případto totiž není možné. Žádost o tuto názor týkající se celé záležitosti. „Mysné námitky a připomínky. Otázkou
Budoucnost
změnu od investora obdrželi kon- lím si, že by se to mělo řešit komplexvšak je, jak se k tomu následně postacem prázdnin. Pokud by na změnu ně, tedy až v rámci nového územního
ví sám investor a jestli od projektu za
ukáže
stávajícího územního plánu kývli, plánu, který by mohl vstoupit v plattakových podmínek necouvne,“ řekl
pak už by město ztratilo šanci vzniku nost zhruba za dva roky. Ostatně Obdobného názoru byla i většina kostelecký místostarosta Ladislav
nového obchodu zabránit.
tak zní i doporučení prostějovského členů užšího vedení města. „Zvýšení Hynek.

KOSTELEC NA HANÉ O tomhle se hodně diskutuje! Rozšíření
nabídky zboží pro zákazníky a zvýšení konkurence. Ale také možné ohrožení stávajících prodejců a případně i nejistota ohledně
dlouhodobé udržitelnosti celého projektu. Názory na případnou
výstavbu Penny marketu v Kostelci na Hané se mezi místními
dosti liší. Hlasování o budoucnosti projektu se během posledního jednání kosteleckého zastupitelstva neobešlo bez diskusí.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na první pohled by se mohlo
zdát, že drtivá většina lidí vznik
nového supermarketu ve městě
přivítá. Jenže v Kostelci na Hané
mnozí na tento záměr pohlížejí s nedůvěrou. Otázky zní jasně:
má to v tomto nevelkém městě
nacházejícím se nedaleko Prostějova vůbec cenu? A nepoloží jeho
vznik stávající obchodníky? O tom
všem se diskutovalo na posledním

1HVYËWLWS¿QXERKXGRRNHQ

ĎāĮƼ΄ƵƼőđœĳŉƼ΄
ČECHY POD KOSÍŘEM Značnou proměnou prošly koncem
září téměř všechny ulice v Čechách pod Kosířem. Tentokrát se
však opravy netýkaly silnic nebo
zeleně, ale veřejného osvětlení. To dosud obstarávaly lampy
s kulovitou svítilnou. Nyní se vedení rozhodlo sáhnout po jiném
řešení.
„V celé obci kromě návsi a blízkého
okolí kostela došlo k výměně. Celkem
se jednalo o třiadevadesát lamp. Klasická svítidla nahradila ledková,“ konstatoval starosta obce Milan Kiebel.
Změna by to měla být nejen pro

ŉåőſƼ
vzhled obce, ale zejména pro obecní
kasu. „Dosavadní svítidla byla neúsporná. Měli jsme osmdesáti wattové výbojky, nyní je to maximálně
dvacet wattů. K výměně jsme tedy
přistoupili i z úsporných důvodů.
Navíc jsme už nechtěli svítit pánubohu do oken,“ vyjádřil se starosta
Čech pod Kosířem.
Obec za nové veřejné osvětlení zaplatila celkem 1,1 milionu korun. Polovinu z částky tvořila dotace.
(sob)

21093011148

ƶƶƶ͟ƵĎāĎƂœĳņſƵ͟āǆ

Dzbel (mls) – Uplynulou sobotu
2. října se zastavil provoz na kolejích mezi Prostějovem, Kostelcem
na Hané, Ptením, Stražiskem,
Konicí a Dzbelem. Vlaky se na trati
opět rozjedou až ve středu 6. října
po 18:00 hodině. Do té doby budou nahrazeny autobusy, jejichž
provoz se bude řídit výlukovým
jízdním řádem.

10 000 krokù se vrací
Konice (mls) – Letos v dubnu se
celá řada měst a obcí zapojila do
výzvy 10 tisíc kroků ke zdraví. Ta
upozorňuje na fakt, že chůze coby
nejpřirozenější lidský pohyb se pomalu vytrácí z našich životů. Kromě Prostějova to byla také Konice,
kde se akce zúčastnilo celkem 53
jednotlivců a 8 týmů. Ti společně
s dalšími mohou na své výkony
navázat i v říjnovém pokračování.
Připraveny opět budou trasy na
výlety vedoucí do okolí města. Na
odměnu se mohou těšit tři nejlepší muži, tři nejlepší ženy, jeden
nejlepší zapojený tým a novinkou
bude odměna pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka výzvy.

Elektrooskar pro Kostelec
Kostelec na Hané (mls) – Elektrooskar je soutěž ve sběru vyřazených elektrozařízení. V rámci
Olomouckého kraje v ní nejlepšího
výsledku dosáhl Kostelec na Hané.
„V kategorii Obec od 2 500 do
9 999 obyvatel jsme zvítězili s největším 175% nárůstem sběru elektro spotřebičů, k němuž došlo mezi
roky 2019 a 2020. Lidé u nás v roce
2019 odevzdali 3,98 tuny a v roce
2020 pak 10,94 tuny elektro spotřebičů,“ uvedl starosta František Horák, který za tento výsledek poděkoval všem občanům města. Kostelec
na Hané kromě pozoruhodné sošky
získal i odměnu 20 tisíc korun.

Tady vás nepøehlédnou!
Hradčany-Kobeřice (mls) – Zažili jste někdy situaci, kdy řídíte auto,
prší, je tma a najednou se před vámi
„odnikud“ objeví nečekaně chodec
v tmavém oblečení? Právě těm má
předcházet projekt jukejreflex, který zdarma nabízí reflexní prvky pro
zvýšení viditelnosti při pohybu na
vozovce. Tubus s nimi byl nedávno
umístěn také na přístřešku s mapou v centru Hradčan-Kobeřic.

21093011148

iĵƊƖŜ΄ƞĮĎŉœƽāĮ΄ƊņŉåĈƲ͟͟͟

21093011137

Z domu vzal peníze
i šperky

Tel: 608 960 042

Levnější
předplatné

Předminulý víkend neznámý pachatel vnikl do rodinného domu v Nezamyslicích, načež jej prohledal a odcizil z něj finanční hotovost i šperky.
Majiteli způsobil škodu za více než
100 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže,
za který pachateli hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

éHSRYDORVHSLYR]DGHVHWLNRUXQXSR]HPN\xO\QDGUDêNX
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V nádherně dostavěné budově se konala první akce

víra, naděje, láska a mír, tentokrát
byl večer zasvěcen čtyřem mistrům řemeslnických cechů. „Práce
se dřevem je dlouholetá tradice rodiny Kolouchových z Frankova Zhořce na Vysočině. Právě její členové
vytvořili střešní vazbu z 200 kubíků
dřeva. Nádhernou práci na zábradlí
i všech kovových prvcích udělali bra3x foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

jjaké
akké bbyly
yly ssvatováclavské
vaatoovácclaavské
k sslavnosti
laavnnosti s oobrem…
brem
m…

28. září konala premiérová akce určená široké veřejnosti.
Připomínka svatého Václava byla
koncipována jako oslava muže, který
svým životem zvěstoval lásku k lidem, zemi a Pánu Bohu. Vzpomínalo
se na něj zejména prostřednictvím
čtení z Kristiánovy legendy pojednávající o životě a umučení svatého
tři Stawaritschové z nedalekého Kostelce na Hané. Sloupy, na nichž muzeum stojí, vytvořili kameníci z dílny
Romana Langa z Mohelnice. A těmi,
kdo celé dílo dotvořili, jsou řezbáři
a nejlepší mezi nimi jsou manželé
Ludmila a Štěpán Gottwaldovi,“ jmenoval postupně majitel muzea Václav
Obr, přičemž jednotliví mistři procházeli pozvolným krokem středem
muzea za potlesku přihlížejících.
V programu pak vystoupili také
historičtí šermíři, vše bylo rámováno operními výstupy sopra-

dlouho zrála a snad i trochu kvasila
v sudu a nyní dozrála natolik, že jsme
ji uskutečnili. Autor myšlenky a místní filantrop se pak ujal slavnostního
odhalení nové cedule,“ potvrdil další
z mažoretů Pavel Oulehla.
Otevření Nábřeží mažoretů bylo
v první řadě skvělou příležitostí pro
uspořádání lidové veselice, které se
zúčastnily zhruba tři stovky místních. Ve slavnostním průvodu nechyběl starosta Vlastimil Michlíček, který
poprvé v životě oblékl kroj, a kromě
mažoretů také jejich děti, které tentokrát dorazily coby zástupci Hypakistánu. „Jedná se o stát, který se již několik
let rozkládá kolem splavu směrem
k nádraží. Má vlastní pasy, vlajku i prezidenta,“ přiblížil Košárek.
Na průvod pak navázala vystoupení
dětí zdejší mateřinky a místní pobočky
ZUŠ. Čepovalo se pivo za desetikorunu a limonáda za polovinu. Jinak bylo
pitné dobrovolné. Doslova za hubičku
byly k mání pochutiny z kozího sýra
a zabijačky. Nelze se tedy vůbec divit,
že se akce náramně vydařila. „Byla
sranda, lidé si zatančili, pojedli i popili.
V průběhu akce se neplánovaně přidávali i sousedé z blízkých domů, prostě
to celé překonalo naše očekávání,“
zhodnotil na závěr mažoret Pepa Dostálik s tím, že další mažoretskou akcí
by měla být oblíbená Silvestrovská
koupel pořádaná pravidelně v areálu
místního koupaliště.
%GP[XVÆVQP¾NGXP÷PGO÷N[wKTQMQFCNGMQMQPMWTGPEK
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UCyklisté, bruslaři, koloběžkáři i pěší mohou vyrazit

nistky Magdaleny Urválkové. Ta
s doprovodem zazpívala například
skladbu Ave Maria od Franze Schuberta či známou árii z opery Rusalka
od Antonína Dvořáka. To vše probíhalo stylově za svitu lamp hořících
na kočárech rozestavěných všude
kolem. „Dědictví otců zachovej nám
pane, ve svých milovaných Čechách
i na Hané. Tebe stále miluji, tebe stále hledám, přestože i chybuji, tebe
se nikdy nevzdám,“ vzkázal na závěr
svatému Václavu jeho jmenovec Obr.

5XCVÚ8¾ENCXLGFQWEÊPCMQPKDWFKNOG\K
RąÊVQOPÚOKXGNMQWRQ\QTPQUV
Foto: Martin Zaoral

Jste Hanák, hastrman či hazardér?
A chtěli byste si pořídit chaloupku
u vody? Pak byste měli oslovit mažorety z Nezamyslic. Členové recesistického spolku pohotově zareagovali
na aktuální vývoj na realitním trhu,
zabrali dosud bezejmennou ulici vedoucí kolem říčky Hané a okamžitě
zde začali rozprodávat parcely.
„Jakmile se po Nezamyslicích roznesla zpráva, že zde vznikne nová
ulice, hned začali lidé poptávat volné
pozemky. Věřím, že po jejím slavnostním otevření už je každému jasné, že
se jedná o legraci,“ uvedl vše na pravou míru tiskový mluvčí spolku Jan
Košárek s tím, že akci posvětila i místní radnice.
S nápadem na vznik nové ulice přišel
dlouholetý generální partner mažoretů, jehož sponzorství se projevuje tím,
že členy spolku každoročně zásobuje
slivovicí na zahřátí po jejich silvestrovské koupeli. „Jan Foltýn s tímto návrhem přišel již před léty. Celá myšlenka

Martin ZAORAL

NEZAMYSLICE Tato událost
nemá v dějinách Nezamyslic i celého regionu obdoby! V městysi
se minulé úterý 28. září v rámci
svatováclavských slavností otevřela nová ulice. Nese pojmenování podle místního spolku, jehož
aktivity již řadu let baví místní
a inspirují přespolní.

PTENÍ Zveme vás snad do pohádky? Ne tak docela. Ve Ptení-Holubicích se totiž skutečně snažili
skloubit draky a brambory. Nikoliv však na talíři. To jen spolek
Ptení beze slibů chystá na volební
víkend akci Drakiáda-bramboriáda. Co to znamená?
Můžete se těšit na pouštění draků,
soutěže a odměny pro všechny, kteří
si draka přinesou. Při této akci skutečně nezáleží na tom, komu drak
dolétne výše. Zde opravdu záleží jen
na účasti a zábavě. A proč bramboriáda? I „zemáky“ budou mít své místo na nyní již tradiční akci. A k nim
taky sekaná. Kdo tedy nemá draka,
nevadí. Stačí, když je u vás chuť se
do akce zapojit, poklábosit nebo si
i dát do nosu.
Dračí bramboriáda začíná v sobotu
9. října od 13.00 hodin a bude se konat u dětského hřiště ve Ptení-Holubicích.
(sob)
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ŠUBÍŘOV O život nyní bojuje těžce
zraněný řidič BMW, který minulé
úterý odpoledne totálně selhal za volantem a po smyku na mokré vozovce
u Šubířova dostal smyk. Po nárazu do
dvou stromů muž vypadl za auta, které
vzápětí začalo hořet. Plné ruce práce
na místě nehody měli lékaři a hlavně
hasiči. Pro zraněného přiletěl vrtulník
letecké záchranky, který ho následně

dopravil do olomoucké fakultní nemocnice.
„V úterý 28. září po sedmnácté hodině
jsme vyjížděli k dopravní nehodě vozidla
BMW, které havarovalo na silnici III. třídy
mezi obcemi Konice a Šubířov. Podle dosavadního šetření dvaačtyřicetiletý řidič
vozidla BMW při jízdě na obec Šubířov
nepřizpůsobil rychlost jízdy, stavu a povaze
vozovky a na mokré komunikaci po prů-
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jezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk,
vyjel vpravo mimo komunikaci a postupně narazil do dvou stromů a směrového
sloupku. Řidič v průběhu nehody vypadl
z auta, které se převrátilo na střechu a ihned
začalo hořet,“ popsal drsnou nehodu Libor

www.vecernikpv.cz
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Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Šofér svoji riskantní jízdu odnesl nejen
zničeným autem, ale hlavně těžkým zraněním. „Zraněný řidič byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc.

Policisté u řidiče, který nebyl schopen dechové zkoušky na alkohol, nařídili odběr
krve. Při nehodě vznikla škoda přes sto tisíc
korun. Nehoda nadále zůstává v šetření
policistů ze služby dopravních nehod Prostějov,“ doplnil Hejtman.
Na místě nehody měli pochopitelně plno
práce hasiči. Vozidlo BMW se totiž po
převrácení v příkopu okamžitě vzňalo.
„Když hasiči dorazili na místo, zraněná
osoba již byla v péči lékařů. Hořící vozidlo jsme uhasili a ochladili. Pomocí
hydraulických nástrojů jsme se dostali do
interiéru a ujistili se, že se uvnitř již nikdo
nenachází,“ uvedla Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jak ještě dodala,
u nehody zasahovala profesionální jednotka z Konice a také dobrovolní hasiči
ze Šubířova, Jevíčka a Konice.
(mik)

Nová cyklostezka kolem plumlovské
přehrady spojuje letní kino v Mostkovicích s kempem Žralok u Podhradského rybníka. Vede přitom kolem

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

hotelu Plumlov či pláže U Lázničků.
S její výstavbou se po letech náročných
příprav začalo koncem loňského ledna. Uplynulý pátek se u jejího vyústění
pod kopcem Kašparák sešla spousta
lidí, kteří byli zvědaví na její slavnostní
otevření. „Cyklostezka je od včerejška
zkolaudována a teď to vypadá, že tu byla
odjakživa. Krásně totiž zapadá do zdejšího prostředí. Ale ještě předtím to musel
někdo vymyslet, nakreslit, postavit a za-

PLUMLOV, MOSTKOVICE Tak už je to odklepnuto i oficiálně!
První říjnový den se za krásného počasí konalo slavnostní otevření cyklostezky kolem plumlovské přehrady. Tím se do zdárného konce podařilo dotáhnout jeden z nejvýraznějších projektů na podporu turistického ruchu u nás, jenž se rozhodně
nerodil lehce. Už v příštím roce by se cyklostezka končící aktuálně u letního kina měla dočkat svého pokračování, díky němuž
by se lidé měli bezpečně dostat až do centra Mostkovic.

KMJüD?Dà@KüDG@OîGQMOPGIÁF

platit,“ upozornila plumlovská starostka
Gabriela Jančíková, která zdůraznila, že
první zmínka o stezce, která měla dokola
lemovat celou nádrž, pochází už z roku
1996. „Zastupitelstvo Plumlova o ní
poprvé jednalo v roce 2009, o dva roky
později už vznikla konkrétnější představa,“ ohlédla se Jančíková.
Celkové náklady na vybudování
1934 metrů dlouhé stezky přesáhly 23 milionů korun. Plumlovu se
podařilo získat 16milionovou dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, dalšími penězi přispěly také sousední
Mostkovice, Olomoucký kraj či město
Prostějov. Zástupci těchto samospráv
tudíž nemohli chybět mezi pozvanými hosty slavnostního otevření stejně
jako projektant a majitel stavební firmy, jejíž pracovníci vše vytvořili.

Na požehnanou cyklostezku pak již vyrazili první jezdci, jimiž byly děti v kostýmech vlka, lišky a zajíce. Tím by to
však celé skončit úplně nemělo. Už řadu
let existuje vize, že by se novou cestu
podařilo propojit se stezkou vedoucí
z Prostějova kolem říčky Hloučely.
Ta aktuálně končí u silnice ve směru na
Ohrozim na katastru Mostkovic. „S pro-

Z Prostějova do kempu
Žralok na bruslích?

Všichni společně pak sledovali vystoupení dětí z místní mateřské a základní
školy, po nichž se stezce dostalo požehnání od prostějovského faráře Aleše Vrzala. „Dobře se s farářem známe
a po stezce jsme se už několikrát prošli, protože se společně snažíme hubnout,“ prozradila Gabriela Jančíková.

pojením určitě počítáme. Už příští rok
bychom se rádi pustili do stavby. Lidé po
jejím skončení budou moci od letního
kina pokračovat po hrázi kolem kempu
k domovu seniorů a dále pak po silnici,
kde necháme vyznačit pruh určený cyklistům či bruslařům,“ nastínil starosta
Mostkovic Jaroslav Peška s tím, že problémem bude překročení Prostějovské

(QVQ/CTVKP<CQTCN

ulice a frekventované silnice vedoucí na
Ohrozim. „S tím se ještě budeme muset
nějak vypořádat,“ uzavřel Jaroslav Peška.
Co se týče opačného směru, tak by se
v ideálním případě nově otevřená asfaltová cesta kolem přehrady mohla v budoucnu stát součástí stezky pokračující
ve směru do Repech na Drahanské vrchovině.
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Dokončené Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem bylo po 15 letech budování slavnostně otevřeno
první dubnový den. Pozoruhodný
program tehdy mohli lidé sledovat
pouze na internetu. Po úspěšné letní sezóně, kdy davy návštěvníků obdivovaly jedinečné prostory muzea
s jedinečnou expozicí, se tu v úterý

BYLI JSME
U TOHO
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té u nich naměřili hodnoty od
1,25 promile do 2,51 promile
alkoholu v dechu. K tomu nejzásadnějšímu
případu
došlo
v Čelčicích, kde policisté k běžné
kontrole zastavili dvaašedesátiletého řidiče vozidla Nissan. Právě jemu
při dechové zkoušce ukázal přístroj
2,51 promile alkoholu. Policisté jemu
a všem dalším čtyřem provinilcům
další jízdu zakázali. Řidičům hrozí
za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

aneb jsme s vámi u toho...
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ČECHY POD KOSÍŘEM „Ty jsi dědic české země; rozpomeň
se na své plémě... Nedej zahynouti nám ni budoucím!“ Takto PŮVODNÍ
se naši předkové po stovky let obraceli ke svatému Václavu. reportáž
Skutečně důstojným způsobem laskavého knížete připomněli pro Večerník
na Den české státnosti v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem.
Pět šoférů jelo
Jednalo se přitom o první akci pro veřejnost v chrámu řeme- Martin ZAORAL
na alkohol...
Na pět řidičů pod vlivem alkoho- slníků po jeho kompletní dostavbě, která kromě našeho křes- Václava a jeho babičky svaté Ludmily.
lu policisté narazili během středy ťanského světce oslavila také zručné tesaře, kováře, kameníky Zatímco na jaře muzeum symbo29. září na Prostějovsku. Policis- a řezbáře. U toho Večerník nesměl chybět!
licky otevřely čtyři klíče, jimiž byly

Škodu přes 40 000 korun způsobil
neznámý pachatel, který se v pondělí 27. září mezi sedmou a osmou
hodinou večer vloupal do zaparkovaného vozidla BMW v Mostkovicích. Zloděj na vozidle rozbil okno
zadních dveří kufru, z něhož následně odcizil sportovní tašku s notebookem značky Apple Macbook za
25 000 korun a finanční hotovostí
10 000 korun. Škoda na vozidle
prozatím nebyla vyčíslena, ale odhadem přesáhne 10 000 korun. Pachateli hrozí za přečiny poškození
cizí věci a krádež trest odnětí svobody až na dva roky.

Z auta si odnesl
notebook
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rozhovor večerníku

„ZVÝŠENÍ DANÍ JEN PŘES NAŠI MRTVOLU!“
Petr Sokol je v parlamentních volbách nejvýše postaveným kandidátem pravice

PROSTĚJOV Ze šestého místa
kandidátní listiny koalice SPOLU
(ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se
bude v Olomouckém kraji v blížících se parlamentních volbách ucházet o hlasy voličů. Sedmačtyřicetiletý
vysokoškolský učitel a předseda oblastního sdružení ODS v Prostějově
Petr Sokol (na snímku) je jedním ze
zástupců z prostějovského regionu,
kteří mají reálnou šanci získat poslanecký mandát. Bude samozřejmě záležet na tom, jakou voličskou
přízeň má v Olomouckém kraji koalice SPOLU, a také na tom, jak Prostějované budou našeho kandidáta
„kroužkovat“.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal KADLEC
EC
a Petr KOZÁK
K
yy Jak vnímáte aktuální politickou
atmosféru v České republice, kdy
do parlamentních voleb zbývá už jen
pár dnů?
„Napětí stoupá. Jde o hodně, o směřování země na dlouhé roky dopředu.
Vládní strany zřejmě trochu ztrácí sebejistotu. Jinak si nedokážu vysvětlit situaci, kdy třeba pan premiér na sociálních
sítích nepochopitelně brání ‚naše chaty
a chalupy´ před migranty nebo mluví
o opozičních stranách jako o podvodnících...“
yy Jak jste spokojen s předvolební
kampaní koalice Spolu i s vaší osobní?
„Projel jsem v posledních týdnech Olomoucký kraj křížem krážem a je vidět,
že kampaň Spolu je u nás určitě nejviditelnější. Navíc voliči oceňují, že jsme se
dokázali přes rozdíly spojit a že nikomu
na billboardech či plakátech nehrozíme pěstmi. Naše síla není v gestech, ale
v programu a osobnostech, které za nás
jdou do voleb. Moje osobní kampaň je
sice omezená zneužitím volebního zákona ze strany prezidenta, který schválně vyhlásil volební kampaň už před tři
čtvrtě rokem, aby omezil opoziční strany, ale ani tato klička mi nemůže zabránit být maximálně mezi lidmi a představovat jim náš volební program i mé
konkrétní návrhy pro Prostějovsko.“
yy Čím se vůbec snažíte přesvědčit
lidi, aby vás a koalici Spolu volili? Na
co jste se nejvíce zaměřili?
„Koalice Spolu chce zemi zachránit
před bankrotem, přesměrovat státní
prostředky od zbytečných dotací na
projekty, které podpoří ekonomiku celé
země, a modernizovat školství. Před
čtyřmi i osmi lety nám nynější vládní
strana slibovala dálnice či rychlovlaky
a není z toho vůbec nic. Zároveň nechceme lidi a firmy buzerovat neustálými povinnostmi ze strany státu nebo
třeba zakazovat auta či mimořádně zdaňovat byt po babičce. Jsme změna, která
neobrátí svět naruby. Jsme obránci světa
před nástupem bezbřehého populismu
a politiky žít na dluh. Postavíme se zdražování, které rozjela politika dnešní vlády. Kdybych měl naši politiku ve zkratce zhustit do dnes oblíbených krátkých
sloganů, řekl bych, že pro nás platí: ‚Ani
Babiš, ani dredy´.“ (úsměv)

yy V Olomouckém kraji kandidujete ze šestého místa listiny koalice
Spolu, na níž jste tedy nejvýše postavený Prostějovan. Je to pro vás i určitý závazek pro voliče z regionu?
„O tom není pochyb. Pokud lidé zvolí
změnu, bude Prostějovsko potřebovat
svého poslance, aby v rámci nové vládní koalice hájil zájmy našeho okresu na
celostátní úrovni. Jsme úspěšný region,
ale bez zastání v Praze budou upřednostňovány jiné části našeho kraje i celé
země. Jsem na tuhle práci připravený
a bude to můj hlavní úkol, pokud ve volbách uspěju.“
yy V jednom z rozhovorů jste řekl,
že nikdy nezvednete ruku pro zvýšení daní. Máte tedy představu, jak
naplnit chudnoucí státní pokladnu?
„Stát je jako rodina a nemůže žít na
dluh. Kritizujeme, když si někdo půjčuje na dárky nebo na drahou dovolenou,
ale v případě vlády nad tím mnozí přivírají oči. Teď někteří chtějí obrovskou
sekyru ve státní kase zaplácnout tím,
že zase vezmou peníze lidem, a to zvýšením daní. To se stane ale jen přes naši
mrtvolu! Stát musí šetřit a ‚zhubnout´
třeba zrušením zbytečných úřadů. Rozumná ekonomická politika zaměřená
na podporu střední třídy navíc může
nastartovat růst, který zase začne plnit
státní rozpočet.“
yy V nedávné minulosti jste také
prohlásil, že ODS zůstala jedinou
pravicovou stranou v zemi. Zastáváte
i nadále tento názor?
„Určitě. Dneska je politika u nás o třech
hlavních hráčích: levicovém hnutí
ANO, středo-levicové pirátské koalici
a pravicové koalici Spolu, v níž je ODS
nejsilnější formací. K pravici se ještě hlásí pár trpaslíků, ale ti nemají šanci projít
do sněmovny a hlas pro ně by proto
skončil v koši, ve výsledku jen posílil
levici.“
yy Jak hodnotíte ve volbách šance
koalice Spolu, kterou tvoří ODS,
KDU-ČSL a TOP 09?
„Do cílové rovinky vbíháme těsně druzí za vládní stranou. Když naši voliči
přijdou k urnám v hojném počtu, můžeme být ještě i první na pásce, v což
pevně věřím.“
yy A jak vidíte své osobní šance na
získání poslaneckého mandátu?
„O mém osobním výsledku rozhodne,
zda si lidé na Prostějovsku přejí mít zastoupení ve sněmovně a využijí k tomu
hlasování pro místní kandidáty. Ohlasy
z terénu mám zatím v tomto směru
dobré, ale při očekávaném výsledku
celé koalice bude třeba každý hlas.“
yy Co vy osobně byste chtěl prosadit
v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR?
„Zjednodušení zákonů či konec zneužívání sociálních dávek. Chtěl bych
také pomoci získat prostředky na další
opravu plumlovského zámku nebo záchranu místního nádraží v Prostějově.
Potřebujeme také lepší dopravní spojení uvnitř okresu i třeba s Přerovskem.“
yy Předseda ODS Petr Fiala stále
tvrdí, že by nešel do vládnoucí koalice s ANO 2011. Jak vy se na tuto
otázku díváte?
„Dali jsme předvolební slib, že do koalice s ANO po volbách nepůjdeme. Pro
mě to je hotová věc. Tenhle názor pod-

poruje drtivá většina
tšina našich voličů, a to
je pro mě rozhodující.
dující.“
yy Potom se ale
le pro vás nabízí jen
vládní koalice s Piráty a Starosty. Ti
vali víc? Nebo připaa
by vám vyhovovali
dá v úvahu ještěěněkdo
někdo jiný?
ravděpodobnější vari-i
„Je to teď nejpravděpodobnější
echno pro to, aby byla
anta. Děláme všechno
koalice SPOLU ve volbách co nejsil-l
a, kdo bude udávat tón
nější a byla to ona,
v budoucí vládě.“
yy Jaká se dá podle vás očekávat
l
volební účast v parlamentních volbách?
„Myslím si, že volební účast bude
o něco vyšší nežž před čtyřmi lety, kdy
ocent voličů. Nečekám
volilo šedesát procent
ůst volební účasti, ale
příliš velký nárůst
olik více procent voličů
myslím, že o několik
přijde.“
yy Pokud hnutí
tí ANO 2011 vyhraje
nt Zeman dá šanci
volby, prezident
vytvořit vládu Andreji Babišovi.
dařilo by se mu to?
Co myslíte, podařilo
dle vás vytvořil?
A s kým by ji podle
„Když bude mít Andrej Babiš ve
nu s SPD, kosněmovně většinu
cejní‘ stranou
munisty a ‚policejní‘
Přísaha, sestaví s nimi vládní
ně nám předd
většinu a společně
vedou, co jsme odd roku 1989
ještě neviděli! V opačném
případě může prezident
nutí Anprotahovat vládnutí
dreje Babiše o měsíce, ale
nakonec se stejněě prosadí
ěmovně
většina ve sněmovně
a nastoupí vláda bez Anez zdraa
dreje Babiše, bez
žování potravin a bez gi-i
užování
gantického zadlužování
státní kasy.“
yy Zpět k vám osobně.
Pokud byste získal
skal podát, jak
slanecký mandát,
byste všechno stíhal?
ofesních
Máte hodně profesních

yy Jak vůbec vypadá váš běžný praa ‚Zlatý lístek
lístek‘ za nejlepší volební kampaň ním okolí. Ctím pracovité lidi, ale je
covní den?
v roce 2014.“
pro mě důležitá i solidarita s těm
těmi, kteří
„Jsem zvyklý pracovat deset až dva- yy Které jsou vaše největší lidské neměli v životě štěstí.“
náct hodin denně. Naštěstí mě práce
hodnoty?
yy Jste také velkým fanou
fanouškem
baví, takže se to dá s podporou
„Ve veřejném působení sportu a kultury, co bylo v poslední
po
rodiny dlouhodobě zvláto jsou láska ke svo- době pro vás největším zážitke
zážitkem?
dat.“
bodě a úcta k tra- „Zmíním sport, vždyť jsem pů
původně
yy U vás zůstaňme, ktedici. I v osob- chtěl být nikoli politickým, ale sporrých osobních úspěchů
ním
životě tovním komentátorem. V této
tét obsi nejvíc ceníte?
jsem hodně lasti to byla osobní návštěva zápasu
z
„Na prvním místě je to
konzervativní Česko–Nizozemsko na nedávném
nedá
určitě fungující rodina.
a na rodinu mistrovství Evropy ve fotbale. VydaV profesní rovině je to zisk
vázaný člo- li jsme se do Budapešti s manželkou
man
‚velkého doktorátu´, což mi
věk. Je pro mě Miladou a nejmladším synem a byl
umožnilo přednášet na něale hodně dů- to fantastický zážitek. Skvěle zorgakolika vysokých školách, zkuležitý i kontakt nizovaný a moderní stadion a hhlavně
šenost z práce v nejužším týmu
s lidmi v mém překvapivý triumf našich reprezenrep
dvou ministrů či zisk
bezprostřed- tantů. Pro ženu a syna to byl první
ocenění
takhle velký zápas, ale náramně
náramn jsme
si to užili.“
yy Jaká je představa vašeho ideální dne?
„Každý den, kdy mohu
být v Prostějově
Prostějově. Rád
poz
cestuji a poznávám
nová místa, ale doma
(
je doma. (úsměv)
potě
S velkým potěšením
trávím čas s rodipřílež
nou, příležitostně
p
si zajdu posedět
prostějo
na prostějovskou
zahrádku či do některé z m
místních
restaurací nebo
navštívím nějaké
místní spo
sportovní
utkání.“
yy Přestože
Př
nás nyní čekají
parlame
parlamentní
volby, už za rok
přijdou n
na řadu
ty komu
komunální.
Pros
V Prostějově
p
má ODS poměrně slušné postavení, p
půjdete
před voliče sami
nebo opět v koalici?
„V rámci pro
prostějovské ODS se bbavíme
o tom, že se naše
na minulé spojení s nez
nezávislými osobnostmi osv
osvědčilo
a rádi bychom ho zopakovali. Zatím nepočítáme
nepo
s koalicí s jinou pol
politickou
stranou. O definitivní
definitiv podobě kandidátky ale samozřejmě rozhodnou členové
č
prostějovskéODS.
prostějovské ODS.“

Ideální den? Rád cestuji a poznávám nová
místa, ale doma je doma. S velkým potěšením
trávím čas s rodinou, příležitostně si zajdu posedět na
prostějovskou zahrádku či do některé z místních
restaurací nebo navštívím místní sportovní utkání...
očetnou rodinu...
aktivit a také početnou
volídoparlamentu,ne„Když mě lidé zvolí
do parlamentu, nebudu se věnovat dosavadní práci a budu
poslancem na sto procent. Nebudu
chtít být jen v Praze, ale budu využívat
každou možnost k tomu být s voliči na
Prostějovsku.“
yy Čemu vlastně se v současnosti
nejvíce věnujete? Je to politologie,
novinařina, práce pedagoga či úloha
v Evropském parlamentu?
„Všechny moje role, které zmiňujete,
spojuje to, co jsem vystudoval – tedy
politologie, věda o fungování věcí veřejných. Tu považuji za svou práci, ať
už píšu pravidelné články do časopisu
Reflex, přednáším na škole, nebo působím jako odborný poradce některých
politiků.“

7åRąKMX÷VPQXÆO\CJ¾LGPÊMCORCP÷UG2GVT5QMQNFQ\X÷F÷NåGRąGFUGFM[P÷612O¾PC\¾FGEJX[VGVQXCPÆJQUQMQNC
2ąKOÊVKPMWX1NQOQWEKUGLÊVQPCVQ\GRVCNCQPCVWVQUMWVGéPQUVU×UO÷XGORQVXTFKNC
Foto: archiv P. Sokola

vizitka
PETR SOKOL
✓ 8. června 1974 v Prostějově
✓ vysokoškolský učitel, politický geograf a novinář
✓ po absolvování gymnázia vystudoval obor politologie a mezinárodní
vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde následně
získal také titul doktora (PhDr.)
✓ už jako student pracoval ve vedení jedné z výrazných celoevropských studentských organizací
(Evropští demokratičtí studenti – European Democrat Students)
✓ v roce 2015 obhájil na Univerzitě Karlově dizertační práci a obdržel také tzv. velký doktorát – titul Ph.D.
✓ od dokončení studia do současnosti přednášel na několika vysokých školách se zaměřením
na problematiku voleb, politického systému, politické geografie a fungování Evropské unie
✓ společně s bývalým rektorem Masarykovy univerzity a pozdějším ministrem školství Petrem Fialou
napsal odbornou knihu o evropských politických stranách
✓ jako externí komentátor pravidelně píše do časopisu Reflex, jeho texty a komentáře vychází
i v řadě dalších médií
✓ jako volební pozorovatel působil například v Somálsku nebo v Arménii, mezinárodní zkušenosti
získával rovněž během práce v Evropském parlamentu, kde dříve působil mimo jiné i jako vedoucí
kanceláře poslankyně z Prostějovska Niny Škottové
✓ byl odborným poradcem dvou ministrů (vnitra a spravedlnosti) i místopředsedy Poslanecké sněmovny
✓ mluví, píše i přednáší v angličtině, ale ovládá i němčinu a ruštinu, má také pasivní znalost
polštiny a chorvatštiny
✓ své odborné znalosti dokázal prodat i v případě vedení několika volebních kampaní, v roce 2016
byl společně se dvěma kolegy oceněn v anketě o nejlepší volební kampaň „Zlatý lístek“,
když odborná porota vybrala jimi navrženou kampaň „Plzeň je jiná“
✓ stál také u zrodu kampaně za prosazení 17. listopadu státním svátkem
✓ jako odborný konzultant se zapojil do několika volebních reforem, včetně přípravy návrhu
nového volebního systému v roce 2021
✓ je členem České společnosti pro politické vědy a České vexilologické společnosti,
která studuje vlajky, patří k zakladatelům olomouckého vexilologického centra
✓ je ženatý, s manželkou Miladou vychová tři děti, nejmladší Joachim má 10 let
zajímavost: v mládí chtěl být sportovním komentátorem, kvůli čemuž se dokonce odnaučil vadu řeči
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Exkluzivní dvojrozhovor s Jaromírem Pytlem z KVH při W.P.E.P. a kastelánem Pavlem Zástěrou
PLUMLOV Klub vojenské historie při W.P.E.P. ve spolupráci se zámkem
Plumlov, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a ve
spolupráci s radnicí města Plumlov a starostkou Gabrielou Jančíkovou
uspořádal 18. září 2021 Vojenský den – Živé obrazy. Klub vojenské historie i ostatní spolupracující kluby představily nejen rekonstrukci obsazení
Československa hitlerovským Německem, ale i dobové tábory jednotlivých armád, vojenskou historickou techniku a pro dokreslení byl divákům představen i tábor vojáků z první světové války.
Historia magistra vitae, tedy
jak se říká – historie je učitelkou života. Připomínat si
ějiny by mělo být jedním ze
základních úkolů člověka,
jelikož z historie se lze poučit
a vyvarovat se chyb. Jednou
z takových chyb, ze kterých
se ale stále nejsme schopni
poučit, je období válek, především pak té zatím nejstrašnější, a to druhé světové. Je
tedy dobře, že na Prostějovsku máme kluby vojenské
historie, které se snaží nenásilnou formou toto období
připomínat a upozorňovat
na zlo, které bylo pácháno.
Dnešní Večerník přináší
unikátní dvojrozhovor s jedním z představitelů klubu
vojenské historie, kterým
je Jaromír Pytel z KVH při
W.P.E.P. a také s kastelánem plumlovského zámku
Pavlem Zástěrou.
yy Jak to přijde, že člověka

chytne zrovna období válek?
Jaromír Pytel: „Zbraně
a vojenství mne zajímalo již
od mládí, pak to také souviselo s mým povoláním v policejním sboru. Začalo mne
to bavit tak, že jsem hledal
souvislosti o použití zbraní,
prostě mne zajímalo, kdy, kde,
co a jak… Kde se zbraň použila, kdo ji používal a kdy. Pár
kousků jsem nashromáždil
a pak přišel kamarád s myš-

Patriot; Pracující Lidé Evropští Patrioti je neziskovou
organizací, která doposud na
žádnou ze svých činností nečerpá žádné dotace, na svou
činnost si vydělává sama, na
nikom neparazituje. Válečné

8COGTKEMÆWPKHQTO÷UGQDLGXKN,CTQOÊT2[VGNQTICPK\¾VQTUEÆPCTKUVCCTGåKUÆT
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historii, jako takové se věnujeme přes patnáct let, na jihu
Čech se staráme o pomníčky
vystavěné po první světové
válce. Děláme nejen historické poradce pro dokumenty
televize ZDF, ale spolupracovali jsme třeba s panem režisérem Renčem na natáčení
filmu Lída Bárová, kde jsme
si i zahráli, dále s panem režisérem Marhoulem na filmu
Nabarvené ptáče. Spolupracovali jsme i na některých
dokumentech pro Českou televizi. Naše specializace jsou
ozbrojené složky Německa
1929-1945, okrajově také
americká armáda od vylodění
v Normandii do 1945. Naše
Válečné muzeum
ppojízdné
j
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lenkou a otázkou proč vlastně
nezkusím, to co mám, pustit
mezi lidi nějakou přístupnou
formou. No a od podnětu byl
již jen krok k realizaci. Společně s bratrem a mou drahou
polovicí táhneme tu káru vojenské historie již mnoho let.“
yy Představte krátce svůj
KVH.
Jaromír Pytel: „Klub Vojenské Historie při W.P.E.P. neboli Work People European

Jaromír Pytel: „Jak jsem již
uvedl, financujeme si naše
aktivity sami, nečerpáme
žádné dotace, nevybíráme na
akcích vstupné, ale v podstatě v rámci své regulérní práce
pro různé firmy a z výdělků

včetně několika kusů techniky můžete spatřit na akcích
v ČR, ale i cizině, s ním také
na mezinárodních soutěžích
a dobových přehlídkách vyhráváme hlavní ceny. Spolupracovali jsme také třeba se
soukromou anglickou produkcí při dokumentech v Terezíně.“
yy Veškeré tyto aktivity jsou
určitě finančně náročné, jak
to řešíte?

z této práce financujeme svoje
aktivity. Asi chápete, že už jen
provoz vozového parku něco
stojí a že i péče o zbraně a uniformy není zadarmo, ale když
člověk něco chce dělat, musí
počítat s oběťmi, a to i z hlediska času a prostředků.“
yy Organizoval jste nedávno velkou akci na plumlovském zámku, jak náročné to
všechno bylo?
Jaromír Pytel: „Kdyby člověk byl velký pedant, tak řekne, že taková akce by se měla
chystat až rok, ovšem vzhledem k současné covidové
době je všechno složitější.
A tak konečné číslo bylo dva
a půl měsíce, a to od prvního kontaktu s kastelánem
Pavlem Zástěrou, že do toho
půjdeme až do slavnostního
zahájení celé akce 18. září.
Není jednoduché dát dohromady lidi, techniku, zázemí
a je to také o vyřizování propagace setkávání se s politiky
o eventuální záštitě celé akce.
Proto jsem z výsledku velmi
pozitivně naladěn, protože
na akci se účastnilo čtyřicet
účinkujících a hlavně akci navštívilo čtyři tisíce diváků, radost mám i ze spanilé jízdy do
Prostějova. Rád bych touto
cestou poděkoval samozřejmě Pavlu Zástěrovi za spolupráci, paní starostce Plumlova
a radě města, že celou akci
podpořily i přes určité negativní postoje z jistých stran,
v neposlední řadě děkuji za
záštitu nad akcí panu hejtmanovi Olomouckého kraje.
Komu jsem jmenovitě nepo-

děkoval, věřte, že na něj myslím a že mu to řeknu či napíšu
klidně i osobně.“
yy Domníval jsem se, že
kluby vojenské historie jsou
jedna velká rodina, vaše
předešlá slova ovšem hovoří o tom, že tomu tak není.
Můžete se k tomu nějak vyjádřit?
Jaromír Pytel: „Jsem velice smutný, snad i trochu naštvaný. Když jsem do tohoto
kolotoče historických akcí
vstupoval, domníval jsem se,
že vždy budeme jedna velká
rodina zapálených jedinců
do historie, která bude chtít
lidem předvádět, jak to dříve
doopravdy bylo. Proto jsem
také každého nazýval kamarádem a bral to tak za sebe jako
samozřejmost. Bohužel je to
asi o tom, že když se člověku začne kapku dařit, objeví
se pomluvy, falešná obvinění, spekulace a konstrukce.
Vzhledem k dnešní síle sociálních sítí a šíření dezinformací a faků se pak člověk nestačí divit. Když se zabývám
historií a vystupuji v nějaké
uniformě, tak jde samozřejmě jen o předvádění a ukázku, neznamená to, že s tímto
osobně souhlasím. Když hraji
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což je samozřejmě nesmysl
od samého počátku, protože
to bych musel hrát italského
vojáka, ale já v té německé
uniformě ani nepropaguji nacismus, jen pouze hraji roli.
Proto si moc vážím představitelů města Plumlova, že si
pomluvy prověřili, konzultovali vše s odborníky a výsledkem byla jejich trvalá podpora. Bohužel asi ale skončím
u toho, že budu muset některé věci řešit právní cestou, což
se mi sice příčí, ale rozhodně
na sebe nemohu také nechat
beztrestně plivat. Pokud někdo historii překrucuje, pak
jsou to právě ti pomlouvači a závistivci, kterých je mi
svým způsobem líto, protože
to svědčí o jejich ubohosti
a neprofesionalitě.“

8QL¾EKDQLWLÊEÊXGFTWJÆUX÷VQXÆX¾NEGUGPGF¾XPQQDLGXKNKVCMÆPCRTQUV÷LQXUMÆO
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důstojníka SS, tak asi opravdu nemyslím jako nějaký
Oberführer, ale hraji pouze
roli v nějaké ukázce. Příčí se
mi všechna hnutí propagující utlačování někoho jiného,
ale samozřejmě v roli se musím chovat tak, jak se tenkrát
choval ten dotyčný. Samozřejmě že každému se lépe hraje
voják US Army, RAF nebo
Rudé armády, ale pokud mají
být ukázky věrohodné, tak
musí někdo hrát i toho nepřítele, na té druhé straně nemůže být nějaký nickname, pak
by byla historie překroucena
a celé mé snažení by postrádalo smysl. Problém ale vidím
spíše jinde, a to v penězích.
My vstupné nevybíráme, dotace nechceme, ale pokud se
s někým na něčem dohodnu
a on mne pak pomluví a sám
peníze dluží, tak je to spíše
smutné a hlavně nechlapské.
Nadzvedávají mne hlavně pomluvy, že propaguji fašismus,

yy Pane kasteláne, jaká

byla spolupráce s KVH při
W.P.E.P.?
Pavel Zástěra: „Známe se už
takřka deset let, a jak se říká,
všechno souvisí se vším. Historické akce se na našem zámku konají řadu let, a když jsem
spolupracoval s jinými KVH,
bylo vše dobré, ale po letech,
když je vše stejné a opakuje se
to, tak to poznáte i na návštěvnosti, která během let klesala.
A tak se zrodila myšlenka na
změnu, kterou jsme realizovali s Ferdou (přezdívka Jaromí-

ra - pozn. red.). Já za sebe musím říct, že šlo o změnu velmi
příjemnou. Návštěvnost šla
nahoru a bylo vidět daleko
větší profesionalitu a zápal od
prvotních příprav akce až po
starost o účinkující. Nechci
tím nějak šmahem odsoudit
léta minulá, leč někdy je změna cestou k lepšímu. Já jsem
naprosto spokojený.“
yy Co říkáte na kampaň některých jedinců proti KVH
při W.P.E.P.?
Pavel Zástěra: „Je mi líto
Ferdy, že jsou jeho snahy
takhle podkopávány někým,
kdo soustavně někam píše
a pomlouvá až na nejvyšších
místech kraje. Chápu ho, že
je z této kampaně smutný,
rozhořčený, snad i unavený,
ale je to zřejmě úděl za to,
že se něco daří, že se člověk
stane populární, lidé ho rádi
vidí. Říkám si, zda někomu
stojí za to jej takhle očerňovat, ale zřejmě ano. Je smutné, že v rámci svého koníčku už ne všem může říkat
kamaráde. Já ve spoluprací
s ním nemám a nevidím žádný problém a jsem rád, že se
vše vyjasnilo i na půdě města
Plumlova. Podporuji v tom
paní starostku a další představitele. Věřím, že za rok se
akce opět uskuteční a pobaví,
ale také poučí lidi, třeba čtenáře vašeho listu.“
yy Na závěr společná otázka, jak vidíte spolupráci do
budoucna?
Jaromír Pytel a Pavel Zástěra: „Akce se letos povedla, ale
chceme ji za rok udělat ještě lepší. A samozřejmě opět
zdarma navzdory všem závistivcům a pomlouvačům.“
Díky za rozhovor a pomáhejte dál propagovat pravdivou historii.
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Konstelace hvězd Prostějova
Přání těchto dnů se splní jen těm Prostějovanům, kteří si za svojí věcí půjdou doslova
po hlavě. Jakékoliv flákání se každému vymstí. Během víkendu pak budou mít štěstí
ti, kteří si vsadí v loterii na své datum narození.
BERANI - 21. 3. až 20. 4.
Jste schopni pracovat na více úkolech, ale nesmíte ani jeden podcenit
nebo ho odfláknout. Pocítili byste
to okamžitě na výsledku a samozřejmě i na odměnách. Neberte si
toho proto tolik na svá bedra.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Doslova za dveřmi je okamžik, kdy
konečně přestanete počítat každou
korunu. Zásluhou vašich vydařených obchodů se vám začne urychleně plnit peněženka. A nepůjde jen
o drobné, na to vezměte jed.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Prožijete celkem bezstarostný týden, možná až moc. Vy jste ale
zvyklí pracovat v rychlém tempu,
takže onen klid a absenci starostí
ponesete docela těžce. Sami si tak
najdete adrenalinové vyžití.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Současný samotářský život vám
naprosto vyhovuje, potřebujete čas
na to, abyste si urovnali myšlenky
a zjistili, kterým směrem chcete
v životě jít. Máte recht, chce to čas
a klidnou, velice klidnou hlavu.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Vaše dny budou stresové, proto
choďte každý večer brzy spát a předtím si přečtěte něco z oblíbené knížky. Jestli ale nezvolníte pracovní
tempo, může se stát, že nebudete mít
náladu ani na rodinu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Čeká vás povýšení v práci, nesmíte
si to ale během těchto dní pokazit.
Nadřízení na vás teď budou mít čas,
aby vás neustále kontrolovali. Budete sice hodně nervózní, ale nakonec
to zdárně zvládnete.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Vaše ego nyní utrpí tím, že vás
v práci předčí daleko mladší kolega.
Ponesete to velmi těžce, a dokonce
se budete cítit uraženě a poníženě.
Nedá se nic dělat, vzchopte se a bojujte s nepřízní osudu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Nepohybujte se za tmy po venku,
tento týden vám na ulici hrozí nebezpečí přepadení a okradení. Zůstávejte doma pod ochranou svých
blízkých a neriskujte. Do kina běžte
jen v doprovodu známých.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Bedihošť
Obec: Vrahovice
Obec: Prostějov
Dne: 19. 10. 2021 od 7:30 do Dne: 18. 10. 2021 od 7:30 do Dne: 21. 10. 2021 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: jed- 15:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast: část
nostranně ul. J. Kučery s č. 1 až 15. Bedihošť - jednostranně ulice: obce Vrahovice s celými ulicemi:
Nerudova od č. p. 439 po č. p. 529, Smetanova (mimo č. 25, 25a, 27),
Obec: Mostkovice
Dne: 20. 10. 2021 od 7:30 do Palackého od č. p. 513 po č. p. 27. B. Martinů, O. Nedbala, V. Nováka, O. Ostrčila, J. Křičky, J. Suka,
09:30 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Prostějov
odběratelská trafostanice Přehra- Dne: 27. 10. 2021 od 7:30 do J. Rokycany, Kpt. J. Nálepky
17:30 hodin. Vypnutá oblast: celé (mimo č. 2), Zátiší, K. Svobody,
da sad (č. 300776).
ul. Jungmannova (včetně hvězdár- J. Štaidla, levá strana ul. VrahovicObec: Hablov
Dne: 20. 10. 2021 od 7:30 do ny), Riegrova, Brandlova, Krátká, ká - od č. 83 po č. 149 vč. domu
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Máchova, Mánesova č. 14-34, služeb, V. Talicha od ul. Smetacelá obec Hablov mimo fa. Vi- 15 (MŠ), Rostislavova č. 14-26, nova po ul. O. Ostrčila, dále část
denal com s.r.o. a has. zbrojnici. oboustranně ul. Česká od č. 13 a 42 s ulicemi: Majakovského od fary
po ul. Jungmannova, sídl. Svobody po konec obce vč. ZD, bioplynové
Obec: Dětkovice
Dne: 22. 10. 2021 od 7:30 do ZŠ J. Železného, MŠ, celý objekt stanice, ČD, a ul. u hřbitova sm.
09:30 hodin. Vypnutá oblast: č. 77 „centrum Haná“, ul. Plumlov- K. Světlé, dále celé ul. U Cihelny,
odběratelská trafostanice Dětko- ská jednostranně od ul. Jungmano- Hrázky, Pod Svahem, Čs. odbova po ul. Krátká + č. 53.
je, Čs. armádního sboru obouvice závlaha (č. 300687).
Obec: Prostějov
stranně od č. 1 a 2 po č. 32 a 37,
Obec: Kelčice
Dne: 22. 10. 2021 od 10:00 do Dne: 29. 10. 2021 od 7:30 do 16:30 ul. K. Světlé č. 8, objekt Krajského
12:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Rie- ředitelství policie ČR. Bioplynová
odběratelská trafostanice Kelčice grova, Brandlova, Krátká, Máchova, stanice ZD Vrahovice. OdběraMánesova č. 14-34, 15 (MŠ), Rosti- telská trafostanice Vrahovice ZD
teletník (č. 300698).
slavova č. 14-26, oboustranně ul. Čes- (č.
300673).
Oboustranně
Obec: Prostějov
Dne: 25. 10. 2021 od 7:00 do 9:00 ká od č. 13 a 42 po č. 57 a 66, Plumlov- ul. O. Nedbala č. 1-25 a č. 18-26,
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská ská č. 53, sídl. Svobody č. 77 (centrum V. Talicha č. 16.
„Haná“), ZŠ J. Železného č. 79.
E.ON Distribuce a.s.
trafostanice Universal (č. 300633).

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Rádi se staráte o své tělo, takže ani
teď určitě nevynecháte možnost jít
si zacvičit nebo do posilovny. Usilovně ale hledáte parťáka, samotné
vás to už přestává bavit. Najdete ho
velice brzo.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Vaše láska ke zvířatům je pověstná,
takže nikoho nepřekvapí fakt, že
si pořídíte dalšího pejska, kočičku
nebo králíčka. Někteří vám ale budou vyčítat, že si raději nepořídíte
dítě. Zamyslete se nad tím.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Čeká vás jedno velké životní zklamání. Najednou nebude nic tak, jak
jste si ještě nedávno představovali.
Nebudete vědět, komu se svěřit
s bolestí na duši, protože všechny
svazky jste zpřetrhali.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Velice rádi pořádáte mejdany a tento týden nebude výjimkou. Problém je, co na to řeknou sousedi. Ti
s vámi mají dlouhodobé problémy
a další nastane za pár dní. Vznikne
spor a budou létat i facky

nákupní
servis
pro vás

PODZIMNÍ ÚKLID 2021
PROSTĚJOV Úklid proběhne stejně jako obvykle od 15:00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin.
v měsíci říjnu a zahájen bude v úterý 4. října 2021. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledoPočínaje tímto dnem budou po Prostějově rozmis- váno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovťovány velkoobjemové kontejnery v termínech dle níkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou
určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do
zveřejněného harmonogramu.
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobje- těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barmový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměr- vy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný
ný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povolelinolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). no dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu
Kontejnery budou na místě vždy v určený den (rumisko, hlína).
pondělí 4. října: sídl. Hloučela – C. Boudy * sídl. Hloučela – A. Slavíčka * sídl. Hloučela – V. Špály * sídl. Hloučela – J. Zrzavého
úterý 5. října: Vícovská – V. Škracha * B. Šmerala – dál k rybníku * Gen. Dudy č.14
středa 6. října: Waitova – Dr. Horáka * Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
čtvrtek 7. října: Česká – Máchova * Riegrova * Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů) * B. Němcové
pátek 8. října: Fanderlíkova-u Sezaka * Fanderlíkova-školka * Kpt. O. Jaroše * Za veledromem naproti č.8

... tentokrát ze sortimentu: 5ëæ(
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-
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Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov na tel.: 582 302 757 nebo 737 242 185
(p. Kostlán) a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel.: 582 329 559 (pí. Kovaříková).
Zdroj: Odbor správy a údržby majetku města

Rýže je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých. Původ má v tropických oblastech Afriky, Asie a Austrálie. V botanice se rozlišuje přes 20 druhů,
kulturních forem – obilnin – jsou desetitisíce. Celkově rýže pokrývá asi dvacet
procent kalorické spotřeby lidské populace. I proto je tuze dobré vědět, že nejlevnější jasmínovou rýži a Paraboiled nabízí shodně Lidl a Penny market, kde
si můžete koupit i cenově nejvýhodnější kulatozrnnou rýži, v Lidlu zase druh
Basmati. Dlouhozrnná rýže je za nejnižší cenu kromě výše zmíněných míst také
v Kauflandu. Kdo je gurmán, určitě využije nabídky na sushi rýži z Tesca.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 29. září 2021.

%ORNRYpîLÔWüQt PüVWDv roce 2021

21070820844

21061820778

21040610387

21100121177

21091621165

21072820918

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 5. října: Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská + velké
parkoviště u Galy, Západní – parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka,
Kelčická, Brodecká
čtvrtek 7. října: J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická,
sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka

řádková inzerce / vzpomínky
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KOUPÍM

REALITY

Kdo v srdci žije, neumírá...
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

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

SLUŽBY
„Je dobré vědět a uložit si
telefonní 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.: 777 135 540,
mail: 99fab@seznam.cz

Dne 8. října 2021
uplynou 3 roky,
co nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička
paní Vlasta BĚHALOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel
a synové s rodinami.

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

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Údržba zahrad a pozemků, kácení stromů, stříhání tújí, štěpkování dřevin.
Ivo Kroupa, tel.: 605 864 140.

Dne 5. října 2021
by naše maminka
paní Milada GREPLOVÁ
z Dobrochova
oslavila 70. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
spolu s rodinou.

Dne 5. října 2021
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Františka KOCOURKA
z Krumsína.
Vzpomínají manželka Helena
a děti s rodinami.

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

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát. Maminko
zlatá, zůstaneš s námi ve věčných
vzpomínkách.

Dne 5. října 2021
vzpomeneme 3. výročí od úmrtí
pana Vladimíra LIEDERMANNA.
Děkujeme za
tichou vzpomínku.

Dne 7. října 2021
by se dožil 90 let
pan František ŠNÉVAJS
ze Ptenského Dvorku.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a synové s rodinami.

16011421482

Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen než probuzení...

Dne 5. října 2021
uplyne 20 let,
co nás navždy opustila
paní Věra RICHTEROVÁ
z Čelčic.
Za tichou vzpomínku děkuje
Věra s rodinou, Josef s rodinou,
Lída s rodinou a vnoučata.

Když hvězdy posypou nebe
a v korunách stromů
utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou
s noční tmou se vrací.
Co všechno jsme spolu prožili,
než osud zhas Tvou svíci,
my nemohli dělat víc
než smutné sbohem Ti říci.
V našich srdcích a vzpomínkách
však budeš žít dál.

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

Dne 6. října 2021
to bude 18 let
od tragického úmrtí
pana Robina BLÁHY.
Za vzpomínku děkuje otec.

Dne 7. října 2021
vzpomeneme 14. výročí úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky Natálka
a Adélka, syn Ondřej s manželkou
a sourozenci s rodinami.

Dne 1. října 2021
jsme vzpomenuli 17 let ode dne,
kdy tragicky zemřel můj manžel
pan Radovan DOBA,
kapitán Policie ČR v Prostějově.
S láskou stále vzpomíná manželka
Jarmila s celou rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

PRODÁM
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Prodám jablka. Spartan á 9 Kč. Denně
15-17 hod. Procházka Pavel. Vícov 4.

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

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

21061620769

GRATULACE

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

Dne 27. září 2021 oslavil
70. narozeniny.
pan Jaroslav FRANC
Všechno nejlepší přeje
manželka Jarmila,
dcera Kamila s manželem Davidem,
dcera Lucie s přítelem Liborem
a vnučka Karolínka.

Dne 25. září 2021
oslavil významné
životní jubileum 80 let
pan Miloslav JOHANIDES
z Křenůvek.
Hodně štěstí, zdraví, lásky,
ať nemáš žádné vrásky, ať se směješ
den co den, ať splní se Ti každý sen,
ať máš kolem prima lidi, co Tě vždy
rádi vidí. Přejí dcery Iveta a Lenka,
syn Petr, vnoučata Hana a Radek,
pravnoučata Eliška,
Kája a Míša.

Žena 71 let, výška 168 cm by se ráda
seznámila s hodným a upřímným
mužem z okolí Prostějova. Nekuřákem.
Tel.: 602 207 833, 725 187 520.

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

Dne 10. října 2021
vzpomeneme 1. výročí od úmrtí
pana Jiřího KOUŘILA
z Bedihoště.
S láskou vzpomíná manželka
Veronika, syn Dominik,
tatínek Karel, bratr
Vladimír s rodinou,
přátelé a kamarádi.

VELKÁ
ŐÌ-129É
5(92/8&(
zadejte
vzpomínku
od 1. do 31.
ংझfm-

Dne 8. října 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy náhle opustila
paní Dagmar PŘIKRYLOVÁ.
S láskou v srdci stále vzpomínají
manžel Jaromír, dcera Ivana
s partnerem, syn Tomáš s manželkou
a vnoučata Klára, Kristýna
a Jakub, pravnoučata
Vendulka a Jolanka .

.ġ

2.0º24181<4'&#-%'8Ąª,07

Dne 1. října 2021
jsme vzpomenuli 17 let, kdy při
výkonu služby zemřel policista
pan Ivo KUČERA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jaroslava a synové Ivo a
Daniel s rodinami.

Uzávěrka ŘÁDKOVÉ INZERCE
je v PÁTEK 8. října, v 10.00 hodin
SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

 (ݿ
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Dnes, tj. 4. října 2021,
uplyne 8 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Růžena FIALOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Helena Dvořáková 1946 Prostějov Středa 6. října 2021
Marie Blažková 1945
Prostějov
Vladimír Stančík 1938 Bílovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Kuba 1937
Prostějov Pátek 8. října 2021
Marie Ječmínková 1945
Lutotín
Zdeněk Kašpar 1929 Prostějov 15.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Němeček 1942
Prostějov
Zdeněk Šebek 1946 Kralice na Hané Jarmila Janáčová 1948
Prostějov
Danuška Koutná 1944
Žárovice Jana Křivinková 1943
Vřesovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Marie Víšková 1934

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Prostějov Jaroslav Sluka 1956
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Václav Komrzí 1937

Mostkovice JarmilaArnoštová1926 KostelecnaHané Bedřiška Synková 1948 Prostějovičky
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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.

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

21082021043

2007162118

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Operátor/-ka
20 857 Kč
třísměnný
nižší stř. odborné
Kendrion, Prostějov
Zámečník/-ce
24 800-32 300 Kč
jednosměnný
nižší stř. odborné
Windmöller & Hölscher, Kralice n.H.
Obsluha zař. na zprac. kovů 20 160 Kč
třísměnný
základní+praktické Laser technology, Prostějov
Operátor/-ka
20 000-35 000 Kč
nepřetržitý
nižší stř. odborné
DGPack, Kralice n.H.
Strojírenský dělník/-ce
18 000 Kč
třísměnný
základní+praktické Železárny Annahütte, Pv
Elektotechnik/-čka
24 800-32 300 Kč
jednosměnný
střední odborné
Windmöller & Hölscher, Kralice n.H.
Svářeč/-ka
23 000-35 000 Kč
dvousměnný
základní+praktické DT Mostárna, Prostějov
Operátor/-ka výroby
18 500-24 500 Kč
třísměnný
základní+praktické Maier, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

W\/:DD

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

do restaurace v PV,
zkrácená pracovní doba
2 pracovní dny 12 hodin
a 4 dny volna
mzda 25.000 – 30.000,-.
Informace po - pá 8 - 15 hod.
na tel.: 777 77 64 70

21100111174

21100111175

21100111167

21091611168

21081321007

21100921173

JE V PÁTEK
8. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

WKDKEKh<h,\<h
ͳWKDKE,K<h,\

21082711077

21081621020

21090811135

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Sokolská ulice
Jaromír PŘECECHTĚL, Olomouc
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

I devětatřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 7. ŘÍJNA 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
Milan Kiebel
Marie BENEŠOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč do muzea.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...A HLODAVCŮ
Petra BURIÁNKOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 8, 8, 1
Jaromír PŘIKRYL, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vymaluji dům či byt a také pěkně uklidím.
Martin SPURNÝ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy.

2102660094

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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ADAT, ALTO, DRTI, EŠUS, KRAK, KUMYS, MAMBO, MAÝR, NÝTY,
OCÁKATI, OPRAT, PAJC, PĚŠEC, PIHA, PORT, ROTA, RYTÍ, SMOKE,
STARŠÍ, ŠTÝR, TENT, TENTO, TRAMP, VÝBORNĚ, YACHTS, YSAT,
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili tvář lídra populární
slovenské skupiny, která nedávno vystoupila
v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem...
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PROSTĚJOV ROZEZPÍVAJÍ...

18120761378

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\
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CANIKOSÍŘ 2021
KDY: SOBOTA 9. 10. 2021, 10:00 HODIN
KDE: VELKÝ KOSÍØ
Nadcházející sobotu se uskuteční již
čtvrtý ročník moravského canicrossového závodu pod Velkým Kosířem. Přijďte se na tuto zajímavou akci podívat
nebo se jí přímo se svým čtyřnohým
mazlíčkem zúčastněte.
Tento canicrossový závod (canicross
neboli běhání se psem – pozn. red.) pořádá
Canicross Olomouc, z.s. Canicross je
sport pro všechna plemena a všechny

majitele. Tuto sobotu 4. října pod „Hanáckým Mount Blancem“ bude mít
možnost se zúčastnit hned několik kategorií: Sprint (6 kategorií) – ženy/muži,
psi do 14,9 kg, 15 až 24,9 kg a 25 kg+,
Junioři (1 kategorie) – věk 15 až 17 let,
trať Sprint 4,5 km. Speciální závod i pro
děti – 300 m, 600 m a 1200 m.
Přihlásit do závodu se můžete na
webu www.canikosir.cz nebo přímo

na místě v den konání akce. Jednou
z podmínek účasti psů je jejich minimální věk 18 měsíců. Součástí startovného je parkování, občerstvení pro vás
i vašeho psího parťáka a účastnická
medaile. Tu obdrží na památku každý
ze soutěžících.
Sraz je 9. října na hřišti v Drahanovicích od 10:00 hodin. Každý soutěžící
si odnese na památku svou medaili.

BASKETBAL:

akce v regionu
Okresní výstava ovoce,
zeleniny a květin v Čelčicích
Územní sdružení ČZS Prostějov ve spolupráci se ZO ČZS Čelčice zve na
Okresní výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se uskuteční od soboty
9. až do pondělí 11. října v kulturním domě v Čelčicích. Výstava bude
přístupná v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00 hodin a v pondělí pro
školy od 9:00 do 12:00 hodin. Lidé se mohou těšit mimo jiné na prezentaci včelařů, prodej medu i dalších včelích produktů, prodej vazby ze sušených květin či nedělní ukázku tvarování bonsají. Příjem a aranžování
výpěstků jsou naplánovány na pátek od 14:00 do 18:00 hodin.

Dýňové slavnosti v Kostelci na Hané
Zahradnické centrum Marciánová zve na Dýňové slavnosti, které se budou
konat v sobotu 9. a neděli 10. října od 10 do 18 hodin. Připraven bude celodenní zábavný program pro děti: balónková show, malování na obličej, soutěže, tancování a mnoho dalšího. Chybět nebude ani oblíbený fotokoutek.
Nezapomeňte na vhodné nářadí pro vyřezávání dýní.

20052210797

21093011151

CO, KDY, KDE aneb
informace a události z vašeho okolí…

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
pondělí 4. října
17:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
americké krimi
20:00 QUO VADIS, AIDA?
drama Bosna a Hercegovina
úterý 5. října
17:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
20:00 ZBOŽŇOVANÝ
česká komedie
středa 6. října
17:30 ZRCADLA VE TMĚ
drama ČR
20:00 BE2CAN:
U PETROVOVÝCH
ŘÁDÍ CHŘIPKA
francouzské drama
čtvrtek 7. října
15:00 METRO SENIOR:
RESPECT
životopis USA
17:30 KAREL
český dokument
20:00 BE2CAN: TITAN
thriller Francie
pátek 8. října
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
český animovaný film
17:30 KAREL
20:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
akční USA
sobota 9. října
15:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
17:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
20:00 KAREL
neděle 10. října
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
americký animovaný film
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
17:30 POMPEJE – MĚSTO HŘÍCHU
dokument Itálie
20:00 KAREL

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
MALÝ GRAFIK
výstava grafických prací žáků

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 4. října
17:00 ANGLIČTINA PRO DĚTI
A RODIČE
výuka s rodilou mluvčí z Kanady
úterý 5. října
9:30 EVROPSKÉ KULTURNÍ
HODNOTY
virtuální Univerzita třetího věku
středa 6. října
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
akce určená především seniorům
středa 6. října
17:00 POVĚSTI PROSTĚJOVSKA
odpolední beseda
čtvrtek 7. října
15:00 PORADNA SOS
akce pro spotřebitele

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 4. října
19:00 ŽEBRÁCKÁ OPERA
abonentní koncert
úterý 5. října
19:00 AMADEUS
divadelní hra
pátek 8. října
19:00 HOUSLE
představení v rámci 14. ročníku divadelní přehlídky Aplaus

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

Zámek
Prostìjov
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
do 14. listopadu
17:00 ZE TMY KE SVĚTLU
výstava Jindřicha Štreita

Zámek
Plumlov
sobota 9. až neděle 10. října
KVH LITAVA
zimní topografické cvičení

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 10. října
JINÉ BYTOSTI, JINÉ PROSTORY,
JINÉ DIMENZE
Festival současného umění Prostějov:
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

www.vecernikpv.cz

Ekocentrum Iris

CENTRUM PRO RODINU

Husovo nám. 67, Prostějov

nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

* ve středu 6. října od 8:30 do 17:00
hodin je na programu vycházka, která povede naučnou stezkou ÚDOLÍM BYSTŘICE. Cestou budou
k vidění Kamenné proudy, skalní
útvar Malý Rabštejn, břidlicové lomy či
meandry řeky Bystřice. Vycházka bude
ukončena v Hrubé Vodě. Ráno sraz
na hl. nádraží v 8:20 hodin, společný
odjezd vlakem do Domašova nad Bystřicí. Návrat do Prostějova mezi 16:00
a 17:00 hodinou. Délka trasy 13 km.

Každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání
řešení v čase náročné životní etapy,
či manželské krizi. Poradenství pro
rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi,
pomoc při výchovném směřování.
S psycholožkou Mgr. Bc. Marcelou
Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ
ŠKOLIČKA - adaptační kroužek pro
děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku
usnadňuje přípravu na nástup do
MŠ, připravuje na separaci od rodičů
a navazování vztahů s vrstevníky
v malé skupině a bezpečném prostředí.
* ve středu 6. října od 17:00 hodin
se koná kurz KLÍČ KE ZDRAVÝM
VZTAHŮM S DĚTMI. Kurz se bude
zabývat tím, jak vytvořit spokojený a bezpečný domov, co všechno ovlivňuje naši
výchovu a komunikaci s ostatními a jak
správně komunikovat s našimi dětmi.

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek.
Bližší info na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
středu po telefonické domluvě.
SONS PROSTÌJOV

Prostějovská pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické
služby. Dále nabízí možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc
při vyřizování záležitostí v rámci výhod
a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00, 14.0016:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po
tel. domluvě.

pátek 8. října
19.30 TJ OP Prostějov – BK Mohelnice
(1. kolo Středomoravské ligy mužů, Národní
sportovní centrum Prostějov)
sobota 9. října
16.00 K2 Prostějov – Jiskra Kyjov
(6. kolo žákovské ligy mladších žákyň U14,
Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 10. října
10.00 K2 Prostějov – Strabag Zlín
(7. kolo žákovské ligy mladších žákyň U14,
sportovní hala DDM Prostějov)

FLORBAL:
sobota 9. října
18.00 SK K2 Prostějov – FBS Olomouc
(5. kolo Divize mužů, sportovní hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 9. října
11.45 SK Prostějov 1913 – HC Černí vlci
(7. kolo ligy dorostu, Víceúčelová hala-ZS,
Prostějov)
neděle 10. října
11.45 SK Prostějov 1913 – HK Kroměříž
(8. kolo ligy dorostu, Víceúčelová hala-ZS,
Prostějov)

KUŠE:
sobota 9. října
9.00 Závod ve střelbě z polní kuše (Český
pohár, hřiště V Borkách, Plumlov)

HÁZENÁ:
neděle 10. října
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK – TJ
Sokol II Prostějov (4. kolo 2. ligy mužů JM,
městská sportovní hala v Kostelci)
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – Slovácká
Slavia Uherské Hradiště (4. kolo 2. ligy mladších dorostenců, městská sportovní hala
v Kostelci)
14.30 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – Sokol Žďár nad Sázavou (4. kolo
1. ligy mladších dorostenců, městská sportovní hala v Kostelci)
16.30 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – Handball PSG Zlín (4. kolo
1. ligy starších dorostenců, městská sportovní hala v Kostelci)

MALÁ KOPANÁ:
sobota 9. října
8.00 turnaje okresní ligy mužů ČUS Prostějovska, skupiny o 1. až 9. místo (hřiště Kralice
na Hané a Laškov)

KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA

Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 4. října od 9:30 do 11:30
hodin je na programu KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ, který rodičům rozšíří obzory,
zatímco si děti zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterý 5. října od 17:00 do 19:00
hodin se koná interaktivní kurz KLÍČ
KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI s rodinným poradcem a lektorem
Pavlem Mečkovským, M.A. Kurz
o tom, jak nás ovlivňuje rodinné prostředí, ze kterého vycházíme, a jaký to
má vliv na náš přístup k dětem a komunikaci v našich rodinách. Nutné se
předem přihlásit.
* ve čtvrtek 7. října od 17:00 do 19:00
hodin se uskuteční cestovatelská přednáška ČÍNA OČIMA MEDIKA.
J. Machar, student medicíny, který strávil
měsíc na stáži na východě Číny účastníkům sdělí, jak funguje zdravotnictví a jak
vypadá běžný život zdravotníků v nemocnici v devítimilionovém městě.
MC CIPÍSEK

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* od pondělí 6. září zahájilo MC Cipísek
PRAVIDELNÉ PROGRAMY pro rodiče s dětmi od tří měsíců do pěti let. Rodičovské vzdělávání i individuální poradenství a jednorázové aktivity pro celou rodinu.

KDE SE CO DÌJE?
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VOLEJBAL:
sobota 9. října
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – TJ Svitavy
(3. a 4. kolo 1. ligy kadetek, hala Národního
sportovního centra PV)
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CANIKOSÍŘ 2021
KDY: SOBOTA 9. 10. 2021, 10:00 HODIN
KDE: VELKÝ KOSÍØ
Nadcházející sobotu se uskuteční již
čtvrtý ročník moravského canicrossového závodu pod Velkým Kosířem. Přijďte se na tuto zajímavou akci podívat
nebo se jí přímo se svým čtyřnohým
mazlíčkem zúčastněte.
Tento canicrossový závod (canicross
neboli běhání se psem – pozn. red.) pořádá
Canicross Olomouc, z.s. Canicross je
sport pro všechna plemena a všechny

majitele. Tuto sobotu 4. října pod „Hanáckým Mount Blancem“ bude mít
možnost se zúčastnit hned několik kategorií: Sprint (6 kategorií) – ženy/muži,
psi do 14,9 kg, 15 až 24,9 kg a 25 kg+,
Junioři (1 kategorie) – věk 15 až 17 let,
trať Sprint 4,5 km. Speciální závod i pro
děti – 300 m, 600 m a 1200 m.
Přihlásit do závodu se můžete na
webu www.canikosir.cz nebo přímo

na místě v den konání akce. Jednou
z podmínek účasti psů je jejich minimální věk 18 měsíců. Součástí startovného je parkování, občerstvení pro vás
i vašeho psího parťáka a účastnická
medaile. Tu obdrží na památku každý
ze soutěžících.
Sraz je 9. října na hřišti v Drahanovicích od 10:00 hodin. Každý soutěžící
si odnese na památku svou medaili.

BASKETBAL:

akce
a
ce v regionu
g
Okresní výstava ovoce,
zeleniny a květin v Čelčicích
Územní sdružení ČZS Prostějov ve spolupráci se ZO ČZS Čelčice zve na
Okresní výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se uskuteční od soboty
9. až do pondělí 11. října v kulturním domě v Čelčicích. Výstava bude
přístupná v sobotu a v neděli od 10:00 do 17:00 hodin a v pondělí pro
školy od 9:00 do 12:00 hodin. Lidé se mohou těšit mimo jiné na prezentaci včelařů, prodej medu i dalších včelích produktů, prodej vazby ze sušených květin či nedělní ukázku tvarování bonsají. Příjem a aranžování
výpěstků jsou naplánovány na pátek od 14:00 do 18:00 hodin.

Dýňové slavnosti v Kostelci na Hané
Zahradnické centrum Marciánová zve na Dýňové slavnosti, které se budou
konat v sobotu 9. a neděli 10. října od 10 do 18 hodin. Připraven bude celodenní zábavný program pro děti: balónková show, malování na obličej, soutěže, tancování a mnoho dalšího. Chybět nebude ani oblíbený fotokoutek.
Nezapomeňte na vhodné nářadí pro vyřezávání dýní.

20052210797

21093011151

CO, KDY, KDE aneb
informace a události z vašeho okolí…

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
pondělí 4. října
17:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
americké krimi
20:00 QUO VADIS, AIDA?
drama Bosna a Hercegovina
úterý 5. října
17:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
20:00 ZBOŽŇOVANÝ
česká komedie
středa 6. října
17:30 ZRCADLA VE TMĚ
drama ČR
20:00 BE2CAN:
U PETROVOVÝCH
ŘÁDÍ CHŘIPKA
francouzské drama
čtvrtek 7. října
15:00 METRO SENIOR:
RESPECT
životopis USA
17:30 KAREL
český dokument
20:00 BE2CAN: TITAN
thriller Francie
pátek 8. října
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
český animovaný film
17:30 KAREL
20:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
akční USA
sobota 9. října
15:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
17:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
20:00 KAREL
neděle 10. října
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
americký animovaný film
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
17:30 POMPEJE – MĚSTO HŘÍCHU
dokument Itálie
20:00 KAREL

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
MALÝ GRAFIK
výstava grafických prací žáků

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 4. října
17:00 ANGLIČTINA PRO DĚTI
A RODIČE
výuka s rodilou mluvčí z Kanady
úterý 5. října
9:30 EVROPSKÉ KULTURNÍ
HODNOTY
virtuální Univerzita třetího věku
středa 6. října
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
akce určená především seniorům
středa 6. října
17:00 POVĚSTI PROSTĚJOVSKA
odpolední beseda
čtvrtek 7. října
15:00 PORADNA SOS
akce pro spotřebitele

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 4. října
19:00 ŽEBRÁCKÁ OPERA
abonentní koncert
úterý 5. října
19:00 AMADEUS
divadelní hra
pátek 8. října
19:00 HOUSLE
představení v rámci 14. ročníku divadelní přehlídky Aplaus

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

Zámek
Prostìjov
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
do 14. listopadu
17:00 ZE TMY KE SVĚTLU
výstava Jindřicha Štreita

Zámek
Plumlov
sobota 9. až neděle 10. října
KVH LITAVA
zimní topografické cvičení

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 10. října
JINÉ BYTOSTI, JINÉ PROSTORY,
JINÉ DIMENZE
Festival současného umění Prostějov:
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

www.vecernikpv.cz

Ekocentrum Iris

CENTRUM PRO RODINU

Husovo nám. 67, Prostějov

nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

* ve středu 6. října od 8:30 do 17:00
hodin je na programu vycházka, která povede naučnou stezkou ÚDOLÍM BYSTŘICE. Cestou budou
k vidění Kamenné proudy, skalní
útvar Malý Rabštejn, břidlicové lomy či
meandry řeky Bystřice. Vycházka bude
ukončena v Hrubé Vodě. Ráno sraz
na hl. nádraží v 8:20 hodin, společný
odjezd vlakem do Domašova nad Bystřicí. Návrat do Prostějova mezi 16:00
a 17:00 hodinou. Délka trasy 13 km.

Každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání
řešení v čase náročné životní etapy,
či manželské krizi. Poradenství pro
rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi,
pomoc při výchovném směřování.
S psycholožkou Mgr. Bc. Marcelou
Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ
ŠKOLIČKA - adaptační kroužek pro
děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku
usnadňuje přípravu na nástup do
MŠ, připravuje na separaci od rodičů
a navazování vztahů s vrstevníky
v malé skupině a bezpečném prostředí.
* ve středu 6. října od 17:00 hodin
se koná kurz KLÍČ KE ZDRAVÝM
VZTAHŮM S DĚTMI. Kurz se bude
zabývat tím, jak vytvořit spokojený a bezpečný domov, co všechno ovlivňuje naši
výchovu a komunikaci s ostatními a jak
správně komunikovat s našimi dětmi.

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek.
Bližší info na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
středu po telefonické domluvě.
SONS PROSTÌJOV

Prostějovská pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické
služby. Dále nabízí možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc
při vyřizování záležitostí v rámci výhod
a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00, 14.0016:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po
tel. domluvě.

pátek 8. října
19.30 TJ OP Prostějov – BK Mohelnice
(1. kolo Středomoravské ligy mužů, Národní
sportovní centrum Prostějov)
sobota 9. října
16.00 K2 Prostějov – Jiskra Kyjov
(6. kolo žákovské ligy mladších žákyň U14,
Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 10. října
10.00 K2 Prostějov – Strabag Zlín
(7. kolo žákovské ligy mladších žákyň U14,
sportovní hala DDM Prostějov)

FLORBAL:
sobota 9. října
18.00 SK K2 Prostějov – FBS Olomouc
(5. kolo Divize mužů, sportovní hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 9. října
11.45 SK Prostějov 1913 – HC Černí vlci
(7. kolo ligy dorostu, Víceúčelová hala-ZS,
Prostějov)
neděle 10. října
11.45 SK Prostějov 1913 – HK Kroměříž
(8. kolo ligy dorostu, Víceúčelová hala-ZS,
Prostějov)

KUŠE:
sobota 9. října
9.00 Závod ve střelbě z polní kuše (Český
pohár, hřiště V Borkách, Plumlov)

HÁZENÁ:
neděle 10. října
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – Slovácká
Slavia Uherské Hradiště (4. kolo 2. ligy mladších dorostenců, městská sportovní hala
v Kostelci)
14.30 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – Sokol Žďár nad Sázavou (4. kolo
1. ligy mladších dorostenců, městská sportovní hala v Kostelci)
16.30 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – Handball PSG Zlín (4. kolo
1. ligy starších dorostenců, městská sportovní hala v Kostelci)
18.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK – TJ
Sokol II Prostějov (4. kolo 2. ligy mužů JM,
městská sportovní hala v Kostelci)

MALÁ KOPANÁ:
sobota 9. října
8.00 turnaje okresní ligy mužů ČUS Prostějovska, skupiny o 1. až 9. místo (hřiště Kralice
na Hané a Laškov)

KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA

Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 4. října od 9:30 do 11:30
hodin je na programu KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ, který rodičům rozšíří obzory,
zatímco si děti zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterý 5. října od 17:00 do 19:00
hodin se koná interaktivní kurz KLÍČ
KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI s rodinným poradcem a lektorem
Pavlem Mečkovským, M.A. Kurz
o tom, jak nás ovlivňuje rodinné prostředí, ze kterého vycházíme, a jaký to
má vliv na náš přístup k dětem a komunikaci v našich rodinách. Nutné se
předem přihlásit.
* ve čtvrtek 7. října od 17:00 do 19:00
hodin se uskuteční cestovatelská přednáška ČÍNA OČIMA MEDIKA.
J. Machar, student medicíny, který strávil
měsíc na stáži na východě Číny účastníkům sdělí, jak funguje zdravotnictví a jak
vypadá běžný život zdravotníků v nemocnici v devítimilionovém městě.
MC CIPÍSEK

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* od pondělí 6. září zahájilo MC Cipísek
PRAVIDELNÉ PROGRAMY pro rodiče s dětmi od tří měsíců do pěti let. Rodičovské vzdělávání i individuální poradenství a jednorázové aktivity pro celou rodinu.

KDE SE CO DÌJE?
691~0×7<É,32=9~1.<1$$.&(1~092/(-7(1(%23,Ĝ7(
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VOLEJBAL:
sobota 9. října
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – TJ Svitavy
(3. a 4. kolo 1. ligy kadetek, hala Národního
sportovního centra PV)
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Hned tři trenéry museli shánět v 1.SK Prostějov pro
„A“ tým. Zatímco za Jiřího Jarošíka
a Tomáše Hunala oddíl náhradu
sehnal s předstihem, místo kouče
brankářů zůstávalo několik dnů
uvolněné. Největším kandidátem
za Petera Aleksijeviće byl od počátku Tomáš Bureš. Rodák z Brodku
u Prostějova a bývalý gólman druholigového LeRKu posbíral i 160
startů v nejvyšší soutěži, kde hájil
branky Sigmy Olomouc, Drnovic
a Zbrojovky Brno. „Jsme v kontaktu
a řešíme možnosti,“ přiznal minulý
pátek vážná jednání čerstvě třiačtyřicetiletý klubový odchovanec.
O den později bylo hotovo. „Jsme
dohodnuti do konce podzimní části,“ potvrdil pořádně zajímavý comeback šéf eskáčka František Jura.
21100111172

Naleznete
uvnitř

PRIMÁTOR
S „VAJEČŇÁKEM“!
ƔƔ V Domově seniorů v Prostějově
byla v pátek velká sláva a nechyběl u toho ani první muž města. O co šlo?
strana 27

KREJČÍ BYL
V BEZVĚDOMÍ
ƔƔ V Benátkách nad Jizerou šlo obránci prostějovských hokejistů doslova o život. A k tomu se zrodila kauza s chybějící
sanitkou
dvoustrana 42-43

EXKLUZ
IVNĚ

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 31, KDE TAKÉ VEČERNÍK ROZEBÍRÁ
AKTUÁLNÍ TRENÉRSKÉ ZMĚNY NA LAVIČCE ESKÁČKA

IƵđǆĈæƂœå΄ƊĎ΄ſƼƍœĵ΄

JEDNOU
2é0+1

Pondělí 4.října 2021

➢

PREMIÉROVÁ VÝHRA

ƔƔ Prostějovští Orli si na třetí pokus
konečně připsali první vítězství v novém ročníku 1. ligy basketbalistů
strana 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU - HÁZENÁ
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ƔƔ Konice přemístila volební místnost
ze zámku do někdejší sokolovny, důvodem je bezbariérovost budovy.

ĀƂƞƊĎŉƊņďĮŜͺ΄ƊƖƄĳĮƞ΄΄

ƔƔ Prostějovský tenista Roman Jebavý a Matwe Middelkoop se do finále
na turnaji ATP v bulharské Sofii neprobojovali. V utkání s Brity O'Marou
a Skupskim si nevypracovali ani jeden
brejkbol, čtyřikrát přišli o servis a prohráli hladce za pouhých 50 minut 3:6,
1:6.

PROSTĚJOV Tak už je hotovo! Již koncem srpna
byla zkrášlena jedna stěna
hvězdárny v Kolářových sadech, kterou si vzal do parády italský umělec Patrizio
Anastasi. Nové graffiti pokrylo celou jednu stěnu
budovy.

ƔƔ Do odvolání bylo v Dobromilicích
z důvodu nemoci uzavřeno místní regionální muzeum.
ƔƔ Starší žáci FBC Playmakers Prostějov v neděli neodjeli na svůj první
turnaj, důvodem byla nařízená karanténa části týmu.

Tvorba italského umělce lehce
připomíná tzv. „bruselský styl“,
který se u nás uplatňoval v šedesátých letech 20. století. Název
je odvozen od fenomenálního
úspěchu, který zaznamenala
československá účast na světové
výstavě EXPO 58 v Bruselu.
„Nějaký čas byla na stěně malba,
která zakrývala nevzhledný výtvor vandalů. Malůvka to nebyla
nijak ošklivá, nicméně zub času

ƔƔ Poslední venkovní závod ve střelbě
z polní kuše se uskuteční tuto sobotu
9. října v Plumlově, na hřišti V Borkách.
ƔƔ Uplynulý týden skončila dopravní uzavírka na okraji Krumsína, na
silnici ve směru do Soběsuk.

(QVQ/CTVKP<CQTCN

se na ní již dost podepsal, a tak
bylo rozhodnuto, že je třeba stěnu vylepšit. Olomoucký Street
Art Festival uspořádal veřejnou
soutěž a vítězem se stal rodák

boje na zelených trávnících aneb

z Říma Patrizio Anastasi (34),
který u nás poprvé vytvořil velkoplošnou malbu za hranicemi
Itálie,“ vysvětila Iveta Fréharová
z prostějovské hvězdárny. (mls)

PROSTĚJOV V minulé sezóně byli aktéři i fanoušci o tenhle
prestižní duel ochuzeni, neboť na něj kvůli koronavirové výluce vůbec nedošlo (ani jednou). Teď už by regionální derby mezi házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK a TJ Sokol II Prostějov nemělo
nic zhatit, v rámci 4. kola 2. ligy mužů JM 2021/22 se hraje tuto neděli 10. října od 18.30 hodin v kostelecké městské sportovní hale.
Za poslední desetiletku je ve třetí nejvyšší české soutěži o poznání
úspěšnější tým „hákáčka“, což téměř stoprocentně platí i pro vzájemné bitvy kdysi znesvářených a momentálně spíš spřátelených
rivalů. Vítězství „dvojky“ nad regionálním sokem představují jen
občasnou výjimku, většinou kraluje tým z menšího městečka. A na
vlastní palubovce de facto neomezeně.
„Po pravdě si nepamatuju, kdy naposledy jsme derby v domácím prostředí prohráli.
Asi je to už dlouho,“ pousmál se hlavní trenér kosteleckých házenkářů David Ševčík.
„Dobrou bilanci s Prostějovem budeme chtít samozřejmě potvrdit, zvlášť na svém hřišti. Důležité je nic nepodcenit a od začátku předvádět kvalitní rychlou hru,“ řekl Ševčík.
„V našem případě nejvíc záleží na tom, jakou sestavu dáme pro utkání dohromady.
Pokud nastoupíme s největšími zkušenými oporami i se šikovnými mladíky, kteří
oživili naše výkony, určitě máme šanci svést v derby vyrovnaný souboj. A třeba venku
i zabodovat. Každopádně nesmíme jít do zápasu předem poražení,“ zdůraznil kouč
mužů Sokola II Tomáš Černíček. Do sezóny vstupovaly oba celky s různými ambicemi i předpoklady. Zatímco Prostějov v uplynulých letech třel bídu s nouzí a nyní pomýšlí opět hlavně na záchranu, Kostelec na Hané se sice nechystá na nějaké postupové
boje, rád by se ale viděl v lepším středu tabulky. Zajímavostí je, že zatímco Rostislavu
Podhrázskému se daří naplňovat roli produktivního hráče, prostějovskému Jiřímu
Kosinovi po bodové stránce zatím začátek příliš nevychází. Mírným favoritem utkání
je nejen z tohoto důvodu Kostelec na Hané. Jak se ale říká, derby nemá favorita. Stát se
(
při něm může prakticky cokoli, buďte u toho!
(son,
sob)
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SK LIPOVÁ
TJ JISKRA RAPOTÍN
NEDĚLE 10. 10. 15.00 HODIN

FC KOSTELEC NA HANÉ
SK PROTIVANOV
SOBOTA 9. 10. 15.00 HODIN

SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL KLENOVICE
NEDĚLE 10. 10. 15.00 HODIN

TJ SMRŽICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 9. 10. 15.00 HODIN

TJ SOKOL BRODEK U PV
TJ VÍCOV
NEDĚLE 10. 10. 15.00 HODIN

FC KRALICE NA HANÉ „B“
TJ SOKOL VRAHOVICE
NEDĚLE 10. 10. 15.00 HODIN

Fotbalový stadion v Lipové

Fotbalový stadion v Kostelci na Hané

Fotbalový stadion v Pivíně

Fotbalový stadion ve Smržicích

Fotbalový stadion v Brodku u PV

Fotbalový stadion v Kralicích n.H.
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PROSTĚJOV Dosud nevídaný
a velmi pestrý pohled na to, co
se aktuálně děje ve výtvarném
umění nabídl premiérový ročník
Festivalu současného umění,
který se v Prostějově konal od
čtvrtka 30. září do soboty 2. října.
Lidé v rámci něj mohli za obrazy,
fotkami, ale i videi a hudbou vyrazit nejen do prostějovského muzea, Městské galerie ve zdejším
zámku, kulturního klubu Duha,
kina Metro 70 či obchodního
centra Zlatá brána, ale také třeba
do baru 12 opic, kavárny Canall,
botanické zahrady, či dokonce
kolumbária zdejšího hřbitova.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Vše uplynulý čtvrtek zahájila Veronika Šrek Bromová, která zájemce provedla svojí výstavou v prostějovském
muzeu s názvem Jiné bytosti, jiné
prostory, jiné dimenze. Na ní nechybí
ani obrazy jejího vlastního deformovaného a digitálně upraveného těla,
díky nimž se stala svého času jednou
z nejvýraznějších hvězd nastupující
generace mladých umělců.
Naopak své velmi nadčasové dílo
prezentoval na výstavě v Městské

galerii prostějovského muzea
fotograf Jindřich Štreit. „Obě
úvodní akce se těšily určitě největší
návštěvnosti,“ potvrdil Večerníku
kurátor a zároveň hlavní organizátor celého festivalu Mira Macík.
Celá řada lidí včetně právě „Jindry ze
Sovince“ doprovázeného jeho kamarádem a prostějovským tvůrcem Bobem Pacholíkem pak zavítala také do
baru 12 opic, kam přítomní vyrazili
na vzpomínkový happening na významného prostějovského fotografa
Karla Nováka. „Za svůj život Karel
nafotil stovky lidí. Večerník ovšem zajímalo, kdo fotil Karla. Kdokoliv tedy
mohl přinést své fotografie, a to v jakékoliv kvalitě a velikosti. Díky tomu
vznikl pomníček, u něhož jsme mohli

2,ICHNOM?PL;=ÀF´ME;EGI<CFăG
PROSTĚJOV Jako velcí komici
a zároveň skvělí herci jsou už pěkných pár let známí členové Divadla
Point. Své kvality nyní bude prostějovský soubor připomínat ve hře
Miluju svůj mobil, kterou Point
tentokrát otevírá divadelní sezónu.

Jde o komedii, jak jinak. Ta se zamýšlí mimo jiné nad tím, zda při
všudypřítomnosti komunikačních
kanálů jsou spolu lidé schopni lépe
komunikovat. Zároveň dá například
také tip na to, jak se rozejít po mobilu. Že je takový tah ve vztahu trapný?

kultura

WWW.VECERNIKPV.CZ

Uvidíte… Ve hře vystoupí osvědčení herci jako Jakub Mojžíš Krejčí,
Vítězslav Lužný, Petra Martínková,
Lukáš Kameníček a samozřejmě
principál divadla Aleš Procházka.
Představení se uskuteční v pátek
8. října od 19.00 hodin.
(sob)

(PGOPM<QOMCG<?J>@G½
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BYLI JSME
U TOHO

Dominiky Bernatkové a sochaře
Dominika Adamce zabývající se
tělesností konaná ve Zlaté bráně.
Vše zakončila afterparty v prostějovském kině Metro 70. „V sobotu
byly již akce komornější a byla znát
i proměna složení publika,“ všiml si
Mira Macík, který společně s dalšími festival chystal zhruba tři měsíce.
„Vše začalo tím, že můj táta připravoval výstavu Jindřicha Štreita a já
měl rozjeto hned několik projektů.
Další věci se začaly spontánně nabalovat, až z toho vznikl celý festival,“ ohlédl se Macík.
Druhý ročník bude

0CUXQLKXÚUVCXWFQRTQUV÷LQXUMÆJQOW\GCFQTC\KNCK8GTQPKMC$TQOQX¾Foto: Facebook
setkání. Nejvýraznější z nich byla
vernisáž v Kulturním klubu Duha,
kde své obrazy tvořené v žánru
„mysliveckého realismu“, odhalil prostějovský rodák a absolvent
Akademie výtvarných umění v Praze Filip Kůrka.
Vše pak vyvrcholilo v sobotu, kdy
Spontánní festival
se konalo hned sedmero nejrůznějTím to ovšem zdaleka neskončilo. ších událostí. Patřila mezi ně i verniV pátek se konala hned čtyři další sáž výstavy intermediální umělkyně
na tohoto prostějovského patriota
a kamaráda zavzpomínat,“ představila
projekt jeho kurátorka Vendula Burgrová působící na SŠ designu a módy,
jejíž studenti se do festivalu rovněž
aktivně zapojili.

Kurátor připustil, že vzhledem
k časovému presu a omezenému
rozpočtu museli pořadatelé často improvizovat a nevyhnuli se
ani drobným přešlapům. „Trochu
jsme s tím ovšem počítali. Věřím,
že příští rok festival uspořádáme
zase a pustíme se do něj s větším
časovým předstihem. Doufám, že
si i další ročník uchová něco ze své
punkové dravosti, zároveň však
bude ještě propracovanější,“ dodal
Míra Macík, který zřejmě může
očekávat i spolupráci ze strany
města. „Festival současného umění v Prostějově byl úžasný projekt,
před jehož organizátory smekám
a tleskám jim,“ podotkla náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová, která má kulturu ve
městě na starost.

Z VERNISÁŽE

9ě]QLQDVQtPFtFK-LQGőLFKDäWUHLWD
KOHGDMtY]iPNXFHVWX=HWP\NHVYěWOX
Všeobecně respektovaný tvůrce sám
zahájil velkou výstavu z 20 káznic

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

,KPFąKEJiVTGKVUKDG\HQVQITCHQX¾PÊPGWOÊUXčLåKXQVRąGFUVCXKVEQåQUVCVP÷FQM¾\CNKD÷JGOXGTPKU¾åGXNCUVPÊXÚUVCX[
Foto: Martin Zaoral

21100111164

PROSTĚJOV Každý z nás má
talent na něco jiného. Světově
uznávaný fotograf Jindřich Štreit
pobral nadání hned několik. Mezi
všemi ovšem určitě vyniká jeho
nenapodobitelná schopnost udělat z lidí přátele. Právě v Prostějově jich tímto veskrze pozitivním
způsobem ovlivnil více než dost.
Patrné to bylo během vernisáže
jeho skvělé výstavy s názvem Ze
tmy ke světlu zachycující život v
celkem 20 věznicích po celé ČR.
První setkání s jeho snímky plných víry i naděje navzdory ranám osudu se konalo ve čtvrtek
30. září v Městské galerii v prostorách prostějovského zámku.

udělat sérii snímků ze dvou či tří věznic. Ale brzy jsem pochopil, že toto
téma si vyžaduje poctivé a důkladné
zpracování. Navíc mi bylo blízké i
tím, že já sám jsem poznal, co znamená skončit za mřížemi,“ řekl hned
na úvod čtvrteční vernisáže fotograf,
kterého po jedné z výstav v roce
1982 zatkla komunistická policie, a
on kvůli svému údajně protirežimnímu smýšlení putoval na čtyři měsíce
do vazební věznice.
Po propuštění pak musel opustit své
kantorské povolání a stal se dispečerem v zemědělském statku. To jej
však rozhodně nezlomilo. Naopak
dostal ještě větší prostor k tomu,
aby vytvořil velké množství snímků
venkova. Díky nim se
Martin ZAORAL moravského
nakonec stal známým po celém svěCyklus Ze tmy ke světlu vznikl díky tě. Nyní se tedy do vězení po letech
spolupráci Jindřicha Štreita s vězeň- opět vrátil. „Každý vězeň do něj přiskými kaplany. „Původně jsem chtěl chází s jiným příběhem. Fotil jsem

třeba na Mírově, což je nejtěžší věznice u nás. Setkal jsem se tam třeba
s vrahem, který zabil vlastní matku
i bratra. Když krásně hrál na housle
a zpíval během mše, nikdy byste do
něj neřekli, že by byl něčeho takového schopen,“ ohlédl se za jedním z
velkých osudů Jindřich Štreit, který
se i u lidí z okraje společnosti těšil
neobyčejné náklonnosti. „Zejména
v ženských věznicích jej trestankyně
přímo milovaly, všechny se chtěly
nechat od něj fotit a někdy ho ani
nechtěly pustit ven,“ poznamenala
členka Fotoklubu Prostějov Pavlína
Novotná, která výstavu konanou v
rámci premiérového ročníku Festivalu současného umění zahájila.
V Městské galerii prostějovského
zámku bude k vidění až do 14. listopadu, navštívit ji můžete v úterý
či ve čtvrtek od 13:00 do 17:00
hodin.

kultura / společnost
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Travestité převlečení za Vondráčkovou, Bílou či Pilarovou excelovali

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Divoké kočky z Ostravy opět velice
slušně zaplnily sál kulturáku v Želči.
„O vystoupení této skupiny travestitů je v Želči a okolí obrovský zájem, proto jsme neváhali a letos je
pozvali znovu. Už pošesté. Jen vloni
jsme jejich vystoupení museli kvůli
koronaviru odložit. Pamatuji si, že
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při-- ve Společenském domě,“ dodala Pa- larovou, která skutečně zpívala čínbrala a mám po těle loma, jinak Marek z Ostravy.
sky. Divoké kočky zabrousily také do
faldy““ požádal V
faldy,
Večer-- Dvouhodinové vystoupení Divo- muzikálů a celé vystoupení prošpiník Marek alias
i Miriam.
Mi
kých koček v Želči početné pub- kovaly vtipnými hláškami a komen„Uvidíte, co jste ještě nev
neviděl. likum nadchlo. Trojice travestitů, táři. Nejen o své sexuální orientaci...
Pro tento večer máme př
připra-- u kterých byste na pódiu vůbec ne- „Jsou to fantastičtí kluci, teda vlastně
veno jedno
j d malé
lé překva
překvapení,
k
poznali, že jde o muže, předvedli pě- holky,“ pronesla jedna z rozesmátých
jako
koo E
Eva Pil
P
Pilarová
ovvá budu zzpívat veckou i taneční show Heleny Von- divaček v sále želečského kulturáku.

ŽELEČ Chlapi převlečení za ženské, to vždy vzbudí pozornost.
A názory na to můžeme mít, jaké chceme. Ovšem Divoké kočky z Ostravy baví publikum v tuzemsku i zahraničí už dlouhá léta a jedinečnou možnost vidět opět na vlastní oči trojici travestitů měli v sobotu večer diváci v kulturním domě v Želči. Marek,
Martin a Jindra, tedy Miriam, Paloma a Sindy, zde nebyli poprvé.
Jak Večerníku prozradila starostka obce Bronislava Augustinová,
Divoké kočky pozvala už pošesté během uplynulých deseti let.
Travestité předvedli v Želči parádní show a mimo humorných
vsuvek, které rozesmály zaplněný kulturák, nechali třeba Evu
Pilarovou zpívat čínsky... U toho Večerník prostě nemohl chybět.
kdysi před zhruba deseti lety Divoké
kočky vystupovaly v Ivanovicích na
Hané a mělo to obrovský úspěch.
Od té doby jsme s těmito chlapci
v kontaktu a pravidelně je zveme
k nám,“ prozradila nám těsně před
představením starostka Želče Bronislava Augustinová.
Večerníku se před vystoupením
podařilo krátce vyzpovídat i členy
dnes už legendární skupiny Divoké kočky. Zeptali jsme se například, jak se jim vystupuje v menších obcích, když jsou většinou
zvyklé na velké sály v městech?
„Pro nás není rozhodující, jestli jde

.YøWRVODYD3ĆLGDORY¿RVODYLODQDUR]HQLQ\
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PROSTĚJOV V Domově seniorů v Nerudově ulici byla uplynulý
pátek velká sláva. Úctyhodné 101.
narozeniny zde oslavila Květoslava
Přidalová pocházející z Křelova na
Olomoucku. Čiperná stařenka nestačila přijímat zástupy gratulantů,
mezi nimiž se objevil samozřejmě
i primátor Prostějova František
Jura. Ten dorazil za oslavenkyní
s lahví vaječného likéru!
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Michal KADLEC
„Od loňské návštěvy, kdy paní Přidalová slavila kulatiny, si pamatuji, že má
velice ráda vaječný likér,“ vysvětlil Večerníku první muž Prostějova. František Jura pak kromě „vaječňáku“ předal oslavenkyni kytici a další drobné
dárky. „Paní Přidalové se v posledních
měsících rapidně zlepšilo zdraví. Ještě
nedávno jezdila jen na vozíčku a teď
přišla přijímat gratulace po svých. Je
velice čiperná a vnímavá,“ podotkla

Helena Vránová, která byla dočasně
pověřena řízením Domova seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově.
„Věděla jsem, že mi přijdou blahopřát
a tak jsem svým spolubydlícím prostě
utekla sem do společenské místnosti.
Jo, po svých, docela mi to jde,“ smála se Květoslava Přidalová, která se
nejen Večerníku svěřila, že se zajímá
2TKO¾VQT5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCC*GNGPC8T¾PQX¾FQéCUP÷RQX÷ąGP¾ąÊ\GPÊO&QOQXCUGPKQTč o dění u nás i ve světě. „Ráda se dívám
RQDNCJQRą¾NKUTFGéP÷MGPCTQ\GPKP¾ORCPÊ-X÷VQUNCX÷2ąKFCNQXÆ
2x foto: Michal Kadlec na televizi, hlavně na zprávy. Přečtu

si ale i dobrou knížku nebo noviny
a vášnivě ráda luštím křížovky,“ prozradila na sebe 101letá oslavenkyně.
Květoslavě Přidalové poblahopřáli
kromě primátora Františka Jury a ředitelky Heleny Vránové i zaměstnanci Domova seniorů v Nerudově ulici.
„Za rok se tu opět sejdeme,“ uzavřel
primátor Jura větou směrovanou
k oslavenkyni, se kterou setrval v krátkém rozhovoru.

0QµO@FN@IDJMĄQ@0KJG@à@INF½H?JHî=<QDG
Prostějovští důchodci byli spokojeni
i bez kafíčka a koláčků...
PROSTĚJOV Po roční odmlce zaviněné koronavirovou pandemií
se mohli prostějovští senioři opět
sejít v sále Společenského domu,
aby se pobavili připraveným programem, poklábosili si mezi sebou
a příjemně tak strávili tři hodiny
plné krásné zábavy. Uplynulou
středu odpoledne zorganizoval
prostějovský magistrát další ročník Svátku seniorů, který přilákal
na tři sta důchodců z celého města.
Akce měla pouze jedno malé negativum, organizátoři nepřipravili
pro návštěvníky jinak vždy tradiční
občerstvení...

Michal KADLEC
Úderem čtrnácté hodiny předvedly seniorům v úvodním vstupu své umění
mladičké mažoretky z taneční skupiny
Krokodýlek a jejich vystoupení diváci
odměnili bouřlivým aplausem. Poté na
pódium v sále Společenského domu
vystoupili náměstci primátora Alena
Rašková, Jiří Rozehnal a Jan Krchňa-

vý, aby seniory přivítali. „Jsem velmi
ráda, že jsme se tu po dvou letech s tou
loňskou covidovou přestávkou mohli
opět potkat. Toho smutku, uzavření
a osamění už bylo dost. Myslím si, že
naše generace prožila nádherný život,
navíc pětasedmdesát let bez války. To
žádná jiná generace nezažila. Ale jsme
tu od toho, abychom se společně pobavili, máme pro vás připraven bohatý
kulturní program. A já věřím, že se vám
bude líbit. A až nastoupí skupina Novios, chci vás vidět na tanečním parketu,“
pronesla před zúčastněnými seniory
Alena Rašková, která jako náměstkyně
primátora pro sociální oblast byla hlavní patronkou Svátku seniorů.
„Když se řekne slovo senior, já si
vždycky vzpomenu na své drahé rodiče, nejúžasnější lidi na světě. Dovolte
mi tady mému tatínkovi a mamince
odtud poděkovat jim tam nahoru,
a také vám sem dolů, kteří jste dnes
přišli. Díky za jejich a vaši výchovu,
celoživotní práci a za to, že jste nám
byli vzory,“ vyznal se náměstek Jan

Krchňavý, který si za svá slova vysloužil bouřlivý potlesk obecenstva.
„Osobně mám osmdesátiletou maminku, kterou neustále navštěvuji
a těším se z její přítomnosti. Stále se
věnuje různorodým činnostem a užívá si života. A já věřím, že i vy to tak
máte také a užíváte si zaslouženého
odpočinku,“ dodal další z náměstků
primátora Jiří Rozehnal.
Středeční Svátek seniorů ve Společenském domě se vydařil, měl však
jedno malé negativum. Oproti předešlým ročníkům se návštěvníci neměli
čím občerstvit... „Chtěla bych se všem
omluvit za drobnou změnu. V uplynulých ročnících jsme byli zvyklí na
to, že pro návštěvníky bylo zabezpečeno malé občerstvení v podobě kávy
a koláčků. Letos jsme ale do poslední
chvíle nevěděli, zda se nám kvůli
protiepidemickým opatřením podaří tuto akci uspořádat. Přiznám se,
že jsme moc nevěřili, že se na konci
září budeme moci tady sejít. Nakonec se Svátek seniorů uskutečnil, ale
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na objednávku občerstvení už bylo
pozdě,“ vysvětlila Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov.
Pro zhruba tři sta návštěvníků akce se
nakonec organizátorům povedlo zajistit vodu v PET lahvích, takže o suchu
nebyli... Ostatně i tak se senioři skvěle
bavili, k poslechu a tanci jim po celé
odpoledne vyhrávala kapela Novios,
Miroslav Zikmund a tančil Krokodýlek společně se žáky Základní umělecké školy v Prostějově.

4. října 2021
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za místo. Zajištěno bude i občerstvení.
„Letos naposledy můžete v Prostějově zažít neopakovatelnou atmosféru blešího trhu! Pojďme se tedy
potkat v centru města a vybrat si
starožitnost, starou hračku, obraz,
šperk, mince, panenky, bižuterii
a spoustu dalších zajímavých věcí,“
vyzval všechny organizátor Jindřich
Skácel, který uvažuje o tom, že by se
tyto trhy mohly do Prostějova vrátit
opět na jaře příštího roku.
(mls)

PROSTĚJOV Jak Večerník
informoval v minulém vydání, proběhl před pár dny již
25. ročník populární charitativní
akce Český den proti rakovině,
všeobecně známý jako Květinový
den. Do akce se zapojilo několik
institucí i jedinců a Večerníku se
podařilo monitorovat situaci na
střední zdravotnické škole, která
je již tradičním partnerem organizace Liga proti rakovině.
Studenti a studentky „zdravky“
prodávají kvítky snad od samého
počátku
Jak tosbírky.
vidí„Letošní Květinový den byl zaměřen na vybírání
.$3,71.$

prostředků proti rakovině ledvin,
močového měchýře a prostaty,“
uvedla koordinátorka charitativních akcí na škole, jinak odborná
vyučující, Martina Papšová.
Statistiky v České republice vykazují nelichotivé číslo – počet nemocných rakovinou převyšuje evropský
průměr, a to bohužel u všech typů
rakoviny. Mortalita, tedy úmrtnost,
je také velmi vysoká. „Proto jsem
ráda, že spoluobčané přispěli prodávajícím studentům vcelku masivně aneb
a podařilo
názorse vybrat přes dvacet
tisíc korun, což je vynikající výsleà Papšová. (mm)
Simony
BAJUSZ
dek,“ prozradila

VNY÷OÚprodej
prodej

Foto: archiv
M. Mokroše

komu se ne
Květiny zaznamenaly
a komu

PROSTĚJOV Do třetice všeho
dobrého. To platí o pořádání
Sběratelského trhu v Prostějově,
který se bude konat tuto neděli
10. října na prostějovské tržnici.
Premiérový Sběratelský trh se konal
v polovině letošního července. Zájem
lidí byl takový, že již koncem srpna se
akce opakovala. A nyní se vrací opět.
I tentokrát bude probíhat od 7.00 do
11.00 hodin, veřejnost bude mít vstup
zdarma, prodejci zaplatí 200 korun
BYLI JSME
U TOHO

úvodní šťastný vítěz Pavel Vinkler, který od vysokoškolského učitele získal již zmíněné vícechodové
menu v Národním domě v Prostějově.
„Ani pro mě nebyly otázky moc složité a jsem
ráda, že se jsem na poslední chvíli taky vyhrála.

=$=1÷/2

vs.

Ráda jsem se s panem Sokolem potkala a povykládala si. Je to milý člověk. Já osobně k volbám určitě půjdu, ale ještě nejsem úplně rozhodnuta, komu dám
svůj hlas,“ prozradila Večerníku Kateřina Karhanová,
která se rovněž těší na hostinu v Národním domě.
Stejně jako vládce prostředního kola David
Navrátil, který se na slavnostní vyhlášení v redakci Večerníku nemohl uplynulý pátek z pracovních
důvodů dostavit. I za ním ale samozřejmě putují
ceny v podobě hostiny v Národním domě a předplatného Večerníku. „Podobné soutěže vymýšlím
velmi rád a ještě radši se pak setkávám s lidmi,
které mohu podarovat nějakými cenami. Osobně
věřím, že připravené menu v Národním domě
bude výhercům chutnat. Já možná přijdu také,
koupím si večeři sám a budu pozorovat, jak všichni tři výherci hodují u vedlejšího stolu,“ smál se
těsně po předání cen Petr Sokol, kandidát na poslanecké křeslo za koalici SPOLU.
(mik)
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www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

8QNGDPÊMCPFKF¾VFQ2CTNCOGPVWè4\CMQCNKEK521.72GVT5QMQNUKU XÚJGTEKTQXP÷ådEKPMNqPC\FTCXÊ Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Exkluzivní soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s Petrem Sokolem už poznala všechny své vítěze a ceny byly záhy rozdány.
Výhercům je přišel v pátek hodinu po poledni
předat do redakce Večerníku osobně kandidát do
voleb do Poslanecké sněmovny za koalici SPOLU.
Vysokoškolský učitel Petr Sokol věnoval výhercům tří kol vícechodové menu v Národním domě,
šéfredaktor Petr Kozák přidal celoroční předplatné nejčtenějšího regionálního periodika.
Dlouhodobé soutěže s Petrem Sokolem se zúčastnily desítky čtenářů Večerníku, kteří museli správně odpovědět na položenou anketní či vědomostní
otázku související se životem v naší zemi nebo blížícími se volbami. Většina soutěžících vždy odpovídala správně, vyhrát hodnotné ceny ale mohli jen
tři, shodou okolností všichni z Prostějova. Vítězem
prvního kola se stal Pavel Winkler, druhé dějství
ovládl David Navrátil a závěrečné klání si pro sebe
uzmula Kateřina Karhanová.
„Tato soutěž mě velice bavila a přiznám se, že to
nebylo mé první vítězství s Večerníkem. Dokonce jsem před pár lety vyhrál dárkový koš právě od
Petra Sokola! Soutěžní otázky nebyly pro mě těžké,
odpovědi jsem věděl hned a okamžitě jsem je také
poslal. Jsem rád, že se na mě usmálo štěstí a jídlo
v Národním domě si určitě vychutnám,“ svěřil se
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Svůj zápasový jízdní řád pro hlavní fázi soutěže už
zná Český pohár žen 2021/22. Co
v něm čeká volejbalistky VK Prostějov?
duel mezi rezervou Králova Pole a Hanačkami se měl odehrát v totožné fázi
ČP loni na podzim, ale tehdy jej zrušila
koronavirová výluka. A dál bez boje postoupil prostějovský tým.
„Věřím, že tentokrát se utkání normálně uskuteční a my bez nějakých
problémů projdeme do čtvrtfinále.
Vítězství nad béčkem Brna je pro nás
samozřejmě povinností, hlavně nesmíme nic podcenit,“ pověděl kouč
vékáčka Miroslav Čada.
V případě očekávaného postupu
nastoupí jeho svěřenkyně ve čtvrtfinálovém dvojzápase proti některému z extraligových družstev, tahle
střetnutí přijdou na řadu až během
prosince a ledna. „Naším jedinými
přáním je, abychom se vyhnuli papírově nejsilnějšímu Liberci, který vyřadit
by bylo hodně těžké. Jinak věřím, že

s kýmkoliv jiným můžeme reálně zabojovat o další postup,“ odtušil Čada.
Nejlepší čtyři kolektivy aktuálního
ročníku Českého poháru žen absolvují v termínu 5. a 6. února 2022 závěrečný turnaj Final Four, jehož pořadatel
vzejde z výběrového řízení.

Středa 20. října, 17.00 hodin: Sokol Dobřichovice – Olymp Praha (19.
10., 19.00), Slavia Hradec Králové – Šelmy Brno, Madeta České Budějovice – KP Brno A, Sokol Šternberk – Sokol Frýdek-Místek (16. 11., 18.30),
Volejbal Přerov – TJ Ostrava, KP Brno B – VK Prostějov
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yy V sobotu se hrálo hodně přes
vás, máte na kontě třiapadesát útoků, šestadvacet přihrávek a osmnáct podání. Co vyčerpání?
„Únavu teď cítím velkou, už ve čtvrtek večer byla. Nohy jsem asi nechala
někde v Ostravě. (smích) Na to se ale
musí během utkání zapomenout a jít
i tak stále naplno.“
yy Máte ráda, když míče chodí tolik
vaším směrem?
„Cítím, že mi Sima (nahrávačka Simona
Bajusz – pozn. red.) věří, což je pro mě
takové povzbuzení. Oboustranná důvěra s nahrávačkou je důležitá, trochu
mi zvyšuje sebevědomí. A při vysokém
zatížení hraju zápasy určitě ráda. Vzájemná spolupráce nám zatím dobře
vychází, s jejími nahrávkami se skvěle
potkávám a jsem ráda, že mě tolik využívá. Důležité je být v útoku úspěšná,
zároveň si poradit s tou únavou.“

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Více než rok a půl chyběl na prostějovském volejbale nejbouřlivější fanoušek místních žen VK – otec týmové smečařky Karolíny Fričové. Poprvé po velice dlouhé (převážně
koronavirové) pauze dorazil v sobotu 2. října na utkání
s Olympem Praha. A se svým tradičním bubnem i mohutně
povzbuzujícími hlasivkami byl náramně slyšet. Navíc fandil
opravdu stále a neúnavně, čímž strhl ostatní příznivce a během celého dramatického duelu panovala výborná atmosféra. Tím víc, že hanácká parta nakonec triumfovala 3:1.
Osobní bonus pro pana Friče? Jeho Kája zahrála famózně!

Foto: Marek Sonnevend

Tatínek ze Slovenska
rozpumpoval hlediště

znovu nastartovat. Tentokrát bylo
v první sadě těch neproměněných
setbolů ještě víc a následně hrozil
podobný průběh, že nás takhle ztracená koncovka opět srazí dolů. Ale
semkly jsme se, nepříznivý vývoj
pak otočily. Včetně klíčového obratu
ve třetím setu. Nad Olympem je to
hodně důležité vítězství.“
yy Působíte dojmem, že jste rozjetá
a ve velké formě. Je to tak?
„Cítím se dobře, což musím zaklepat.
Zvrtnutý kotník mě sice trochu zbrzdil, ale brala jsem to tak, že unavené
tělo po dlouhém působení v reprezentaci si tímhle způsobem vyžádalo ještě
několik dnů volna navíc. (s úsměvem)
Měla jsem obavy, jestli se po uzdravení
hned vrátím do pohody, kterou jsem
cítila. Naštěstí je to zatím fajn, zase
musím zaklepat. A snad mi forma vydrží co nejdéle.“
yy Jak hodnotíte šest získaných
bodů ze tří extraligových duelů?
„Myslím, že můžeme být docela spokojené. Z Ostravy jsme sice mohly
přivézt jeden, dva nebo klidně i tři
body, na druhou stranu dnes proti
Olympu to po prvním setu hrozilo
mnohem horším výsledkem. Řekla
bych, že v této sezóně bude česká liga
velmi vyrovnaná, skoro všechny týmy
se budou porážet navzájem. Proto je
tříbodová výhra nad Prahou moc důležitá, dohromady máme bodíků šest.
A každý další se počítá.“

Lublaň, Prostějov (son) – A ještě jednou nahlédněme do tábora libereckých
volejbalistek, jež premiérově v klubové
historii absolvují ženskou Ligu mistryň.
Tu během své nejúspěšnější desetiletky
pravidelně hrávalo prostějovské družstvo,
občasdokázalozdolatifavorizovanégiganty. Co se týče nového ročníku nejvyššího
oddílového poháru Evropy pod vysokou
sítí, byl slavnostně rozlosován v metropoli
Slovinska Lublani. Severočeský kolektiv
se ocitl v základní skupině C po boku nadmíru silných soupeřů, kterými jsou GorgonzolaNovara (Itálie),DynamoMoskva
(Rusko) a Thy Istanbul (Turecko). Z pěti
čtyřčlenných grup postoupí do čtvrtfinále
vítězové a tři nejlepší celky ze druhých
míst, což vzhledem k extrémně nabité
konkurenci vypadá pro severočeskou
partu logicky jako reálně nesplnitelná
mise. „My se těšíme na to, že si poprvé
zahrajeme proti týmům, které patří mezi
nejlepší evropské kluby. Budeme ze všech
sil bojovat o každý balón i set a uvidíme,
na co to bude nakonec stačit,“ řekl hlavní
trenér Dukly Libor Gálík.

7ÈzNÙORV6HYHURÄHvHN
v Champions League

Prostějov (son) – Nejtěžší možný zápas v rámci českých soutěží čeká volejbalistky VK Prostějov ve čtvrtek 7. října
od 18.00 hodin. Nastoupí totiž na hřišti
Dukly Liberec, kam je posílá program
nejbližšího 4. kola UNIQA extraligy žen
ČR 2021/22.
Severočešky jsou úřadujícími mistryněmi
republiky a také největšími favoritkami na
zisk titulu v probíhající sezóně, což zatím
stoprocentně potvrzují. Nejprve porazily
Přerov 3:0 (24, 18, 10) a poté si bez ztracené sady poradily i se Šelmami Brno 3:0
(17, 6, 22), čímž se hned usadily v čele
tabulky. Silný celek zpod Ještědu sice po
minulém ročníku přišel o některé velké
opory (například blokařku Veroniku
Trnkovou či smečařku Evu Svobodovou),
ale náhradou získal jiné kvalitní hráčky.
Momentálně se může opřít o následující základní sestavu: nahrávačka Lenka
Ovečková, střeďačky Kateřina Kohoutová
a Michaela Nečasová, smečařky Petra
Kojdová a Lucie Šulcová (v kádru je i Lucie Nová), univerzálka Nikola Kvapilová
a libero Veronika Dostálová.
„Nejen já považuji Liberec za hlavního
favorita na zlato. Má velice dobrý
a v současné české lize rozhodně
nejzkušenější tým bez výrazné slabiny. Přesto samozřejmě předem nic
nevzdáváme, ve vzájemném utkání
půjdeme míč za míčem a zkusíme něco
urvat,“ nabádá kouč vékáčka k maximální bojovnosti. Pro dvě prostějovské plejerky Simonu Bajusz i Michaelu Smolkovou je nadcházející duel pikantní tím, že
na Hanou v létě přišly právě z Dukly.

V Liberci to bude fuška.
3ÔHNYDSÉWDP+DQDÄN\"

RYCHLÝ
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Hostující družstvo si preciznější hrou
s méně chybami rychle vypracovalo mír-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Další důkaz o vyrovnanosti UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 podalo utkání 3. kola soutěže
mezi prostějovskými a pražskými volejbalistkami. Jen zahajovací set trval
tři čtvrtě hodiny! A ačkoliv jej doslova
urval Olymp, v dalším průběhu zápasu
již převzal otěže výběr VK, který otočením nepříznivého vývoje ubojoval
nadmíru potřebnou tříbodovou výhru.

Bodový vývoj – první set:1:0, 1:2, 2:4,
5:6, 5:8, 7:9, 7:11, 11:11, 13:14, 15:14,
17:15, 17:17, 20:19, 20:21, 22:21, 24:23,
25:24, 25:26, 27:26, 28:27, 29:28, 30:29,
31:30, 32:31, 32:33, 33:35. Druhý set:
1:1, 4:1, 6:2, 7:4, 9:4, 9:6, 11:6, 12:7,
12:10, 14:10, 15:12, 17:12, 17:15, 19:15,
19:17, 22:17, 23:19, 25:19. Třetí set: 0:2,
1:4, 4:5, 6:6, 6:8, 8:8, 8:12, 10:12, 11:14,
13:14, 14:17, 18:17, 18:19, 24:19, 25:20.
Čtvrtý set: 1:1, 5:1, 6:4, 8:4, 8:6, 12:6,
12:8, 15:8, 17:9, 19:10, 21:11, 21:14,
24:14, 25:15.

jak se utkání vyvíjelo...

ný náskok, který ještě před polovinou
úvodní sady zvýšilo na 7:11. V tu chvíli si
vzal domácí kouč oddechový čas, hned
po něm účinně zapodávala Fričová a Hanačky čtyřbodovou šňůrou vyrovnaly
(11:11). Následně se rozhořel vyrovnaný
boj o každý míč, v němž zvyšovaný tlak
zlepšujícího se vékáčka vedl k malému
brejku (ze 13:14 na 17:15). Nicméně
soupeřky manko hned smazaly (17:17)
a přetahovaná pokračovala. Rozhodla ji
až nesmírně dlouhá i notně dramatická
koncovka, v ní osm nevyužitých setbolů
Prostějova a čtvrtý proměněný PVK –
33:35 a 0:1.
Nepříjemně ztracený finiš nezanechal na
Bajusz a spol. žádné negativní stopy, právě
naopak. Do druhé části vstoupily s tím
větší motivací a rovněž kvalitou, začátek
do stavu 12:7 patřil jednoznačně jim zásluhou komplexně dobrého výkonu ve všech
činnostech. Pak Pražanky ve dvou vlnách
dotáhly potrestáním nevynucených hrubek protivnic, když se opíraly o skvělou
obranu v poli (12:10, 17:12 na 17:15). Leč
děvčata VK tažená údernou Fričovou včas
reagovala opětovným pozvednutím vlastního volejbalového levelu, na což Olymp

od stavu 19:17 již nedokázal odpovědět –
25:19 a 1:1.
Jenže start třetího dějství vypadal zase
úplně jinak, tentokrát šly do náporu holky
z české metropole - 1:4. Čadovy svěřenkyně poté sice záhy srovnaly na 6:6, ale i posléze se potýkaly s nepřesnostmi a málo
průrazným útokem opakovaně končícím
na defenzivě sokyň (8:8 – 8:12). Až postupně se z útlumu vymanily, vrátily bitvu
na rovnocennou úroveň. A povedenou
sérií čtyř bodů za sebou dokonce otočily skóre ze 14:17 na 18:17. Tím nabraly
novou dávku pohody, kterou s pomocí

plachtících servisů Löff i drtivých zakončení Fričové přetavily v dominantní závěr
– 25:20 a 2:1.
Herně nahoře vydržely moravské lvice také zkraje čtvrtého dílu - 5:1. A byť
vzdorující konkurentky zdaleka nic nevzdávaly, prostějovská převaha o několik
minut později opět vzrostla (z 8:6 na
12:6). Převážně mladé Mitáčovy ovečky naposledy zazlobily korekcí na 12:8,
aby od tohoto momentu patřil zbytek
střetnutí s jedinou výjimkou (z 21:11 na
21:14) rozjetým a jasně lepším dámám
z Hané – 25:15 a 3:1.

„Bylo to dramatické utkání se šťastným koncem dlouhého prvního setu pro nás. Tam jsme to
ještě zvládli vybojovat podobně jako v úvodních dvou střetnutích sezóny. Zlom nastal během
třetí sady, kdy jsme neudrželi slibné vedení a od stavu 18:19 udělali velké množství chyb. Tím
jsme domácí vrátili do zápasu, potom už jsme ve čtvrtém setu tahali za kratší konec provazu.“

67$1,6/$90,7¤– PVK Olymp Praha:

„V prvním setu jsme hodně chybovali při obraně v poli a nebyli dostatečně razantní na servisu.
Až po ztracené dlouhé koncovce jsme postupně získávali větší herní jistotu, měli lepší přihrávku
než soupeř. A přehrávali ho útokem i na blocích. Moc důležitá byla třetí sada, jejíž koncovku
udělala Raquel Löff podáním. Skvěle zahrála Kája Fričová, všechny holky společně bojovaly.
A závěr utkání už probíhal v naší režii.“

0,526/$9¤$'$– hlavní trenér VK Prostìjov:
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co nejvíc odpočinout. A od pondělí
makáme zase.“
yy Ztratily jste v koncovkách z hromady setbolů dvě velice dlouhé
sady, jednu na severu Moravy a druhou teď doma. Je i proto výhra nad
PVK dvojnásob důležitá?
„Přesně tak. Po pravdě jsem se trochu bála, aby zápas nedopadl jako
čtvrtý set v Ostravě. Tam jsme ve
třetím nevyužily tuším pět setbolů, prohrály jej 29:31 a potom úplně odešly, nedokázaly se v hlavách

-CTQNÊPC(TKéQX¾UGEJ[UV¾UOGéQXCVRąGUFXQLDNQM1N[ORW

yy Máte toho momentálně takříkajíc plné kecky?
„Ano, nohy cítím hodně. Dnes i předtím ve čtvrtek se hrála spousta dlouhých výměn, v těch se jde nadoraz.
Uvidím, jak mi bude zítra, zkusím si

PROSTĚJOV Už ve čtvrtek v Ostravě hrála dobře, předtím proti
Šternberku jakbysmet. Ale v sobotu s Pražankami? To bez přehánění vzala celý tým na záda a donesla jej k veledůležitému triumfu 3:1,
když svým výborným výkonem vyburcovala parťačky na nelehkou
cestu k výsledkovému obratu. Sice chvílemi mlela z posledního, ale
Karolína Fričová (na snímku) vydržela až do vítězného závěru.

pomáhá zvedat sebevědomí“

s naší nahrávačkou, což mi
snaší

Karolína Fričová: „Cítím vzájemnou důvěru

ZAUJALO NÁS OBRAZEM
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Ve druhém kole nastoupí 20. října
od 17.00 hodin na palubovce prvoklikni na
ligového KP Brno B, jež postoupilo
www.vecernikpv.cz
jako vítěz základní skupiny B, kde porak průběhu pro nás dost cenné,“ ulevilo se zilo Ostravu B 3:0 i Nusle 3:1 a podlehlo Českým Budějovicím 1:3. Jde o zajízkušenému trenérovi.
Krátce rozebral také výkonnost druž- mavý los tím, že úplně stejný vzájemný
stva. „Výborně zahrála na přihrávce
i v útoku Kája Fričová, kvalitně nahrávala Simona Bajusz. A velkým povzbuzením byl dnešní výkon pro Míšu
Beránkovou, která poprvé nastoupila
v základní sestavě a zvládla to. Týmově
se zdá, že jdeme postupně nahoru. Ale
v tomto ohledu se nic nemění na faktu,
že musíme každý den tvrdě pracovat,
abychom se dál zlepšovali,“ zdůraznil
Miroslav Čada.
)272*$/(5,(
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volejbal

aneb názor
à
Simony BAJUSZ

znamenalo by to citelný úder do zvýšených
ambic hanácké skvadry v aktuálním soutěžním ročníku.
Však si vzpomeňte na loňský případ. Vcelku
povedený start se čtyřmi získanými body
proti Šelmám Brno a Přerovu vystřídala dvě
podlehnutí KP Brno (rozdělená covidovou
výlukou) – a už se Prostějovanky vezly dolů
až na průběžné dno tabulky. Začátky prostě
bývají stěžejní: kdo jej nezachytí, dostává se
do značné nevýhody.
Tím pádem buďme moc rádi za vydařený
obrat s PVK z 0:1 na 3:1, obzvláště vzhledem k osmi zahozeným setbolům v zahajovací sadě… Leckterý mančaft by takový
moment zlomil směrem k jasné porážce.
Čadovy svěřenkyně se naštěstí „pochlapily“
a místo rezignace tím víc zabraly, aby ukázaly
své volejbalové kvality.
Podařilo se, teď můžeme zvesela dál. Pod Ještěd vstříc favorizovanému Liberci, pak znovu
do vlastní haly na Šelmy. A jak trefně řekla
hrdinka Kája Fričová: každý bod se počítá!

9©7¨=679©9<62.¥'µ/(l,7267,

Každá výhra je důležitá, káže pravdivě obecná sportovní formulka. Některé příznivé
výsledky jsou však přece jen významnější
než jiné. Z různých důvodů. Pro ten zatím
poslední žen VK Prostějov nad kolektivem
z české metropole platí minimálně dvojnásobná důležitost bezezbytku.
Proč hlavně? Neboť mladičký Šternberk na
úvod letošní UNIQA extraligy porazilo vékáčko jaksi povinně, cokoliv jiného by se vší
úctou k Sokolu znamenalo nepříjemnou blamáž. A bitva s Olympem byla první vážnou
prověrkou v novém domácím prostředí Národního sportovního centra PV. Proti papírově srovnatelnému soupeři, tudíž šlo o dost
klíčový test výkonnosti.
Zvlášť po předchozí porážce na palubovce
Ostravy, v kontextu tamního duelu zbytečně
bezbodové 1:3. Kdyby dílčí neúspěch na severu Moravy okamžitě následovala další prohra na vlastním hřišti s pražským výběrem,
který navíc nastoupil bez dvou ostřílených
opor Lucie Smutné a Barbory Purchartové,

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM
O
VOLEJBALOVÉHO SAKA
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Třiapadesátkrát
zakončovala
Karolína Fričová ofenzivní výpady volejbalistek VK během vítězného střetnutí s pražským PVK.
Extrémním vytížením se blíží ještě
vyšším cifrám Gabriely Kopáčové
z minulé sezóny, kdy prostějovská
univerzálka útočila v některých
duelech i víc než šedesátkrát.

Ü½NGJU±K<NP

„Před čtvrtečním utkáním jsme věděly, že v Ostravě budeme hrát těžký zápas. V prvním setu jsme byly hrozně nervózní, ztratily koncovku. Ve druhém
jsme zabraly, zatlačily soupeřky na servisu a podařilo se nám vyrovnat.
Bohužel ve třetí sadě to byla vyrovnaná bitva s nakonec nepříznivým
stavem 29:31, což nás asi srazilo na kolena. A proto jsme celkově podlehly
1:3. Sobotní zápas proti Olympu jsme začaly opět nervózně, hlavně kvůli
tomu, vlastním chybám a zkaženým servisům jsme prohrály dramatickou
koncovku z mnoha neproměněných setbolů. Pak jsme ale přestaly tolik
chybovat, zklidnily se a předváděly týmový volejbal. Proto se nám nakonec
podařilo zvítězit 3:1. Jsme za to strašně rády a moc děkujeme fanouškům
za podporu.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
.$3,71.$
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V této nové rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem
ženám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony.
Nejlepší známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

.DUROÉQD)5,¤29
Formu jako hrom má v úvodu nové sezóny slovenská smečařka vékáčka. Navzdory lehkému zvrtnutí kotníku
nedlouho před extraligovým startem se bleskově vrátila do reprezentační pohody a ve všech třech dosavadních mačích táhla Hanačky kvalitními výkony.
Excelovala hlavně v sobotu proti Olympu Praha,
který setnula 26 body při úspěšnosti útoku 45
procent, navíc přidala vynikající přihrávku na
73 procent (!), dvě esa a celkovou užitečnost +17.
Skvělá Kája jede!

VEČERNÍKUU

JEDNIČKA VK PODLE
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sledně dopadl 25:21, 22:25, 31:29
a 25:16.
„Ve čtvrtek jsme slušně zvládli druhý
set a sahali i po třetím. Bohužel tam
přišla série neproměněných setbolů, což nás srazilo dolů, závěr utkání
jsme potom dojížděli v útlumu. Při
současné vyrovnanosti ligy se však
s takovými věcmi musí počítat,“ ohlížel se za první prohrou kouč vékáčka
Miroslav Čada. Jeho svěřenkyně navíc
o dva dny později ztratily v ještě delší
a dramatičtější koncovce hned vstupní
část druhého domácího zápasu proti Olympu Praha. Poté, co postupně
zahodily svých osm setbolů (!), padly
dost bolestně 33:35.

„V člověku to po takovém průběhu samozřejmě hlodá, že může jít o rozhodující chvíle celého utkání. Na druhou
stranu to byl pořád jen úvodní set a zbývalo hodně prostoru na obrat. Proto
jsem se snažil holky především povzbudit a uklidnit s tím, že pokud zlepšíme
náš ne zrovna optimální výkon, tak určitě můžeme zvítězit,“ vracel se Čada do
kritických okamžiků sobotní bitvy. Jeho
slova se nakonec přesně potvrdila. Druhé dějství odehrál prostějovský mančaft
kvalitně (25:19), ve třetím dokázal částečný pokles výkonu vykompenzovat
ve stěžejní pasáži jeho opětovným pozvednutím, což vedlo k obratu ze 14:17
na 25:20. A čtvrtý díl již jasně patřil domácímu kolektivu, který definitivně zlomil odpor dlouho houževnatého celku
z české metropole (25:15).
„Stejně jako v Ostravě se i tentokrát zápas lámal během třetího setu. Cením si
toho, že se holky nenechaly rozhodit nepříznivým vývojem, byly trpělivé a v klíčové chvíli společně zabraly. Tím jsme se
dostali víc nad soupeře, nepolevili a zůstali v laufu až do konce. Střetnutí jsme
tak dohrávali velice dobrým výkonem,“
spokojeně konstatoval Čada.
Tři body vyfárané z nelehkého souboje s PVK a dohromady šest punktů na dosavadním kontě považuje za
solidní zisk. „Dnešní vítězství je velmi
důležité, zvlášť po ostravské porážce. Začátek sezóny může hodně ovlivnit celý
její další průběh, o čemž jsme se přesvědčili loni. Proto je nutné každý zápas
maximálně odbojovat, jít za body a co
nejvíc je sbírat. Tyhle tři jsou vzhledem
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BYLI JSME
U TOHO

hlavní trenér prostějovských volejbalistek
Miroslav Čada.
Stejně jako všechny ostatní extraligové
kluby i Jihomoravanky přes léto dost
obměnily hráčský kádr, skončily některé ostřílené opory (například bývalé Agelky Helena Horká a Markéta
Chlumská). Na soupisce sice zůstaly jiné
zkušené tahounky Soňa Mikysková, Ivona Marková či Soňa Nováková, ale v posledních zápasech venku ani jedna z nich
nenastoupila.
Sestava brněnského celku tak vypadala
následovně: na nahrávce Radka Mokrá,
na smeči Adéla Borovcová a Anna Ko-

márková (případně Klára Faltínová), na
bloku Lenka Podhrázká a Anna Širůčková (nebo Adéla Benediktová), na univerzálu Tereza Pluhařová (přestoupila
z vékáčka) a na liberu Adéla Chevalierová. V tomhle složení svěřenkyně kouče
Ondřeje Bouly vyhrály na půdě Přerova
hladce 3:0, předtím však padly v Liberci
jednoznačně 0:3 a na úvod sezóny neuspěly ani na Olympu Praha 2:3.
„Šelmy oproti minulým letům omladily,
ale pořád mají dobrý tým. Podle mého
názoru se řadí do skupiny družstev, která
by měla bojovat o druhé až sedmé místo

jak se utkání vyvíjelo...

OSTRAVA, PROSTĚJOV Minimálně po dílčím bodovém zisku sahaly naše volejbalistky na ostravské
palubovce. V utkání 2. kola UNIQA
extraligy žen ČR 2021/22 získaly
druhou sadu a byly kousíček od
vydření hodně dlouhé třetí, která
jim však těsně unikla kvůli pěti neproměněným setbolům. A tenhle
moment překlopil vyrovnaný duel
ve prospěch nakonec vítězných
soupeřek.

Bodový vývoj – první set: 2:0, 3:2,
5:2, 5:4, 7:6, 9:6, 11:7, 12:8, 12:12,
14:12, 15:14, 18:14, 18:16, 20:17,
20:20, 24:20, 25:21. Druhý set: 2:2,
2:6, 4:7, 4:9, 6:9, 6:12, 9:12, 11:13,
13:14, 13:18, 15:18, 19:23, 21:23,
22:25. Třetí set: 2:0, 4:1, 5:2, 5:7,
6:9, 7:11, 11:11, 13:12, 13:14, 15:17,
16:18, 19:18, 19:20, 20:22, 23:22,
23:24, 24:25, 26:25, 26:27, 27:28,
28:29, 31:29. Čtvrtý set: 3:0, 3:4, 4:5,
7:5, 9:8, 13:8, 13:10, 17:10, 17:13,
20:14, 22:15, 25:16.

V zahajovací části mělo domácí družstvo skoro neustále mírně navrch.
Dvakrát dokázalo svůj náskok zvýšit
na rozdíl čtyř bodů (12:8, 18:14), ale
Hanačky pokaždé reagovaly povedenou sérií výměn a slibně vyrovnaly
(12:12, 20:20). Nicméně po druhém
takovém dotažení Severomoravanky
zabraly únikem na 24:20 a koncovka
tak patřila jim – 25:21 a 1:0.
Hostující tým však nepříznivý vývoj
nijak nerozhodil, naopak ve druhém
dějství ještě vystupňoval svůj solidní
výkon. A vedl během něj od prvního
do posledního míče. Také protivnice
se logicky nechtěly vzdát a opakovaně
korigovaly (z 6:12 na 13:14, ze 13:18
na 21:23), ovšem trochu lepší vékáčko si průběh přece jen pohlídalo –
22:25 a 1:1.
Celý mač rozhodl třetí díl. Byl jako na
houpačce, každý chvilku tahal pilku.
Místy diktovaly dění na hřišti ostravské ženy tažené univerzálkou Kotlabovou (5:2, 13:12, 19:18, 23:22),
mezitím kontrovaly prostějovské
bojovnice s produktivní dvojicí sme-

NA

„Tři sety to bylo naprosto vyrovnané utkání. První získal těsně soupeř, druhý podobně o pár
bodů my. A rozhodl dramatický třetí, v jehož koncovce jsme neproměnili řadu setbolů, což
byla velká škoda. Od té chvíle už byl domácí tým jasně lepší, celkově spočíval rozdíl mezi
oběma družstvy především v útoku.“

0,526/$9¤$'$– hlavní trenér VK Prostìjov:

„Máme radost, že jsme se dočkali před naplněnou halou prvního domácího zápasu, který
jsme si zpočátku užívali trošku nervózně, ale opadlo to. Nervozita v průběhu utkání byla
vidět téměř u každého míče, ale zvládli jsme koncovku třetího setu, což hodně rozhodlo.
Soupeř polevil, a i když se poté ještě nadechl ve čtvrtém setu, dokázali jsme si to uhrát naší
euforií i nasazením. Jsem rád za tři body.“

),/,3+$1.– asistent trenéra TJ Ostrava:

=$=1÷/2 7,6.29&(

čařka Fričová a blokařka Löff (7:11,
15:17, 20:22). Stěžejní byl nervydrásající závěr, v němž Čadovy svěřenkyně nevyužily pět setbolů, z čehož nezdolné sokyně posléze těžily – 31:29
a 2:1.
Zkraje čtvrtého pokračování ještě kolektiv kapitánky Bajusz otočil z 3:0 na

3:4, leč s přibývajícím časem šly psychicky povzbuzené soupeřky pořád
víc herně nahoru. Zatímco hostující
suita viditelně uvadala. To vedlo k rostoucímu odskoku ve skóre (z 9:8 na
13:8 a 17:10), a po posledním dílčím
snížení na 17:13 bylo zakrátko definitivně jasno – 25:16 a 3:0.
(son)

tabulky. Podobně jako minule s Olympem se dá asi očekávat těžké a vyrovnané utkání, které určitě můžeme vyhrát.
Rozhodne úroveň našeho výkonu v porovnání s tím, co u nás předvede soupeř,“
zamýšlel se Čada.
(son)

vs.
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PROSTĚJOV Sobotní zápasové seance s vrcholovým volejbalem v hale Národního sportovního centra Prostějov
pokračují. Devátého října od 17.00 hodin je tam na programu střetnutí 5. kola
UNIQA extraligy ČR 2021/2022 mezi
ženami VK Prostějov a Šelmami Brno.
Svěřenkyně kouče Čady oba dosavadní duely aktuálního ročníku soutěže na
vlastním hřišti vyhrály (Šternberk 3:0,
Olymp Praha 3:1), a tak bude nejbližší
domácí souboj ve znamení hájení nové,
dosud nedobyté pevnosti. „Samozřejmě
chceme znovu zvítězit a neporazitelnost
doma udržet co nejdéle,“ pousmál se

2CµEDO?JHµ>ÁOQMUD Q NJ=JOP
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Úspěšnou premiéru s papírově slabším Šternberkem (3:0) z předchozí
soboty přitom následovala trochu
hořká čtvrteční porážka v Ostravě,
kde Hanačky měly minimálně na
jednobodový zisk, možná i na víc.
Tři sady vyrovnanou partii však zlomil na stranu TJ těsně promarněný
závěr třetího poté, co hostující družstvo nevyužilo pět setbolů. Mač ná-

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Nový ročník UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 se
teď rozjel v rychlém tempu dvou střetnutí týdně, stejně bude nějakou dobu pokračovat. Proto je klíčové mít hned v úvodu sezóny co
nejlepší formu a pokud možno pravidelně sbírat body do tabulky.
Volejbalistkám VK Prostějov se to zatím většinově daří, v průběžném
pořadí zaujaly po třetím dějství elitní tuzemské soutěže čtvrté místo.

Poněkud bolestnou ztrátu ze severu Moravy vyvážilo
otočené zvládnutí dramatu s pražským výběrem
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Hvozdem, Ludmírovem a Ponikví.
Větší šanci na celkové vítězství dávají
bookmakeři Lombarginimu, který
v srpnu zazářil ve třetí kvalifikaci na
Velkou pardubickou. Náročný dostih
v konkurenci dalších jedenácti kvalitních koní ovládl s nebývalou suverenitou. Rodáka ze stáje na Srdéčku
tak v nejtěžším dostihu kontinentální
Evropy čeká premiéra. „Pardubické
závodiště zná dobře, v uplynulých
letech tu mimo jiné skončil dvakrát
druhý v prestižní Ceně Labe. Kvalifikaci pak zaběhl opravdu moc pěkně,
v cíli měl dost sil, jsem přesvědčen,
že delší distance pro něj nebude
problém,“ zhodnotil šance svého svěřence trenér Stanislav Popelka s tím,
že v sedle Lombarginiho pojede Jan

Komplikovanější situace je nejen
u Strettona. S ním si náramně rozuměl anglický žokej Thomas Garner,
který s ním ve Velké pardubické obsadil třetí a přede dvěma lety dokonce
druhé místo. Když loni kvůli protikovidovým opatřením nemohl přijet,
Stretton v dostihu zůstal daleko za
očekáváním. Nad účastí Thomase
Garnera však visí otazník i letos. „Pokud nebude moci přijet, pak jej pojede Jakub Kocman,“ prozradil Popelka, podle něhož je Stretton v tréninku
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Odložil, který s ním už uspěl ve zmiňované kvalifikaci.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Poslední rok a půl žijeme kvůli hygienickým opatřením nestandardní život, proto ani tradiční anketa
Sportovec města Prostějova nemohla tentokrát proběhnout ve všech směrech standardně.
Organizátoři ze Sportovní komise tak vymysleli upravený formát slavnostního vyhlášení, kdy hlavní náplní
galavečera v Národním sportovním centru PV byly
video medailonky podrobně představující sportovní
odvětví působící v naší okresní metropoli.
Díky vysoké profesionalitě zpracování dokumentů
i jejich různorodé výstižnosti vznikl obsáhlý a přitom
velmi působivý vhled do místních pohybových aktivit, díky čemuž vynikla oprávněnost často používaného hesla: Prostějov je město sportu.
Neméně mne potěšilo udělení cen ve dvou klasických
kategoriích zdejším sportovním nadšencům a nadšenkyním za jejich celoživotní přínos. Především nefalšovaně slzavé dojetí plavkyně Dany Zbořilové a zejména lukostřelkyně Magdalény Majarové z uvedení
do Síně slávy šlo přímo do srdce. Právě takoví lidé si
ocenění nejvíc zaslouží.

ZÁSAH DO SRDCE

Velká pardubická steeplechase:
ase:
Cena Labe:
Cena Laty Brandisové:
Memoriál kpt. Popplera:
Handicap na 4 600 metrů:

2013
2014
2015

2010
2011
2012

2008
2009

Hirsch
Mandarino
Hirsch
Mandarino
Mandarino
Mandarino
Nikas
Nikas
Nikas
Nikas

Pamatuji si, že jsem na tohle téma psal už nejedno zamyšlení pátrající po důvodech, proč se některým sportovním týmům daří víc na hřištích soupeřů než v domácím prostředí.
Zatím naposledy šlo tuším o rozbor vynikající bilance
fotbalistů 1.SK Prostějov z venkovních zápasů minulého ročníku Fortuna:Národní ligy, zatímco na vlastním
trávníku během uplynulé sezóny často spíš strádali. Jak
herně, tak především výsledkově.
Co čert nechtěl, začala hokejová Chance liga ČR
2021/22 – a muži LHK Jestřábi Prostějov to v jejím
úvodu vzali jako přes kopírák. Navíc „zgruntu“, neboť
z prvních pěti duelů dvakrát podlehli doma (Ústí nad
Labem 0:3, Frýdek-Místek 4:5) a třikrát zvítězili venku
(Sokolov 5:0, Havířov 4:3, Benátky nad Jizerou 4:1).
Dosud jde o malý vzorek střetnutí na vynášení odborných závěrů či soudů, ale každopádně taková bilance
u Hanáků od ledu překvapila. Hlavně je pak škoda,
že ještě víc nevyužili příznivého losu a nevytvořili si
výraznější bodový polštář usazeni v úplném popředí
tabulky.
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2020

2019

Modena
Nikas
Universe of Gracie
Vicody
Universe of Gracie
Stretton
Mahony
Stretton
Mahony

8. místo
nedoběhl
6. místo
nedoběhl
nedoběhl
2. místo
nedoběhl
8. místo
nedoběhl

=$=1÷/2

2016
2017
2018

Bohužel na tomto místě nejde o radostné zvolání hojně
používané ve sportu po dosažení něčeho velkého a pozitivního. Zde se konkrétně jedná o potvrzující konstatování na téma dřívějších předpovědí, že na přelomu
září a října odstartuje znatelný nárůst počtu onemocnělých koronavirem.
Přesně to se nyní očekávaně děje. A naprosto zásadní
otázkou zůstává, co přijde dál. Podle všeobecných předpokladů do voleb nic zásadního, aby nedošlo k poškození jednotlivých politických stran u veřejnosti napjatě
čekající na každý nový krok v souvislosti s omezeními
proti koronaviru.
Pokud další vlna zákazů či přísných restrikcí opravdu
nastane hned po volbách, dá jedině štempl na lidové
teorie, kterak je všechno centrálně řízené i předem naplánované shora. Osobně už jsem vzdal přehnanou
názorovou angažovanost ve smyslu, co ohledně tohoto
viru je a není správné. Jestli však znovu přestaneme smět
v zájmu vyšší moci normálně žít i třeba sportovat, nezadržitelně zamíříme někam hodně dolů. Peklo se tomu
myslím říká.

2. místo
4. místo
nedoběhl
4. místo
5. místo
nedoběhl
nedoběhl
2. místo
nedoběhl
1. místo*
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Ani Stretton by však při letošní Velké
pardubické nemusel být úplně bez
naděje. Dostih totiž tentokrát postrádá užší okruh favoritů. „Startovní
pole je nebývalé vyrovnané, reálnou
šanci na vítězství má snad dvanáct
koní, což tady už dlouho nebylo,“
upozornil sám trenér.

<MWwGPÚ5VTGVVQPLKåXG8GNMÆRCTFWDKEMÆFQM¾\CNQDUCFKVFTWJÆC VąGVÊOÊUVQ

někdy až moc velký pohodář. „Občas
ho musíme trochu zmáčknout. Ale
když ho běhání baví, tak je to skvělý
kůň a výjimečný vytrvalec. Čím delší
dostih, tím je to pro něj lepší,“ vysvětlil Stanislav Popelka nominaci koně,
kterému se poslední dva roky v závodech příliš nedaří.

DOMÁCÍ KOMPLEX?

Lombargini, Stretton
Mahony, Zataro
Ztracenka, Apas Rocka
Lianel
Kornelia

ZEM
ZAUJALO NÁS OBRA
-10ö<'54&¦è-#8
2#4&7$+%ª%*

HVOZD Ještě se šestkrát vyspíme a už to bude tady! Řeč není
tentokrát o Vánocích, přestože
Velká pardubická je nejen pro fanoušky dostihového sportu skutečným svátkem. Jak už Večerník
avizoval v minulém vydání, ani
tentokrát v něm nebudou chybět
svěřenci zkušeného trenéra Stanislava Popelky. Ten koně připravuje ve stájích na Srdéčku nacházejících se v malebném prostředí
mezi Hvozdem, Ludmírovem
a Ponikví. Ve 131. ročníku Velké
pardubické se v neděli 10. října ze Srdéčka s číslem dvanáct
představí jedenáctiletý Stretton,
osmnáctku bude mít o rok mladší tamní rodák Lombargini. Další
šestice koní pak vyběhne do některého z rámcových dostihů celého odpoledne. Jaké jsou jejich
šance?
V letošním vrcholu tuzemské dostihové sezóny Velká pardubická
se představí celkem 19 koní, dva
z nich trénují v malebné krajině mezi

Na Velké pardubické se představí celkem
osm koní trenéra Stanislava Popelky

Do hlavního dostihu se úspěšně kvalifikovali ještě další dva Popelkovi koně.
„Bohužel Impal se zranil a od běhání
si musí nějaký čas odpočinout. Mahonyho, který to ve Velké pardubické
už dvakrát zkoušel, jsme se rozhodli
nasadit do Ceny Labe,“ vysvětlil Popelka. V tomto druhém nejprestižnějším dostihu nedělního odpoledne
se představí rovněž Zataro. „Dlouho
léčil zranění a moc toho v závodech
nenaběhal. Stejně jako zkušenější Mahony je to šikovný koník. Letos v září
v jednom dostihu v Pardubicích skončil třetí a věřím, že může být velkým
příslibem,“ představil trenér svého svěřence, který bude pro všechny soupeře
velkou neznámou.
V Ceně Laty Brandisové pojmenované podle jediné vítězky Velké pardubické se představí výhradně klisny.
Dvě z nich budou ze Srdéčka. „Apas
Rocka byla letos druhá v polské
Wroclavi, Ztracenka v minulosti už
podobný dostih měla šanci vyhrát, ale
postihly ji nenadálé zdravotní obtíže,“
poznamenal na jejich adresu Popelka,
jehož poslední zástupkyní bude další
kobyla Kornelia, jež vyběhne na trasu
handicapu na 4 600 metrů.
Do Pardubic se tedy z prostějovského regionu vypraví stádo osmi koní.
Přestože všichni z nich mohou uspět,
je třeba mít na paměti, že dostihový
sport umí být stejně krásný jako zrádný.
„Naším hlavním cílem je, abychom se
všichni vrátili zdraví. Pokud koně dobře
zaběhnou a udělají tím radost nejen
nám, ale i svým majitelům, bude to už
něco navíc,“ uzavřel Stanislav Popelka.

# EQVKFCNwÊ"

Foto: www.jezdci.cz
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PROSTĚJOV Prostějovský odchovanec a kapitán mužstva Marek Maťcha odchází na startu sezóny za novou výzvou. „A“-divizi v klubu SK K2 vyměnil rovnou za superligu, když se dohodl na ročním hostováním s klubem Panthers Otrokovice. První start si obránce připsal už minulé úterý na domácím hřišti, kde však ani on nezabránil jednoznačné porážce od favorita
z Vítkovic. V jeho třiadvaceti letech se bude jednat o cenné zkušenosti a také skvělou reklamu pro prostějovský klub, který dokázal takového hráče vychovat.
Foto: florbal-prostejov.com

JAN FREHAR
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FLORBALISTA
MAŤCHA ZAMÍŘIL
ZPRO
STĚJ
Karolína
Fričová:
OV„Cítím
A vzájemnou důvěru
s naší
nahrávačkou,
což mi
DO SU
PERL
IGY
pomáhá zvedat sebevědomí“
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vinou nichž skončili Štěpán Janeček
(chlapci U8) i Denis Žerava (chlapci
U13) sedmí. Matouš Pokorný (muži
17+) obsadil šestou příčku.
Štěpánce Fremlové se potom
skvěle vedlo rovněž na závěrečném podniku Evropského poháru
BMX 2021 v nizozemském Papendalu. Na tamní krásné trati vybojovala jak v sobotním devátém dílu
celého seriálu, tak o den později
v posledním závodě EP shodně
třetí pozice, tudíž sezónu uzavřela
dvěma cennými bronzy na mezinárodní scéně!

ZAUJALO NÁS

MEDAILE TAKÉ V BMX

1.

PROSTĚJOV Vydařenou původní
organizací Grand Prix zpravodajství
jství
Prostějov – Memoriálu pro Večerník
ník
Otmara Malečka i Velké
Marek
ceny Olomouckého kraje
PRŮBĚŽNÉ
POŘADÍ
VEND
SONNEVEND
a fenomenálním úspěchem na juniorském mistrovství světa ještě cyklistům TUFO
PARDUS Prostějov letošní sezóna neskončila. Ani zdaleka.
Naopak pokračuje dál v doslova zběsilém tempu, přičemž
zástupcům i zástupkyním hanáckého klubu se stále velice
daří. Pojďme si zrekapitulovat jejich zatím poslední počiny.
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„Závod světového šampionátu probíhal přece jen v terénu, který byl pro
Dana i Gábinu svým profilem hraniční.
Vzhledem k nabitému programu, kdy
se všechny světové a evropské šampionáty na dráze i silnici termínově shlukly
kvůli pandemii do jednoho období, to
bylo pro oba velmi náročné. Myslím,
že za daných okolností odvedli maximum,“ zhodnotil sportovní ředitel
TUFO PARDUS Michal Mráček.
Babora navíc hned čekala další mezinárodní klání. „Dan si doma ani moc
neodpočinul. Krátce po návratu z Belgie totiž odcestoval do Švýcarska na
dráhové mistrovství Evropy, na něž
hned naváže také mistrovství světa
na dráze ve francouzském Roubaix,“
prozradil Mráček.

(QVQCTEJKX//T¾éMC

Prostějovský trenér Martin Cetkovský připojil komentář k medailovým
úspěchům svých svěřenců na brněnské Přilbě Moravy i domácím MČR
v madisonu a scratchi. „Junioři Matyáš
Koblížek a Radovan Štec si i v závěru
náročné sezóny udrželi skvělou formu
a vyhráli v průběhu tří závodních dnů
vše. Dobrou formu si do podzimu přenesla také Patricie Müllerová. A rozhodně se neztratil Radek Vlček, který coby
junior už startoval za muže a v dospělé
konkurenci předvedl výkony, které jsou
dobrým příslibem. Na naše mládežníky
teď čeká zasloužené volno. Potom se
pustíme do přípravy na zimní závody
a příští sezónu, během které nás čeká
obhajoba letošních skvělých výsledků,“
konstatoval Cetkovský.
(son)
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FLANDRY, PROSTĚJOV Dvojnásobné zastoupení měl cyklistický klub TUFO PARDUS Prostějov na silničním mistrovství
světa 2021 v Belgii. Daniel Babor
(muži U23) i Gabriela Bártová
(juniorky) absolvovali za reprezentaci České republiky závody
s hromadným startem svých
věkových kategorií.
Oba si nominaci vybojovali díky zisku
titulů národních šampionů na silnici
pro letošní rok. A oba vrcholnou akci
ve známých Flandrech zvládli v rámci
svých možností s ohledem na kopcovitější terén. Gabriela Bártová skončila
na 72. místě a Daniel Babor projel cílovou páskou ve druhé stovce celkového
pořadí.

1
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Cyklisté ovládli Přilbu Moravy
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díky tomu se povedly na jedničku.
Opětovně úspěšný účet TUFO
PARDUS z tohoto domácího
MČR zní následovně: Radovan
Štec a Matyáš Koblížek zlato v madisonu juniorů, Patricie Müllerová
(s břeclavskou Beatou Hermanovou) zlato v madisonu kadetek,
Radek Vlček a René Smékal stříbro v madisonu mužů a Filip Řeha
bronz ve scratchi mužů. Prostě
paráda!

2CVTKEKG /ÙNNGTQX¾ PC PGLX[wwÊO UVWRÊPMW LG XRTCXQ  VTKWOHQXCNC RąK FQO¾EÊO
/è4X OCFKUQPWMCFGVGM
Foto: Facebook

Dějištěm ještě jednoho vrcholného
podniku na sklonku tohoto dráhového ročníku se stal prostějovský velodrom. Místní oddíl zde uspořádal
mistrovství republiky v disciplínách
scratch a madison, závodům o po0C 2ąKND÷ /QTCX[ X $TP÷ X[JT¾NK /CV[¾w -QDNÊåGM C 4CFQXCP iVGE WRTQUVąGF  slední zářijové sobotě přálo nádherné
URQNGéP÷OCFKUQPLWPKQTč
Foto: Facebook počasí končícího babího léta. Nejen

Štec druhý, aby společně ovládli madison! Početnou sbírku medailí doplnila jednou stříbrná kadetka Patricie
Müllerová, mezi muži dojeli René
Smékal s Radkem Vlčkem pátí v madisonu a Smékal přidal osmou příčku
v omniu.

Obránce Jestřábů
skončil v krvi,
doslova pobili juniorskou konkurenci, neboť v bodovacím závodě byli
poté v nemocnici
Matyáš Koblížek první a Radovan
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Tradiční dráhové klání Grand Prix Favoritu Brno – Přilba Moravy 2021 báječně sedlo dvěma juniorům TUFO
PARDUS, kteří nedávno zářili na
zmíněném šampionátu v Egyptě. Na
velodromu jihomoravské metropole

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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Součástí prostějovského týmu jsou
i bikrosaři, kteří v Pardubicích absolvovali mistrovství republiky 2021.
Nesmírně talentovaná Štěpánka
Fremlová získala stříbro, ačkoliv startovala v kategorii se staršími chlapci!
Ostřílený Martin Žerava (bývalý
motokrosař) přidal stříbro v kategorii Cruiser Master, další dva mladé
borce připravily o možné umístění na bedně nepříjemné kolize,

21092111136

Prostějov (sob) – Další dvě kola má
za sebou Chance liga. Ta již předtím
naznačila, komu se nejspíš bude
dařit a komu vůbec ne. Na vrcholu
tabulky je tak nadále Třebíč, která je
dokonce dosud neporažená. Navíc
získala plný počet bodů. Naposledy
si poradila se Šumperkem a s Kadaní. Dominance Třebíče začíná
být postupně vidět i na statistikách,
tým má v první dvacítce bodování
hned tři hráče (Krliš, Vodný, Ferda).
A i když hráči jako Psota, Šťovíček
nebo Bittner nejsou nyní tak produktivní, tým výsledkově i výkonnostně šlape. Nechává za sebou přitom takové celky jako Jihlava nebo
Vsetín.
Naopak je tu stále jeden tým, který ani jednou nebodoval. A tím je
Kadaň. Po další přestavbě kádru se
mohlo zdát, že tentokrát už by z toho
poslední místo být nemuselo. Realita je ale jiná, Severočeši jsou nadále
bez bodu, v posledních dvou utkáních opět vysoko prohráli. Navíc je
jejich situace o to horší, že Benátky
nad Jizerou naopak poprvé bodovaly, když skolily Ústí nad Labem.
Kadaň tak nyní na spodku tabulky
zůstává osamocená. Navíc ji čekají
obtížní soupeři jako pátý Sokolov
a šestí Jestřábi.
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yy Co říct k odehranému zápasu?
„Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli
doma a mohli jsme to vrátit našim fanouškům.“
yy Pro vás to bylo v tomto ročníku
premiérové utkání. Jak se cítíte?
A jak se vám hrálo?
„Cítím se docela bídně. Jsem rád, že
jsem se po pěti týdnech konečně vrátil.
Ten návrat asi ještě trochu potrvá. Jinak
mám ale radost.“
yy Dal jste branku na 1:0. Jak byste
svůj první a zároveň přesilovkový
gól popsal?

Eva
Á
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
k
pro Večerník

Podle mluvčího svazu Zikmunda se bude
svaz středečním incidentem zabývat, zda
se dodržely všechny náležitosti. Z dostupných záběrů je nicméně dle Zikmunda
zřejmé, že lékař u zraněného hráče byl
během několika sekund. Žádný jiný klub
v první lize o podobnou výjimku nežádal.
A dobrá zpráva na závěr. „Petr je stabilizovaný, došlo k velkému poranění v dutině
ústní, takže zuby... Vypadá to ale, že čelist by
měla být v pořádku. Stojíme si nicméně za
tím, že by sanitka na stadionech měla být
v každém případě, nikdy nevíte, kdy bude
potřeba rychlý převoz. My ji tam máme,
ač je nemocnice jen kousek od stadionu
a v Benátkách se čekalo přes dvacet minut...,“ uvedl Michal Mareš, marketingový
manažer LHK Jestřábi.
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tek nad Jizerou a ten nejčerstvější Kolína.
Středeční utkání na západě Čech přichystalo pro Prostějov dost dramatické
chvíle. „Zaprvé si člověk uvědomí, že je
něco více než hokej. … Tohle zranění
je ale hrozné. Máte svěřence, který každý den pro vás pracuje, a vy vidíte, že
se zalyká krví a že je v bezvědomí, je
to hrozné,“ přiznal hlavní trenér Aleš
Totter. Co se ale týče utkání, to si Hanáci pohlídali a vyhráli s příznivým
výsledkem 4:1. „Domácí mají určitě
tým na to, aby měli více bodů. Výborně
bruslí, my na to ale byli připravení, konečně nám vyšel vstup do utkání, kdy
jsme posouvali kotouče a vstřelili první

branku. Poté jsme náskok navyšovali,
přežili několik oslabení a v přesilové hře
zvýšili na 3:0. Myslím si, že zápas jsme
kontrolovali,“ hodnotil lodivod prostějovského mužstva.
V sobotu Jestřábi poprvé prolomili domácí smůlu a do třetice slavili premiérové tříbodové vítězství na domácím
kluzišti. „Konečně první výhra pro lidi!
Zůstali jsme dnes kompaktní, každý hráč
přispěl svým dílem. Máme navíc tři beky
zraněné, a tak za ně museli hrát útočníci,“
řekl po zápase s Kolínem Totter.
Kromě problémů se sestavou se Hanáci ještě potýkají se špatnou koncovkou. Nedostatky při využívání

šancí nejen v přesilových hrách vidí
i sami hráči. „Chybí nám trefovat bránu. Obecně máme strašně moc šancí,
ale góly nedáváme. Toho pak využívá
soupeř z protiútoku,“ řekl útočník Jan
Rudovský.
V nadcházejícím týdnu čekají Hanáky
další dva zápasy, ve kterých se jim snad
bude dařit. Ve středu hrají na ledě Šumperka a v sobotu doma s Kadaní. Utkání s ambiciózním Šumperkem bude
pro svěřence trenéra Tottera oříškem.
„Šumperk je považován za černého
koně soutěže, který by měl být v tabulce ahoře. Čeká nás velice těžký zápas,“
přiznal Rudovský.

za sebou. To první urbánili, ve druhém
už ale byli na prostějovskou souhru krátcí. Těsně před koncem přesilovky našel
Mrázek na kruhu stojícího Jana Rudovského, ten se dělovkou nemýlil – 1:0.
Pak se ale ke slovu dostávali spíše hosté,
ale chyběla jim koncovka. V obranném
pásmu zahrozil Šafránek, Morong, Veselý nebo Sklenář. Na koně se Kolín dostal
i díky prvnímu vyloučení Jestřábů. Hosté
si poté vytvářeli mnoho šancí a byli rozhodně nebezpečnějším týmem. Vyrovnat se jim před koncem první dvacetiminutovky nepodařilo.
Na začátku druhé třetiny se do šancí
dostávali spíše domácí hokejisté. Po 56
odehraných sekundách mohl svoji druhou branku přidat navrátilec u Jestřábů
Jan Rudovský. Kapitán Novák to pak
před brankou hostů zkoušel i při vlastním
oslabení. Ve 26. minutě přišla pro domácí
další přesilová hra. Prostějovští kombinovali v útočném pásmu, ale na rozdíl dvou
branek se nedostali. Pak se vedení překlo-

„Vlastní nedisciplinovaností jsme se sami připravili o body. Myslím si, že jsme odehráli dobré
utkání až na závěr. Měli jsme spoustu vyložených šancí, které jsme neproměnili. Ale pořád to
vypadalo, že můžeme v Prostějově o vítězství bojovat. Pak přišlo zbytečné vyloučení, vyloučení do konce zápasu, a tam se to zlomilo. Během chvilinky jsme dostali dvě branky, a pak už
jsme se k ničemu nedostali. Dokud si to hráči neuvědomí, budeme prohrávat dál a dál. Každý
musí začít u sebe.“

Petr MARTÍNEK – SC Kolín

„Konečně první výhra pro lidi! Zůstali jsme kompaktní, každý hráč přispěl svým dílem.
Máme navíc tři beky zraněné, a tak za ně museli hrát útočníci. Zlepšovali jsme se postupně.
První třetinu jsme sice vyhráli 1:0, ale paradoxně byla naše nejhorší. Do druhé třetiny jsme
vstoupili výborně, ale nedali jsme gól na 2:0 a soupeř nám následně odskočil na 2:1. Trpělivost hráčů a důvěra, že to otočíme, rozhodly. Přišla pro nás šťastná pasáž. Ve druhé třetině
ji měl soupeř, pak jsme dali dva slepené góly my. Závěr jsme, až na dva závary, zahráli dobře.
Jsme rádi, že naši fanoušci jdou konečně s radostí a úsměvem na rtech domů, protože si to
zasloužili. Věřili jsme tomu, že tým třikrát za sebou doma prostě neprohraje.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
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K prvním útočným pokusům se zkraje
zápasu dostávali spíše domácí. Jako první
to na gólmana Kiviaho zkusil Kloz. Ve 4.
minutě si Jankovský s Králem vyměnili
kotouč a dostali Hanáky pod velký tlak.
Od 6. minuty hráli Kozlové dvě oslabení

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Sobotní kolo zaválo na
prostějovský led Kolín, který se v prozatímních zápasech trápil. V první třetině se trefil Jan Rudovský, pro kterého
to bylo premiérové utkání této sezóny.
Ve druhé části předvedli hosté rychlý
dvoubrankový obrat a vedení 2:1 si drželi až do 51. minuty. Pak přišlo vyloučení a prostějovská odplata. Nejprve
vyrovnal Tomáš Jáchym a za pouhých
25 vteřin obrátil skóre na stranu Hanáků Petr Mrázek. Do prázdné branky na
závěr skóroval kapitán Martin Novák.
Prostějovští Jestřábi po prvním domácím vítězství v sezóně vyletěli až na
pátou příčku prvoligové tabulky.

zvládli a vyhráli
otočíme. Což jsme zv
jsme.“
yy Soupeř se v závěru hodně tlačil
k vyrovnání. Jak těžk
těžké bylo vedení
udržet?
„Dost těžké. Museli jsm
jsme bránit. Na druhou stranu jsme si věř
věřili, když už jsme
dali ty tři góly a zápas
zápa otočili. Věděli
jsme, že to ubráníme a vyhrajeme.“
yy Ve středu jedete
jede do Šumperka. Co od zápasu očekáváte?
„Budeme se na ně připravovat už
si
od pondělka. Prohlédneme
P
Určitě to nebude
nějaká videa. U
Šumperk je brán
lehký zápas. Šu
za černého koně
kon soupeře, ktebýt nahoře. Čeká
rý by měl bý
(QVQYYYNJMLGUVTCDKE\
nás velice těžký
těž zápas.“

čení Kolínských. Prostějovští si vytvořili
v útočné třetině dost důležitého prostoru.
Mrázek našel Tomáše Jáchyma, který ze
středu kluziště dojel ke kolínské brance
a Kiviaho překonal bekhendem – 2:2. Za
pouhých 25 sekund se domácí radovali
z rychlého otočení zápasu na jejich stranu. V přečíslení sice Novák upadl a už to
mohlo pro Jestřáby vypadat beznadějně,
ale prostějovský útočník i v kleče dokázal
svou přihrávkou najít Petra Mrázka, který
přesně zakončil – 3:2. Takový obrat nakopl nejen hráče, ale i všechny fanoušky
v hledišti, kteří hokejisty hnali kupředu.
Minutu před koncem to hosté zkusili
bez brankáře a pořádně zatápěli v obranném pásmu Jestřábů. Deset sekund před
finálním hvizdem si Prostějov pojistil
výhru. Kapitán Martin Novák vyrazil
společně s Klozem do útočné třetiny, kde
první jmenovaný zacílil do prázdné klece
a upravil konečný stav utkání – 4:2. Po napínavém utkání tak Prostějov mohl slavil
první domácí výhru.

%UDQN\ D QDKUiYN\  5XGRYVNê +XViN 7 -iFK\P 
 7 -iFK\P 0Ui]HN -LUiQHN   0Ui]HN 1RYiN -
.OR] 1RYiN -.OR]%DEND ±âWRKDQ]O 6YRERGD
.UHMþtN   - 9HVHOê âDIUiQHN - 6NOHQiĜ  6WĜHO\ QD
EUDQNX5R]KRGÿt.R]LRO0DUHN±=tGHN.RPtQHN
9\ORXÿHQt  QDYtF 9HVHOê .ROtQ  GR NRQFH ]iSDVX
9\XæLWt'LYiFL 



.LYLDKR±3LHJO9ýtåHNýiS9iFKDO.XNOD.DFK\ĖD±-6NOHQiĜ'DâDIUiQHN-9HVHOê±
-DQNRYVNêâWRKDQ]O=.UiO±0DW\iã6YRERGD0RURQJ/.UHMþtN±=XPU0DWČMþHN3RSSHO
±-'YRĜiN
7UHQpU0DUWtQHN

6HVWDYD.ROtQD

%OiKD±=DMtF+XViN.OLPtþHN9DOD±0RWORFK%DEND
3 %HUiQHN ± 7 -iFK\P 5XGRYVNê 1RYiN ± - .OR]
0Ui]HN-LUiQHN±âWHINDâYHF'XEVNê±7.REOtåHNâ
-HOtQHN
7UHQpĝL$OHã7RWWHU

4
2

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²6&.ROtQ

&+$1&(/,*$þ5².2/2

pilo na stranu hostů. Stačila na to ani ne
minuta. Kolín vstřelil první srovnávací
gól z přečíslení dva na jednoho, kdy dobře
dorážel v čase 28:27 Štohanzl – 1:1. Následně pro Kolín zvýšil v čase 29:25 domácími opomenutý Veselý – 1:2. Kolín
měl pak ještě přesilovku, ale třetí branku
nepřidal. K blížícímu se konci třetiny byli
Hanáci aktivnější. Modro-bílí se museli
ještě hodně otáčet, aby domácí nevyrovnali. V jednom okamžiku byli prostějovští
dva sami před bránou, a tak Kiviaho zasahoval. V poslední vteřině druhé části musel kolínský brankář maskou zasáhnout
proti ostrému puku od Motlocha.
Velmi ofenzivně vstoupili domácí i do
třetí dvacetiminutovky, pomohla k tomu
i další přesilovka. V ní ale Kolín výborně blokoval. Ve 43. se na kolínskou klec
rozjel Rudovský s Husákem. Následně
Babka po přesné přihrávce Štefky střílel,
jeho rána se neujala. Chvíli na to vytvářeli
hosté závar v našem obranném pásmu,
ale marně. V čase 50:39 přišlo další vylou-

6HVWDYD3URVWčMRYD

Takto komentoval hlavní
trenér Aleš Totter první
7ol࢙1झ _uķ h7৴ -m࢙ci v sobotu porazili Kolín.
"࢙l ruov|࣒fovh Ѵo7bo7
l࣒Ѵrংb|olিvl࣒m-u|;1_ĺ

„Jsme rádi, že naši fanoušci jdou konečně s radostí
a úsměvem na rtech domů,
protože si to zasloužili.“

Výrok:
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Přesně tolik vteřin stačilo
v sobotu ve třetí třetině svěřencům trenéra Tottera k obratu zápasu na jejich stranu.
V 51. minutě ještě prohrávali
s Kolínem 1:2. Pak ale skóre
bleskově otočili na 3:2, když
se trefili Tomáš Jáchym s Petrem Mrázkem.

43

#LGwV÷LGFPQW5NCXKC2TCJC6CVQVKå
JTCLGXGXGNMÆRQJQF÷2TQLGXWLGUGVQ
RQEJQRKVGNP÷KPCNKIQXÚEJUVCVKUVKM¾EJ
6CMUGUVCNQåG\R÷VKPGLRTQFWMVKXP÷LwÊEJ×VQéPÊMčLUQWéV[ąK5N¾XKUVÆ2TXPÊ
VąKOÊUVCQDUCFKNK6QO¾w-PQVGM2GVT
-CHMCC.WM¾wäGLFNPCR¾VÆOOÊUV÷LG
QDT¾PEG&CPKGN-TGLéÊ#PGLRKNP÷LwÊUVąGNGE",GFGP¾EVKDTCPMQXÚ-CHMCe

3. Na èele statistiky
ètveøice Slávistù

*QFP÷JQMGLQXÚEJVÚOčPCT[EJNQLGwV÷NGRÊFÊT[XUGUVCX¾EJ6ąGDC*CXÊąQX
6QOWUGXčDGEPGFCąÊRąKXGFNVCM5KOQPC
-TCVQEJXÊNC5NCXKC\CUGRąKXGFNC\-NCFPC
*CMQPC0KNUGPC0GLX÷VwÊRQUKNWCNG\ÊUMCN[
.KVQO÷ąKEG\-CTNQXÚEJ8CTčRąKwGNDÚXCNÚ
RTQUV÷LQXUMÚXGNOKwKMQXPÚ×VQéPÊM2CVTKM
/KwM¾ą

'DOvÉWÙP\SRVLORYDO\

*QMGLQX¾5NCXKCO¾FNQWJQWRąGFNQWJQWOKPWNQUV#VCM[FXCVKVWN[XGUDÊTEG5N¾XKUVÆUGVCMTQ\JQFNKQEGPKVP÷MVGTÆUXÆJQMGLQXÆQUQDPQUVK-NWDRąKVÆ
RąÊNGåKVQUVKQ\XN¾wVPKNRQUNGFPÊQMCOåKM[
RąGF\¾RCUGOU,KJNCXQW$QJWåGNRTQ
5N¾XKKPCUNCXPQUVPÊCMVPCX¾\CN\¾RCU
U,KJNCXQWMVGTÚUG2TCåCPčOXčDGE
PGRQXGFN

1. Slavia
oceòovala osobnosti

NEJ události
Chance ligy

Po rychlém obratu z 1:2 na
3:2 ve třetí třetině měli ještě Jestřábi co dělat. Hostující Kolín
se nevzdal a v závěru sobotního
utkání pořádně tlačil k vyrovnání. Hanáci ale pořádně bránili,
díky tomu pak mohli slavit první
domácí výhru, která jim přinesla další tři body a páté místo prvoligové tabulky.

6RERWQÉ]½SDV
SURWL.ROÉQX

Po zásahu pukem do hlavy na ledě
zkolaboval obránce Petr Krejčí.
Prostějovský odchovanec přes
okamžitou pomoc spoluhráčů,
realizačního týmu a přítomného
lékaře na ledě zůstal ležet zhruba
dalších deset minut. Na přivolanou sanitku, která by jej odvezla,
se navíc čekalo pětadvacet minut.
Celý incident vyvolal následnou
rozepři mezi oběma kluby.

1HSÔÉMHPQÙPRPHQW
utkání v Benátkách

-DQ5XGRYVNì HOKEJOVÉ
-DQ5XGRY
!&҃ ࡡ

KRőHNXMH

2TXPÊFQO¾EÊXÊV÷\UVXÊ,GUVą¾DKUMQNKNK-QNÊP

„Máme něcoo secvičeného. Měli jsme
to, jak hraje Kolín oslabení, přečtené.
Tak jsme too tak sehráli. Domluvili
jsme se, že budeme dva stát před bránou. Jejich gólman nevěděl. Pro mě
to tedy byloo celkem jednoduché jej
prostřelit.“
yy Měli jstee několik přesilovek, ale
nedokázali jste je využít, až na dvě.
Co chybělo??
„Chybí nám trefovat bránu. Obecně
máme strašně
ně moc šancí, ale góly
nedáváme. Toho pak využívá soupeř z protiútoku.
oku. To byl přesně i ten
dnešní problém,
blém, kdy jsme dostali
dvě rychlé branky.
ranky.“
yy S čím jste
ste šli do závěrečné
dvacetiminutovky?
utovky?
„Vyhrát! (úsměv)
úsměv) Věřili jsme,
že dáme góly
ly a celý ten zápas

PROSTĚJOV Prostějovští Jestřábi po napínavé sobotní bitvě s Kolínem slavili první vítězství na domácím ledě. Skóre zápasu 7. kola otevřel v první třetině útočník
Jan Rudovský (na snímku), pro kterého
to bylo premiérové utkání letošní sezóny. „Cítím se docela bídně,“ hodnotil tento útočník svoje bezprostřední pocity po
prvním ostrém ligovém utkání.

Å2EHFQěPiPHVWUDåQěPRFåDQFtDOHJyO\
EHFQěPiPHVWUDåQěPRFåDQFtDOHJ
QHGiYiPH´
QHGiYiP

Dvanáct bodů, celkem tolik jich nasbírali Hanáci za čtyři výhry ze šesti prvoligových zápasů. Prostějov už má v rozjeté
sezóně skalp Sokolova, Havířova, Bená-

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Páté místo prvoligové tabulky, to nyní patří hokejistům
s Jestřábem na prsou. Hanákům
uplynulý týden vyšel, když nejprve
vyhráli v Benátkách nad Jizerou,
a pak v sobotu slavili první vítězství na domácím ledě. O to cennější
tyto body jsou, že se trenéři museli
potýkat se zraněními v obranných
řadách.

Stoprocentní týden Jestřábů

3RYHQNRYQËYÛKĆHY %HQ¿WN¿FKSUYQËGRP¿FËWĆLERG\

ZAUJALO NÁS

6QO¾w,¾EJ[OC2GVT/T¾\GM2CVTKM*WU¾M2GVT$GT¾PGM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\C/CTVKP#NVTKEJVGT#FCO*CXNÊMC,CMWD$CDMC&CXKF8CNC/CTVKP0QX¾MC2GVT-TGLéÊ

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

UVCT2GVT/T¾\GM  DQF[ UVCT6QO¾w,¾EJ[O  DQF[ UVCT/CTVKP0QX¾M  DQF 

PROSTĚJOV – KOLÍN

(QVQ.*-,GUVą¾DK

Útoèníci v obranì

1.

1.

UVCT6QO¾w,¾EJ[O  DQF[ UVCT2CVTKM*WU¾M  DQF UVCT&CXKF8CNC  DQF 

BENÁTKY N/J – PROSTĚJOV

HRÁČSKÉ
HRÁČ
Á
HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

.QRWHN .DIND.UHMþt ±.RZDOF]\N /LFKDQHF
ýDFKRWVNê   /LFKDQHF 6HPDQ ýDFKRWVNê  
,OOpã 6HPDQ %LOþtN   =DGUDåLO +HOW   6HPDQ
/LFKDQHF+DUNDEXV +DYUiQHN +HOW 6HPDQ
(Havránek) * 6RNRORY²ãXPSHUN  
Branky: 7RPL-LVNUD 7-DQGXV06ORERGD 
±  9LOGXPHW] %HUQRYVNê .RK~W   9LOGXPHW]
âLOKDYê 'XG\FKD   âLOKDYê %ĜH]iN 'UWLO  
äiOþtN 0DFXK 9LOGXPHW]   äiOþtN 9DFKXWND
+UDFKRYVNê   +DYtĝRY ² )UëGHN0tVWHN  
   %UDQN\  'RNWRU &KURERþHN 3Dã  
%HGQiĜ /\WY\QRYâ.UDWRFKYtO ±6]WXUF %DUWRã 
/\V]DUF]\N 7HSHU0DUW\QHN .UHQåHORN 7HSHU
=ERĜLO  7ĝHEtÿ².DGDė  %UDQN\
âĢRYtþHN +XQNHV3VRWD )HUGD .UOLã0OþiN 
3VRWD %LWWQHUâĢRYtþHN 6WĜRQGDOD .UOLã .UOLã
+XQNHV ±0=DEORXGLO 6+HIIHUQDQ  3URVWčMRY
².ROtQ  
7$%8/.$
 7ĜHEtþ
       
 /LWRPČĜLFH
       
 6ODYLD3UDKD        
 9UFKODEt
       
 3URVWčMRY
       
 6RNRORY
       
 -LKODYD
       
 âXPSHUN
       
 9VHWtQ
       
 3ĜHURY
       
 3RUXED
       
 ÒVWtQDG/DEHP        
 )UêGHN0tVWHN        
 .ROtQ
       
 %HQiWN\Q       
 +DYtĜRY
       
 .DGDĖ
       
.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
%HQiWN\QDG-L]HURX±+DYtĜRY  -LKODYD±7ĜHEtþ
  9VHWtQ ± 6ODYLD 3UDKD   .ROtQ ± ÒVWt
QDG/DEHPãXPSHUN²3URVWčMRY.DGDĖ±6RNRORY
3RUXED±/LWRPČĜLFH3ĜHURY±9UFKODEt
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
ÒVWt QDG /DEHP ± âXPSHUN   7ĜHEtþ ± 9VHWtQ
 3URVWčMRY².DGDė  /LWRPČĜLFH±3ĜHURY
6ODYLD 3UDKD ± 3RUXED 6RNRORY ± -LKODYD +DYtĜRY ±
.ROtQ)UêGHN0tVWHN±%HQiWN\QDG-L]HURX

„Chance liga je vyrovnaná, porazit může každý každého“. Ano, tohle klišé už známe. A netýká se – v různých obměnách, ale ve stejném smyslu – jen druhé nejvyšší
hokejové soutěže. Trenéři, funkcionáři, hráči, mnozí tato slova opakují ve fotbale,
florbale, basketbale, zkrátka všude. Často je to přitom i pravda.
Přesto však i letos platí, že některé týmy jsou snáze k poražení, jiné hůře. A souvisí
s tím i zápasový program. Ten nyní Jestřábům přeje. Ven vyjedou do blízkého Šumperka, doma pohostí Kadaň. Loni? Téměř jistých šest bodů. Letos už to spíše vypadá
na jistotu tří a vydřený další jeden, dva, snad i tři body. Zatímco Kadaň zůstává tam,
kde je už pár let, Šumperk šel výrazně nahoru. Je to zatraceně nepříjemný a nebezpečný soupeř, který hraje týmově.
I tak se tito dva soupeři zdají být hratelní. Přinejmenším v porovnání s tím, co čeká
Jestřáby příští týden. Kromě toho, že poprvé v sezóně odehrají hned tři zápasy, střetnou se v nich s velice silnými týmy: venku s Jihlavou a Porubou, doma se Vsetínem. To
je tedy los… Na druhou stranu je to zároveň pořádná motivace pro tým se nahecovat. A taky snad skvělá nabídka fanouškům, našim i soupeřovým. Nepíšu to jen tak,
letošní návštěvy jsou zatím celkově bídné. A když by je nezvedly podobné šlágry, jak
jinak by se čísla dala navýšit?
Prostějov každopádně čekají dva zajímavé týdny. Stejně jako předůležité boje
o body. Pokud jich získá tým proti Šumperku a Kadani všech šest, může jít do mačů
s favority s čistou hlavou. A pak? Pak už opravdu bude moct vyhrát každý s každým…

Polovina října? „Lehárko“, pak čeká Jestřáby „fičák“

Michal SOBECKÝ

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
.

6. kolo: %HQiWN\ QDG -L]HURX ² 3URVWčMRY  
   * -LKODYD ² /LWRPčĝLFH     
Branky: 32. F. Seman (Harkabus, Mareš), 37. Havránek
$'YRĜiN .DXSSLOD +DUNDEXV)URQN ±3DMHU
&KOXEQD2%DOiå 6LKYRQHQ -+ROê53ĜLNU\O 
%HUND &KOXEQD 6LKYRQHQ 53ĜLNU\O 9iOHN
.ROiþHN  9VHWtQ²9UFKODEt  %UDQN\
.XFKDUF]\N 6PHWDQD '%ĜH]LQD53ĤþHN
âWDFK.OtPHN 59ODFK -RQiN.OtPHN ±.DXW
0UĖD3RFKREUDGVNê 0DWêV '&KDOXSD0DFKDþ 
* )UëGHN0tVWHN²ÓVWtQDG/DEHP33 
 ²   %UDQN\  .OLPãD .RPRUVNL 0DWLDãNR 
.RPRUVNL .OLPãD0DWLDãNR .OLPãD±-RX]D
*ULP6HYHUD '7ĤPD 9UGORYHF7UiYQtþHN 
2XĜDGD :HLQKROG '7ĤPD 'UWLQD+DYUiQHN  
.ROtQ²6RNRORY 33  ² %UDQN\
0DWČMþHN ýiS -9HVHOê âDIUiQHNâDOGD ±
3RĜt]HN 9UDFRYVNê 7 5RKDQ   7 5RKDQ -XUþtN
6WUHMþHN -3RKO 75RKDQ  ãXPSHUN²7ĝHEtÿ
  %UDQN\äiOþtN 9LOGXPHW] 
'UWLO '.LQGO9DFKXWND ±'RþHNDO 0)XUFK 
.UOLã 1HGYtGHN0)XUFK .XVNR 'RþHNDO)HUGD 
* .DGDė ² 6ODYLD 3UDKD      %UDQN\
+UDGHFNê 6+HIIHUQDQ ±-'ROHåDO %DUiN 
3ãHQLþND 0LFKQiþ.HUQ 3.DIND 7.QRWHN'
.UHMþt 7.QRWHN äHMGO äHMGO 3.DIND'.UHMþt 
7'XGD 9OþHN  3RUXED²3ĝHURY 33 
 ² %UDQN\7RPDQ -HQ\ã0+RXGHN 
âSDþHN 6]DWKPiU\ .R]iN 6]DWKPiU\*XPDQ 
6WORXNDO *ĜHã9DFKRYHF 6WORXNDO 0+RXGHN
+XVD   -HQ\ã %LWWHQ 0 +RXGHN  ±  7 'ROHåDO
âRXVWDO 3ãXUQê   7 .UiO âRXVWDO )HQFO   7
'ROHåDO 3ãXUQê'OXKRã 3ãXUQê 7'ROHåDO6XVV 
06YRERGD 6XVV7'YRĜiN 
7. kolo: ÓVWt QDG /DEHP ² %HQiWN\ QDG -L]HURX
  %UDQN\9%tOHN±3DELãND
.ROPDQQ   ýHGHUOH .ROPDQQ   ýHGHUOH
.ODSND ýHGHUOH $XEUHFKW  9UFKODEt²3RUXED
  %UDQN\0UĖD '&KDOXSD 
0UĖD 8UEDQ 0DWêV )RUPiQHN-HOtQHN .DXW
/LQKDUW8UEDQ ±*XPDQ 6]DWKPiU\-HQ\ã 
.R]iN *XPDQ6]DWKPiU\ .RUNLDNRVNL *XPDQ
Husa) * /LWRPčĝLFH ² 9VHWtQ     
Branky: 6YRERGD 8UEDQ 6YRERGD .ROiþHN 
.DGOHF -tFKD ±*DJR âWDFK-RQiN 9ODFK
%HUJHU-RQiN  6ODYLD3UDKD²-LKODYD 
 %UDQN\9ãHWHþND +DYHO 3ROHWtQ .UHMþt 

CHANCE LIGA 2021/2022

Ve středečním zápase v Benátkách nad Jizerou přišli Hanáci o dva obránce.
Petr Krejčí po zásahu pukem do obličeje utrpěl krvavé zranění a zkolaboval. Druhým obráncem, kterého vyřadil venkovní zápas, je Adam Havlík,
který si z Benátek odváží zlomeninu levé ruky. Od přípravy navíc Jestřábi
postrádají zraněného Robina Staňka. Ze sedmi obránců na soupisce jsou
tak nyní k dispozici jen čtyři. Trenéři ale překvapivě nelovili posily do obrany
jinde. V sobotním zápase proti Kolínu do obranných řad museli útočníci
Lukáš Motloch a Jakub Babka. Tito dva jmenovaní vytvořili defenzivní páry
s Josefem Zajícem a Davidem Valou.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
než někdo zemře na ledě. Tohle zranění
je hrozné. Máte svěřence, který každý
den pro vás pracuje, a vy vidíte, že se zalyká krví a že je v bezvědomí, je to hrozné,“ uzavřel lodivod Jestřábů.
„Je nám nesmírně líto, co se Petru Krejčímu stalo, přejeme mu brzké uzdravení. Chtěl bych reagovat na prohlášení
prostějovského hlavního trenéra pana
Aleše Tottera, že jsme nezajistili zdravotnickou službu, protože tak to není.
Při utkání byl na střídačce domácího
týmu přítomen lékař Jakub Rezner, který neprodleně a odborně provedl akutní
ošetření na ledové ploše, což je vidět i na
videu, hlavní rozhodčí to uvádí i v zápise
o utkání. Poté byla zavolána záchranná
služba, která dorazila za patnáct minut,
což je normální dojezd. Mezitím byl
Petr Krejčí převezen na ošetřovnu,“ vyjádřil se generální manažer HC Benátky
nad Jizerou Bartoloměj Salanský.

A proč má středočeský klub vůbec
výjimku? „Spočívá v tom, že pokud by
byl přítomen sanitní vůz, jako tomu bylo
v minulé sezóně, v tomto voze je pouze
řidič (paramedik), který následně čeká
na příjezd lékaře rychlé záchranné služby.
Jelikož máme v Benátkách nad Jizerou
vybavenu ošetřovnu naprosto totožným způsobem jako v sanitních vozech
a máme ji zkontrolovanou a odsouhlasenu lékařskou komisí hokejového svazu,
byla nám udělena výjimka, že není sanitní vůz nutný. Tato ošetřovna slouží i při
zápasech mládežnického hokeje či při
dalších akcích, které se konají na zimním
stadionu. Chápeme, že plály emoce, ale
prohlášení Aleše Tottera o neschopnosti organizace zápasu, rozhodně nebyla
namístě. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří přišli pomoci panu Reznerovi,
zvlášť dvěma dámám, k nimž míří speciální poděkování,“ uvedl Salanský.
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celky a také nyní v soutěžních kolech sbírá body a úspěchy. Tým už porazil Přerov,
Porubu či Litoměřice. V dalších zápasech
sice prohrál, ale jednogólové ztráty proti
Slavii a Třebíči rozhodně nejsou ničím, za
co by se měli Šumperští stydět. Mužstvo
každopádně může v klidu myslet na polovinu tabulky.
Šumperk je pro Jestřáby atraktivní soupeř. Má početné diváky, kteří umí udělat
rámus, navíc je v týmu pořádně velká
prostějovská stopa. Ať už trenéři Martin
Janeček s Lukášem Majerem, tak obránce Martin Pěnčík a útočník Petr Antoníček pocházejí z Prostějova. Ještě loni
dres Jestřábů oblékala také trojice Žálčík, Vachutka a Drtil. Právě třetí jmeno-

vs.

vaný je nejproduktivnější obránce týmu.
Sobotní soupeř, který dorazí na Hanou,
má naopak nadále mizernou úspěšnost.
Tým, který byl poslední čtyři roky poslední, je na poslední příčce i nyní. Po
šesti zápasech nezískal jediný bod, což
ale může být zapříčiněno i kvalitou soupeřů, jako byly Vsetín, Poruba a Slavia
Praha. Utkání Kadaně obvykle v neprospěch severočeského týmu rozhodují
druhé třetiny. V nich má výrazně zápornou bilanci.
Před sezónou tým prošel velkou obměnou, odešli třeba Seemann nebo Trefný, nováček Luka Zorko. Ani to ale zatím
dorazili naopak Štochl nebo kanadští Kadani k lepším zítřkům nestačí. Ani slabratři Heffernanovi, kteří nyní pravidel- bého soupeře však není radno podcenit.
(sob)
ně bodují. Slušnou sezónu zažívá i další
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Michal SOBECKÝ
zkušenostmi do prvoligových Teplic. Klub tak narychlo povolal Daniela Šmejkala a Michala Šmardu. Kdo
ale jsou dotyční? A čím si dosud
prošli?
Začněme u Daniela Šmejkala, který
převzal funkci hlavního trenéra. Coby
hráč působil v Německu a v nejvyšší
československé lize, kde odehrál téměř dvě stovky zápasů. Podobný počet jich už také stihl odkoučovat. Za
sebou má tři angažmá u profesionálních týmů: nejprve vedl druholigový
Sokolov, poté dostal šanci v nejvyšší
soutěži na lavičce Teplic a naposledy
působil ve Vlašimi. Ve všech případech se jednalo o angažmá dvouletá
a ve všech rovněž ukázal své kvality.

Například s Teplicemi držel po svém
prvním podzimu šesté místo, sezónu zakončil na osmé příčce. Později
však byl odvolán. S Vlašimí pak sice
nepronikl do nejlepší pětky, tým ale
v soutěži stabilizoval. Dokonce ho
z posledního místa dokázal dovést
na šestou pozici. Což rozhodně není
špatná vizitka.
Věkově i zkušenostmi je na tom
obdobně i Michal Šmarda. Nový
asistent trenéra 1.SK Prostějov však
přece jen vystřídal více klubů, jako
například Hradec Králové, Jablonec,
Jihlavu či Slovácko. Vůbec největších
úspěchů dosáhl ve Zbrojovce Brno,
kde byl jako asistent Václava Kotála
taky nejdéle, celkem tři roky. S týmem skončil na šestém místě a dařilo
se mu i v poháru. V nejvyšší soutěži
naposledy působil u pražské Sparty
opět jako „pravá ruka“ trenéra Kotála, dres letenského klubu v minulosti
oblékal i jako hráč. V tomto ročníku
vedl tým Chlumce nad Cidlinou,
ný. Pak už se jen
přizpůsobujete trochu
tomu týmu,“ poznamenal.
A na úvod svého působení přidal jeden postřeh. „Myslím si, že to mužstvo je více tvořené pro kombinační,
přímočařejší a agresivní fotbal. Více
náběhový. A taky k vytváření situací
v pohybu, třeba jeden na jednoho,“
domnívá se Šmarda.

účastníka ČFL. Přesto je pro Michala Šmardu naskočení do rozehraného podzimu novinkou. „Ještě jsem
se s tím nesetkal. Ale je to prostě
trenérský život. Navíc si myslím, že
fotbal není nijak složitý, naopak byl
už dávno vymyšle-

Foto: internet

o nejzkušenější trenéry, které za léta Prostějov angažoval.
Zajímavostí také je, že v realizačním týmu eskáčka se nyní
potkávají ryzí sparťan Šmarda
se slávistou Šmejkalem...

yyPřed pár dny jste přijal nabídku na trénování „A“ týmu Prostějova. Čím vás zaujala?
„Myslím si, že je to stabilní klub ze druhé ligy, s dobrým zázemím a týmem,
který má svou kvalitu. A zadruhé je to
trenérská nabídka. Trenéřina mě baví,
tak to šlo jedno s druhým.“ (zasměje se)

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zkušeností na rozdávání má nový asistent trenéra
prostějovských fotbalistů Michal
Šmarda (na snímku). Ve své kariéře
již působil na lavičce v Hradci Králové, Jihlavě, Slovácku, Zbrojovce
nebo i pražské Spartě. Nyní jej
v tandemu s Danielem Šmejkalem
čeká další výzva: udržet Prostějov
v horní půlce tabulky F:NL. Padesátiletého kouče a někdejšího prvoligového hráče jsme se ptali na to,
co jej na možnosti trénovat v Prostějově zaujalo nebo na očekávání.
Jaká je vaše představa?
„Tyhle předsezónní cíle
jsou jedna věc, ale pak samozřejmě v průběhu sezóny jsou
různé věci, které do toho zaa
jsme tady
jen krátce.
sáhnou. My
Myjsme
tadyjen
Soustředíme se tedy na nejbližší
zápasy. Půjdeme utkání od utkáá
ní, na konci sezóny se to sečte
co zztoho
toho vzejde.“
a uvidíme,
uvidíme,co

yy
yy
Zůstaňme u té
kvality. Vedení prostějovského klubu
hovoří o lepší polovině tabulky, nejlépe o umístění do
pátého místa.

yy Už jste jistě
yy
ji studoval hru
Jak ji zatím hodProstějova. Ja
kde vidíte slabé či
notíte a kd
silné stránky?
naopak sil
„Myslím si,
s že mužstvo má
vyváženou obranu a útok,
ale chtěli
chtě bychom podle
toho, co jsme viděli několik zápasů
záp a čím se tým
prezentoval,
na podzim
po
aby bylo
b ve hře trochu
více fotbalovosti. Dále
bychom ve hře rádi
byc
více využili předností
víc
ofenzivních hráčů.
of
Myslíme si, že v siM
tuacích jeden na
jednoho a větší
kombinační hře
mají větší potenciál. Na tom chceme propracovat.“
yyPo Dukle vás
y
nyní
ny čeká reprezen-

tační pauza. Je to pro vás velká výhoda při sžívání se s týmem?
„Vždycky je to lepší. Teď to bylo všechno narychlo, prostor skoro žádný.
Takže reprezentační přestávky určitě
maximálně využijeme. Poznáme své
hráče, potrénujeme a budeme moci
více zapracovávat své prvky do toho
týmu. Více se tomu zkrátka věnovat.
Bude to taky více prostoru pro taktickou přípravu na další zápas.“
yy Je pro vás Prostějov zcela neznámé prostředí? Nebo zdejší klub
už z dřívějška znáte?
„Byl jsem zde už párkrát na zápase.
A nějaký přehled o druhé lize taky
mám. O první samozřejmě větší,
když jsem tam působil, ale ani o druhé není špatný. Je tady pěkné zázemí,
dobrý kolektiv lidí okolo, ve vedení,
v realizačním týmu. U hráčů pak vidíme pracovitost, ochotu. Doufám
tedy a věřím, že se nám zde bude
dařit.“

PROSTĚJOV Hned tři trenéry
museli shánět v 1.SK Prostějov pro
„A“ tým. Za Jiřího Jarošíka a Tomáše Hunala již oddíl náhradu sehnal,
záhy reagoval i na nečekaný odchod
kouče brankářů. Tím byl dlouhá
léta Petar Aleksijevič. V pátek bylo
rozhodnuto, kdo se posune na jeho
místo. Vedení eskáčka se rozhodlo
vsadit na Tomáše Bureše!
Čerstvě třiačtyřicetiletý brankář je odchovancem, který v minulosti působil
v první i ve druhé lize. Má bohaté zkušenosti, sám navíc stále chytá, aktuálně
na úrovni okresního přeboru. „Jsem
ale spoluvlastníkem firmy. Bavili jsme
se tedy, za jakých časových podmínek
jsem schopný to dělat. Buď tam bude tolerance od klubu, pak by to bylo schůdné,
na druhou stranu eskáčko je profesionální
klubu a nejde z toho tedy dělat holubník,“
uvedl pro Večerník ještě před finálním domluvením spolupráce Tomáš Bureš.
Časového omezení si byl klub vědom.
„Předseda klubu oslovil Tomáše Bureše.

➢ ze strany 25

Jelikož ale podniká, tak říkal, že by byl
ochotný to nějak sladit, aby byl dvakrát
třikrát týdně na tréninku. A automaticky i na zápasech,“ konstatoval sportovní
manažer eskáčka Ladislav Dudík.
Dohoda se sice v uplynulém týdnu rodila těžce, ale vznikla. „Jsme domluveni
do konce podzimní části, pak spolupráci vyhodnotíme a rozhodneme, co dál,“
prozradil exkluzivně Večerníku v sobotu odpoledne František Jura, předseda
1.SK Prostějov. I on zmínil, že „v cestě“
stojí soukromé podnikání někdejšího
prvoligového brankáře olomoucké Sigmy či Zbrojovky Brno. „Bury má firmu
a časově to pro něj nyní bude náročné.
Přesto všechno jsem rád, že můžeme
do klubu přivést dalšího odchovance
a Prostějováka. Našim brankářům má
určitě co předat,“ přidal Jura. „Potěšilo
mě to, měl jsem z toho radost,“ hlásil Tomáš Bureš, který o den později potvrdil,
že k dohodě skutečně došlo. „Její podmínky bych nechtěl komentovat. Můžu
ale potvrdit, že nově působím jako trenér
brankářů v 1.SK Prostějov. Prozatím do
konce fotbalového podzimu.“ (sob, pk)

„Ztýmu cítím pracovitost aochotu“ )ÐNOCP[RąGDÊT¾\MWwGPÚQFEJQXCPGE
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Dvojice, která přišla do Prostějova, tak rozhodně nepatří
mezi nějaké nováčky. Oba muži
mají za sebou bohaté hráčské
i trenérské zkušenosti. Po Oldřichu Machalovi jde dokonce
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Relativně neokoukaní, přitom zkušení. Noví trenéři mají „kde brát“

původní
tví
zpravodajství
pro Večerník
ník
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Měnit trenéra uprostřed sezóny?
Nemilé. Ale měnit jej dokonce v její
čtvrtině, v době, kdy se hrají zápasy
a tým neprochází čekáním na zimní
přípravu? To je ještě méně příjemné. Přesto přesně to nyní zažívá tým
1.SK Prostějov. Trio Jarošík – Hunal
– Aleksijevič vyrazilo za novými

PROSTĚJOV Po trenérské stránce zažívá tým 1.SK Prostějov
turbulentní dvouletku. Během
toho období se totiž u mužstva
prostřídali hned čtyři hlavní
trenéři. Po odvolaném trenéru Oldřichu Machalovi a Pavlu
Šustrovi, jenž zvolil Slovensko,
přišel v létě Jiří Jarošík. A ani on
nezůstal dlouho. Opratě spřežení s názvem „A“ tým eskáčka
nyní přebírá padesátiletý kouč
Daniel Šmejkal spolu s asistentem Michalem Šmardou, druhým asistentem zůstává Matěj
Vybíhal. Jako trenér brankářů
nastupuje Tomáš Bureš.

4. října 2021

/$9,å.83ā(9=$/2'82 Š & Š

WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOV Středeční 7. kolo
Chance ligy zaválo Jestřáby na západ
Čech. Na ledě Benátek nad Jizerou sehráli svěřenci trenéra Tottera výborné utkání, ve kterém vstřelili celkem
4 branky. Berou tak další důležité
3 body do prvoligové tabulky.
Hned v úvodu zápasu se Hanáci rozjeli
k brankovišti domácích a byli od začátku
jasně aktivnějším celkem. Ve 4. minutě pálil přesně od modré čáry obránce
Patrik Husák, který otevřel skóre zápasu – 0:1. Svůj tlak si Prostějov podržel
i v následujících minutách, také díky
dvouminutovému vyloučení Kunsta.
V polovině třetiny dostal velký prostor
ke střele na pravém křídle Dubský, jeho
střelu gólman Benátek uklidil vyrážečkou. A nic závažnějšího se nestalo ani
v dalších minutách, do šaten tak šli hosté
s těsným jednobrankovým náskokem.
Dobrou příležitost si zkraje druhé části
vytvořil Dubský, který sjížděl mezi kruhy
a pálil. Jeho střelu ještě gólman Benátek
udržel, na útok po vyhraném vhazování
už byl ale krátký. Jáchym nahrál puk Valovi, který jej od modré poslal do branky
hostů – 0:2. Ve 29.minutě na Bláhu ujížděl zcela osamocený Špaček, který však
nastřelil jen rameno prostějovské jedničky. V polovině třetiny si trenér Totter, po
výkyvech ve hře svého celku, vzal oddechový čas. Ve 34. minutě naopak hráči
&+$1&(/,*$þ5².2/2



chový čas, a pak to zkusil v šesti bez brankáře. Výhoda hráče jim však nepomohla, ba naopak. Tři sekundy před koncem
uklidil Jakub Babka kotouč do prázdné
klece – 1:4. Jestřábi tak po výhře nadále
zůstávají venku stoprocentní.
(rei)
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podruhé po ošklivém zranění Petra
Krejčího, kterého po zásahu pukem do
obličeje z ledu odvezli na nosítkách. Po
následné dlouhé debatě o dalším průběhu se zápas znovu rozjel. Minutu a půl
před koncem si domácí tým vzal odde-
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„Zaprvé si člověk uvědomí, že je něco více než hokej. Měli jsme zranění, když Petr Krejčí zkolaboval, ale je stabilizovaný a bude v pořádku.
Domácí mají určitě tým na to, že by měli mít více bodů, výborně bruslí. My na to ale byli připravení a konečně nám vyšel vstup do utkání,
kdy jsme posouvali kotouče a vstřelili první branku. Poté jsme náskok navyšovali, přežili několik oslabení a v přesilové hře zvýšili na 3:0.
Myslím si, že jsme duel kontrolovali. Škoda toho závěru. Závěrečných sedm minut jsme nechtěli dohrávat, ale rozhodčí udělal vše pro to,
aby se tak stalo. Střetnutí se tedy opravdu jen dohrávalo.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

„O utkání rozhodla druhá třetina, ve které jsme byli paradoxně lepším týmem. Soupeř nám ale dal lekci v jednoduchosti zakončení, my se
naopak v koncovce trápíme a od toho se vyvíjí naše výsledky. Kaňkou na utkání je Petrovo zranění. Petru Krejčímu přejeme brzké uzdravení.“
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s jestřábem na prsou početní výhodu
vytěžili. V mezikruží se ke kotouči dostal
Jáchym a tvrdou střelou, která se ještě
otřela o bránícího hráče, překonal Pavelku – 0:3. Domácí celek následně hrál 38
sekund 5 na 3, ale vstřelit branku se mu
ani tak nepodařilo. Konec druhé třetiny
ještě donutil oba gólmany vytáhnout
svoje nejlepší zákroky.
Hra v poslední třetině měla rychlý spád,
možná i díky tomu, že dobíhala vyloučení z předchozí části na obou stranách,
a tak bylo na ledě více místa. Běžela 48.
minuta, kdy v signalizované výhodě
vstřelil první branku domácích Dlouhý – 1:3. O minutu později Benátečtí
zapomněli na Havlíka, který se nikým
nebráněný přiřítil až před Pavelku, ten
jeho střelu do horní části branky vyrazil. Necelých sedm minut před koncem
byla třetí dvacetiminutovka přerušena

jsem si potřeboval všechno rozmyslet, ale jen v tom smyslu, abych získal
trochu času na oslovení náhradních
trenérů. Ne v tom smyslu, zda je pustím. Jirkovi Jarošíkovi jsme totiž při
příchodu slíbil, že v případě prvoligové
nabídky mu nebudu bránit. V prvním
okamžiku jsme ještě nevěděli, že půjde
i Tomáš Hunal, a už vůbec, že se přidá i Petar Aleksijević. To vyšlo najevo
později. Ve středu večer k tomu přibyl
Tomáš a v pátek Petar…“
yyVolba padla na Daniela Šmejkala. Zvažoval jste i jiná jména?

¸67<
trenéry. Není to zvykem. Samozřejmě

yy Jak probíhalo domlouvání
s Teplicemi o uvolnění Jiřího Jarošíka? A kdy bylo jasné, že musíte sehnat nového trenéra?
„První kontakt z Teplic jsme měl od
generálního ředitele Rudy Řepky
v úterý jednadvacátého září. Vážím si
toho, že nejprve oslovil mě a až potom

Michal SOBECKÝ

pro Večerník
se ptal

v rámci exkluzivního
interview

PROSTĚJOV Pořádných změn se v minulých dnech dočkal tým 1.SK
Prostějov. Proti Opavě totiž trio Jarošík - Hunal - Aleksijević odtrénovalo svůj poslední zápas za Prostějov. A zatímco se trenér, asistent trenéra a kouč brankářů přesunuli do Teplic v severních Čechách, tým
si nově musí zvykat na nové trenérské vedení dua Šmejkal–Šmarda,
které o pár dnů později doplnil Tomáš Bureš. Jak předseda klubu
František Jura prozradil, od koučů čeká kombinační hru s míčem na
zemi a aktivní pojetí fotbalu. Šéf eskáčka v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník dále osvětlil, jaké má z výměny pocity a jak probíhala.
A byla kromě nově příchozích trenérů v záloze ještě jiná jména?

Jura KJOM@I½MNF½MJnµ?î
„Dan Šmejkal byl mou první volbou.
Ale zvažoval jsem i trenéry blíže k nám,
tedy z Moravy. Poté, co jsem si vše probral z mnoha úhlů pohledu, jsem se
nakonec rozhodl pro prvotní variantu.“
yy Osobně nepamatuji takový
exodus trenérů v krátkém časovém
horizontu...
„Víte co, pro mě to fakt nebylo jednoduché. S odstupem času to tak může
vypadat, ale opravdu nebylo. Nechci
říct, že jsem dva dny vůbec nespal, ale
měl jsem hodně těžké spaní, protože
jsem zvažoval všechna pro a proti.
Máte pravdu, ani já si nepamatuji, že by
odešel celý trenérský štáb po osmém
kole. Navíc poté, kdy přišel teprve před
sezónou. Není to vůbec standardní,
nevím, kdo jiný by to udělal. Jirkovi
Jarošíkovi jsem to ale slíbil a pro Tomáše Hunala a Petara Aleksijeviće to
je životní šance. Petar tu byl deset let,
Huny tady hrál čtyři roky a další tři
trénoval. Já to cítil jako morální povin-

nost jim ten posun umožnit. Doufám,
že to nepoškodí náš klub, že si trenéři
s týmem brzy sednou. A že situaci
zvládneme.“
yyZvažoval jste i oslovení někdejšího kouče „A“ týmu Oldřicha Machaly, který nyní působí u prostějovské mládeže?
„V tomhle případě se přiznám, že ne.
Olda je dobrý chlap i trenér. Ale chtěl
jsem už jít teď jinou cestou. Není to ale
nic proti němu. Ale nemám s návraty
dobré zkušenosti. Olda je zkrátka dobrý chlap, tímhle směrem jsem ale neuvažoval.“
yy Jaká je situace kolem Matěje
Vybíhala? Bude dál součástí realizačního týmu?
„Měl by pokračovat. Trenérům jsem
řekl, že chci, aby Mates u týmu pokračoval a sbíral zkušenosti. Stále u něj
platí, že z něj může být jednou dobrý
první asistent nebo i hlavní trenér. Proto to chci, aby pokračoval. Třeba ne-

4
2

bude mít ze začátku tolik
ik prostoru,
ale časem se vše usadí. Tuhle moji
žádost trenéři respektujíí a určitě
ho zapojí. Takže pokračovat
ovat bude
a bude mít tedy dost možností
ožností sbírat zkušenosti od dalších trenérů.“
yyJaké první úkoly od vás trenéři dostali?
„Oni jsou profíci, už byli
yli
na našem zápase i dueluu
Dukly na Žižkově. Too
bylo ve chvíli, kdy see
teprve řešilo, že přijdou..
Už od začátku ale doo
toho šli po hlavě. Posled-ní tři čtyři zápasy majíí
na videu, které si na-studovali. Nyní mámee
reprezentační přestávkuu
a během čtrnácti dnůů
mohou mužstvo začít
ít
tvořit k obrazu svému.
u.
Pořád zůstáváme u stejtejných cílů. Říkali jsme, že

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

horní polovina tabulky
bude úspěchem, to platí. Takový úkol dostali
i noví trenéři. Věřím, že
ho zvládnou.“

Uvažoval předseda eskáčka o návratu Oldřicha Machaly?

KüDUI<GFrantišek
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PROSTĚJOV Další náročný týden
mají před sebou prostějovští Jestřábi.
Čekají je opět dva zápasy, a to nikterak jednoduché. Ve středu totiž Prostějov vyráží do obrozeného Šumperka s prostějovskou trenérskou
dvojicí i zdejšímu odchovanci na
ledě. A v sobotu přivítá na svém ledě
poslední Kadaň, kterou však také neradno podcenit. Obě utkání začnou
v 18.00 hodin.
Ze soupeřů Prostějova je tím aktuálně
spokojenějším a lepším Šumperk. Ten
v minulé sezóně skončil předposlední
a přes jaro a léto prošel velkou přestavbou.
Už nyní nese ovoce. V letní přípravě tým
hrál vyrovnanou partii s extraligovými

Ještě předtím ale potáhnou na Prostějovany do Šumperku

-HVWĆ¿ELSĆLYËWDMËY GDOxËPGRP¿FËPVRXERML.DGDĀ

„Měl několik vyražených zubů, snad
pět. Dále spoustu pohmožděnin, ale
nic zlomeného. Byla tam spousta krve,
nakonec to ale ještě dopadlo dobře,“
konstatoval po zápase trenér Aleš Totter.
K obavám se ale záhy připojil vztek, na
stadionu totiž nebyla připravená sanitka. „Není možné, aby za námi přišli, že
se jako bude volat. A není možné, aby
nebyla na stadionu. Měli výjimku? Fajn,
ale na co se tady čeká? Až někdo umře?!“
rozezlil se prostějovský kouč. O něco
smířlivější byl sám Petr Krejčí. „Domácí
mají od svazu výjimku na sanitní vůz,
příjezd sanitky byl něco okolo pětadvaceti minut, což je dost, ale jestliže domácí mají jasně danou výjimku na sanitku,

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

tak chápu jejich vedení, že chce ušetřit
za sanitní vůz. Ale zároveň si myslím, že
by měla být předem domluva s nějakou
nemocnicí v blízkém okolí, aby dojezd
sanitek byl co nejkratší. Pětadvacet minut je opravdu hodně,“ poznamenal prostějovský obránce. Nyní už propuštěný
z nemocnice.
Bohužel pro Prostějov se celkově
jednalo o nešťastný zápas. Tým sice
vyhrál, ale bude se muset obejít nejen
bez Petra Krejčího! „Adam Havlík se
nám v utkání zranil. Což znamená minimálně dva měsíce pauzu,“ informoval
trenér Prostějova Aleš Totter. V následném hodnocení zápasu se tak více než
hře věnoval ztrátám Prostějova. „Na
každém utkání má být sanitka a tady se
čekalo pětadvacet minut na záchranku,
což nechápu. Přijela jen nosítka. V profesionální soutěži to není možné. To mě
mrzí a jsem na to zvědavý. Domácí argumentovali, že mají nějakou výjimku.
Jestli svaz bude dělat podobné výjimky,

PROSTĚJOV Pouhých sedm minut chybělo do konce utkání
s Benátkami nad Jizerou. A právě v tom okamžiku došlo k nejdramatičtějšímu momentu zápasu. Bohužel nešlo o hezkou hokejovou
akci, ale o vážné zranění. Ze dvou metrů dostal Petr Krejčí pukem.
Střelu od domácího Jiruše totiž přizvedl jeden z prostějovských hráčů bohužel právě do obličeje svého kolegy. Výsledkem byl nehybný
Petr Krejčí na ledě. A pochopitelný strach o jeho zdraví...

Obránce Jestřábů skončil v krvi,
poté v nemocnici
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Prostějovské fotbalisty převzal
nový kouč Daniel Šmejkal
PR
ROST
TĚJOV Perné dny má za sebou fotbalový oddíl 1.SK Prostějov.
Účastník FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY v předminulém týdnu nejprve přišel o body s Opavou, aby po
zápase vyšel najevo odchod trenérského triumvirátu Jarošík-Hunal-Aleksijević. Trojici koučů zlákala
nabídka od prvoligových Teplic,
čemuž vedení eskáčka vyhovělo. Na
místo hlavního lodivoda tak přišel
i trochu nostalgicky bývalý trenér
právě teplického celku z let 2016 až
2018. Daniel Šmejkal (na snímku)
naposledy působil poslední dva roky
na lavičce Vlašimi, od léta letošního
roku byl bez angažmá. V novém působišti má za sebou první týden a jak
se svěřil, z mužstva cítí obrovskou
pracovitost i kvalitu. Jeho slova se
potvrdila hned v páteční premiéře,
která se prostějovským fotbalistům
povedla na pražské Dukle na výbornou. Z legendární Julisky si tým odvezl cennou výhru 1:0. „Angažmá
v Prostějově je pro mě velká výzva,“
těší se nový lodivod eskáčka.

né chvíli výzvou. Když se
podíváme na loňskou sezónu, kde skončili kluci na
skvělém třetím místě, tak
je tedy na co navazovat, ale
současně jde ruku v ruce
s tím i notná zodpovědnost.
Je vždycky těžké tu pozici
obhájit. Já jsem tady navíc
v nedaleké Olomouci dělal
trenérskou licenci a znám
trošku tento kraj a líbilo se
mi tu. V práci fotbalového
trenéra navíc zkrátka cestujete a bez toho to nejde.“
yy
y Vstupujete do zcela
neznámého prostředí
a jak jste zmínil za svoji hráčskou
i trenérskou kariéru jste na Moravě ještě nebyl...
„Tak to prostě je. Samozřejmě je úplně
něco jiného, když jdete do cizí země.
Ale tady jsme stále u nás v republice.
Myslím si, že menší výhodou je pro mě
to, že nejsem Pražák. (úsměv) Jsem rád,
že tady teď mohu být a pevně věřím, že
tu zase poznám skvělé lidi, určité nové
věci, že tady z toho zase něco pochytím,
co mě posune dále i jako člověka.“
yy
y Minulé dvě sezóny byl Prostějov
vaším soupeřem. Jaký to pro vás byl
soupeř?
„Hrozně nepříjemný. Moc dobře si na
ty zápasy pamatuji. Ještě tu mám i někde napsanou přípravu na duel proti
Prostějovu. (pousměje se) Skvěle fyzicky
připravený soupeř, houževnatý, který
dokázal ovládnout střed pole a měl
velmi rychlý přechod do útoku. Pro
soupeře opravdu nepříjemné, pracovité mužstvo, což já mám osobně hodně
rád. A věřím, že nyní v tom budeme pokračovat i pod mým vedením.“
yy
y Máte i nastudovanou hru Prostějova?
„Viděli jsme poslední dvě utkání Prostějova. Start sezóny možná nebyl ideální,
ale v klubu se toho hodně změnilo a postupně si to sedalo, což bylo vidět i na výsledcích. Podařilo se mu dvakrát vyhrát,
naposledy odehrál těžký středeční pohár
proti Bohemians i vyrovnaný souboj
s Opavou, kde v obou zápasech herně
obstál, i když nebodoval. Bylo cítit, že teď
si potřebovali kluci trochu odpočinout.
Nyní věříme, že navážeme na dobré výkony a pravidelně budeme bodovat.“

Když jsem hrál, tak jsem chtěl být
vždycky nejlepší. Teď jako trenér
to mám úplně stejně. Myslím si,
že hráči mají také obrovskou touhu,
obzvláště když si loni vyzkoušeli,
jaké to je hrát vršek tabulky...

yy
y V čem vidíte silné stránky týmu,
kde je naopak potřeba hru zlepšit?
„Prostějov na startu soutěže inkasoval
hodně branek. Což se však v posledních zápasech změnilo a obrana je
daleko pevnější. Na to chceme navázat
a pokusit se i nějaké branky dávat. Ale
když se na mužstvo díváte zpovzdálí,
tak je to něco jiného. Očima trenéra,
když jste denně s mužstvem na hřišti,
to vypadá zcela jinak. Trošku víme, co
v rámci exkluzivního
budeme chtít měnit, ale prvně to chceinterview
me poznat na hřišti.“
pro Večerník
yy
y Naskakujete do klubu v rozjeté
se ptal
sezóně, přijde vhod reprezentační
pauza
po zápase s Duklou?
Jan
„Je to opravdu fofr. Pokud se nepletu,
FREHAR
tak začínám poprvé takto během sezóyy
y První nabídka z Prostějova přiny, obvykle to bylo v létě nebo v zimě.
šla už v létě po konci kouče Šustra.
Ale jsou to zase zkušenosti. Něco jsme
Co se nyní změnilo, že jste tentokrát
za ty tři dny natrénovali, klukům jsme
napodruhé kývl?
řekli, co si zhruba představujeme. Bě„Působil jsem dvě sezóny ve Vlašimi, kde
hem reprezentační přestávky si mysjsem krátce předtím po sezóně končil.
lím, že už si to pomalu sedne a určitě
Letní nabídka byla opravdu zajímavá,
nám přijde vhod.“
Prostějov je dobrý klub, ale mám doma
yy
y Máte už zkušenosti s některým
tří a půlletého syna, kdy jsem cítil, že poz hráčů, kteří v Prostějově působí?
třebuji být chvíli s ním, než mi úplně vy„Když nad tím přemýšlím, tak jsem
roste. S panem Jurou jsme se tak naprosnikoho z těch kluků zatím neměl tu
to korektně dohodli, že to v tuto chvíli
čest trénovat. Ale samozřejmě jich
uzavřeme. Po třech měsících ale přišla
většinu znám, když jsme se potkali
nabídka znovu, kdy už situace byla trojako soupeři. Celkově je to však za
chu jiná a v rodině jsme se dohodli, že to
mě velmi dobrý kádr, kde najdeme
tedy poprvé na Moravě zkusím. (úsměv)
nejen starší hráče, ale i ty ze střední
Jsem opravdu rád, že tady teď mohu být.“
generace a dravé mládí. Takže skladyy
y Co vás nyní oslovilo na nabídce
ba celku je optimální.“
z Prostějova. A proč jste se rozhodl
yy
y S vámi přišel také asistent Miji přijmout?
chal Šmarda, jste spokojen s tímto
„Myslím si, že angažmá v Prostějově
složením?
by bylo pro každého trenéra v součas„Michal má obrovské zkušenosti a pracoval s opravdu věhlasnými trenéry.
Jsem nesmírně rád, že to tady můžeme
dělat spolu a určitě nás to profesně posune oba dál.“
yy
y Kdo z vás bude spíše tím impulzivním trenérem a kdo to bude spíše klidnit?
„Michal byl jako hráč opravdu divoký,
uměl do toho šlápnout, když bylo potřeba. Celkově si myslím, že oba dokážeme být hodně impulzivní, ale když
bude třeba, umíme i zklidnit situaci.
U Michala navíc celkově čekám, že on
do toho dokáže dodat tu zdravou dravost, kterou vždycky měl.“
yy
y Budete řešit případné dojíždění,
nebo zůstáváte v Prostějově?
„Budu tady určitě. S přítelkyní i malým synem jsme domluvení. Budeme to dělat tak, že chvilku tu budou
oni se mnou, chvíli já s nimi doma
a někdy se neuvidíme. Už se nějaký
pátek známe, tak si myslím, že to
dokážeme zvládnout.“ (úsměv)
yy
y Prostějov se netají svými ambicemi. Už jste stihli s vedením probrat, jaké budou cíle a kde byste se
chtěl i vy osobně pohybovat?
„Když jsem hrál, tak jsem chtěl být
vždycky nejlepší. Teď jako trenér to
mám úplně stejně. Myslím si, že hráči
6ÚO5-RąGX\CN&CPKGNiOGLMCNX×VGTÚCJPGFUGEJQRKNVCMVQXM[PCFVTÆPKPMQXQW mají také obrovskou touhu, obzvláště
LGFPQVMQW
Foto: Jan Frehar když si loni vyzkoušeli, jaké to je hrát

vršek tabulky. Chtěli bychom se tak
co nejvíce přiblížit třetímu místu z minulé sezóny a potěšit diváky. Důležité
bude, abychom dokázali skloubit herní projev a zisk bodů. Ale znovu se
opakuji, předně potřebujeme mužstvo poznat a následně postupnými kroky stoupat nahoru.“
yy
y Sledujete i Teplice,
kde jste dva roky působil, a nyní je převzal váš
předchůdce Jarošík.
Zvednou se podle vás?
„Samozřejmě Teplice
i nadále sleduji. V regionu
stále žiji a prožil jsem tam
krásné více než dva roky,
kde se nám podařilo udělat páté místo, ale poslední
dobou to má sestupnou tendenci. Nicméně stále věřím, že se kluci
dokážou zvednout. Nyní přišel nový
impuls v podobě trenéra Jarošíka.“
yy
y Předseda klubu František Jura
už se nechal slyšet, jestli nepřidá do
nové smlouvy doložku, aby tu trenér
aspoň rok zůstal. Co vy na to?
„Každý by chtěl trénovat Bayern Mnichov. (smích) Ale já jsem tady tři dny
a určitě nemám v plánu nikam v dohledné době utíkat. Teď chceme udělat
to nejlepší pro klub, co bude v našich
silách, a když se bude dařit, bude nás
to všechny bavit daleko více. Už jen to,
že jsem dostal důvěru a můžu celý život dělat fotbal, který pro mě byl vždy
jasnou volbou, je skvělé a doufám, že
k tomu přidáme i nějaký úspěch.“

Foto: Josef Popelka

yy
y Máte titul se Slávií, váš asistent
Šmarda se Spartou, kde ještě nedávno působil. Jak spolu můžete
fungovat?
„Před chvílí jsme přišli do kabiny a Michal měl píšťalku se Spartou, tak jsem
mu to chtěl přestřihnout. (směje se)

Ne, to si dělám legraci. Když jsme
hráli proti Spartě a byli jsme na hřišti,
tak jsme si nic nedarovali a byl to vždy
boj na ostří nože. Ale v civilním životě jsme byli přátelé, není mezi námi
žádný spor. Samozřejmě se budeme
hecovat.“ (úsměv)

vizitka
DANIEL ŠMEJKAL
✓ narodil se 28. srpna 1970 v Plzni
✓ bývalý profesionální fotbalista, prvoligový hráč a člen české reprezentace,
nyní fotbalový trenér
✓ nastupoval na pozici středního záložníka a alternoval také na pozici stopera
✓ s fotbalem začínal v Plzni, kde mimo roční anabázi v pražské Dukle,
působil až do roku 1994
✓ následně přestoupil do pražského klubu, za Slavii odehrál mezi lety 1994-1997 66 zápasů
a vstřelil 8 branek
✓ v sezóně v sezóně 1995/96 oslavil jako hráč Slavie Praha svůj jediný ligový titul
✓ následovala dvě angažmá v Německu (Norimberk a KFC Uerdingen), kde si zahrál druhou bundesligu
s bilancí 37/1
✓ po návratu do Česka oblékal dres Příbrami (1999-2002),
✓ následně nastupoval za FC Střížkov (2002-2005), Viktorie Jirny (2006-2007), aby hráčskou
kariéru končil v roce 2009 v dresu FK Chmel Blšany
✓ v letech 1994 a 1995 odehrál také deset zápasů za českou reprezentaci, debutoval v zápase s Tureckem
(výhra 1:4)
✓ za národní tým odehrál 10 zápasů a vstřelil 3 branky (Francii, Maltě a Slovensku)
✓ v roce 2014 se poprvé představil jako trenér v profesionální soutěži a vedl ve druhé lize Baník Sokolov
✓ v červnu 2016 převzal FK Teplice, kde působil až do podzimu 2018
✓ poslední dva ročníky (2019-2021) trénoval Vlašim, kde byl předem domluvený na odchodu
po konci minulé sezóny
zajímavost: do eskáčka měl nakročeno už v létě, z rodinných důvodů ale nakonec jednání krachla
a prostějovského mužstva se nakonec ujal Jiří Jarošík
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Fotbalisty Prostějov teď čeká reprezentační pauza

JAKUB URBANEC

PROSTĚJOV Nebyl to vůbec jednoduchý týden. Zatímco
pondělní trénink vedl ještě dnes již bývalý trenér Jiří Jarošík,
který se po něm vydal přes Prahu a rodné Ústí nad Labem do
svého nového teplického působiště, následující tři dny už převzal přípravu na páteční zápas s pražskou Duklou nový lodivod Daniel Šmejkal. A první zápas se mu opravdu vyvedl, není
nic lepšího než začít u týmu vítězstvím. Na Julisce to musí těšit
dvojnásob. Byť je jedním dechem dlužno dodat, že výsledek
je mnohem lepší než celkový dojem, který utkání zanechalo.
A to platí z obou stran.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Prostějovské eskáčko to v posledních
měsících opravdu nemá lehké. Pro podávání dobrých výkonů předcházejících
povedeným výsledkům je potřeba stabilita kádru včetně realizačního týmu.
Ten se však v posledním čtvrtletí dvakrát proměnil, v tomto druhém případě
mnohem výrazněji než po jarní sezóně.
Jestliže došlo v červnu „pouze“ k výměně
na postu hlavního trenéra, nyní představoval určitou kontinuitu pouze druhý
asistent Matěj Vybíhal. Všichni ostatní
musí hráče teprve poznat, což během pár
dnů dost dobře nejde.
Do složení základní sestavy nový
kouč příliš nezasahoval, defenzivu ponechal totožnou jako v domácím zápase

s Opavou, na hrotu byl celkem logicky
jediný specializovaný útočník Filip Žák.
Jelikož neměli noví trenéři k dispozici
Kušeje, do záložní řady zařadili dvojici
Omale a Bartolomeu. Koudelka přesto
zůstal na lavičce a do boje nastoupil až na
posledních zhruba deset minut.
Postupem času se ukazuje, že posílení v minulé reprezentační pauze
o dvojici Schaffartzik a Urbanec
bylo možná zásadnější než změny
letní. Bývalý opavský obránce dokonale zapadl do obranné linie a ve stoperské dvojici se Schusterem mu to náramně svědčí. Na Julisce koneckonců
pohotově zabránil brzkému srovnání
stavu. Záložník Urbanec se poznenáhlu zabydluje v základní sestavě a v pátek prokázal, jak důležité je zvolit nejjednodušší možné řešení. Okřídlené
rčení „když nevíš, co s míčem, vystřel
a dej gól“ se o pátečním podvečeru
zhmotnilo v nejkrystaličtější možné
podobě. A rázem z toho byly tři body.

BYLI JSME
U TOHO

Měl týmu hned pomáhat. Ne ho jen doplnit, ale hlavně být
vidět. S tím přišel do prostějovského eskáčka v samém závěru
přestupního termínu exžižkovák Jakub Urbanec. A jak se
ukázalo, vedení spolu s dnes již bývalými trenéry nesáhlo
vedle. Šikovný křídelník byl znát už v předchozích
zápasech, zejména s Vlašimí si vypracoval několik
šancí. Nyní se mu hezkým zakončením podařilo
rozhodnout utkání s Duklou. A vidět byl
i v dalších pasážích zápasu. Tato „last minute“
posila se Prostějovu zkrátka vyplácí.

Foto: www.fkdukla.cz

Jak řekl před utkáním trenér Šmejkal,
na rozdíl od první ligy, kde první tři
týmy jsou zřetelně na úplně jiné úrovni ve srovnání se zbytkem soutěže, ve
druhé lize je každé utkání otevřené,
protože vyšlápnout si může každý na
každého. Utkání s Duklou mu dalo
jednoznačně za pravdu. S tím, že svým
pronásledovatelům začíná pozvolna
unikat brněnská Zbrojovka, která
v posledních kolech jde na čele do trháku. A je příznačné, že jedinou porážku suverénu první třetiny soutěže připravili právě prostějovští fotbalisté. „Je
moc dobře, že jsme hned v prvním zápase s týmem vyhráli,“ těšilo Šmejkala.
Před týmy FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY je druhá reprezentační pauza probíhající podzimní části, což eskáčku jistě
pomůže srovnat se s nečekaně nastalou
situací. „Určitě nám tato pauza pomůže.
Přišli jsme k týmu v úterý, v pátek jsme

hned hráli. Nyní budeme mít o to víc
prostoru tým lépe během pauzy poznat
a připravit ho na zbylých šest kol podzimu,“ poznamenal Daniel Šmejkal.
Po pauze přijede na stadion SCM
Za Místním nádražím Jihlava. Hrát
se bude v sobotu 16. října od 15.30
hodin. Vysočina sice neoplývá zářivou aktuální formou, přesto pořád
jde na druholigové poměry o klub
zvučného jména, na který bude třeba
se opravdu kvalitně připravit. Trenéři
už přitom ví, na čem by nejen během
nynější pauzy rádi zapracovali. „Proti
Dukle jsme hráli velmi poctivý, kvalitní
fotbal. V určitých momentech jsme ale
v ofenzívě měli laciné ztráty. To je i věc
sebedůvěry. Defenzíva taky nebyla
ideální, ale neinkasovali jsme a zahráli
dozadu solidně. V útoku však vidíme
rezervy,“ uzavřel nový prostějovský
trenér.

obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL6.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

ŠTĚPÁN
ŠEBRLE
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ZÁPASU
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PROST
TĚJJOV Sedmá minuta zápasu rozhodla. Nenápadná situace,
perfektní řešení. Precizní střela Jakuba Urbance nejenže poslala takhle
brzy eskáčko do vedení, ale nakonec
rozhodla i o cenném zisku tří bodů.
Nebýt ale pohotového stopera Schaffartzika, mohlo být vzápětí vyrovnáno. A pak už se neudálo téměř nic.
Po výživném úvodu byla na pražské
poměry hrstka diváků přizvána k dieteticky slabší fotbalové hostině. S platonickou převahou Dukly si pozorně
bránící Hanáci poradili a na Moravu
se z hlavního města vrátili zvesela.
Utkání 10. kola FORTUNA : NÁRODNÍ LIGY mělo výkop už v šestnáct hodin,
což je na Prahu přece jen trochu brzy. Diváci se trousili ještě po začátku utkání a tím
pádem přišli o vše podstatné. Už sedmá
minuta totiž zastihla Urbance přemítajícího v rohu velkého vápna, jak nejlépe
ohrozit domácího gólmana Radu. Jelikož
domácí kapitán Kozma nebyl zrovna důrazný v dostoupení protihráče, odhodlal
se exžižkovský křídelník ke střele, kterou
krásně vymetl vzdálenější horní roh domácí svatyně – 0:1. O chvíli později se prostějovské lavičce zatajil dech, když brankář

'UM¾éMQX[TCDQXCNQ,WNKUMW

Mucha podběhl centrovaný míč a Šebrle
tak dostal možnost se do něj z voleje pořádně opřít. Vyrovnání v tom okamžiku
viselo ve vzduchu, jenže do trajektorie
střely včas umístil svoji hlavu stoper Schaffartzik a míč z brankové čáry vyhlavičkoval! Pak už bylo na hřišti k vidění více žluté
barvy než pořádných příležitostí před
oběma brankami. Sudí Křepský karetními napomenutími rozhodně nešetřil a za
zápas jich rozdal rovnou desítku. Eskáčku
se nedařilo ani ze standardních situací, ale
ani Buchvaldek na druhé straně nemířil
přesně. V závěru poločasu to ještě zkusil
Adediran, Mucha si s jeho střelou poradil.
Domácí začali po změně stran aktivně,
ale Buchvaldkův přímý kop skončil jen na
boční síti a Šebrle s Peterkou zase nevyzráli
na prostějovskou obranu. Mezitím přibývalo na kontě domácích pouze množství
rohových kopů, z nichž ovšem nic nevytěžili. Ten si po pětadvaceti minutách vybojovali také hosté, kteří se do té doby sotva
dostali k půlící čáře. V poslední desetiminutovce to ještě nepřesně zkoušel Kozel,
lepší příležitost si už Pražané nevytvořili.
I proto se po čtyř minutách nastavení a závěrečném hvizdu hlavního arbitra radovali
hosté z Prostějova.
(tok)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 10. kolo
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„Nebyl jsem ten, kdo by po dobrém začátku lítal v oblacích. Stejně jako teď nebudu tím, kdo by
začal panikařit. Klukům jsem v kabině říkal, že musíme rozlišit dílčí porážku od prohrané bitvy.
Je před námi ještě dvacet kol a my uděláme všechno pro to, abychom se co nejdříve vrátili na
vítěznou vlnu. Snad nám reprezentační pauza pomůže dát se dohromady. Nejsme efektivní
a neklape nám to herně, to si přiznejme. V první půli jsme až na malé výjimky šance neměli. Ve
druhé se to zlepšilo, sem tam jsme měli nebezpečné situace, ale nebylo nám souzeno.“
'DQLHOh0(-.$/6.3URVWÈMRY
„Vyhráli jsme, takže s výsledkem panuje spokojenost. Do utkání jsme vstoupili aktivně, byla
z toho krásná střela Urbance a gól. Úvod se nám tedy podařil velmi dobře. Dále jsme byli aktivní,
oba týmy měly šance. Dukla pak vstoupila lépe do druhé půle. Prvních dvacet minut v ní byla
lepším týmem. Nicméně od zhruba pětašedesáté minuty jsme dokázali být znovu nebezpeční.
A utkání jsme si dokázali už pohlídat a uhrát.“

Prostějov (sob) – Výsledkovou
krizí procházel ze začátku sezóny
Vyškov, nováček soutěže. Zprvu
sice nehrál špatně, body však prakticky nesbíral. Jak se ale později ukázalo, tým se chytl proti Prostějovu.
V Drnovicích porazil eskáčko rozdílem třídy 4:0. A v následných zápasech tým předvedl opravdu spanilou jízdu. Ze čtyř totiž ovládl hned
tři, vysoko porazil Příbram i Žižkov,
naposledy pak zvítězil těsně 1:0 nad
Ústím nad Labem. Střelecky se navíc Vyškovu probudil Fofana a tým
jde celkově nahoru. Z očekávaného
otloukánka, co bude platit nováčkovskou daň, je nyní nebezpečný
soupeř, který stoupá tabulkou. V ní
se posunul na desátou příčku, hlavně však daleko od sestupových vod.
Po reprezentační pauze bude tým
velkou formu chtít potvrdit v atraktivním duelu s Brnem.

7½ERUVNR
GRKU½YDORYGHYÉWL
Prostějov (sob) – Na velké problémy si zadělává Táborsko. To se
loni vyhnulo sestupu zčásti i proto, že jej dobrovolně podstoupilo
Blansko. Nyní se týmu daří o něco
lépe. Dojem si však nyní zkazil
v utkání s Jihlavou. Kromě porážky 1:3 totiž tým musel skousnout
hned dva vyloučené.

PROSTĚJOV Další tři body získal Prostějov do tabulky a nadále se při těžké konkurenci
ostatních týmů drží v její horní
polovině. Nemalou zásluhu
na bodovém přísunu z pražské Dukly má také brankář
Filip Mucha. V utkání 10. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
předvedl řadu těžkých zákroků, a to tím spíše, že soupeř měl
střeleckou převahu. Za svá záda ovšem potřetí ze čtyř zápasů nepustil jediný míč, čímž přispěl k důležité výhře eskáčka.

Tomáš KALÁB
yy Jak byste zhodnotil utkání
s pražskou Duklou? Exprvoligový
klub se teď sice trápí, dokázal však
zahrát nebezpečně.
„To je pravda. Zápas to byl samozřejmě těžký. Dukla, řekl bych, je kromě
Brna jedním z favoritů na postup.
Takže to byl zápas hodně těžký. První
poločas jsme ale odehráli velice dobře,
to bylo možná i zasloužené vedení. Ve
druhém jsme možná příliš zbytečně
zalezli. A měli jsme tam i štěstí. Ale
obrana fungovala skvěle a s Duklou
jsme nedostali ani gól, což je super.“
yy Střelecky měl soupeř navrch, žád-

užít naše přednosti. Takže Prostějov
bude možná předvádět trochu jinou
hru. Teď máme k dobru čtrnáct dní
díky reprezentační pauze. Myslím, že
se nový styl hry projeví více až po ní.“
yy Nyní čeká i druhou ligu zmíněná reprezentační přestávka.
Jak ji využijete?
„Osobně nevím, máme slíbené volné
víkendy, tak tam něco naplánuji. Jinak
se ale bude určitě více trénovat a musíme to trochu sladit… Uvidíme, s čím
přijde nový trenér, sám nevím, co od
toho čekat. Těžko říct, jak budeme trénovat. Po zápase na Dukle jsem zůstal
v Praze u sestry na víkend a v pondělí
se vracím do Prostějova.“ (úsměv)

MOMENT
ZÁPASU
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Å1RYtWUHQpőLFKWěMt]PěQLWUR]HKUiYNXDGiWKUXQD]HP´
nou šanci však nevyužil. Která z nevyužitých možností podle vás rozhodla?
„Asi největší šanci měli dvě minuty
poté, co jsme dali gól my. Po centru
jsme si to sami hlavou tečovali na zadní tyč. Někdo to tam i vyhlavičkovával
z brankové čáry, co si pamatuji. Ale že by
Dukla měla nějakou jinou vyloženou
příležitost, to si myslím, že neměla…“
yy Trenérské duo Šmejkal–Šmarda
je u týmu necelý týden. Zaznamenal
jste už nějaký jejich rukopis pro hru?
„Jak říkáte, jsou tu chvíli. Měli jsme je
třikrát na tréninku. Ale ano, byly tam
změny: chtěli hrát více po zemi, změnili trochu rozehrávku od brány, chtěli,
abychom to méně kopali, a chtěli vy-

Pouze jednou za celý
] SDV ]DP¬ĘLOD VWĘHOD
3URVWÚMRYD PH]L WĘL
W\ÌH,MHGQDĠDQFHYĠDN
GRN ĽH XWN Q¬ NOLGQÚ
UR]KRGQRXW D WRKOH E\O
SĘHVQÚWHQSĘ¬SDG

Michal SOBECKÝ

Chce to více pálit
Začít působení na lavičce třemi body
a čistým kontem? To je jistě příjemné. Trenérské duo Šmejkal–Šmarda
pro Prostějov s týmem na Dukle vyválčilo důležitou výhru. Přitom nově
příchozí dvojice koučů nebyla v lehké pozici. K týmu se připojila v půlce
podzimu, s hotovým kádrem, nastoupila zkrátka do rozjetého vlaku.
Naštěstí nehoda nenastala a výsledkem je další bodový zápis. Co může
ale varovat, je pouze jedna jediná

střela mezi tři tyče. Pravda s dnes již
propracovanými herními systémy
a týmy, které vesměs nehrají žádný
hurá fotbal, nemůžeme čekat každý
zápas deset ran mířících do brány za
zápas. Jediný zásah je však opravdu
málo. Š & Š se po uvedení do funkce
vyjádřili v tom smyslu, že chtějí více
přímočarosti a celkově pozvednout
ofenzivu týmu. Proti Dukle nastavenou laťku tak budou chtít určitě
překonat.
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CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
11. kolo, neděle 10. října, 15.00 hodin: FC Kralice na Hané – FC Želatovice (sobota 9. 10., 15.00, rozhodčí:
delegace nezveřejněna), SK Lipová – TJ
Jiskra Rapotín (delegace nezveřejněna)
I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
11. kolo, sobota 9. října, 15.00 hodin:
SK Náměšť na Hané – TJ Sokol Konice
(delegace nezveřejněna)
I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
11. kolo, sobota 9. října, 15.00 hodin:
TJ Sokol Čechovice – FK Slavonín
(neděle 10. 10., 15.00, delegace nezveřejněna), TJ Sokol Dub nad Moravou
– TJ Sokol Plumlov (delegace nezveřejněna), TJ Sokol Určice – FK Hlubočky
(delegace nezveřejněna), FC Kostelec
na Hané – SK Protivanov (delegace nezveřejněna).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 10. října, 15.00
hodin: TJ Sokol Tovačov – TJ Sokol
Otaslavice (sobota 9. 10., 15.00, delegace nezveřejněna), TJ Sokol Pivín – TJ
Sokol Klenovice na Hané (delegace
nezveřejněna), TJ Sokol Vrchoslavice
1946 – TJ Sokol Kovalovice (delegace
nezveřejněna)
LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
11. kolo, sobota 9. října, 15.00 hodin:
Slovan Černovír – SK Jesenec-Dzbel
(neděle 10. 10., 15.00, delegace nezveřejněna), TJ Haná Prostějov – TJ Sokol
Velký Týnec (delegace nezveřejněna), TJ
Smržice – TJ Sokol Mostkovice (delegace nezveřejněna)
025$96.26/(=6./,*$l(1
7. kolo, neděle 10. října, 15.00 hodin:
Prostějov – Zlín.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(16.83,1$c%p
7. kolo, neděle 10. října, 10.00 hodin:
Protivanov – Bezměrov (sobota 9. 10.,
11.00, delegace nezveřejněna), Mostkovice – Mutěnice (delegace nezveřejněna)
PØEBOR OFS - II. TØÍDA:
11. kolo, neděle 10. října, 15.00 hodin: Držovice – Němčice nad Hanou
(sobota 9. 10., 15.00, delegace nezveřejněna), Brodek u Konice – Dobromilice
(sobota 9. 10., 15.00, delegace nezveřejněna), Nezamyslice – Určice „B“ (sobota 9. 10., 15.00, delegace nezveřejněna),
Brodek u Prostějova – Vícov (delegace
nezveřejněna), Kralice na Hané „B“
– Vrahovice (delegace nezveřejněna),
Ptení – Tištín (Heger - Šenkýř, Brychta),
Plumlov „B“ – Olšany u Prostějova (delegace nezveřejněna)
III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
dohrávané 3. kolo, neděle 10. října,
15.00 hodin: Biskupice – Otaslavice
„B“ (delegace nezveřejněna), Výšovice –
Pavlovice u Kojetína (delegace nezveřejněna), Kostelec na Hané „B“ – Bedihošť
(delegace nezveřejněna), Želeč volný los
III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
dohrávané 3. kolo, neděle 10. října,
15.00 hodin: Protivanov „B“ – Zdětín
(Ille), Brodek u Konice „B“ – Kladky
(Kunc), Čechy pod Kosířem – Luká
(delegace nezveřejněna), Vilémov –
Přemyslovice (delegace nezveřejněna),
Hvozd volný los.
MSDL st.:
11. kolo, neděle 10. října, 10.30 hodin: Slovácko „B“ – 1.SK Prostějov (Poláček, Kostelník)
MSDL ml.:
11. kolo, neděle 10. října, 12.45 hodin: Slovácko „B“ – 1.SK Prostějov
(Kostelník, Poláček)

,CMPQXÚVTGPÆTUMÚVÚOPCUMQéKNFQRT¾EG
Večerník zavítal na první tréninky pod vedením koučů Šmejkala a Šmardy

PROSTĚJOV Eskáčko má za sebou opravdu krušné období.
Ještě předminulou neděli stál proti Opavě na lavičce kouč Jiří
Jarošík, který však krátce po zápase skončil, protože už dolaďoval podmínky angažmá v ligových Teplicích. Vedení neváhalo
a stejně jako v červnu oslovilo Daniela Šmejkala. Napodruhé
už to v minulé sezoně třetímu týmu tabulky s exreprezentačním záložníkem laplo. A v úterý už s novým asistentem
Michalem Šmardou vedli trénink. První dva byly na programu
intenzivní jednotky, ve čtvrtek už přišel klasická předzápasová
příprava a videorozbor soupeře.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
Celkově se uplynulý týden nesl spíše
v klidnějším tréninkovém duchu a hráči i realizační tým si na sebe postupně
zvykali. „Jsme tady zatím pouze tři
dny. Věděli jsme, že kluci mají za sebou
náročný týden, takže jsme je nechali
spíše trochu odpočinout, snažili jsme
se je připravit na zápas s Duklou,“ nastínil nový kouč Daniel Šmejkal. „Od
nadcházejícího týdne už to bude in-

PROSTĚJOV Po měsíci přichází
pro nejvyšší fotbalové soutěže další
týdenní pauza, během níž si reprezentanti budou v nároďáku plnit
své povinnosti v kvalifikačních zápasech. Pro eskáčko je načasování
týdne bez mistrovského zápasu velmi výhodné, protože po hektickém
uplynulém týdnu bude mít nová trenérská dvojice dostatek času poznat
své svěřence.
Ani tentokrát není v zápasové pauze plánované žádné přátelské utkání, v týdnu
bude celý kádr pilně trénovat. Trenér
Daniel Šmejkal se bude snažit postupně naplňovat svoji vizi, s níž na Hanou
přichází.

PROSTĚJOV Těsně před uzávěrkou přestupů změnili své
působiště také dva bývalí členové kádru prostějovského
eskáčka. Brankář Zdeněk Kofroň a záložník Zdeněk Fládr se
vydali z trápícího se Znojma ve třetí lize na divizní štaci do
Nových Sadů.
Hned při své premiéře pomohl Fládr na hřišti k vítězství 4:1 nad
dosavadním suverénem soutěže z Kozlovic. Oba hráči po odchodu z Prostějova zamířili do Kroměříže a následně se potkali také
ve Znojmě. Teď spolu budou válčit minimálně do konce podzimní části v divizi.
(jaf)
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63h08-,+
11. kolo, sobota 9. října, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Boskovice (hřiště Výšovice).

0QXÚVTGPÆTUMÚVCPFGOHQVDCNKUVč2TQUV÷LMQXCPGNGPKNC JPGFUGRWUVKNFQRT¾EG
Foto: Jan Frehar

takže jsme si je důkladně rozebrali.
Chtěli jsme si i nacvičit různé varianty
zakládání útoků,“ doplnil Daniel Šmejkal.
S kádrem Prostějova jsou trenéři zatím spokojení. „Je vidět, že kluci jsou
fyzicky velmi dobře připravení a chtějí
se o místo porvat, což je skvělé. Přesně
takové typy hráčů mám rád,“ pokračoval Šmejkal a dodal, že se v nadcházející reprezentační pauze bude společně
s asistentem Šmardou chtít s mužstvem
důkladněji seznámit a dořešit v klidu
i svůj přesun na Hanou.

První zápas čekal mužstvo hned v pátek na Dukle a před utkáním byl znát
respekt ze soupeře, ale také odhodlání obou trenérů. „Určitě se tam pojedeme porvat o body, víme ale o síle
soupeře a musíme k zápasu přistoupit
zodpovědně. Pokud by se zadařilo,
byl by to skvělý start, který by pomohl
i do repre pauzy,“ uvědomoval si asistent trenéra Michal Šmarda. A přesně
to se stalo. Nová trenérská dvojice
vstoupila do své hanácké mise vítězně, eskáčko urvalo na Julisce výhru
1:0.

)25781$1É52'1Ì/,*$
Ostatní výsledky 10. kola: Zbrojovka Brno – Sparta Praha „B“ 2:1 (1:0). Branky: D 3ĜLFK\Vtal – 47. Sejk. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗ěH]QtþHN±9iFKD  âLPiþHN Jihlava – Táborsko 3:1 (2:0).
Branky: 9HGUDO3RMH]Qê  )LOD±] SHQDOW\7LMDQLůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗.ĜLãĢiO:LOVRQ±
D +ROLãD   7LMDQL5DID7XVMDN%RXOD Vyškov – Ústí nad Labem 1:0 (0:0).
Branky: ,ONRůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗6LPU±3tVDþND.URERW 7ĝLQHF²åLæNRY  Branky: 
3HWUiĖ] SHQDOW\ůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗%ROI1WR\D-XĜHQD+êEO  $GDPXãND±%DWLRMD
0XOHPHŠvenger Chrudim – Varnsdorf 0:0 ůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗9ěH]QtþHN'UDKRã.HVQHU
±âLPRQ%UHGD05LFKWHU.RXĜLO  $5LFKWHU 2SDYD²/täHė  Branky:
+HOHãLF± 0iOHNůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗5\FKOê+QDQtþHN±6LOQê2âHYþtN  Málek *
sůĂƓŝŵͲWƎşďƌĂŵϭ:ϭ;Ϭ:ϭͿ. Branky: 82. Blecha (pen.) – 38. Zorvan. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗ 11. V. Svoboda,
50. Rigo, 55.<ƎŝƓƛĂŶ͕ϳϰ. P. Breda – 55. Langhamer, 80. Šiman, 83.sŝůŽƚŝđ͕ϵϬнϭ. S. Kingue.
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Eskáčko už má pouze dva
ze Znojma do Nových Sadů soupeře a pokračuje v poháru
PROSTĚJOV Moravskoslezská liga
žen měla už před svým startem pouhé čtyři účastníky, kteří se měli utkat
v šestikolovém systému. Po prvních
třech zápasech však Jihlava sezónu
ukončila, a tak se svěřenkyně kouče
Vybíhala v letošním ročníku budou
potkávat už pouze s Hodonínem a Zlínem.

Mají tak už nyní jistotu, že v premiérovém
ročníku neskončí bez medaile. O titul budou
pravděpodobně bojovat se Zlínem, protože
Hodonín zatím na oba celky výrazně ztrácí.
Kromě Moravskoslezské ligy hrají fotbalistky
Prostějov také pohár, kde si ve druhém předkole poradily s Kotvrdovicemi na jejich půdě
hladce 6:0 a pokračují dále. Kdo bude jejich
příštím soupeřem, zatím není jasné. (jaf)

5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙ
pøebor dorostu:
11. kolo, sobota 9. října, 10.00 hodin:
Konice – Šternberk (neděle 10. 10.,
10.00), Tovačov – Mostkovice-Kostelec
na Hané (12.15), Jeseník – Čechovice,
Brodek u Prostějova-Otaslavice – Nové
Sady
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLna „A“:
1. kolo, sobota 9. října, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Haňovice
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLna „B“:
11. kolo, sobota 9. října, 14.00 hodin:
Lověšice – Pivín-Určice (neděle 10. října, 11.00), Všechovice – Nezamyslice
(10.00), Kozlovice „B“ – Čechovice „B“
(13.00), Přerov – Plumlov
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
11. kolo, sobota 9. října, 9.00 hodin:
Slavonín – Čechovice-Mostkovice, Nezamyslice-Němčice nad Hanou – Nové
Sady, Olšany u Prostějova volný los
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
11. kolo, sobota 9. října, 10.45 hodin:
Slavonín – Čechovice-Mostkovice, Nezamyslice-Němčice nad Hanou – Nové
Sady, Olšany u Prostějova volný los.
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
11. kolo, neděle 10. října, 15.00 hodin: Šumperk „B“ – Smržice-Kostelec
na Hané (sobota 9. října, 12.30), JesenecPřemyslovice – Maletín (9.30), Hranice
„B“ – 1.SK Prostějov „B“
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFK
SÔÉSUDYHN
16. kolo, sobota 9. října, 10.00 hodin: 1.SK Prostějov – Uničov „B“, 1.SK
Prostějov – Olomouc, 1.SK Prostějov
– Černovír (vše hřiště Prostějov, Olympijská ulice)
17. kolo, sobota 9. října, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Šternberk, Olšany
u Prostějova – Šumperk, Olšany u Prostějova – Kozlovice (vše hřiště Přerov,
Hranická ulice)
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
11. kolo, neděle 10. října, 11.15 hodin: Vrahovice – Otaslavice (sobota 9.
10., 10.00), Brodek u Konice-Lipová
– Mostkovice (9.00), Smržice-Kostelec
na Hané – Bedihošť (10.00), Brodek
u Prostějova – Protivanov (10.00), Jesenec-Dzbel-Přemyslovice – Určice
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
11. kolo, neděle 10. října, 10.30 hodin: Hvozd – Lipová-Brodek u Konice
(sobota 9. 10., 10.00), Určice – Protivanov (sobota 9. 10., 13.00), Držovice –
Haná Prostějov (9.00), Bedihošť – Pivín
(10.00), Horní Štěpánov-Konice – Kralice na Hané (10.00), Otaslavice – Vícov
Tučné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

1DYU¿WLOHFQDODYLêNX3HWU*RWWZDOG
WZDOG

Å/tEtVHPLçHY 8UĀLFtFKYěGtFRFKWěMt´
PROSTĚJOVVelkýnávratzahlásilyfotbalovéUrčice. JakVečerníkinformoval, začátkem září převzal tým staronový kouč Petr Gottwald.
Někdejší profesionální hráč se zkušenostmi z první i druhé nejvyšší
soutěže, ale také z angažmá v Jižní Koreji, se vrátil do Určic po více
než pěti letech. A k trénování samému po roční přestávce.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

63h08-,+
11. kolo, sobota 9. října, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Boskovice (hřiště Výšovice)

„Naše vize je přiblížit se výkonům z minulého ročníku, po němž Prostějov
skončil na třetím místě. Chtěli bychom
potěšit diváky, kteří tady chodí na fotbal,
ale jsme v profesionálním klubu, kde
jsou důležité body. Věřím, že dokážeme
skloubit herní projev a body. Jak jsem
říkal, jsme profíci,“ svěřil se nový kouč
v rozhovoru pro klubové stránky.
Příprava bude jistě stát za to, protože
eskáčko čeká v dalším průběhu října
trojice těžkých soupeřů Jihlava, Táborsko a Líšeň. A právě tým z Vysočiny,
který v minulosti už okusil nejvyšší ligovou soutěž, přivítají Hanáci na stadionu
Za Místním nádražím v sobotu 16. října
od 15:30 hodin.
(tok)

fotbal

FOTOGALERIE

Bývalí fotbalisté eskáčka zamířili

MSDD – E ml.:
11. kolo, sobota 9. října, 12.45 hodin:
1.SK Prostějov – Přerov (Pivín, Slabý)

06l/8
11. kolo, neděle 10. října, 12.30 hodin: 1.SK Prostějov – Ostrava (P. Pospíšil, J. Zapletal)

tenzivnější a snad už se také důkladněji
poznáme, zatím se mi jména ještě trošku pletou,“ pousmál se.
Na čtvrtečním tréninku, jehož byl Večerník svědkem, panovala opravdu
uvolněná atmosféra, za níž stáli i oba
noví lodivodové. Převážně se jednalo
o herní cvičení a snahu nácviků na následný těžký duel na Dukle i ukázku
herních situací, v nichž v minulých kolech mužstvo neuspělo. Po hodinovém
programu na hřišti dostali hráči poslední pokyny před cestou domů. „Sledovali
jsme poslední zápasy Prostějova a našli
jsme určité pasáže, které se pravidelně
opakovaly a přicházely z nich branky,

Po změně trenéra přijde
reprezentační pauza vhod

MSDD – E st.:
11. kolo, sobota 9. října, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Přerov (Pivín, Slabý)

06l/8
11. kolo, neděle 10. října, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Ostrava (J. Zapletal, P. Pospíšil)
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yy Ve spojení s vámi se spekulovalo
o více týmech. Nakonec vyhrály Určice. Proč zrovna ty, čím vás oslovily?
„Nebylo to nakonec, protože například
nabídku Plumlova jsem hodně zvažoval, ale vyhodnotil jsem, že je to ještě
u mě padesát na padesát a že časově
nestíhám. Po roční covidové pauze už
mě elán opouštěl, nechtěl jsem dělat
něco napůl, takový typ člověka nejsem.
Tak jsem to Plumlovu sdělil, že za takových okolností nemůžu vést mužstvo.
Každopádně k trénování jsem se chtěl

vrátit, nedoufal jsem, že to může být
ještě na podzim. Ale když z Určic
odešel David Kobylík a zavolal Peťa
Kouřil, tak mě to trochu zviklalo. A to
v tom smyslu, že by pro ně byla práce
sehnat nového trenéra, v průběhu sezóny je to složitější. Jelikož jsem tedy
byl momentálně volný, tak jsem na nabídku kývl. S tím, že pomůžu do konce
podzimní části a pak se domluvíme, co
a jak. Řekneme si, zda jsme, nebo nejsme spokojení. A zda budeme, nebo
nebudeme pokračovat. Důležité budou
kromě kvality trénování i výsledky. Tréninky se musí podpořit právě i těmi výsledky. A šťastně jsme zrovna nezačali.“
yy Jak hodnotíte první odkoučované duely?
„Hodnotí se mi to s uvozovkami, protože jsem hráče ještě pořádně nepoznal.

Přikláním se k tomu, že nejvíce nám
m
chybí fyzička a z toho pramení chyby,
y,
vychází z toho důslednost v obraněě
nebo vracení se zpět. Podobné platítí
i v útočné fázi. Na tohle často doplácímee
a je to první věc, co chci zlepšovat.“
yy Naposledy jste vedl Kralice naa
Hané. Jak byste situaci v týmech po-rovnal?
„Kralice jsou samozřejmě o chloupekk
kvalitnějším týmem majícím více individualit, které prošly krajským přeborem nebo divizí. Ale je to všechno
o trénovanosti. Když tam nebudou připraveni po fyzické stránce, tak ani tam
nebudou dávat přiměřené výkony. Takže dá se říct, že je to stejné. V Určicích
je mladší kádr, je tam spousta mladých
hráčů, na kterých se dá stavět. Samozřejmě neprošli asi nějakou početnější mládežnickou základnou, i když pár jich
v eskáčku bylo. Je ale pořád co dohánět
a co zlepšovat.“
yy Vy jste už v Určicích působil.
„Ano, byl to poslední půlrok v divizi.
Před šesti lety.“

yy To pro vás musel být speciální náá
vrat, nemýlím se?
„Samozřejmě, proto se mi taky Peťa
Kouřil ozval, protože už jsem v oddílu
fungoval. Měli jsme spolu dobrou
spolupráci, kterou jsem si
pochvaloval. Věděl jsem,
že se vrátil Milan Sosík, který fotbalu
1UOCéV[ąKEGVKNGVÚ2GVT)QVVYCNFUGXT¾VKNM 7TéKEÊO
po organizační
Foto: Michal Sobecký
stránce taky dával
hodně. Měl jsem radost, že tam tito dva zdravotními problémy. Ale chtěl bych
působí. S nimi to vždycky bylo dobré, to ještě zkusit. Jestli to bude v Určii to mě zviklalo. Že jdu do klubu, který cích, to netuším, i když ta myšlenka
ví, co chce, jak fungovat. A že chce fot- padla i od funkcionářů Určic. Já jsem
bal dělat hlavně se svými hráči, aby měli k tomu ale trochu skeptický. Dlouho
radost z fotbalu a chuť do něj, i to se mi jsem nic nedělal, nějakou dobu jsem
líbilo. Nešel jsem navíc do neznámého trénoval individuálně malé klučiny,
prostředí, byť se pochopitelně spousta ale není to ten správný pohyb. Byl
věcí se změnila. Areál je pěkně zrekon- jsem tedy rád, že na tréninku můžu
struovaný, trávník je na úroveň soutěže zatrénovat a víc si zaběhat s muži,
vynikající. Už jsou potřeba jen body.“
něco jim ukázat. Ale uvidím, v jaké
yy Uvidíme vás na hřišti i v pozici budu kondici a jestli zdraví dovolí.
hrajícího trenéra?
Netroufám si ale říct, zda to bude
(zasměje se) „To je pořád otázka i pro v prvním, nebo druhém mužstvu Urmě. V současné době se potýkám se čic, či v béčku Kralic na Hané…“

fotbal

F
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

%+36/(,3)*,01(,3& " Dvougólový Jan Typner:

„Soupeř toho moc
nepředvedl“

Věkový rozdíl mezi pomezními byl 65 let!

PROSTĚJOV Další zajímavé
derby nabídl v sobotu program I.B třídy Olomouckého
pro Večerník
KFS ve skupině „B“. Do
Michal
Mostkovic totiž zajela prostěSOBECKÝ
jovská Haná. Oba celky dávají
hodně gólů, utkání tak slibovalo nejen nádech regionálního
derby, ale zároveň také útočnou podívanou. Tento předpoklad
se ale splnil jen částečně. Zatímco se totiž Mostkovice v ofenzivě zápasem protrápily, Haná – zprvu zakřiknutá – se v průběhu
času zvedla. A nakonec svého soupeře přejela.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

BYLI JSME
U TOHO

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Do duelu 10. kola týmy nastupovaly
ve zcela rozdílném rozpoložení. Haná
Prostějov se totiž dlouhodobě nachází na špici tabulky, navíc poslední tři
utkání dokázala vyhrát. Oproti tomu
Mostkovice se sice v začátku sezóny
držely a bodovaly. V posledních utkáních však naopak výsledkově a bodově strádaly. Z posledních dvou utkání
šli svěřenci Ondřeje Milara bez bodu.
Favoritem zápasu tak byla Haná.

9ÙYRM]½SDVX
Zprvu měly utkání se své režii spíše
Mostkovice. Byly častěji na balónu,
snažily se kombinovat. Střely ale nepřicházely a centry se nedařilo dostat
přes blokující hráče. Haná hrozila spíše
z rychlých protiútoků a zejména snajprem Patrikem Gáborem. Postupně
Haná vyrovnala hru a také se častěji tlačila do zakončení. Týmu do zbytku zápasu hodně pomohl gól z kopačky Jana
Typnera. A pomohl rovněž úrovni hry,
která nebyla do té doby kdovíjaká…
Druhá půle nabídla ofenzívnější podívanou, zejména však ze strany Hané. Ta
překlopila definitivně iniciativu na svou
stranu. Po každém gólu se pak na chvíli
zatáhla, přečkala následný tlak soupeře,
který byl ovšem prakticky beze střel.
A znovu udeřila. Drtivý tlak ze strany
Mostkovic se nekonal. Domácí celek
doplácel na nízkou pohyblivost a malý
tlak do brány.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Mostkovice se v úvodu snažily co nejdříve dostat před bránu. Foret dostal
hned v první minutě nahrávku do
vápna, ale hosté ho rychle pokryli.
Z protiútoku Kaprál poslal dlouhý
míč na Gábora, ten byl však vytlačen
z pozice. Diváci si v 10. minutě mohli
užít i souboj šestek, tedy Kumstáta
se Šlamborem. Úspěšnější byl nakonec Kumstát. Až 14. minuta přinesla
první střelu na bránu, Mostkovice
z dálky ohrozily Maráka, ten si ale
s obtížemi poradil. Opravdu pěknou
akci však až ve 20. minutě předvedla
Haná, Gábor ale na jejím konci mířil
mimo. Haná začala hrozit častěji, po
půlhodině hry se dostala do tlaku. Na
jeho konci mohl skórovat Světlík, těsně však nestihl míč. Na druhé straně
se hnal vpřed Štěpán Karafiát a už to
vypadalo na problém pro Hanou. Píšťalka rozhodčího však byla nesmlouvavá. Tentýž hráč to po krátké chvíli
zkoušel střelecky, minul. Krátce před
poločasem se mohly prosadit Mostkovice, po centru Kratiny ale přišla
hlavička jen do brankáře. Znovu se
pak ukázalo známé nedáš-dostaneš.
Při protiakci totiž došlo k faulu a následný volný přímý kop z nějakých 30
metrů Typner skvělou ranou proměnil – 0:1. Poločas završila pěkná akce
Mostkovic, nakonec však bez nebezpečného zakončení.
Ve druhé půli hra trochu ožila. Nadále její kvalitu snižoval silný vítr, přesto

,CP6[RPGTMT¾VEGRąGFVÊOPGå\XÚwKNPCRTQ*CPQW Foto: Michal Sobecký

toho bylo na hřišti víc k vidění. 49.
minuta tak přinesla dobrou nahrávku Šlambora před bránu, nikdo ale
nestihl míč. A tři minuty poté Haná
udeřila znovu. Typner dostal ze strany
na osu hřiště míč, potáhl si ho a znovu
překonal brankáře – 0:2. Mostkovice
odpověděly rychlou akcí po levé straně, střelu však jejich soupeř zblokoval.
Až v 59. minutě se Marák zapotil, ránu
z rohu vápna od Kubeše však pokryl.
Od 70. minuty se týmy zase na chvíli předháněly v útočných výpadech,
mnoho střel však nepřicházelo. Nakonec byla ale spokojenější znovu Haná,
Gábor střílel z úhlu, ke sraženému míči
se dostal Krupička a rozradostnil příznivce Hané potřetí. A v 79. minutě se
situace opakovala, jen aktéři se trochu
změnili. Gábor z lajny našel ve druhé
vlně střelce. Ten ještě neuspěl, míč se
však odrazil k Jiřímu Novákovi, který
si věděl rady – 0:4. Mostkovice získaly
následně výhodu několika standardek
z dobré vzdálenosti. Ale snížit nedokázaly. Naopak v 83. minutě se Typner
málem dočkal hattricku, jeho jedovku
ale Zapletal zneškodnil. Zbytek utkání
se nesl v marné snaze Mostkovic zaznamenat aspoň čestný úspěch.

tenista spolu třeba s ještě starším kapitánem Jančiarem ukázali, že věk je jen
číslo, a stíhali Mostkovice nejen fyzicky, navrch je ale porazili i po herní
stránce. Novákův gól si pak vysloužil
ovace několika fanoušků Hané.

=DMÉPDYRVWGXHOX

Michal SOBECKÝ

Rozhodčí tentokrát trošku nestíhali,
zápas začal později. A také po změně stran se na ně čekalo. Utkání pak
provázel opravdu silný vítr. Bylo více
než symbolické, že za plotem kdosi
pouštěl draka. Sestava rozhodčích
pak nabídla opravdu pestrou věkovou
směsici, věkový rozdíl mezi čárovým
Horákem a jeho kolegou Protivánkem činil 65 let!

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Vcelku klidná. Diváky ovšem koncem
první půle zvedlo z laviček několik
rozhodnutí rozhodčích. Stejně tak ale
výkon směrem dopředu od mostkovických hráčů.

2VREQRVWXWN½QÉ

MOSTKOVICE Zprvu nemastný,
neslaný fotbal z obou stran. A pak
jako by se týmy trochu probudily.
Mohla za to snad i krásně proměněná standardka, rána z nějakých třiceti
metrů. Dvaadvacetiletý Jan Typner
(na snímku), který takto načal
skóre zápasu. Svému týmu dal
potřebný klid a nasměroval ho
za vítězstvím v konečném poměru 4:0. V utkání byl hodně
vidět a mnoho nechybělo, aby
si připsal hattrick. Po utkání
byl sice unavený, přesto se
s úsměvem na rtech podělil
o své dojmy z mače.
ƔƔ Jak byste za vás a za tým
zhodnotil zápas s Mostkovicemi?
„Bylo to hodně dobré. Podali jsme
hodně dobrý výkon, naopak soupeř
nezahrál nic moc. Hrál jen po vápno,
nevytvářel si žádné šance. Akorát
počasí tedy nebylo nic moc, hodně
foukalo.“
ƔƔ Ten dal utkání a všem hráčům
asi zabrat.
„Ano. Z pohledu fanouška to asi nic
moc nebylo. Druhý poločas byl lepší, gólovější. A jsou z toho zasloužené tři body.“
ƔƔ Jak jste viděl branku na 2:0?
Byl jste obsypaný soupeři a stejně
jste přesně zakončil.

Foto: Michal Sobecký

„Zalepil jsem balón mezi dvěma
hráči – dostal jsem dobrý míč od
Hlaďase, z pravé strany. Obešel jsem
si ještě gólmana, klikou doprava, pak
do prázdné brány a gól.“ (úsměv)
ƔƔ …a ještě jste mířil za hattrickem.
„Kousek chyběl, snad příště.“
ƔƔ Haná je nyní první. Čekali jste
až takový vstup do sezóny?
„Asi jsme to tak úplně nečekali.
Hodně nám pomáhá Tomáš Mazouch. Tentokrát bohužel nebyl,
zvládli jsme to ale nakonec i bez něj.
Teď uvidíme, co bude dál.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
2QGÔHM0,/$5
7-6RNRO0RVWNRYLFH

'DQLHO.2/´+DQ½3URVWÈMRY
„Zápas ovlivnil hodně silný vítr a tvrdý povrch, na kterém se hrálo. Ani jedno nepřispělo
kvalitě hry, nebyla to žádná hitparáda. Nicméně se nám podařilo dát z krásného přímáku
gól. Ve druhém poločase jsme hlavně čekali na brejky a nakonec dali tři góly, navíc pěkné.
Celkově tedy panuje velká spokojenost se třemi body, které byly zasloužené. Rád bych poděkoval hráčům, bylo jich hodně polozraněných. Všichni zaslouží dík a domácímu týmu
přeji hodně štěstí do zbytku sezóny.“

Utkání odmítl okomentovat.

Bylo jich více, asi nejvíce však byl vidět Jiří Novák. Někdejší profesionální

Haná Prostějov
0:4
10. kolo I.B třídy Olomouckého KFS - skupina B

TJ Sokol Mostkovice

Němeček
Kratina

Jančiar
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Ondřej
MILAR

Daniel
KOLÁŘ

Jančík

Macourek

Šlambor

Milar

Světlík

Krupička
Marák

Zapletal
Drábek

Kumstát

J. Karafiát
Kaprál

Gábor
Foret

Kazda

Š. Karafiát
M. Trnavský

P. Trnavský

Branky: -

MOSTKOVICE

Střely na branku: 4

Střely mimo branku: 1

Rohové kopy: 1

Žluté karty: -

Střídání: 42. Kubeš za J. Karafiáta, 65. Vánský za Š. Karafiáta,
78. Hanák za Němečka, 78. Běhal za Šlambora

0:4
( 0 : 1)

HANÁ

Branky: 41. a 52. Typner, 75. Krupička, 79. J. Novák
Střely na branku: 6

Rozhodčí: Salva – Protivánek, Horák

Střely mimo branku: 3

Diváků: 180 Rohové kopy: 4

Žluté karty: 24. P. Trnavský.

Střídání: 27. Typner za Kaprála, 46. Novák za P. Trnavského,
64. Strouhal za Jančiara, 85. J. Zbožínek za Krupičku

9. kolo: %čORWtQ ² 'XE Q0    Branky:
D .XãQHUD 3DN0XULQ
1RYRVDG/KRWVNê+DOX]tNäOXWiNDUWD
0XULQ %   Plumlov – Nové Sady „B“ 1:2 (0:1).
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9. kolo: &KYiONRYLFH²/RäWLFH  Branky:
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Žluté karty: Šabo.XEČQND+ODYDWê
.RVWLKD±(OVQHU9\PČWDO1DYUiWLO
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10. kolo:0RKHOQLFH²/XWtQ  Branky: 
D 5\ED6UGêQNR /LWRYHO²9HONp/RVLQ\
  Branky: -LQGUD±D 1DYUiWLO
-XUND,QGUDäOXWpNDUW\-LQGUDĆXUćD
3ČþHN±âXPEHUD,QGUD Šternberk –
%RKXĖRYLFHSN  Branky: +XVWê±
âPLUMiN. äOXWpNDUW\1RYRWQê'UPROD
-XĜiWHN ±  +RUiN  -HVHQtN ² /LSRYi   
Branky: D .XWDO0Ui]7XOLV3ODQê
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0X]LNDQWäOXWpNDUW\+UDEDO%XQGLO±
0LFKDOtN
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN       
 0HGORY
      
 /LSRYi
     
 0RKHOQLFH       
 -HVHQtN
      
 äHODWRYLFH       
 =iEĜHK
      
 ÒVWt
      
 %RKXĖRYLFH       
 %URGHNX 3Ĝ       
 /XWtQ
      
 /LWRYHO
      
 9HONp/RVLQ\       
 5DSRWtQ
      
 'RODQ\
      
 .UDOLFHQ+      
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Clean4you
Krajský přebor muži

mi špatný zápas i v porovnání s tím, jak
jsme dosud hráli. Vyhrávali jsme, byť až
v penaltách. Ale ani výkon se nedá s těmi
předchozími srovnávat,“ byl po zápase
nespokojený Pavel Růžička, který zároveň zadoufal, že v dalších zápasech se
mužstvo vrátí ke svým standardům.
O další body a taky o zlepšení dojmu
se může porvat doma v neděli od 15
hodin s Rapotínem.

SK Lipová

FK Jeseník

Branky: 17. a 49. Kutal, 12. Mráz, 84.
Tulis, 86. Planý. Rozhodčí: Trávníček – Machala, Foral. Žluté karty: 23.
Minka, 33. Cekuras – 26. Bořuta, 43.
Musil. Diváci: 150.
Sestava Lipové: Holásek – Musil,
Takáč, Král, Vykopal – Kovář, Stryk,
Ježek, Bořuta (85. Holešinský) – Přikryl (78. Pekař), Obruča (71. Kvapil).
Trenér: Pavel Růžička.
(sob)

5:0
(2:0)

PROSTĚJOV Velmi důležité vítězství si připsaly Kralice, které po
sedmi porážkách slaví zisk bodů.
Na domácí půdě dokázaly díky
trefě Pavla Hlocha nejtěsnějším
možným výsledkem porazit Zábřeh, a i když zůstávají na poslední
příčce tabulky, jsou stále v dosahu
ostatních mužstev. Zastavení série
porážek by mělo prospět i psychice
mužstva.
„Chtěli jsme proti soupeři hrát z poctivé obrany a čekat na případná okýnka
v hostující obraně. Podařilo se nám využít už po zhruba deseti minutách propadeného míče, který uklidil Hloch
do branky,“ prozradil kouč Kralic Petr
Navrátil.
Druhý poločas přidali i hosté, ale vyrovnání se díky dobré práci obrany
nedočkali. „V první půli jsme hráli
opravdu dobře, ve druhé už musím
uznat, že nás soupeř herně přehrával,
ale i přesto si myslím, že jsme dokázali
FC Kralice na Hané

68/.2=iEİHK

Branky: 12. Hloch. Rozhodčí:
Kopecký – Winkler, Dokoupil. Žluté
karty: 20. Němčík, 28. Studený, 44.
Prokop, 92. Troneček – 17. Lukas, 57.
Žanda. Diváků: 100.
Sestava Kralic: Peka – Němčík,
Hloch, Hlačík, Blahoušek – Baran (83.
Troneček), Studený, Prokop, Dostál
(89. Rus) – Šup (72. Jurtík), Cibulka
(89. Novotný). Trenér: Petr Navrátil.

1:0
(1:0)

kontrolovat naše vedení a do vyložených šancí jsme ho nepouštěli. Pro nás
jsou to opravdu důležité body, které
nám snad dodají i potřebné sebevědomí. Konečně jsme se mohli po zápase
i radovat v šatně z vítězství,“ doplnil
trenér Navrátil.
ně dokáží vyhrát.“

skóre navyšovali. „Brzy jsme dali gól, kdy
odražený míč po rohu uklidil do brány
Laďa Bláha. Ve 20. minutě jsme bohužel
museli střídat Filipa Drešra, který byl při
dost nešetrném zákroku soupeře zraněn.
Je to pro nás o to větší ztráta, protože Filip
měl zrovna fazónu,“ posmutněle sdělil Petr
Ullmann. Jeho kolegové si to pak se soupeřem vyřídili alespoň na hřišti. „Roman
Kamený dal pěkný gól, ve druhé půli navíc
přidal další. A když mohl vstřelit hattrick,
nezištně poslal Holubovi, který zakončil.

6:0
(2:0)
TJ Sokol
3RVWİHOPRY

TJ Sokol Konice

Soupeř si navíc dal dva vlastňáky, to jsem
už dlouho nezažil,“ kroutil hlavou Petr Ullmann. Konice nakonec potupila soupeře
dost nefotbalovým výsledkem 6:0.
Konici čeká nyní po delším čase utkání
venku. K němu nastoupí v Náměšti na
Hané v sobotu 9. října od 15 hodin.

Branky: 35. a 58. Kamený, 11. Blaha, 48.
vlastní Dus, 81. vlastní Vykydal, 85. Holub.
Rozhodčí: Pekárek – Šrejma, Slota. Žluté
karty: 52. Procházka, 90+1. Škrabal – 49.
Dus. Diváci: 150.
Sestava Konice: Huňka – L. Ryp (73.
Bílý), F. Drešr (20. Pospíšil (73. Knoll),
Procházka, Plajner – L. Bláha, J. Krása,
Kořenovský, R. Krása (73. Škrabal) – Jašíček (62. Holub), Kamený. Trenér: Petr
Ullmann.
(sob)

TJ Sokol Mostkovice

+DQi3URVWđMRY

7-6PUņLFH
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9. kolo: 0RUDYVNë%HURXQ²6PUæLFHSN  
Branky: %DOiå/DFPDQ±.DODQGĜtN
.RWOiUäOXWp NDUW\ 3RKDQND0DOLQRYVNê
 /DFPDQ ±  $XJXVWLQ  +QčYRWtQ ² 9HONi
%\VWĝLFH    Branky:  9\URXEDO ± 
6FKXOPHLVWHU1RYRWQê 0RVWNRYLFH²+DQi39
  Branky: D 7\SQHU.UXSLþND
1RYiNäOXWiNDUWD7UQDYVNê +  -HVHQHF²
.RæXäDQ\SN  Branky: /LãND'RPLQLN
/LãND0DUWLQ±5R]HKQDO5RQþiNäOXWi
NDUWD5R]HKQDO .  9HONë7ëQHF²'RORSOD]\
  Branky: D 'ROHåHO*XED
3RVStãLO±.URSiþHN-XUþtNäOXWpNDUW\
3RVStãLO-DQiN2FKPDQQ±-XUþtN
0OþRFK9OiþLO âWHUQEHUNÄ%³±ýHUQRYtU
  Branky: D 6HNHOD)HQFO
 2GVWUþLO  +DėRYLFH ² 6ODWLQLFH   
Branky:  3ĜLNU\O  'LYMDN ±    D 
âHPUR0XFKNDäOXWpNDUW\+ODYLQND±
.XUIUVW.U\O
3UĤEČåQiWDEXOND
 +DQi39
      
 6ODWLQLFH
      
 0RU%HURXQ       
 9HONê7êQHF       
 .RåXãDQ\       
 +QČYRWtQ
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 'RORSOD]\       
 0RVWNRYLFH       
 6PUæLFH
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
 +DĖRYLFH
      
 ýHUQRYtU
      
 -HVHQHF
      

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH    
 2SDWRYLFH    
 3LYtQ
   
 2WDVODYLFH    
 5DGVODYLFH    
 .OHQRYLFH    
 äHODWRYLFHÄ%³    
 7RYDþRY
   
 7URXEN\
   
 9UFKRVODYLFH    
 +0RãWČQLFH    
 ÒVWtÄ%³
   
 -H]HUQLFH
   
 ÒMH]GHF
   

2:2
(1:2)

SK Jesenec Dzbel

i vyhrát. Za stavu 2:1 jsme totiž trefili
tyč. Na druhou stranu jsme chvíli před
koncem vykopávali z brankové čáry.
S pokorou tedy bereme dva body.
Hráči do toho dali srdce. Oproti Dobromilicím, kdy jsem byl na ně opravdu
hodně naštvaný a uvažoval jsem, že
skončím, tentokrát jsem spokojený.“

9. kolo: 2OäDQ\².UDOLFHQ+Å%´  Branky:
.ROHĖiN3RVStãLO$QWRQtQ3RVStãLO-LĜt±
D .DZLM3ĜLGiOHN'DQLHOäOXWpNDUW\
5HLWHU+DQVO0LãND YãLFKQL2  9UDKRYLFH²
1H]DP\VOLFH  Branky: 'YRĜiN9LWiVHN
 6WXGHQê ±   D  3ĜLNU\O  )UJiO 
2XOHKOD0XVLOäOXWpNDUW\3HWtN'YRĜiN
±  3DYHOND  1čPÿLFH Q+ ² 3OXPORY Å%´ 
(0:0). Branky: .XWQêýDUQê. äOXWpNDUW\24.
-RUGiQěH]iþ±.LãND 8UÿLFHÅ%´²3WHQt
 Branky: D -DYRĜtN$QWRQtþHN±
D 1RYiN 'REURPLOLFH²'UæRYLFH  
Branky: D 1HGČOD±%URVVâĢDVWQê
.RXWQê3URFKi]NDäOXWp NDUW\ 1RVHN
9iFODYtN)LDOND5\ãND YãLFKQL'R  9tFRY²
%URGHNX .RQLFH  Branky: D 3OLVND
D 7HVDĜtN-HåHN6RYtN5DMQRKD±.ROiĜ
äOXWp NDUW\  6WXGHQê ±  %ODWQHU  .ROiĜ 
7LäWtQ²%URGHNX 39  Branky: 'YRĜiN
âYpGD0DWRXãHN
3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX 39       
 9tFRY
      
 'UåRYLFH
      
 1H]DP\VOLFH       
 .UDOLFHQ+Ä%³       
 8UþLFHÄ%³       
 9UDKRYLFH       
 'REURPLOLFH       
 2OãDQ\
      
 3OXPORYÄ%³       
 1ČPþLFHQ+       
 %URGHNX .       
 3WHQt
      
 7LãWtQ
      

3Ĝ(%252)6,,7Ĝ

TJ Sokol
„Jsme rádi za dva body, i když jsou
pk 2:1
.RņXÆDQ\
vykoupené zraněními Martina Vernera a Petra Kalandříka. Kluky chci Branky: 22. D. Liška, 80. M. Liška –
tentokrát pochválit, mohli jsme klidně 29. Rozehnal, 39. Rončák. Rozhod-

Hodnocení hrajícího trenéra
Smržic Ivo Zbožínka

87. Lacman – 77. Augustin. Diváci:
110.
Sestava Smržic: Adamík – Kaprál,
Gottwald, Augustin, Studený – Luža,
Kotlár, M. Verner (46. Tomiga (90+2.
Bokůvka), Kalandřík – Pleva (89.
Zbožínek), Š. Verner.
Trenér: Ivo Zbožínek.

'RKUiYNDNROD 2WDVODYLFH²+RUQt0RäWčQLFH  
Branka: &KYRMNDäOXWpNDUW\.RXGHOD±.XåHOD
.DFKOtN9DFXOtN NROR2WDVODYLFH²2SDWRYLFH
SN   Branky:  9RJO  +RQ ±  /DQGD 
%DUWRãtNäOXWpNDUW\6PpNDO*HUQHã±.OYDĖD
 %ČOtN  6WUQDGHO  +RUQt 0RäWčQLFH ² ÓMH]GHF 
(1:0). Branky: 3RGKRUQê=HGHNĆRSDQ. äOXWp
NDUW\âHGLYê=HGHN.XåHOD3RGKRUQê±
.RFIHOGD.RYiĜ -H]HUQLFH²9UFKRVODYLFH  
Branky: D 9\EtUDO5iE1HMHGOê YO ±D 
+UDGLOäOXWpNDUW\9RWDYD±-XUþtN1HMHGOê 
.RYDORYLFH ² 5DGVODYLFH    Branky:  âDIUiQHN
±D %DURW=DRUDOäOXWpNDUW\=DYDGLO . 
ýHUYHQiNDUWDâNUDEiN 5  3LYtQ²7RYDÿRY  
Branky: D 7UDMHU6YR]LO0DUWLQ6YR]LO-DURVODY
±3DV]0H]XOLiQHNäOXWpNDUW\9UED9DOWU
±1DYUiWLO6RXãHN 7URXEN\²ÓVWtÅ%´  
Branky: 5DãND:HLJHO±6NRSDO YO 3LFK YO 
ýtKDOäOXWpNDUW\: 6NRSDO5DãND±3iOHQtN
)U\GU\FK äHODWRYLFH Ä%³ ± .OHQRYLFH   
Branky: D 1ČPHF-HPHOND'ORXKê±D 
âWČSiQHNäOXWpNDUW\%HUQKDXHU%UDXQ.RSOtN
'ORXKê±'UHNVOHUâWČSiQHN

Branky: 5. Baláž, 78. Lacman – 36.
Kalandřík, 41. Kotlár. Rozhodčí:
Vaculík – Konvička, Rubáček. Žluté
karty: 53. Pohanka, 79. Malinovský,

pk 0:3

2:2
(1:2)

TJ Moravský
Beroun

Více v rozhledně na straně 35

0:4
(0:1)

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
5. kolo: 'RKUiYND  NROD %URGHN X .RQLFH Å%´ ²
3URWLYDQRY Å%´    Branky:  =HPiQHN 
1HMHGOê  .ROtQVNê  3RVStãLO   NROR =GčWtQ
² þHFK\ S.    Branky:  D 7RPiãHN
äOXWpNDUW\ âLPHN.XþHUD±3LFKDO +YR]G
²3URWLYDQRYÅ%´  Branky: D %XULDQ
0X]LNDQW9iQVNê*UXOLFK±1HMHGOêýHUYHQi
NDUWDâXVWU 3  /XNi²9LOpPRY  Branky:
%XUHã9\GUåHO0X]LNDQW±+\QHN
3OXVNDO 3ĝHP\VORYLFH²%URGHNX .RQLFHÅ%´
(5:0). Branky: D -XUQtND 7\O/XNiã
D 7\O0DUWLQ2ãþiGDO5DãND
3UĤEČåQiWDEXOND
 3ĜHP\VORYLFH       
 +YR]G
      
 /XNi
      
 =GČWtQ
      
 .ODGN\
      
 ýHFK\S.       
 9LOpPRY
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 %URGX.RQÄ%³
Ä       

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI
- 608 960 042 -

5. kolo: %HGLKRäģ²åHOHÿ  Branky: 
D /DQJUD âWČSiQHN=GUiKDO
.ROHþNiĜ'RNRXSLO YO .KêU+UXEê±
'RNRXSLO  1DNOiGDO  6XFKRPHO  2WDVODYLFH
Å%´²9ëäRYLFH  Branky: 3LĖRV±
D 5\ãiQHN3URNRS1HKHUD=DYDGLO
6PLþNDäOXWpNDUW\6LNDâDWQê±
5\ãiQHN 3DYORYLFH².RVWHOHFQ+Å%´  
Branky: D /XåQê-XUDþND
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RVWHOHFQ+Ä%³      
 9êãRYLFH
      
 %HGLKRãĢ
      
 3DYORYLFH
      
 äHOHþ
      
 2WDVODYLFHÄ%³       
 %LVNXSLFH
      

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$

„Dosáhli jsme prvních bodů. Tým
tentokrát šlapal, vedli jsme. Soupeř
otočil po našich chybách. Dělala nám
problém jeho pravá strana. Z ní padl

Hodnocení předsedy Jesence-Dzbelu Stanislava Polcra

čí: Horák – Mašek, Vachutka. Žluté
karty: 65. Rozehnal. Diváci: 40.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget
– Růžička, J. Burget, Prokeš, Ošlejšek
(79. Müller) – Furle, Mrňka, D. Liška,
L. Žouželka (55. Laštůvka) – M. Liška, Faltýnek. Hrající trenér: Martin
Liška.

Haná ovládla derby s Mostkovicemi, Smržice zabraly, Jesenec-Dzbel poprvé slaví

PROSTĚJOVSKO První desítka kol v soutěži je minulostí. A co přineslo jubilejní dějství?
Pro týmy z Prostějovska jen poloviční úspěch. Zatímco Určice měly volný los, Čechovice
se protrápily zápasem s Protivanovem ke třem bodům. Čechovický trenér Lukáš Koláček
byl však pramálo spokojený. Mnohem optimističtější byl kouč Kostelce na Hané, jeho celek totiž překvapil vedoucí tým tabulky a byl proti němu stoprocentní. Naopak Plumlovu
se znovu nedařilo. Herní kvalitu zatím v lepší výsledky a hlavně body nemění.
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PROSTĚJOVSKO V Desátém pokračování A skupiny I.B třídy se z vítězství radoval pouze Pivín, který si doma poradil s Tovačovem. Vrchoslavice i Klenovice
prohrály stejným poměrem na půdě soupeřů a tabulkou se mírně propadly.
Otaslavice v domácím prostředí hostily Opatovice a jednalo se o souboj o druhou příčku, šťastnější byli hosté, kteří zvládli lépe penaltové drama.

I.B třída skupina A

4. října 2021

TJ Sokol Plumlov

).1RYp6DG\
„B“

šance. Jenže je nedáváme. Byl to z naší zasloužená výhra hostí, z našeho pohledu Branky: 53. Režný – 59. a 92.
Preisler, 8. z penalty Hruban.
strany dobrý zápas, fotbal se ale hraje na se ctí!“
Rozhodčí: Štěpán – Molík,
góly.“
Hrbáček. Žluté karty: 7. Axman, 82.
Hodnocení trenéra
Jahoda, 87. Auffahrt, 87. Goldscheid,
Čechovic Lukáše Koláčka:
90. Henkl – 40. Pavlíček, 56. Hruban,
SK Protivanov
„Musím říct, že jsme nehráli dobře. 77. Zatloukal. Diváci: 90.
2:3
Nelíbilo se mi to. Měli jsme vlažný vstup Sestava Kostelce na Hané: Drčka TJ Sokol
(0:3)
ĆHFKRYLFH
do utkání. Tahali jsme od začátku za kratší Kupka, Zatloukal, Pavlíček, Pazdera
konec: vázla kombinace, chyběla nástavba - L. Grulich, Josif, Hruban, A. Grulich Branky: 54. a 65. Ondroušek – 31. Jurní- hře. Paradoxně jsme do přestávky šli za Preisler, lužný.
Trenér: Lubomír Keluc.
ček, 42. Kadlec, 45. Kolečkář. Rozhodčí: stavu 3:0. Vytěžili jsme zkrátka z minima
Kreif – Chládek, Hubený. Žluté karty: -. maximum. Navíc nás zachránil Klimeš,
Hodnocení trenéra Kostelce
Diváci: 93.
když zvládl samostatný nájezd soupeře.
na Hané Lubomíra Keluce:
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospí- Myslel jsem každopádně, že nám vedení
šil, M. Pospíšil, Ondroušek, Kropáč (75. dodá klid a odvahu. Nestalo se. Naopak „Ono to začalo už před zápasem. Soupeř
Menšík) – D. Sedlák, R. Sedlák, V. Nejedlý, jsme začali znovu špatně a nechali se volal, že má nějakou variantu dresů. Tak
F. Pospíšil – Matušů (46. Fiedler), Grmela. zatlačit. Soupeř následně snížil na 1:3 jsme přijeli v jiných dresech. A na místě
Trenér: Pavel Musil.
a začal hrát ještě víc agresivně a vabank. zjistili, že mají Hlubočky to samé…, doSestava Čechovic: Klimeš (52. Sedlařík) Poté soupeř snížil gólem z rohu. U toho stali jsme tak nějaké jejich retro dresy. Ještě
– Veselý, Jurníček, Walter, Hatle (66. La- tvrdím, že ze standardek dostávají góly jen se tomu smáli. My na to odpověděli velice
komý) – Běhal (46. Halouzka), Kolečkář, hlupáci. Zde je to o osobní odpovědnosti, dobrým a koncentrovaným výkonem.
Novák (90. Valdez), Kadlec – Šteigl, Muzi- každý ví, co má v takové situaci hrát. Snažili Měli jsme dát v první půlce tři čtyř branky,
kant (90. Sobota). Trenér: Lukáš Koláček. jsme se hru oživit střídáním a taky změnou dali jsme však jen jednu. V poločase to tak
rozestavení. Ale bez výsledku. Až do konce bylo 1:1. Druhá půle byla hektická, hrálo
Hodnocení trenéra
jsme se tedy strachovali o skóre. Za něj se nahoru-dolů. My ale měli víc šancí. JedProtivanova Pavla Musila:
jsem nakonec hodně rád, ale předvedená nu z brejku, který Preisler skvěle provedl,
„Kvalitní
první
půlhodinka. hra neměla kvalitu. Zvlášť mě to mrzí proto, a šli jsme do vedení. V závěru jsme přidali
Neproměníme ale nájezd na brankáře. Pak že jsme o tomhle utkání v týdnu s hráči ještě další branku. Měli jsme ale vyhrát
nepochopitelně přestaneme plnit taktické mluvili. Na druhou stranu i tohle dělá velké ještě vyšším rozdílem, byli jsme jasně lepúkoly a v podstatě soupeři darujeme tři týmy velkými, i když se jim herně vůbec ší. Byl jsem pak trochu zklamaný hrou
góly. Druhá půle? Dřeme, jsme aktivní nedaří, stejně dokáží vyhrát.“
soupeře, tam to bylo jen o nakopávání.
a zápas dramatizujeme. K remíze, kterou by
Pokud bychom nicméně zahráli znovu
si kluci za vůli a nasazení zasloužili, nebylo
takto a kluci pochopili, že máme na to být
).+OXERćN\
daleko. Čechovice mají zkušené a vyspělé
do třetího místa, tak se na něj dostaneme.
1:3
FC Kostelec
(0:1)
mužstvo, naše chyby bez milosti potrestalo
Nemáme horší tým než takové Čechovina
Hané
a v obraně pracovalo zodpovědně. Takže
ce…“
(sob)

MSDL ML.
9. kolo: 9. kolo: Znojmo – Opava „B“ 0:6 (0:1).
Branky:  D  %DDU  +RWWHN  3HFQtN 
9ODGDĜ  7RPtþHN  Poruba – Slovácko „B“
   Branky:  )XOD ±  .RODĜtN  %iUWD
 %LPND äOXWp NDUW\  9ROQê  .iĖD ± 
+UEiþHNýHUYHQiNDUWD=LPþtN 6  .URPčĝtæ
²ãXPSHUN  Branky: 9DQČN9HMWDVD
3ROWDURV±3RGKRUQê.|UQHU 3URVWčMRY
² 7ĝLQHF    Branky:   D  1LHVODQLN
ýPLHO. äOXWpNDUW\9URQND±1LHVODQLN
ýHUYHQi NDUWD  3DĜt]HN 3   -LKODYD ² /täHė
10:0 (5:0). Branky: D âDQFOD XGUåDO
=LPPHUPDQQ.ORXþHN9HVHOê3LYQLþND
.DUiVHN=iYLãND %DQtN2VWUDYDÅ%´²+OXÿtQ
9:0 (2:0). Branky: D 6WDQČND =DMtF
D +DUXãĢiN1ČPþtN%OHFKWD)XNDQ YO 
=OtQÅ%´²6LJPD2ORPRXFÅ%´  Branky: 
*DUDMD±0LFKDOtN
3UĤEČåQiWDEXOND
 6ORYiFNRÄ%³
     
 -LKODYD
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 3URVWčMRY
     
 2SDYDÄ%³
     
 /tãHĖ
     
 +OXþtQ
     
 .URPČĜtå
     
 =OtQÄ%³
     
 =QRMPR
     
 )UêGHN0tVWHN
     
 âXPSHUN
     
 3RUXED
     

MSDL ST.
9. kolo: 9. kolo: Znojmo – Opava „B“ 1:2 (1:1.)
Branky: %ĜH]LQD±9DOD-DURV]HN Poruba
– Slovácko „B“ 0:1 (0:1). Branka:  âXVWD äOXWp
NDUW\  0OOHU  .DOD\ ±  =iKXPHQVNê 
äRXUHN.UiOtN3ROiN .URPčĝtæ²ãXPSHUN
0:2 (0:2). Branky:  D  (OãtN äOXWp NDUW\ 43.
ýHþHWND±+RUNê 3URVWčMRY²7ĝLQHF  
Branky: D %DþRYVNê1ČPHþHN±
.LVLDOD3RQLãWäOXWpNDUW\6SiþLO%DåDQW
1ČPHþHN+RUiN±.OLPHN -LKODYD²/täHė
  Branky: 7URMDQ7RF]\VNL.ĜHKOtN
2FK±âWROED %DQtN2VWUDYDÅ%´²+OXÿtQ
2:0 (2:0). Branky: D .HGURĖäOXWpNDUW\
'HGHN  -DQiO ±  .RYDOD  =OtQ Å%´ ² 6LJPD
2ORPRXFÅ%´  Branky: *DUDMD7UWHN
.YDVQLþND6RYiN±0LFKO
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 3URVWčMRY
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 =QRMPR
     
 /tãHĖ
     
 2SDYDÄ%³
     
 )UêGHN0tVWHN
     
 =OtQÄ%³
     
 âXPSHUN
     
 3RUXED
     
 +OXþtQ
     
 .URPČĜtå
     

Jan FREHAR

mimo. Těsně před poločasem měl pak
na hlavě první branku Drmola, ale hlava
skončila těsně vedle.
Deset minut po přestávce přišel jeden
z klíčových momentů, když se snažil Kaláb hlavou doklepnout míč do sítě a srazil
se s kopačkou jednoho z bránících hráčů.
Po tomto souboji místo penalty následoval roh a odjezd domácího útočníka na
šití, kterému nyní zdobí hlavu deset stehů.
Krátce po tomto incidentu mířil do šibenice Chvojka, brankář Fišer se však vytáhl
parádním zákrokem.
Poslední půlhodinu toho hosté už směrem dopředu mnoho nepředvedli a snažili se hlavně udržet remízový výsledek,
což se jim dlouho dařilo. Duel se ale nakonec podařilo domácím přeci jen zlomit
na svou stranu. Po centru Koudely se míč
dostal po odrazech až k Chvojkovi, který ve skluzu otevřel skóre zápasu – 1:0.
Poslední minuty už si domácí pohlídali

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:












































































3UĤEČåQiWDEXOND

.R]ORYLFH
âWHUQEHUN
6ODYRQtQ
1RYp6DG\
.RQLFH
0RVW.RVWHOHF
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Sokol Klenovice

)&ŅHODWRYLFHÅ%´

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 68. a 84. Němec, 75. Jemelka, 93. Dlouhý – 45. a 83. Štěpánek.
Rozhodčí: Hubený – Valouch, Zdeněk. Žluté karty: 30. Bernhauer, 63.
Braun, 81. Koplík, 90. Dlouhý – 61.
Dreklser, 90. Štěpánek. Diváků: 68.
Sestava Klenovic: Polák – Grepl,
Cetkovský, César, Popelka – Dreksler,
Dadák (65. Drábek) – Owusu (77.
Spálovský), Rozehnal, Zapletal – Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.

4:2
(0:1)

„Jsem opravdu zklamaný. Začali jsme
velmi dobře a zápas jsme měli relativně pod kontrolou. Postupně jsme
však přestávali hrát a spíše jsme se přizpůsobili soupeřově hře a po našich
totálních chybách jsme soupeře
postupně pustili do vedení a poslední
branku jsme si dali sami. Za mě to
byl nejhorší zápas, který jsme zatím
odehráli, místo bodů jedeme zase
s prázdnou domů. Zbytečně jsme si
zápas nechali utéct.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

6RNROY 3LYtQđ

6RNRO7RYDćRY

„Byl to takový divoký zápas vyloženě
o chybách. Tovačov pro nás dobře, pro
ně bohužel udělali čtyři hrubky, z kterých jsme dokázali využít, celkově byl
první poločas divočinou. Hrálo se nahoru, dolů a na nic se moc nečekalo.
Podržel nás také brankář v první půli.
Do druhé jsme šli s náskokem a chtěli
jsme hlavně uhájit vedení a zklidnit
hru. To se nám celkově povedlo, když
jsme soupeře nepouštěli do velkých
šancí a výsledek si v klidu hlídali. Hosté pak ještě snížili po mé chybě, kterou
z přímého kopu dokázali potrestat, ale
víc už toho neměli. Jsem rád, že pokračujeme v domácích vítězství a chceme
uspět i v následujících dvou zápasech.“

Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Valtra:

Branky: 19. M. Svozil, 25. a 42. Trajer,
29. J. Svozil z penalty – 31. Pasz, 77.
Mezulianík. Rozhodčí: Šerý – Brázdil, Kundrát. Žluté karty: 16. S. Vrba,
76. Valtr – 28. Navrátil, 84. Soušek.
Diváků: 150.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T.
Vrba, J. Bartoník – Valtr, Hýžďál (84.
Verbický), Pospíšil, M. Svozil, M. Bartoník (71. Konupka) – J. Svozil, Trajer.
Trenér: Pavel Valtr.

4:2
(4:1)

„Do šedesáté minuty jsme byli jasně
lepším mužstvem a vytvářeli si řadu
šancí, bohužel jsme je nedokázali
proměnit. Ale stejně jsem byl přesvědčený, že takový zápas nejde prohrát. Potom jsme ale vytvořili takové
množství individuálních chyb, že
jsme ho prohrát dokázali. Opravdu
tomu nerozumím, ale zkrátka jsme to
soupeři vlastní vinou darovali. Řekl
bych, že to bylo i špatným individuálním přístupem a doufám, že se z toho
dáme rychle zase dohromady.“

0RVWNRYLFH    Branky:  $GDPtNRYi ± 
.DUD¿iWRYi 0XWčQLFH²3URWLYDQRY  Branky:
D 0HQ\KDUWRYiD -DQVRYi9iONRYi
5DWKRXVNi±3ĜLNU\ORYi %H]PčURY²%ĝH]ĥYN\
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Protivanov

0XWđQLFH

Karafiátová, Holubová – Horáková,
Marková. Střídaly: Jančíková, Tichá, Vlková, Kalendová. Trenér:
Ondřej Milar.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Ondřeje Milara: „Zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme
hráli se silným větrem a dostávali
jsme soupeřky pod tlak. Ze čtyř vyložených šancí se však trefila pouze
Bára Karafiátová. Druhou půli nás
v silném větru tlačil zase soupeř
a dlouho jsme jejich tlaku odolávali. Podařilo se jim však pár minut
před koncem přece jen vyrovnat
a zbytek utkání už se spíše dohrával. S bodem z Uherského Brodu
panuje spokojenost. Nikdy jsme
tu na umělé trávě ještě nebodovali,
takže jsme rádi, že i zde jsme udrželi neporazitelnost.“

Branky: 18. a 44. Menyhartová, 34.
a 37. Jansová, 50. Válková, 63. Rathouská – 48. Přikrylová. Rozhodčí:
Marek. Žluté karty: bez karet. Diváků: 60.
Sestava Protivanova: Tempírová
– Přikrylová, Kostíková, E. Ptáčníková, Koledová – Smyčková, Průchová, Mikulová, Kejíková – Fromllová, Brožovičová. Střídaly: N.
Ptáčníková, Šimeková, Vybralová,
Pavlů, Boušová, Štachová. Trenér:
Bronislav Ptáčník.
Hodnocení trenéra Protivanova Bronislava Ptáčníka: „Dneska
určitě chválit nebudu. Podali jsme
zatím nejslabší výkon v naší historii.
Všude jsme byli pozdě a nic se nám
nedařilo. První půle byla opravdu
katastrofální. Navíc se nám zranila i naše hvězda Alžběta Průchová.
Celkově jsme se vůbec nedokázali
do zápasu dostat. Do druhé půle
jsme už výkon trochu zlepšili, ale
stále to nebylo ono a musíme předvést více.“
(jaf)

Protivanov nestačil na Mutěnice

Mostkovice dovezly bod z Uherského Brodu,

MSDŽ – B
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„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý soupeř, který dobře brání. Spíše
než o fotbalu to dnes byl opravdu tuhý
boj, kde nás soupeř do našich kombi-

Sokol Opatovice

Sokol Otaslavice

Branky: 41. Vogl, 46. Hon – 28. Landa, 53. Bartošík. Rozhodčí: J. Antoníček – Dömisch, Holinka. Žluté karty:
11. Smékal, 17. Gerneš – 45. Klvaňa,
89. Bělík, 90. Strnadel. Diváků: 89.
Sestava Otaslavic: Sika – Smékal,
Maňák, Koudela, Ruszó – Gerneš
(70. Tkáč), Chvojka, Vogl, Hon – Drmola, Piňos (70. Šatný). Trenér: Jiří
Hon.

PK 5:6

2:2
(1:1)

8TEJQUNCXKEGK -NGPQXKEGFQRNCVKN[PCXNCUVPÊEJ[D[

PROSTĚJOV Počtvrté v letošní sezóně vyběhly ke svému duelu také ženy.
V Moravskoslezské divizi žen si další bodík
po třetí remíze v řadě připsaly Mostkovice,
které slaví první bod z půdy Uherského
Brodu v historii. Protivanov čekal těžkého soupeře v Mutěnicích a domácí hráčky nedaly Mostkovicím šanci.

a mohou tak slavit další tři body a posun nací příliš nepouštěl. Kdyby se nám
tabulkou vzhůru.
(sob) povedlo z některé ze šancí dát branku,
možná bychom vyhráli vyšším rozSokol
dílem a v klidu, také to však mohlo
Otaslavice
1:0
skončit všelijak. Nakonec se nám ji
Horní
(0:0)
však povedlo vstřelit vcelku šťastně
0RÆWđQLFH
deset minut před koncem, ale šli jsme
Branky: 82. Chvojka. Rozhodčí: Lizna si za ní. Klukům musím poděkovat za
– Motal, Hubený. Žluté karty: 62. Kou- to, jak zápas odmakali a ukázali svou
dela – 32. Kužela, 73. Kachlík, 82. Vaculík. sílu. Ještě přeji Michalovi, aby se co
Diváků: 156.
nejrychleji zotavil.“
Sestava Otaslavic: Sika – Novák (46.
Tkáč), Koudela, Maňák, Ruszó – Gerneš
(85. Hrazdíra), Chvojka, Vogl, Hon – Kaláb (58. Piňos), Drmola. Trenér: Jiří Hon.

1VCUNCXKEGX FQJT¾XEGPG\CX¾JCN[C LUQWPCVąGVÊOOÊUV÷

„Zase jsme narazili na jednoho z lepších
soupeřů. Hráli jsme proto zezadu.
Přesto jsme si vytvořili i gólové šance,
ale neproměnili jsme je. Soupeř měl
potom sice více ze hry, na šance to ale
bylo vyrovnané a dokázali jsme ještě hru
vyrovnat. Mohlo to být pro nás nakonec
3:0. Ke konci poločasu jsme naopak sami
po pěkné akci inkasovali. Ve druhém
poločase jsme měli převahu a nejméně
čtyři gólové šance. Například Frantík měl
některé, zároveň v den svých narozenin.
Nedal je a pak se od něj smolně odrazil
míč a soupeř vedl 2:0. Nakonec se nám
podařilo snížit a trefit břevno. Na víc to
ale nestačilo. Opět se potvrdilo, že proti
lepším týmům si dokážeme vytvářet

Hodnocení trenéra Plumlova
Miroslava Takáče:

Branky: 84. P. Kiška – 37. Bošek, 62.
vlastní Frantík. Rozhodčí: Kaňok –
Látal, Smékal. Žluté karty: 60. Ševcůj,
61. F. Kotlán, 67. P. Kiška, 90. Takáč – 77.
Kubáček, 81. Nguyen. Červená karta:
90+1. Kubáček. Diváci: 60.
Sestava Plumlova: Pokorný – R. Bureš,
V. Kotlán, Fajstl, J. Kiška – M. Bureš (57. F.
Kotlán), Aujezdský (90. Takáč), Frantík, P.
Kiška, Kolařík (57. Ševcůj) – Hladký.
Hrající trenér: Miroslav Takáč.

1:2
(0:1)

Derby ovládly Čechovice, Kostelec přehrál lídra tabulky
Plumlov znovu doplatil na produktivitu, Určice odpočívaly 2KXÊPUVQRTQEGPVPÊd/GVNGqURQMQLGP[K U DQFGO

I.A třída skupina B

WWW.VECERNIKPV.CZ

Sváteční úterý znamenalo v Otaslavicích dohrávku sedmého kola A skupiny I.B třídy. Na půdu regionálního
celku zavítala Horní Moštěnice a zápas
rozhodla jediná branka necelých deset
minut před koncem. „Metle“ tak stále
drží domácí neporazitelnost a díky
první gól a po nádherném přímáku vítězství se vyšplhaly už na třetí místo
jsme prohrávali. V kabině jsme si něco tabulky.
řekli. Ve druhé půli to bylo hodně
vyrovnané. Hosté měli nějaké střely
z dálky, my toho naopak moc neměli. Zápas nabídl spíše velmi dobré defenDaly se písknout penalty na obou stra- zivní představení než brankové hody. To
nách, rozhodčí ale utkání zvládli dob- se však i před zápasem při pohledu na
ře. Nakonec se nám i podařilo srovnat skóre Horní Moštěnice dalo očekávat.
na 2:2. V penaltách oba týmy po dvou V prvním poločase měl první branku
prvních zahodily, poslední Kožuša- na kopačce Kaláb, ale jeho lob zamířil
ny taky nedaly. My nakonec těžili ze mimo tři tyče. Další velkou šanci měl
zkušenosti Martina Laštůvky, který po přihrávce Drmoly Hon, ani on však
rozhodl. Chci za výkon týmu podě- branku nenašel. Před poločasem pak
kovat. Je vidět, že se na jeho kvalitách zahrozili i jinak bránící hosté. Slanina ale
pracuje. A věřím, že půjdeme nahoru.“ mířil nad a nůžky Kužela skončily také

PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky přinesly víkendové zápasy I.B třídy skupiny B. A vesměs s dobrou koncovkou pro celky
z Prostějovska. Neplatí to pouze o Mostkovicích. Ty podlehly Hané vysoko 0:4 a dál se propadají tabulkou. Haná v ní naopak
upevnila první místo. Slaví však také Smržice. Ty se po nejistých výkonech v soutěži a pohárovém propadáku dočkaly dvou
bodů a posílily si tak pozici v polovině tabulky. Navíc se raduje i Jesenec-Dzbel. Ten získal konečně první body. Podařilo se
mu totiž dorovnat jednogólové manko a lépe zvládnout penalty.

chtěli odčinit. Bylo to druhé domácí utkání, navíc se čtvrtým mužstvem,“ poznamenal konický trenér Petr Ullmann. Bohužel
marodka nedovolila všechny zapojit do
hry. „Od minulého zápasu má zdravotní
problémy Širůček, těsně před zápasem
jsme ze zdravotních důvodů přišli o Neorala. Neměli jsme tak středního záložníka
a musel na to místo nastoupit Jara Krása,
který se toho ale zhostil velmi dobře,“ řekl
Petr Ullmann. Stejně tak se zhostili Koničtí
začátku utkání. Brzy totiž vedli a pak už jen

I.B třída skupina B

Prostějov – Minulá prohra s Olešnicí? Zapomenuta. Konice se totiž snaží
znovu dostat na vítěznou vlnu. A zatím slaví. V dalším domácím utkání
totiž nedala šanci Postřelmovu, který
rozstřílela poměrem 6:0. Konice si tak
upevnila první příčku v tabulce právě
před dotírající Olešnicí.
Konice se představila na domácím hřišti
podruhé v řadě. Opět se soupeřem z nejvyšších pater tabulky, opět se slušnou diváckou kulisou. „Po prohře s Olešnicí jsme to

2QRQT¾åEG\PQXWMTCNQXCNC-QPKEGTQ\PGUNC2QUVąGNOQX

PROSTĚJOV Skvělou formou se mohla v předešlých utkáních pyšnit Konice. Pravidelně se jí dařilo vynulovat
soupeře a sbírat body po hrstech. Tentokrát to je ovšem s nulou, bohužel na bodovém kontě. Konice se na svém
hřišti utkala s Olešnicí, která rovněž válčí o postup. A ze souboje nakonec vyšla mnohem spokojenější Olešnice.

pas byl z naší strany zatím jednoznačně
tím nejhorším, co jsme na podzim odehráli. Soupeři pomohlo, že dal brzy gól
a pak druhý. Vůbec jsme se v první půlce
nedostali do hry,“ hodnotil po zápase
trenér Lipové Pavel Růžička. Po změně stran ale dle jeho vyjádření byl vidět
posun k lepšímu. „Ve druhém poločase
jsme se viditelně zlepšili. Ale paradoxně jsme dostali další tři góly z brejků,“
nechápal po zápase Pavel Růžička. Výsledek vůbec nekoresponduje s tím, jak
se Lipové dařilo v předešlých zápasech.
Tým kráčel od výhry k výhře. A zdálo
se, že jej nic nemůže zastavit. „Byl to vel-

I.A třída skupina A

PROSTĚJOV Tohle asi nikdo nečekal. Jeseník je sice neoblíbený
soupeř a už loni s ním měla Lipová problémy. Nicméně nyní pod
nejvyššími vrcholky Moravy tým
Pavla Růžičky vyloženě pohořel.
Nepovedený první poločas totiž
následoval druhý, v němž Lipová
inkasovala dokonce třikrát. Pro
mužstvo se jedná jednoznačně
o nejméně povedené představení
podzimu.
Po utkání, které se nepovedlo týmu
pouze výsledkově, ale taky herně, pochopitelně v Lipové vládl smutek. „Zá-

PROSTĚJOVSKO V desátém kole krajského
přeboru to bylo s dvojicí
regionálních účastníků
zcela opačné, než jsme byli doposud zvyklí. Na domácí půdě se podařilo Kralicím zastavit sérii sedmi nezdarů a proti Zábřehu si připsaly velmi důležité tři body do tabulky. Lipová jela do Jeseníku potvrdit
své postavení, jenže v zápase tahala od začátku za kratší konec a už
se do něj ani nedostala, takže si odvezla pětibrankový příděl.
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku
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Ukázkový návrat do zápasu předvedly Nezamyslice ve šlágru kola ve Vrahovicích. I když do zápasu nevstoupily dobře a soupeř se dostal do dvoubrankového vedení, měl jejich výkon vzestupnou tendenci a ve druhé půli už většinu
času na hřišti dominovaly.
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PROGNÓZA NA 10. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
7LS
Brodek u Konice VS. FC Dobromilice
V domácím prostředí je Brodek u Konice silným soupeřem. Velmi 9HÄHUQÉNX
podobný styl však bude v tomto utkání vyznávat i jeho soupeř

z Dobromilic a za vítězstvím si také dojde.

'UzRYLFH1ÈPÄLFHQDG+DQRX
VS.
7LS
Držovice patří jako již tradičně k tomu nejlepšímu v okresní soutěži. 9HÄHUQÉNX
V Němčicích se po obavách o dostatek hráčů vzedmuli k zajímavým

a kvalitním výkonům. Teď to však stačit nebude.
7LS
+DQ½1H]DP\VOLFH8UÄLFHc%p
VS.
„Nezamyslice se stále drží ve špici tabulky. Rezerva Určic střídá po- 9HÄHUQÉNX
dařené zápasy s méně kvalitním. V sobotu to bude vyrovnaný duel, 3.
který může dojít klidně až k penaltám.
7LS
%URGHNX3URVWÈMRYD9ÉFRY
VS.
Přímý souboj o čelo tabulky uvidí v Brodku u Prostějova. Pomůže Brodku 9HÄHUQÉNX
domácí prostředí k udržení, nebo se naopak lépe zadaří Vícovu, který nyní

začal klopýtat? Ve vyrovnaném zápase se přikláníme spíše na stranu hostí.
7LS
Rezerva Kralic tentokrát přivítá postupně se zvedající Vrahovice, kte- 9HÄHUQÉNX
ré začaly zase šlapat a stoupají tabulkou. V Kralicích to však na body

stačit nebude a domácí to zvládnou.

)&.UDOLFHQD+DQÅc%p9UDKRYLFH
VS.

)&3WHQÉ7LvWÉQ
VS.

7LS
Kromě boje o čelo přijde na řadu také záchranářský duel. Na domácí 9HÄHUQÉNX
půdě nebude chtít zaváhat Ptení a rádo by svému soupeři z Tištína

odskočilo. Bude to ale bitva.

3OXPORYc%p2OvDQ\
VS.

7LS
Rezerva Plumlova se pomalu a jistě nadechuje k lepším výkonům. To 9HÄHUQÉNX
Olšany se stále drží strategie doma sbírat, venku rozdávat. V Krumsíně

to skončí podobně.

VÝROK ZAJÍMAVOST
„Dělal jsem pro vítězství všechno.
Dokonce jsem volal i manželkám
a přítelkyním hráčů Plumlova, aby
vzaly partnery raději někam na výlet,“

Vrahovičtí nepotvrdili vzestup a ve druhé půli odpadli

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Prohrávat po půli o tři branky není nic příjemného. Ptení se však nevzdalo a po přestávce díky Hattricku Petra Nováka srovnalo v Určicích stav.
Pět minut před koncem ho však srazila šťastná branka a po srdnatém
výkonu je opět bez bodu.

3$9(/925Éý
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VRAHOVICE Desáté kolo nejvyšší okresní soutěže nabídlo v sobotním programu zajímavý zápas na půdě Vrahovic, které se
po nepovedeném vstupu do ročníku pomalu rozjíždí k lepším
výkonům i výsledkům. Tentokrát je přijely prověřit Nezamyslice
v dobré formě. Duel nabídl plno fotbalových akcí, devět branek
i notnou dávku emocí, takže se bylo opravdu na co dívat. Po
konečném hvizdu však byli spokojenější hosté, kteří ve druhé
půli zvrátili zápas a mohli oslavit zasloužené tři body.

KOLA

KOLA

fotbal
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Spoustu branek a taky hned tři tříbrankové střelce nabídlo desáté kolo okresního
přeboru. V sobotu se o jeden gól postaral
Martin Přikryl a hodně pomohl k vítězství Nezamyslic. V neděli viděli dva střelce
přidal ke svému dnešnímu hodnocení v Určicích. Po zápase se však radoval spíše
lodivod Němčic, který předtím půso- domácí Javořík a ani tři branky Petra Nováka nestačily na bodový zisk.
bil právě v Plumlově.

pro Večerník

Jan
FREHAR
OZápas začali lépe domácí a hostům
první varování nestačilo. Už ve 3. minutě se tak z rohu radoval Dvořák, který
razantní hlavičkou otevřel účet zápasu
– 1:0. V dalším průběhu pokračovala
aktivní hra domácích, ale scházely jí větší
šance. Na první vážnější si museli diváci
počkat do dvacáté minuty, kdy napřáhl
Dvořák jen těsně nad. Po téměř půlhodině hry přišla druhá branka domácích,
když sudí Minx nařídil penaltu, se kterou
hostující mužstvo hrubě nesouhlasilo.
Míč si vzal Vitásek a brankáře Kopřivu
poslal na opačnou stranu – 2:0.
Po penaltě se pak chvíli hrálo velmi ostře
z obou stran a fotbalovost se na chvíli vytratila. Postupně však iniciativu přebírali
hosté. Dvě šance spálil Přikryl a už to vypadalo na dvoubrankový náskok domácích i do druhé půle. V poslední minutě
však nařídil sudí penaltu také pro hosty
a Jakub Frgál ji poslal přesně za tyč – 2:1.
Druhá půle patřila v drtivé většině času hostům. Už úvodní tlak znamenal vyrovnání,
když si našel ve vápně míč Oulehla a krásně

míč zakroutil na zadní tyč – 2:2. Pak přišla
infarktová minuta pro obě lavičky. Nejprve
šel sám Stejkora a jeho lob skončil na tyči domácí branky. Na opačné straně hned vzápětí
mířil Studený hlavou do břevna a Dvořák
míč hlavou neusměrnil do prázdné branky.
Do vedení se však ještě domácím dostat
podařilo, když pláchl Studený a střelou na
přední tyč zavěsil – 3:2.
Z vedení se však dlouho domácí neradovali. Po hodině hry předvedli hosté
parádní akci, na jejímž konci byl Přikryl
a uklidil míč za záda brankáře – 3:3. Než
se z dalšího vyrovnání domácí oklepali, už
prohrávali. Centrovaný míč si ve vzduchu
našel osamocený Přikryl a na hlavičku do
protipohybu neměl Krč nárok – 3:4.
Vrahovice se chtěly hnát za vyrovnáním,
ale daleko více sil bylo vidět na straně
hostů, kteří i dál svého soka tlačili. Dvacet minut před koncem se po pěkném

0G\CO[UNKEGUXÆJQUQWRGąGXGFTWJÆRčNKLCUP÷RąGJT¾N[
pasu dostal za obránce Musil a jeho lob
už skončil tam, kde si přál – 3:5. Domácí to po páté brance ještě více otevřeli
a Nezamyslice je hned potrestaly, když
nachystal Machálek míč Přikrylovi. Ten
tvrdou ranou na zadní završil hattrick během dvanácti minut – 3:6. Čtvrthodiny

Foto: Jan Frehar

před koncem tak už bylo o vítězi jasno
a zápas se pak spíše jen dohrával.
Z celkového pohledu se však jednalo o velmi dobrý zápas pro oko diváka, který musel
bavit. Nechyběla tomu ani dobrá atmosféra,
o kterou se kromě místních fanoušků postarali také mládežníci Vrahovic.

3ě(%252)635267ċ-29,,7ěË'$.2/2

Vrahovice - Haná Nezamyslice
Branky:'YRĜiN9LWiVHN]SHQDOW\6WXGHQê±-)UJiO
]SHQDOW\2XOHKODD3ĜLNU\O0XVLO5R]KRGÿtR.
0LQ[åOXWpNDUW\3HWtN'YRĜiN±3DYHOND 'LYiNĥ
6HVWDYD9UDKRYLF
6HVWDYD1H]DP\VOLF
.Uþ±9LWiVHN3UXFHNâPtGâXVWU±9DUJD+DQiN .RSĜLYD±0DFKiOHN.UiO6SLOOHU+iMHN±0)UJiO
3HWtN 1ČPHF ± 'YRĜiN 'RVSLYD 6WĜtGDOL 6WX 2XOHKOD-)UJiO0XVLO6WHMNRUD±3ĜLNU\O6WĜtGDOL
GHQê)DUQê.RYDþHYLþ3RNRUQê
'YRĜiN1DYUiWLO0ROHU/DNRPê3DYHOND
7UHQpU-DURVODY.OLPHã
7UHQpU0DUHN3DYHOND
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-DURVODY./,0(hs9UDKRYLFH
„Prvních třicet minut bylo z naší strany dobrých. Pak se projevilo,
že nám schází sedm hráčů z obvyklé sestavy. Pomalu, ale jistě nám
docházel dech. Musím poděkovat všem hráčům, kteří dnes přišli,
i když už chtěli s fotbalem končit. Ukázali, že by stále byli více než
platnými hráči. Bohužel je vidět naše tréninková morálka, kde nás
soupeř jednoduše přetlačil fyzicky. Druhý poločas už byl takovým
vražděním neviňátek. Soupeři musím sportovně pogratulovat,
protože si vítězství zasloužil.“

0DUHN3$9(/.$s+DQ½1H]DP\VOLFH
„První poločas jsme zase zaspali. To už je takový náš rituál,
který se pravidelně opakuje, a domácí byli na koni. Hodně
nám pomohla branka do poločasu. Ta nám dodala sílu a povzbuzení před druhým poločasem. V tom jsme na hřišti
dominovali a postupně jsme soupeře zatavili. Oba poločasy
ovlivnil také silný vítr, který hrál poločas s každým mužstvem. Kluky musím pochválit a myslím si, že vítězství o tři
branky je zcela zasloužené.“

10. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Olšany
Kralice na Hané „B“




Branky: 30. Koleňák, 36. A. Pospíšil
ml., 88. J. Pospíšil – 17. a 76. Kawij, 68.
Přidálek, 74. Daniel. Rozhodčí: V.
Minx. Žluté karty: 38. Reiter, 42.
Hansl, 70. Míška. (všichni O) Diváků:
55.
Sestava Olšan: Samek – Seidler, Míška,
J. Pospíšil, Reiter – Elner, Koleňák, Keluc, Augustin – A. Pospíšil ml., Hansl.
Střídali: A. Pospíšil, Marek, Lobodáš,
Rokyta. Trenér: Antonín Pospíšil.
Sestava Kralic: Miler – Soušek, Přidálek, Dokoupil, Zatloukal – Dvořák,
Kawij, L. Petržela, O. Petržela – Z. Petržela, Daniel. Střídali: R. Petržela, Němčík, Haluza. Trenér: Jiří Němčík.
Pohledem trenérů
Antonín Pospíšil: „S prvním poločasem a naší hrou jsem byl spokojený. Do
druhé půle jsme však vstoupili hodně
vlažně a už jsme se nechytili. Nevím,
jestli nám došla fyzička, nebo co se
stalo, ale druhý poločas jsme opravdu
nezvládli. Je to škoda, protože zápas
jsme měli dobře rozehraný a nějaký bod
jsme mohli ze zápasu získat, ale poté, co
hosté otočili výsledek, se už spíše zápas
dohrával.“
Jiří Němčík: „Dneska jsem opravdu
spokojený s vítězstvím, ve které jsme
ani nedoufali. Jeli jsme ve velmi slátané
sestavě a museli jsme povolat i neaktivní zálohy. Kluci to však odehráli fantasticky a na tom velkém hřišti to prospívalo naší hře. První poločas jsme však
prohráli, kdy jsme nechali soupeře skórovat po našich chybách. Ve druhém už
jsme to naší fotbalovostí dokázali otočit
a těchto tří bodů si opravdu cením.
Je vidět, že když je mužstvo ve srabu,
dokáže se semknout, a to byl i dnešní
případ.“

FC Dobromilice
Držovice




Branky: 41. a 43. Neděla – 24. Bross,
40. Šťastný, 45. Koutný, 77. Procházka.
Rozhodčí: Dömisch. Žluté karty: 40.
L. Nosek, 61. Václavík, 65. P. Fialka, 75.
Ryška (všichni Dobromilice). Diváků:
69.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Kubíček, Ryška, Špaček, Blumenstein – K.
Rochla, Václavík, Žondra, Selucký – P.
Fialka, Neděla. Střídali: Richter, Slavíček, R. Fialka, M. Rochla, Svozílek.
Trenér: Michal Rochla.
Sestava Držovic: Menšík – Kučera, M.
Valenta, Srbený, Kolkop – S. Valenta,
Borja, Šťastný, Koutný – Bross, Řehulka.

Střídali: Hodulák, Procházka, Krčmář,
Budaj. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Udělali jsme hrozné individuální chyby, které soupeř
dokázal trestat. Celkově si myslím, že
jsme v zápase nebyli horším týmem,
ale zkrátka jsme vítězství soupeři darovali. Když jsme se dostali ze stavu
0:2 na 2:2, tak uděláme další hloupou
chybu, soupeře zase pustíme do vedení v poslední minutě poločasu. Pak se
už Držovice držely zezadu a vítězství si
pohlídaly.“
Jindřich Skácel: „Podařilo se nám
dostat do dvoubrankového vedení po
penaltě. Pak jsme přidali z krásné akce
druhý gól. Jenže během minuty soupeř
dokázal srovnat. My jsme však stihli ještě před poločasem jít opět do vedení.
Druhý poločas už byl z obou stran horší
než ten první. Měli jsme tam i nějaké
další šance, ale podařilo se nám zvýšit
až z rohového kopu a pak už se to spíše
dohrávalo. Těžký zápas proti houževnatému soupeři na malém hřišti. Takže se
třemi body opravdu spokojenost a myslím si, že byly i zasloužené.“

Němčice nad Hanou
Plumlov „B“




Branky: 68. Kutný, 76. Čarný. Rozhodčí: Protivánek. Žluté karty: 24.
Jordán, 67. Řezáč – 24. Pavel Kiška. Diváků: 90.
Sestava Němčic: Chmelař – Korčák,
M. Navrátil, Řezáč, Chalánek – Jordán,
Župka, Jiříček, M. Hrabal – Vrána, M.
Tomek. Střídali: O. Tomek, Řehák,
Frýda, J. Navrátil, Buriánek. Trenér:
Pavel Voráč.
Sestava Plumlova: Pokorný – Surma,
Gryglák, Derych, Pavel Kiška – Klváček, Aujezdský, Bárta, Hulka – Čarný,
Kutný. Střídali: Takáč, Ševcůj. Trenér:
Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů
Pavel Voráč: „Zápas jsme prohráli,
když se projevila zkušenost plumlovského mužstva. Bojovali jsme, snažili se
a první poločas byl vyrovnaný, kde na
tom byly lépe obrany než útok a vyložené šance nebyly ani na jedné straně.
Ve druhé půlce se pak po našich chybách
soupeř dostal do dvoubrankového
vedení a už si to zkušeně pohlídal. Zase
nám chyběli tři kluci ze základu, a to se
u nás také jasně projevilo.“
Ladislav Ševcůj: „Dá se říct, že prvních dvacet minut měl více ze hry soupeř a nám se nedařilo k ničemu dostat.
Po startu se to pak už srovnalo a začali
jsme být lepší na míči. Druhý poločas
pak byl už v naší režii a z celkového

pohledu si myslím, že se jednalo o zasloužené vítězství pro nás. Na branky
jsme sice čekali, ale byl jsem si jistý, že
tam nějakou dáme. Musím pochválit
celé mužstvo za dobrý výkon a poděkovat mu, další tři body nám zase hodně pomohou. Speciální poděkování
míří Ondrovi Čarnému za jeho vynikající výkon.“

Tištín
Brodek u Prostějova


 

Branky: 30. Dvořák, 42. Švéda, 53. J.
Matoušek. Rozhodčí: Študent – Rubáček, Břečka. Žluté karty: bez karet.
Diváků: 70.
Sestava Tištína: Rehák – Hamala,
Jansa, Bosák, Robin Návrat, Stančík,
Hodaň, Kiriljuk, Pátík, Hýsek, Hanák,
Strýček, Koutský, Varga. Asistent trenéra: Zdeněk Oulehla.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – P.
Matoušek, Bureš, O. Frys, Zatloukal
– Kordzik, J. Matoušek, Grulich, Janura – Vaněk, Švéda. Střídali: L. Frys,
Zbořil, Marek Mudrla, Nehera, Martin
Mudrla. Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla: Vyjádření asistenta
trenéra Tištína se bohužel nepodařilo
získat.
Vít Hochman: „K zápasu nemám moc
co říct, protože to od nás byla herně
katastrofa a pod mým vedením to byl
náš nejslabší zápas. Obzvláště druhý
poločas. To, co jsme si řekli v šatně, se
vůbec neplnilo a každý to zbytečně tahal místo kombinace. Špatný zápas, ale
tři body bereme, aspoň že tak. Příští
týden snad předvedeme lepší výkon.“

Určice „B“
FC Ptení


 

Branky: 3., 13. a 27. Javořík, 84. Antoníček – 51., 58. a 62. P. Novák. Rozhodčí: Jelínek. Žluté karty: 82. Vyroubal (P). Diváků: 68.
Sestava Určic: Kováč – Ježek, Hanzelka, Plišťák, Grulich – Krajíček,
Šlézar, Javořík, Antoníček – Vodák,
Kouřil. Střídali: Sosík, Paul, Vaverka,
Rotschendl, Mlčoch, Hýbl. Trenér:
Karel Vlach.
Sestava Ptení: Kohout – Šmída, Nevrla, Chlup, M. Doležel – Kučera, Látal, Holinka, S. Doležel – P. Novák,
Jergl. Střídali: Vyroubal, Z. Novák.
Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „První poločas bylo
Ptení naprosto odevzdané. Neproměnili jsme řadu dalších šancí a dali
jsme pouze tři góly. Pak přišlo velké

uspokojení v poločase a soupeř krátce
po pauze snížil a už bylo zle. Bylo po
naší hře, dokonce hosté zvládli i vyrovnat. Nám se pak se štěstím povedlo
přidat čtvrtou branku. Za mě to jsou
hodně vytrpěné tři body a musím před
soupeřem smeknout, že to nezabalil
a ve druhém poločase nám pěkně
zatopil.“
František Vlach: „Zápas blbec z naší
strany, co si budeme povídat. Po poločase, kdy prohrajeme o tři branky, se
nám podaří i díky možnému podcenění soupeře skóre srovnat nadstandardním Petrem Novákem a na místo bodů
dostaneme čtvrtou velmi smolnou
branku, která rozhodla. I přes výsledek
musím před kluky smeknout, chyběl
nám brankář i další hráči a kluci to odmakali neuvěřitelně. Jen tomu chybí
nějaký bodík.“

Vícov
Brodek u Konice


 

Branky: 2. a 3. P. Pliska, 10. Ježek, 38.
a 80. Tesařík, 55. Sovík, 70. Rajnoha –
77. Kolář. Rozhodčí: Heger – Grulich, Sedlák. Žluté karty: 44. Studený
– 43. Blatner, 48. Kolář. Diváků: 79.
Sestava Vícova: Dankovič – Mlčoch,
Látal, Humpolíček, Dostál – Studený,
Tesařík, Rajnoha, Ježek – Pagáč, P.
Pliska. Střídali: M. Pliska, Sovík, Rozsíval, Šobr, Baránek, Trnečka. Trenér:
Miroslav Krutovský.
Sestava Brodku u Konice: Havlen
– Hloušek, K. Grepl, Blatner, L. Koudelka – Zemánek, P. Koudelka, Kschwend, Z. Koudelka – Kolář, J. Grepl.
Střídali: Zatloukal. Trenér: Radovan
Vičar.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Po dnešním
vítězství i předvedené hře panuje velká spokojenost. Podali jsme asi zatím
nejlepší výkon v sezóně a dominovali
jsme od začátku utkání. Velmi nám pomohly dvě rychlé branky a utkání jsme
opravdu kontrolovali. Velmi mě těší
také zapojení kluků z lavičky, kteří dostali hodně prostoru. Naše hra ani po
větším prostřídání neutrpěla a našim
divákům se zápas musel líbit.“
Radovan Vičar: „Do zápasu jsme
šli s tím, abychom udrželi domácí co
nejdéle na distanc, bohužel se to však
nepovedlo a brzy jsme dvakrát inkasovali. Od toho se pak odvíjel celý zápas.
Zvláště bych chtěl poděkovat Kamilovi Havlenovi, že po letech stoupl
zase do branky a pomohl nám v naší
situaci, kdy nám chybí spousta hráčů.
A i když dostal sedm branek, předvedl
vynikající výkon.“
(jaf)
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA
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nezaběhal,“

„Dobrátka“ si překvapivě poradili se Smržicemi
PROSTĚJOV Krátce po dohrání okresního poháru přišel na
scénu také start soubojů o krajpro Večerník
ský grál. V předkole Poháru
Jan
Olomouckého KFS se na státní
FREHAR
svátek 28. září postavil vítěz
okresního poháru z Dobromilic na domácí půdě proti Smržicím,
účastníkovi I.B třídy. Mírně favorizovaní hosté byli na hřišti fotbalovějším mužstvem, které svého soupeře herně přehrávalo.
Domácí však bojovali o každý míč a soupeři znepříjemňovali
kombinace, aby se po srdnatém výkonu mohla právě domácí
družina před svými fanoušky radovat z postupu do dalšího dějství, zatímco Smržice svou pouť ukončily hned v prvním zápase.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

branku číslo čtyři. V poslední minutě
pak jen kosmeticky upravil skóre zápasu
hrající kouč hostí Ivo Zbožínek.

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Mírným favoritem úterního souboje
byli hosté, kteří se na rozdíl od domácího celku pohybují v krajské soutěži a do
předkola nemuseli přes okresní pohár.
Pro Dobromilice zase mohla hrát výhoda domácího prostředí a vlastního publika, kde se dalo čekat, že určitě nedají
kůži lacino. V pohárových zápasech se
navíc tyto rozdíly často mažou.

9ÙYRM]½SDVX
I když první vážnější pokus měli domácí, hosté byli aktivnějším celkem
a v první půli na míči jasně dominovali.
Jenže proměňování šancí bylo opravdu
tristní a spoustu z nich dokázal zachytit
ofsajd systém domácí obrany, který fungoval na jedničku. Dobromilice toho
sice příliš neměly, ale podařilo se jim
využít obrovské hrubky v rozehrávce
a dostaly se ještě před koncem poločasu
do vedení.
Ve druhé půli pokračovali smržičtí fotbalisté v dominanci na míči a snažili
se domácí zatlačit. To se jim však moc
nedařilo, naopak domácí dokázali ještě
navýšit své vedení. Kritickou čtvrthodinku, kdy tlak Smržic sílil, dokázaly
Dobromilice přežít a utnout tlak se jim
podařilo třetí brankou. Pak se za svou
aktivitu dočkali i hosté a čtvrthodinu
před koncem zadělali na drama. To však
vzalo rychle za své, když domácí přidali

=½VDGQÉRNDPzLN\
První střelu si po osmi minutách hry
připsali domácí, Kryštof Rochla ale
mířil vedle. Velké šance pak prováhaly Smržice. Vyroubal si udělal prostor
z kraje, ale se střelbou zbytečně čekal.
Další obří příležitost měl ve 21. minutě
Štěpán Verner, ale po narážečce s Kalandříkem už nestihl najít prostor branky
kolem vyběhnutého Noska. Následně
se dostal před dobromilického brankáře Kotlár, když se ocitl sám ve vápně,
ale Noska nepropálil. V průběhu těchto
šancí se také nešťastně zranil Kryštof
Rochla, který musel střídat. Co se nepovedlo Smržicím, zvládly Dobromilice
za jejich pomoci. Po laxní rozehrávce
domácích nachystal ve 34. minutě míč
Nedělovi brankář Adamík, a ten už
neměl potíže uklidit míč do prázdné
branky – 1:0. Poslední zajímavou akci
úvodního poločasu si připravil Štěpán
Verner, ale proti vyběhnutému Noskovi
zase nedal. Brankář ho pak tedy podťal,
sudí ale místo faulu odpískal ofsajdové
postavení.
Druhou pětačtyřicetiminutovku začaly
dvě akce domácích. Další chybnou rozehrávku Adamíka vystihl Fialka, jeho
střela z velké vzdálenosti skončila na
tyči. Ve 49. minutě měly Dobromilice

BYLI JSME
U TOHO
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k dispozici roh a míč si postavil hrající
kouč Michal Rochla, který levou nohou
poslal balón o tyč rovnou do branky
a mohl se radovat z opravdu parádní
branky – 2:0. Smržice to nevzdávaly
a dál pokračovaly v aktivní hře, jenže
už se jim nedařilo ani tak často dostávat
do zakončení jako v poločase prvním.
Největší šanci měl Gottvald, ale nedokázal propálit Noska. Místo snížení tak
zase úřadovali domácí. Z dalšího dobře
kopnutého rohu hrajícího trenéra směrem do brány se v 68. minutě podařilo
míč doklepnout do sítě Nedělovi – 3:0.
Situace už tak byla pro hosty kritická
a hráli vabank. Branka však stále nepřicházela. Až třináct minut před koncem
utekl po křídle Luža a míč naservíroval
Tomigovi před prázdnou bránu – 3:1.
Naděje však dlouho nevydržela, do
otevřené obrany se dostal Bako a v 83.
minutě tváří v tvář brankáři se ani on nemýlil – 4:1. Smržice se sice dále snažily,
ale o výsledku už bylo jasno. Poslední
slovo v zápase pak měl hodně rozladěný
hostující trenér Zbožínek, který nastoupil na poslední půlhodinu a minutu
před koncem základní hrací doby hlavou uzavřel tento pohárový duel – 4:2.

Foto: Jan Frehar

pitán Jan Václavík, který na středu hřiště zaplňoval prostor a bořil soupeřovi
rozehrávku, kromě toho také dokázal
tvořit i směrem dopředu a podporovat
spoluhráče.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Druhá branka domácích Dobromilic se
dá jednoznačně označit za ozdobu zápasu, která se jen tak nevidí. O přímou
branku z rohového kopu se postaral
hrající trenér Michal Rochla, když svou
levou nohou poslal střílený centr o zadní tyč až za záda Adamíka. „Rohy takto
už dlouho trénujeme a většinou hledám
kluky na zadní tyči, ale můžeme říct, že
jsem to tak kopnout chtěl,“ říkal po zápase s úsměvem hrající kouč.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Ve svátečním termínu vcelku poklidná.
V okolí hřiště bylo daleko více slyšet
domácí příznivce, což se dá přisuzovat
i průběhu utkání. Na hřišti to pak také
bylo celkem v klidu. Pár momentů,
které však rozpoutaly vášně, se přece
jen našlo, nedošlo však k ničemu třaskavému.

2VREQRVWXWN½QÉ
Na domácí straně utkání skvěle vyšlo
brankáři Noskovi, když soupeřům zamezil v řadě útočných výpadů dobrým
výběhem a spoustu šancí pochytal.
Kromě něj stojí za vypíchnutí také ka-

smál see brankář
ích Nosek
domácích
DOBROMILICE
CE
E Nebýt jeho
hů a perfektních
včasných výběhů
ná by po prvv
zákroků, možná
ním poločase svítilo na tačné skóre. Ale
buli zcela opačné
dobromilický Libor Nosek
(na snímku) se v brance neit a kromě
nechal zahanbit
oků předdobrých zákroků
běhů často
vedl i řadu výběhů
o vápno,
hodně mimo
aby zabránil kolmicím
ruhé půli
soupeře. Ve druhé
Foto: Jan Frehar
arádním představepokračoval v parádním
dních minutách mu moct, pokud náhodou útočníní a až v posledních
soupeř uzmul čisté konto dvěma ka do něj nezachytíme. Stejně jako
hy.
v dnešním zápase jsem si ale už dlouho
přesnými zásahy.
z pozice brankáře nezaběhal.“
Jan FREHAR
HAR
ƔƔ Obzvláště v prvním poločase
ƔƔ Jaký byl zápas
pas z pohledu bran- jste mužstvo na začátku podržel
káře?
výběhy i dobrými zákroky, který
„Myslím si, že nás soupeř trochu z nich byl nejtěžší?
podcenil. Bylo vidět, že má kvalit- „Nejtěžší byl pro mě asi ten, který ani
ní, mladé mužstvo, které chce hrát tak moc z pohledu diváka nevypadal,
fotbal, ale moc mu nevoněla naše když tam míč propadal u přední tyče
taktika a ofsajd systém. V prvním po- a útočník na mě pálil asi z metru. Tam
ločase se nám záměr dařilo perfektně mě spíše trefil do nohy. Naštěstí se mi
držet a soupeři jsme tím zabránili ve podařilo včas zorientovat.“
spoustě dobrých přihrávek za obra- ƔƔ Postupujete v krajském pohánu. Druhý poločas už byl otevřenější ru. Co čekáte od dalšího soupeře?
z obou stran, ale nám se podařilo na- „Uvidíme, jakého dostaneme soupevýšit vedení a už jsme ho nepustili.“
ře, ale jsme realisti a počítáme s tím,
ƔƔ V první polovině jste zachytil že zase půjde o soka ještě z vyšší
mnoho přihrávek za obranu. To soutěže, což bude hodně náročné.
jste si tak asi i hodně zaběhal?
Doufám, že se sejdeme zase v plném
„Snažím se to tak hrávat poslední do- počtu a myslím si, že spíše než nějaký
bou, protože jak hrajeme systémem na postup bude důležité neudělat příofsajdy, je potřeba klukům takto po- padnou ostudu.“ (úsměv)
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„Musím uznat, že soupeř byl fotbalovější než my a hledal mezery v naší defenzivě. Dobře jsme
však drželi ofsajd systém a naší bojovností jsme to hostům komplikovali. Podařilo se nám pak
dostat do vedení, které jsme ve druhé půli navýšili. Nakonec už jsme zápas dokázali dovést do
vítězného konce. Kluky musím pochválit za opravdu bojovný výkon, na hřišti nechali všechno.
Jsme rádi, že jsme doma opět nezaváhali a do dalšího kola půjdeme určitě s respektem.“

„Góly nedáváme a dostáváme je strašně
lacině. Byla to z naší strany jedním slovem
ostuda. Dál k tomu asi nemám co říct...“

TJ Smržice
4:2
Pohár Olomouckého KFS - PŘEDKOLO

FC Dobromilice

Richter

Studený

Kubíček

Michal
ROCHLA

Ivo
ZBOŽÍNEK

Pleva
Selucký

M. Verner
Š. Verner

P. Fialka

M. Rochla
L. Nosek

Adamík

Augustin
Ryška

Gottvald

Václavík
Kalandřík

Neděla

Blumenstein

Kotlár

K. Rochla
Vyroubal

Branky: 34. a 68. Neděla, 49. M. Rochla, 83. Bako.
Střely na branku: 5

Střely mimo branku: 7

Rohové kopy: 6

ŽK: 54. P. Fialka, 78. Z. Nosek

DOBROMILICE

(1 :0)

605æ,&(

Branka: 77. Tomiga, 89. Zbožínek
Střely na branku: 8

Rozhodčí: A. Horák – J. Horák, Vachutka

Střídání: 25. Z. Nosek za K. Rochlu, 73. Bako za M. Rochlu, 85. Špaček za Seluckého,
85. R. Fialka za P. Fialku

4:2

Kaprál

Diváků: 60 Rohové kopy: 6

Střely mimo branku: 10
ŽK: 85. Luža.

Střídání: 46. Luža za Kaprála, 58. Tomiga za Plevu, 65. Zbožínek za Vyroubala
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Michal SOBECKÝ
„Kristýna má za sebou z nedávné
doby ME v iQFoil juniorů, což je
nová olympijská třída. Skončila na
dvanáctém místě, částečně i proto,
že zde existuje takzvaná náhlá smrt.
Jakmile se probojujete mezi dvanáct
nejlepších, jede se finále, kde už se
předchozí umístění nijak nepočítá.
A bohužel to nevyšlo,“ poznamenal
její otec Jaroslav.
Další cesty po Evropě na sebe nenechaly dlouho čekat. Září bylo ve znamení výpravy do estonského Tallinnu. „Ve třídě Big Techno jela evropský
šampionát. Bylo to hodně náročné,
počasí se nepovedlo. Nejprve pršelo
a bylo bezvětří. Pak se ale zvedl vítr,
což jí sedí. Celkově zajela sedmá, což
je slušný úspěch,“ uvedl Jaroslav Piňos.
Kristýna byla na rozdíl od řady jiných
jezdkyň na silný vítr zvyklá. Dokonce
jí trvale při její fyzické síle při závodech vyhovuje. „Měla koneckonců

(QVQCTEJÊX-2KÿQUQXÆ

možnost v Cádizu, při měsíčním
pobytu, kdy se tam s výpravou
zasekla, v silném větru trénovat,“
připomněl otec.
Program Kristýny Piňosové však ani
s blížící se zimou nekončí. Na podzim si
tak zajela slalom, pro ni netradiční disciplínu. A z Rakouska si hned odvezla
bronz. Nyní už se ale chystá na vrchol
sezóny. „Na konci října ji čeká týdenní
mistrovství světa v Big Techno, které se
uskuteční na italské Gardě,“ prozradil

Piňos. Ani zde by neměla být sportovkyně z Prostějova do počtu.
Úspěchy mladé surfařky si před
všimlo i město. Loni tak obdržela
ocenění Sportovec roku, v kategorii
amatérský sportovec. Letos ji zase
podpořilo finanční dotací. „Jsme
za podporu Statutárnímu městu
Prostějov vděční. Windsurfing je
finančně velice náročný sport, a každá
podpora rozhodně pomůže,“ vzkazuje
Jaroslav Piňos.

(QVQCTEJKX6,5QMQN+2TQUV÷LQX

že jiné judisty trápilo zdraví, byl po závodech spokojený. „Po
předešlé době, kdy nám bylo vše zakázáno, je výsledek malý
krůček pro tuto skvělou partu lidí, která se dala dohromady.
A přesto velký krok pro Oddíl juda při Sokol 1 Prostějov,
který začíná po roce takřka od nuly,“ konstatoval Zdeněk
Gottwald.
(sob)
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PROSTĚJOV Večerník se ještě
vrací ke 2. kolu Oblastní soutěže Jihomoravské oblasti v boxu
2021/22, jež nedávno proběhlo
v Národním sportovním centru
PV pod organizační taktovkou
BC DTJ Prostějov.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

21031210296

Akce předcházela nedělnímu přátelskému duelu mužů mezi domácím klubem a Ostravou. V rámci
Oblastní soutěže bylo připraveno
několik desítek utkání obou pohlaví
ve všech věkových kategoriích. Do
ringu měla vstoupit i celá řada prostějovských zástupců a zástupkyň,

leč nakonec dostali šanci si zabojovat jen dva borci détéjéčka.
„Po dlouhé covidové pauze
na tom český box není moc dobře,
napříč kategoriemi dost ubylo kluBYLI JSME
U TOHO
ků i holek. Někteří z našich na to
teď doplatili tím, že jejich soupeři
nedorazili a z původně domluvených
zápasů proto sešlo. Což byla samozřejmě škoda,“ litoval šéftrenér BC
DTJ Petr Novotný.
Za hanáckou organizaci tudíž
ukázali své umění jen dva rohovníci
mužské kategorie. „Adam Kleveta ve
váze do 71 kilogramů jasně porazil
brněnského Plándora na body, celé
utkání byl mnohem lepší. A Ondřej
Procházka ve váze do 86 kilogramů
naopak zaslouženě podlehl Sedlářovi
z Lipníka nad Bečvou také na body,
80¾TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTW2TQUV÷LQXRTQD÷JNQKFTWJÆMQNQDQZGTUMÆ1DNCUVPÊ když svému soupeři vzdoroval a neUQWV÷åG
Foto: Marek Sonnevend dal nic zadarmo,“ zhodnotil Novotný.
FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Závod nebo přátelské setkání? Obojí, zní odpověď.
4yourPR, kde vzpěrači a vzpěračky ukazovali své dovednosti v trhu
a dřepu, se odehrávalo v přátelském duchu. Ale rovněž se nezapomnělo na výkony. Ty přítomných přitom nebyly vůbec špatné.
„Na druhých místech jsme měli osobáky a na třetím umístění. Zároveň
celkově osobáky trhla spousta lidí,“
usmívala se po závodě pořadatelka
Julie Švecová. Právě na osobní rekordy (anglicky personal records – pozn.
red.) odkazuje i název akce, která se
konala v Náměšti na Hané. Celkem
se jí zúčastnilo dvacet vzpěračů,
z toho jedenáct dětí.
Závody byly přístupné pro všechny
věkové kategorie. Na své si přitom
přišli i rodiče dětí. Ti se často ukázali
jako zdatní pomocníci pořadatelů.
„Nejdříve se předvedly děti, byly
nadšené, že zvládají osobní rekordy.

(QVQCTEJKX,iXGEQXÆ

A nezajímalo je, kolikáté končily.
Bylo to super, rodiče pomáhali, fotili
a fandili,“ poznamenala Julie Švecová.
Závody měly pro účastníky tu výhodu, že místo tří pokusů měli vzpěrači
a vzpěračky hned čtyři. Nezvykem ale
bylo i to, že drtivá většina dospělých
závodníků byla přespolních. „V ženách
jsem měla první místo já, druhé a třetí
holky z Holešova, které si střihly osobní rekord. V mužích si všechny poháry
odváželi hosté z Kopřivnice, Opavy
a Šumperka,“ vypočítala Švecová.
Na medailích nebo pohárech až tolik
nezáleželo. Hlavní bylo, že si přítomní akci užili. „Rozhodně přišlo více
dětí. Dospělých dorazilo méně, ale
i v tomto nevelkém počtu zůstali na
akci déle, pomohli nám s úklidem závodiště a pokecali, za což jsem moc
ráda. Tyto závody jsou hlavně o tom
přátelském setkání,“ připomněla
pořadatelka z klubu Vzpírání Haná.
(sob)
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PROSTĚJOV Mezi nadějné sportovce v individuálních sportech
se trvale řadí Kristýna Piňosová, která jezdí na windsurfingu.
Šestnáctiletá dívka z Prostějova
pravidelně startuje na evropských
šampionátech, v kapse už má taky
několik cenných kovů ze středoevropského poháru. A ani se začátkem školního roku – Kristýna
navštěvuje jedno z prostějovských
gymnázií – její cesty za úspěchy ve
světě windsurfingu neskončily.

PROSSTĚJO
OV Úspěšné září mají za sebou prostějovští judisté Sokola |I, z nichž tři se vypravili sbírat
body do Hranic na Moravě. A uspěli.
„V kvalitně obsazeném turnaji z celého Olomouckého
kraje Michal Pavlas vybojoval ve své váze bezkonkurenčně první místo, Laura Padrnosová se rvala jako lvice
a ve své váze obsadila druhé místo a Pavla Bohanosová
ve své váze urvala třetí místo,“ sdělil k výsledkům judistů
Sokola I Prostějov trenér Zdeněk Gottwald.
Ještě předtím se konal Český pohár v Brně, kde v sobotu
startovali dorostenci a muži. „Z dorostenců se pral nejlépe
Martin Pazdera, který v opravách porazil jednoho soupeře,
Pavel Burget a Natálie Melichová zaváhali v prvním zápase
a soutěž pro ně skončila. V mužích pak Matyáš Roubík měl
perfektní rozjezd, kdy porazil zkušenějšího soupeře, ale dál
nestačil na polského reprezentanta,“ řekl Gottwald s tím, že
Jan Brtník ze zdravotních důvodů nemohl nastoupit. O den
později byli na řadě starší žáci. „Předvedli parádní výkon
v tak nejisté době pro judo. David Zachar a Ondřej Vašut se
prali skvěle, ale nestačili na své soupeře hned v prvním kole,
i Amélie Orlíková, která bojuje se svou trémou, nestačila na
svou soupeřku v prvním kole, a tak skončili pro všechny závody. Barbora Vítková a Agháta Orlíková pro zranění před
závody nemohly nastoupit vůbec,“ uvedl k výkonům a výsledkům trenér Prostějovanů. I přes několik neúspěchů a to,

hokej
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PROSTĚJOV Další týden soutěží mládežnického hokeje je za námi. Všechny kategorie SK Prostějov 1913 v něm měly opravdu nabitý program. Jen od juniorů po mladší žáky se odehrálo celkem
9 ligových utkáních. Jak si vedli a co je v dalším týdnu čeká? To se
dočtete níže.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Prostějovští junioři měli na programu
jediný zápasy Regionální ligy juniorů. V sobotu zavítali na led Orlů ze
Znojma, odkud si odváželi vysokou
výhru 11:3. Hráči dorostu odehráli

v týdnu dva ligové zápasy. V úterý 28.
září, v den státního svátku, se doma
střetli s Uherským Brodem a slavili
výhru 5:4 po samostatných nájezdech.
V neděli se čekal zápas na venkovním
ledu. S HC Brumov-Bylnice nakonec
padli 2:4. Starší žáci, stejně jako jejich
starší kolegové, naskočili v uplynulém
týdnu do dvou utkání, hráli dokonce
ve stejný den. 28. října přivítali na domácím ledě rivala z Přerova, se kterým
padli 4:8. Druhý zápas sehráli v neděli

Regionální liga juniorù 2021/2022 – 2. øíjna
Orli Znojmo – Prostìjov 1913
3:11 (3:6, 0:3, 0:2)
5R]KRGÿt Skopal – Gabriel, Paul. 9\ORXÿHQt 4:4. 9\XæLWt 0:0. 9RVODEHQt0:0. 'LYiFL 59.
6HVWDYD =QRMPD 9ČUQê 'RNRXSLO  ± 0DUHN %|KP 6PROND 1HFNDĜ 9HOLþND +XGHþHN
.RUþLiQ3R]GČQD.RQHþQê0DFKDOD1HþDVD6NDOND
7UHQpU.RQHþQê
6HVWDYD3URVWčMRYD+RĜHMãt 'XEVNê ±ýHUQê=DWORXNDO0DVDUH0XGUiN0DãHN+DDV
/DPEHUW7iERU7DUãLQVNê3tFKDO3HWUD6ODEê
7UHQpU-DQHþHN

V pátek 8. října mají na programu
utkání na ledě SK Horácká Slavia
Třebíč a v neděli 10. října nastoupí proti HK Kroměříž. I dorost SK
Prostějov 1913 pod taktovkou hlavního trenéra Martina Půčka sehraje
v následujících dnech dvě ligová
utkání. Oproti juniorům ale budou
hrát doma. V sobotu 9. října proti
HC Černí vlci, a poté v neděli s HK
Kroměříž. Nižší kategorie čeká
pouze jeden zápas v následujících
dnech. Starší žáci mají na programu
3URJUDP
3URJUDPPOiGHçHQDGDOåtGQ\
v neděli 10. října domácí střetnutí
s Hokej Klub Krnov. Mladší žáci
„A“ a mladší žáci „B“ proti sobě naProstějovské juniory čekají v násle- stoupí v neděli od 13:30 a poměří
dujícím týdnu dva venkovní zápasy. svoje síly.

3. října s dalším krajským soupeřem
HK MD Šumperk. Tento zápas jim
také nevyšel, odjížděli s prohrou 1:7.
Mladší žáci A měli stejné soupeře jako
starší žáci, ale na rozdíl od nich slavili
dvě výhry. Utkání v úterý doma s Přerovem skončilo vysokým vítězstvím
17:4. V neděli ze Šumperka odjížděli
se stavem 15:2. Mladší žáci B odehráli
pouze jeden zápas, a to v sobotu 2. října na domácím ledě. S HC Černí vlci
se jim ale nedařilo a prohráli 2:10.

6HVWDYDãXPSHUND=DYRUDO -XUHþND ±*LOGDLQRYi3HMFKD9\PHWiOHN6ORYiþHN.XSþtN
9HVHOê1RYiN93DUROHN-L3RVStãLO1RYiN03HWUåHOND3DUROHN-DD.DGLGOR7UHQpU
ýHUQRKRXV
6HVWDYD 3URVWčMRYD 5\FKOê âWRXUDþ  ± 3DOiQHN 9UED 3tWU +UDþRYi7HVDĜ )LDOD )U PO
âSLþiN0DUHN5DLV9LWiVHN+R]PDQ.OtPD.XWPRQ6WU\N7UHQpU6PHMNDO

/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
2021/2022 – 22. záøí
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ s=8%53ÔHURY
17:4 (4:, 7:1, 6:1)
Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 28. záøí
5R]KRGÿt%H]GČN3ĜHFHFKWČO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 53.
6.3URVWÈMRYs+&63$57$.8KHUVNÙ%URG
6HVWDYD 3URVWčMRYD 0DUHN ± )ORUêNRYi .RYiĜ 0RXND 3URFKi]ND .XþHUD 0DWRXãHN
5:4 SN (0:1, 2:1, 2:2 – 1:0)
)UHOLFK'DQNR6HOLQJHU%URVVD9RUiþ
7UHQpU6PHMNDO
5R]KRGþt%H]GČN±3ĜHFHFKWČO.XåtOHN9\ORXþHQt9\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL 6HVWDYD3ĝHURYD%DUWRQČN *DMGXãHN ±3DOþtN9HOFO+ODYDþNDâLQGOHU2KDUHN'UDELQD

6WiUHN.DOiEýHUQRãHN3HOXKD3ĜLNU\O9ODFK0R]U0DQDD+RUiN
6HVWDYD3URVWčMRYDýHUQê .URXSD ±7VXEHUDěHSD-DQNĤ6YRERGD0'RVWiOýHUPiN
7UHQpUýHUQRKRXV
6YRERGD73RVStãLO+UDþRYiäiN7RPiQHN1HPHUiG+R]PDQ0RMåtãHN1ČPHF3LSSDOD
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
.XEtN
7UHQpU3ĤþHN
2021/2022 – 22. záøí
6HVWDYD 8KHUVNpKR %URGX 3RSHOND ± 0RãWHN *RQ]DOHV âNXEDO 0DUWLQHF +RUHQVNê
0'hXPSHUNs6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ 
.RQHþQêâREiĖ0Ui]HN3HãiN'ODEDMDâtQ6UQHF'LYLã'RVWDOtN
7UHQpU.ĤGHOD
2:15 (0:3, 2:5, 0:7)
5R]KRGÿt.XåtOHND'XEVNê9\ORXÿHQt9\XæLWt0:0. 9RVODEHQt0:0. 'LYiFL
Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 3. øíjna
6HVWDYD ãXPSHUND 3HWUXĖ .ROE  ± 0LQiĜ 0ČUND 2OHMQtN +ROXE -HOtQHN .LQGO 6HLGO
+&%UXPRY%\OQLFHs6.3URVWÈMRY
/DQGVIHOG0XVHOtN8Q]HLWLJ0DWRFKDâYiFKD.UXPS6HNiþ%DELã*UXLVD0iQHN7UHQpU
4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
%DĜLFD
5R]KRGÿt3ROiþHN±âLPHN7RPHþH9\ORXÿHQt9\XæLWt 0:0. 9RVODEHQt0:0. 'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD 0DUHN ± )ORUêNRYi .RYiĜ .XPVWiW 0RXND +ROXE .XþHUD )UHOLFK

'DQNR6HOLQJHUD%URVV7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD %UXPRY%\OQLFH âLPãiOHN .RZDOF]\N  ± 3DYOtN 5RþiN .ROtQHN$ULN /XNDãWtN
3LJXOHYVN\L0DQD1HYUOND+ROED96WUXKDĜ)RMWtN9DQČND+ROED07UHQpU3DåLWND
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
6HVWDYD 3URVWčMRYD .URXSD ýHUQê  ± ěHSD 6YRERGD 0 'RVWiO ýHUPiN 3RVStãLO
2021/2022 – 28. záøí
1HPHUiG+UDþRYiäiN7RPiQHN6OtYD+R]PDQ0RMåtãHN.DVDO0DUWLĖiN3LSSDOD.XEtN
0'hXPSHUNs6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL%
7UHQpU3ĤþHN
6:10 (2:4, 3:2, 1:4)
5R]KRGÿt7DNiþ'XEVNê9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½
6HVWDYD ãXPSHUND 3HWUXĖ ± 0LQiĜ %R[DQ .ROE -HOtQHN .LQGO 9\GUåHO 0 /DQGVIHOG
2021/2022 – 28. záøí
8Q]HLWLJ0iFKD9\GUåHO7%DELã*UXVD0iQHN
7UHQpU%DĜLFD
6.3URVWÈMRY VWDUvÉz½FL s+&=8%53ÔHURY
6HVWDYD3URVWčMRYD5RELQ +R]PDQ ±.RQþLFNê0XGUOD3UiãLO.DGOþtN.XFLiQ.XWPRQ
4:8 (0:3, 1:2, 3:3)
/XNiãâRXVWDO*U\JiUHN0XVLO3RVStãLO6WXåND$OH[DD7iERURYi
7UHQpU3ĤþHN
5R]KRGÿt 3ĜHFHFKWČO ± %H]GČN .XåtOHN 9\ORXÿHQt  9\XæLWt  9 RVODEHQt 0:0.
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
'LYiFL
2021/2022 – 2. øíjna
6HVWDYD3URVWčMRYD5\FKOê âWRXUDþ ±9UED3tWU7HVDĜ)LDOD.XPVWiWâSLþiN0DUHN5DLV
9LWiVHN+R]PDQ.XWPRQ6WU\N7UHQpU6PHMNDO
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% s¤HUQÉYOFL
6HVWDYD 3ĝHURYD âĢDVWQê 7UQND  ± 1ČPHF 'UDEiOHN 1ČPHF )LOtSHN =HOLQND 0HWHOND
2:10 (1:4, 1:3, 0:3)
'RVWiO.ROiĜ)LDOD9\URXEDO.RYiþäDURVNê.RþDUDD.RVWLKD7UHQpUýHUQRKRXV
5R]KRGÿt.URXSD3ĜHFHFKWČO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt0:0. 'LYiFL54.
6HVWDYD3URVWčMRYD +R]PDQ±.RQþLFNê0XGUOD3UiãLO.DGOþtN.XFLiQ/XNiã.XWPRQ
/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½
âRXVWDO*U\JiUHN0XVLO3RVStãLO6WXåND$OH[D7iERURYiD.ULãWRItN
2021/2022 – 3. øíjna
7UHQpU3ĤþHN
0'hXPSHUNs6.3URVWÈMRY VWDUvÉz½FL 
6HVWDYDþHUQëFKYONĥ9DãHN .DORXV ±.ĜHQHN&DEiN9ON3DYOiW'RELiã.ROiþHN
7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
)U\GUêQ)DOGêQ$GDPRYi9DQGXFK+ROê.UHMþt6XãHĖ'HYHUDD3ROiãHN
5R]KRGþt.XåtOHN±'XEVNêâSLURFK9\ORXþHQt9\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL
7UHQpU9DOHQWtN

·VGTPÊ\¾RCURTQUV÷LQXUMÆJQFQTQUVW(QVQ (CEGDQQM 5- 2TQUV÷LQX 

NÁBOR

.G\Q½ERUSUREÉK½
Nábor malých hokejistů probíhá celou sezónu.

1DNRKRVHPRKRX]½MHPFLREU½WLW
Hlavním trenérem přípravky v sezóně 2021/2022 je Patrik Liška, kterého můžete
kontaktovat na tel. 723522793 a případně si rovnou domluvit účast na prvním tréninku. Své dotazy můžete směřovat i písemně na e-mail hokej@skprostejov1913.
cz nebo Patrik.liska97@seznam.cz .
1½ERUMHSURFKODSFHLGÉYN\
Základy bruslení nejsou podmínkou, trenéři se rádi postarají i o naprosté začátečníky.
7UÅQLQN\SÔÉSUDYN\ WHG\QRY½ÄNÕDQHMPHQvÉFKGÈWÉ
Trénink přípravky se obvykle koná v sobotu a v neděli v ranních hodinách, aby dětem
a rodičům nenarušoval další víkendový program. .
=DSÕMÄHQÉYÙVWURMH='$50$
Nováčkům ZDARMA zapůjčíme hokejovou výstroj a poradíme s dalším potřebným vybavením malého hokejisty. Hráči přípravky se před tréninkem převlékají
v šatnách zimního stadionu. Naši trenéři rodičům začátečníků rádi poradí, jak při
oblékání výstroje postupovat :)
Kontakt pro zapůjčení a vracení výstroje: Martina Marková, hokej@skprostejov1913.cz, 608244644
Celá první sezóna ZDARMA
Tréninky na ledě i na suchu jsou pro nováčky ZDARMA celou první sezónu.
3URÄSÔLMÉWNQ½P
Jsme moderním klubem, který vedou bývalí úspěšní hokejisté a prostějovští odchovanci – Marek Černošek, Pavel Kumstát. Fungování klubu je transparentní,
klademe důraz na kvalitní komunikaci vedení klubu s rodiči a veřejností. Tréninky
vedou zkušení trenéři s licencí ČSLH.
Náš klub podporují i takoví hráči jako jsou:
Lukáš Krajíček - Prostějov, Florida, Philadelphia, Vancouver, Tampa Bay, reprezentant
ČR
Petr Kumstát Znojmo, Karlovy Vary, Sparta Praha, reprezentant ČR
Martin Richter - Prostějov, Sparta Praha, CSKA Moskva, reprezentant ČR a mistr
světa.
Radek Procházka - Prostějov, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň, Vítkovice, Kometa
Brno, reprezentant ČR
Antonín Honejsek - Prostějov, Zlín, Espoo Blues, Kometa Brno, Hradec Králové,
reprezentant ČR
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE

„1LFWDNRYpKRVHPLMHåWěQHVWDOR“
3HWU.UHMĀtSURPOXYLOR GěVLYpP]UDQěQt
PROSTĚJOV Velice těžké chvíle na ledě má za sebou obránce Petr Krejčí. Minulý týden byl
během utkání s Benátkami nad Jizerou zasažený z blízka pukem. A prostějovský rodák skončil
v bezvědomí na ledě. Z incidentu se pak stala také menší rozbuška, na stadionu totiž nebyla
přichystaná sanitka. Lékaře tak pořadatelé museli shánět v hledišti. Naštěstí se Petr Krejčí brzy
z nemocnice dostal. A jak se ukázalo, jeho absence u týmu nebude dlouhá.

v rámci exkluzivního
vního
o
interview
pro Večerník
se ptal

Michal SOBECKÝ
yy Jak jste viděl situaci před zásahem puku? Co si pamatujete z následného dění?
„Domácí útočník nabral rychlost
a snažil se zakončit, protože jel do po-

stavené obrany. Následně si pamatuji
až převoz do nemocnice.“
yy Bylo to zatím vaše nejvážnější zranění?
„Ano, takové jsem ještě nezažil.“
yy Jaká byla konečná diagnóza?
„Momentálně ještě probíhají další zákroky v olomoucké fakultní nemocnici,
jinak ale osm stehů ve rtu, dva rozdrcené zuby, dva zlomené, vytržený, čtyři
stehy v dásni, zadrátovaný spodek zubů.
V pondělí ráno přijdou další potřebné

zákroky. Doporučená doba odpočinku
ještě není přesná, ale měla by se pohybovat okolo deseti až patnácti dnů, následně
zbytek sezóny dohraju s mřížkou.“
yy Přesuňme se k optimističtějším věcem. Sbíral jste zatím hodně asistencí. Jak jste tedy spokojený se svým vstupem do sezóny?
„Já se hodnotím spíš podle výkonnosti, s ofenzivní hrou jsem celkem spokojený, defenzivní je horší, tam je na čem
stále pracovat, jako na mezihře, důleži-

Y%%HQiWNiFK
HQiWNiFK
té je, že jako tým se chceme zlepšovat
a skáčou nám body do tabulky.“
yy Podařilo se po té spoustě odchodů dát dohromady kolektiv?
Funguje kabina?
„Kabina funguje skvěle. Máme letos
opravdu široký kádr, každý se chce
zlepšovat, ale zároveň jeden druhému
pomáhá, máme i dobré lídry, kteří zasáhnou a zvýší hlas, když je potřeba,
nebo naopak nás mladší podpoří, to je
velice důležité.“

1DT¾PEG2GVT-TGLéÊO¾\CUGDQWMTWwPÆOQOGPV[DT\[D[
CNGO÷NDÚV\R÷VPCNGF÷
(QVQ CTEJKX 8GéGTPÊMW
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Orli pookřáli a ukázali své možnosti

PROSTĚJOV O kolektivní basketbal s důrazem na rychlý přechod do útoku se chce
v prvoligovém ročníku
snažit mladý tým BCM
Orli Prostějov. Po nepřesvědčivém vstupu
do soutěže hráči proti jihlavjim nedaly žádnou šanci, smetly je 3:0 dvoubodovým ziskem.
ské Vysočině naznačili, jak by to
(11, 16, 23) a 3:0 (18, 17, 19). Opravdu Další mače jsou na programu až 16.
mělo vypadat. Výsledkem bylo
vyrovnaná až do konce byla jediná ze šesti října, kdy ópéčko přivítá v Letní hale
sad, domácí družstvo kralovalo.
u velodromu Českou Třebovou a re- přesvědčivé vítězství.

ÙWÙPVH
3UYROLJRY KOÙ
F
VQDzÉRUU\ HWEDO
DVN
PRGHUQÉE
DP

SŐLYH]ORÅEpÿNR´9.] .URPĚŐtæH"
PROSTĚJOV Více než rok a půl trvalo, než se druholigové volejbalistky TJ
OP Prostějov i VK Prostějov B dočkaly dalších soutěžních zápasů. Nucenou
covid pauzu ukončilo v sobotu 2. října
zahajovací dvoukolo nového ročníku
třetí nejvyšší české soutěže 2021/22.
Ženy OP na úvod nezískaly ani set. „Cítím, že tentokrát jsme na tom dobře
a nemuseli bychom hrát jen o záchranu,“
říkal před startem sezóny trenér Hanaček
Ladislav Sypko. Jeho tým však premiéru
absolvoval na hřišti Šlapanic, možná největších favoritek skupiny C. A soupeřky

Juniorky vékáčka nastupující ve 2. lize
dospělých pod hlavičkou ženského klubového béčka dopadly na palubovce Kroměříže o poznání lépe. Vstupní duel sice
patřil protivnicím poměrem 3:1 (19, 20,
-16, 15), ale dramatickou a velmi vyrovnanou odvetu už pro sebe urval hostující
tým výsledkem 2:3 (-15, 21, -13, 21, -13).
Soutěžní debut kouče Zdeňka Sklenáře
na prostějovské štaci tudíž dopadl alespoň

zerva VK hostí v Národním sportovEXKLUZIVNÍ
ním centru PV celek Juliánova. Na
obou nedalekých místech se začíná
shodně od 10.00 a 14.00 hodin.
2. liga žen ČR, skupina C 2021/22 –
průběžné pořadí po 2. kole: 1. Šlapanice 6, 2. Česká Třebová 6, 3. Šelmy Brno B
4, 4. Kroměříž 4, 5. VK Prostějov B 2, 6. „Je to všechno o přístupu. Především
Svitavy 2, 7. Juliánov 0, 8. OP Prostějov 0. v Pardubicích to nemělo s naší před(son) stavou o herním pojetí nic společného.
Hlavně první poločas byl hrozný. Až
pak si hráči dali říct. Na druhou půlku
z Pardubic jsme dokázali navázat i v dalších utkáních. Pochopitelně jsem viděl
nedostatky, nasazení ale bylo v pořádku,“
všiml si herního posunu trenér BCM
Orli Prostějov Michal Pešta.

zpravodajství

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

„A“- juniorky s kadetkami v přípravě,
starší žákyně už zahájily Český pohár
PROSTĚJOV Poslední dva přípravné turnaje před ostrým startem nové
sezóny absolvovaly mládežnické volejbalistky VK Prostějov dvou nejstarších
věkových kategorií U19 a U17. Na obou
akcích si vedly se střídavou úspěšností.
Každoroční tradicí jsou testovací turnaje
Sportovních center mládeže, jež tentokrát
proběhly v Brandýse nad Labem. Juniorky
vékáčka v základní skupině podlehly Olympu Praha 0:2, Liberci 0:2 a Přerovu 1:2, čímž
šly do play-off až z posledního místa. V bojích o 5. až 8. příčku však porazily Plzeň 2:0,
načež prohrály duel o 5. pozici s Přerovem
1:3 a obsadily konečný šestý post.
Prostějovské kadetky dosáhly v základní
části následujících výsledků: Liberec 0:2,
Olymp Praha 1:2, Plzeň 2:0, České Budějovice 1:2, Šternberk 2:1. Tím si zajistily postup do střetnutí o bronz, ve kterém nestačily na Plzeň 1:3 a obsadily v celkovém pořadí
čtvrté místo.
O dalším víkendu následoval jiný tradiční
turnaj – už 27. ročník klání O křišťálovou
vázu 2021 v Ostravě. Všechny zúčastněné týmy hrály v jedné společné věkové
kategorii, kde logicky dopadly lépe starší
a zkušenější juniorky VK. Nejprve si v základní grupě jednoznačně poradily s juniorkami Komety Praha i kadetkami Opavy
3:0, poté se jim dařilo také v osmifinále
vyřazovací fáze skolením polské Pszczyny
2:0. Až ve čtvrtfinále neuspěly proti juniorkám Kralup 0:2, ovšem chuť si spravily
v bojích o 5. až 8. pozici zdoláním kadetek
Kralup 2:0 i juniorek Frýdku-Místku 2:1.

2UOLPDMÉSUYQÉYÙKUXMHMLFKVQDzHQÉRGQHVOD9\VRÄLQD
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Tudíž získaly v konečném hodnocení pátou příčku.
Kadetky Prostějova prohrály ve skupině
s juniorkami Lanškrouna i kadetkami Ostravy 0:3, proto šly „jen“ do bitev o 17. až 22.
post. Tam se jim vedlo následovně: Opava
juniorky 0:2, Frenštát juniorky 1:1, VAM
Olomouc kadetky 2:0, Kroměříž juniorky
2:0, Opava kadetky 2:0. Tedy nakonec 18.
v pořadí Křišťálové vázy.
„Na obou turnajích jsme s holkama hodně zkoušeli a výsledky pro nás nebyly na
prvním místě. Šlo o co nejlepší přípravu na
extraligové soutěže, z tohoto pohledu hodnotím předvedené výkony jako průměrné.
Do začátku sezóny musíme ještě zapracovat
na souhře i vyladění formy,“ uvedl šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák.

sebou starší žákyně VK Prostějov. Odehrály kvalifikační část Českého poháru,
a to v základní skupině H na palubovce
SŠK Bílovec. Dařilo se jim tam převážně
dobře, neboť hned čtyřikrát zvítězily 2:0
a jednou podlehly 1:2, pouze dvakrát
prohrály 0:2. Přesto v dost vyrovnaném
pořadí horní poloviny tabulky braly „až“
čtvrté místo, což je pro úvodní kolo ČP
Východ zařadilo do druhé výkonnostní
osmičky.
Kvalifikace ČP starších žákyň 2021/22,
skupina H (Bílovec) – výsledky VK Prostějov: Liberec 2:0 (11, 14), Opava 0:2 (-20,
-12), Přerov 2:0 (11, 14), Frýdek-Místek 1:2
(22, -18, -5), Uherské Hradiště 2:0 (8, 10),
Vyškov 2:0 kontumačně, KP Brno 0:2 (-11,
-21). Pořadí: 1. KP Brno 20, 2. Frýdek-Místek 17, 3. Opava 15, 4. VK Prostějov 13, 5.
l½N\QÈÄWYUWÅY %ÉORYFL
Přerov 7, 6. Uherské Hradiště 6, 7. Liberec 6,
Soutěžní premiéru již dokonce mají za 8. Vyškov 0.
(son)

0øVWVN¿GHUE\Y NUDMVNÇPSĆHERUX
Mladší žákyně VK ovládly kvalifikaci přeboru
PROSTĚJOV Uplynulý víkend přinesl
v Prostějově dohromady čtyři derby zápasy mládežnických volejbalistek mezi
dvěma místními kluby. Byť „pouze“
v rámci krajských přeborů U19 a U17.

Marek SONNEVEND
V KP juniorek nabídl program nového ročníku hned na úvod prestižní dvojutkání TJ
OP Prostějov – VK Prostějov B s výsledky
0:3 (-23, -20, -15) a 3:1 (-20, 19, 22, 14),
tudíž si oba celky rozdělily po prvních třech
získaných bodech.
Průběžné pořadí krajského přeboru
juniorek 2021/22 po 2. kole: 1. VAM
Olomouc 6, 2. VK Prostějov B 3, 3. OP
Prostějov 3, 4. Šumperk a Přerov B 0 (ještě
nehrály), 6. Kojetín 0.
KP kadetek pokračoval již druhým dvoukolem, v němž dopadla derby duely VK
Prostějov B – TJ OP Prostějov 1:3 (-22, 24,
-11, -20) a 2:3 (-23, 21, -22, 22, -4). Tedy ve
prospěch hostujících děvčat, která si díky
dvěma vítězstvím polepšila v tabulce.
Průběžné pořadí krajského přeboru
kadetek 2021/22 po 4. kole: 1. Žichlínek
12, 2. Uničov 12, 3. VAM Olomouc B 9, 4.
Kojetín 8, 5. BS Olomouc 6, 6. Šumperk 6,
7. OP Prostějov 5, 8. VK Prostějov B 1, 9.
Přerov B 0, 10. Mohelnice 0.
Do krajského přeboru mladších žákyň
2021/22 odstartovaly nadějné volejbalistky

Mladíci, často v juniorském věku, se ve svém třetím vystoupení dopustili rovných dvaceti ztrát, což
je hodně vysoké číslo. Dokázali to napravit nadprůměrnými dvaadvaceti asistencemi a devatenácti zisky. To svědčí o vysokém nasazení a tlaku na míč a také na
hodně kolektivní hře celé sestavy.
„Někdy je to docela divoké, mým úkolem je hru někdy usměrnit. Už asi nebudu nejrychlejší, ale tímto způsobem
můžu týmu pomoci a podílet se na tom,
že se kluci herně posunou,“ poznamenal
Petr Dokoupil, nejzkušenější hráč BCM
Orli Prostějov. V sestavě nastoupil poprvé a byl nejlepším střelcem zápasu.
„Jeho přítomnost celé sestavě pomohla.
Hráči byli klidnější. Jsem rád, že mohl
nastoupit i Lukáš Sychra. I díky tomu
jsme byli poprvé lepší na doskoku. Teď
potřebujeme výhru potvrdit,“ dodal
Pešta.
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VK Prostějov U13 výborně. V domácím
prostředí haly Národního sportovního centra PV suverénně opanovaly všechna tři svá
střetnutí kvalifikace této soutěže, když smetly VAM Olomouc 2:0 (20, 10), Uničov 2:0
(10, 2) i Moravskou Třebovou 2:0 (10, 12).
„Holky hrály velice dobře, byly to od nich
pěkné výkony. Pro první kolo KP své věkové kategorie si třemi výhrami zajistily účast
v elitní trojici,“ chválil šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.

PROSTĚJOV Na první vítězství dosáhli
ve východní skupině 1. ligy basketbalisté BCM Orli Prostějov v utkání proti
jihlavské Vysočině. Domácí se radovali
po výsledku 84:49, když klíčový náskok
získali už v průběhu prvního poločasu,
který vyhráli jednoznačně o čtyřiadvacet
bodů.

Ladislav VALNÝ
Talentovaná sestava plná mladíků měla poprvé v sezóně výhodu domácího prostředí
a na výkonu to bylo vidět od úvodního
rozskoku. Vyrovnané skóre vydrželo pouze
do 4. minuty (5:5), pak už Orli dominovali.
Bez větších problémů navyšovali průběžné
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„Vítězství pochopitelně těší, máme z něj radost, i když v naší hře byly chyby. Ty chceme postupně odstranit. Ale do zápasu jsme dali hodně energie a přesně tak se chceme prezentovat.
Máme tým na moderní a rychlý basketbal, který bude bavit nás i diváky. Oproti předchozím
zápasům to bylo lepší. Navíc jsme si půjčili míč, což je také náš cíl. Nechceme hrát sobecký
basketbal, tentokrát se to povedlo. Pomohla nám i chuť do hry, kterou přinesl Petr Dokoupil.“
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ.2/2
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tik tohoto úspěšného tuzemského nároďáku Zdeněk Sklenář, který je současně novým koučem prostějovských volejbalových
juniorek.

„Zdena je odborník, jehož trenérský přínos pro naše družstvo U19 bude určitě
velmi pozitivní po všech stránkách,“ nepochybuje Novák hned směrem ke kvalifikaci extraligy juniorek ČR 2021/22,
kterou mančaft VK absolvuje ve skupině
A na půdě brněnského Králova Pole. Postupně narazí na domácí KP Brno (pátek
-XQLRUN\XzFHSXMH6NOHQ½Ô
8. října, 18.00 hodin), na Chodov (sobota
Brzy po čtvrtfinálovém vypadnutí reprezen- 9. října, 9.30 hodin), na Střešovice (nedě- PROSTĚJOV Poslední soutěžní
tačního týmu České republiky z mistrovství le 10. října, 9.00 hodin) a na Plzeň (neděle utkání odehrál Lukáš Sychra (na
Evropy mužů 2021 dorazil na Hanou statis- 10. října, 12.00 hodin).
(son) snímku) 5. dubna, na další start
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při přechodu na útočnou polovinu. Slušně
zaplněné tribuny bavily pestré kombinace
hráčů, jejich velká část prošla klubovými
mládežnickými výběry. Jihlavský protivník
se sice snažil výsledek alespoň korigovat, ani
to se mu nepovedlo. Před poslední čtvrtinou
už Orli vedli 66:38.
Start do koncovky domácí podcenili a přes
tři minuty nedali ani bod. Pak ovšem opět
chytili střeleckou slinu. Na body nakonec
dosáhlo hned jedenáct hráčů. Ve 35. minutě
vedl celek Prostějova o třicet bodů (72:42)
a v konečném účtování porazil jihlavskou
Vysočinu rozdílem třídy.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
3UYROLJRYÅKDQ½FNÅGHUE\
Prostějov (lv) – V rámci 4. kola prvoligové
skupiny Východ se hráči BCM Orli Prostějov představí na půdě svého nejbližšího
soupeře. V derby otestují tento pátek 8. října
od 19.00 hodin formu celku Basketbal Olomouc. Půjde o zajímavé měření sil, protože
v obou sestavách jsou hráči, kteří spolu trénují a hrají také nejvyšší soutěž za BK Redstone
Olomoucko. Na straně Orlů půjde o Erika
Klepače, Adama Klepače, Jakuba Rytíře
a Pavla Dohnala, jejich dočasnými soupeři
budou Dominikové Štěpán a Žák.

c¤HN½QÉQDSUYQÉ]½SDVXzQHvORY\GUzHWp
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si kvůli zdravotním problémům
počkal téměř půl roku. Teď je jeho
čekání u konce. Dvoumetrový basketbalista nastoupil za Prostějov
v zápase proti Vysočině a týmu k vítězství pomohl šesti body a čtyřmi
doskoky. „Nebylo to nejlepší, ale to
se spraví. Hlavně že už můžu hrát,“
říkal po zápase.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
8QNGLDCNQXÆONCFwÊå¾M[P÷8-2TQUV÷LQXFQOKPQXCN[MXCNKHKMCEKMTCLUMÆJQRąGDQTW7
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(QVQ #NGw 0QX¾M

vedení a Vysočina nedokázala nápor zastavit
ani oddechovým časem. Na 21:8 po první
čtvrtině upravil závěrečnou střelou za tři
body Erik Klepač.
Druhou část utkání otevřel zkušený Dokoupil, který za Prostějov nastoupil poprvé
a dodal týmu klid. Odstartoval další domácí
ofenzivu. Tu nezastavil ani velký počet faulů.
Do poločasu měli hosté pouze pět osobních
chyb proti patnácti faulům Hanáků. Rozdíl
ve skóre konstantně narůstal a po Salajově
koši s faulem to bylo poprvé o dvacet –
42:20. Do pauzy Orli své vedení ještě o další
dva body natáhli.
Basketbalisté Prostějova nehráli bez chyb,
na hostující výběr ale platila jejich rychlost

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

yy Návrat na palubovku se povedl. Jaké
jste měl pocity po prvním utkání?
„Skvělé. Na tento okamžik jsem se hodně těšil. Nemohl jsem se dočkat, protože ta pauza
byla hodně dlouhá. Je to super pocit. Vlastně bych ještě ani neměl hrát, ale prostě jsem
musel. Už se to nedalo vydržet.“
yy Co váš potěšilo kromě vítězství?
„Jednoznačně diváci. Přišlo jich docela hodně a doufám, že se jim náš výkon líbil. Všichni si přejeme, abychom především doma vyhrávali a udělali fanouškům radost, protože
proti Vysočině byli skvělí.“
yy K úspěchu pomohl týmový výkon.
Proč vázla týmová souhra v předchozích
zápasech?
„Jedním z důvodů byla určitě i absence Petra
Dokoupila. Teď už byl s námi a hru uklidnil.
Hráli jsme kolektivně a myslím si, že to bavi-

(QVQ CTEJKX 8GéGTPÊMW
lo všechny. Hráče, trenéry i diváky. Sešlo se
to parádně.“
yy Bylo vítězství s Vysočinou z kategorie
povinných?
„Dá se to tak říct. Teď na to musíme navázat
a dostat se na vítěznou vlnu.“
yy Na palubovce jste strávil přes dvacet
minut. Jak hodnotíte vlastní výkon?
„Optimální to nebylo, což jsem však ani
nečekal. Zápasová praxe prostě chybí. To se
nahradit nedá. Navíc ještě potřebuji dohnat
kondici. Jsem připravený udělat maximum,
aby to netrvalo dlouho.“

míčové sporty
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PROSTĚJOV Pěkný ofenzivní zápas gradující v drama jako řemen
do poslední možné chvíle. To byl maximálně vyrovnaný souboj
3. dějství jihomoravské skupiny 2. ligy mužů 2021/2022 mezi házenkáři TJ Sokol II Prostějov a SK Kuřim, jenž po mnoha peripetiích
dopadl zaslouženou plichtou 33:33 (17:17).
Nezvykle v takřka kompletní sestavě
vyrukovali Hanáci na silného a dosud
bodově stoprocentního soupeře. Kvalitní složení domácích se od začátku
projevovalo vysokou ofenzivní produktivitou, na druhou stranu s bráněním to
tak slavné zdaleka nebylo.
Proto se během prvního poločasu
rozhořela gólová přestřelka, v níž se
skóre často přelévalo ve prospěch
jednoho i druhého týmu. V úvodu
vedli spíš hosté (2:3, 4:5), následně

klikni na

www.vecernikpv.cz

pro Večerník

Marek
SONNEVEND

ztrát je však o slibný náskok připravilo (12:13, 14:16), načež přestávka
stanovila nerozhodný stav 17:17.
Hned zkraje druhé půle Sokol tažený
Davidem Flajsarem, Jiřím Kosinou,
Pavlem Šestořádem, Janem Čelovským a Samuelem Duroněm odskočil na 20:17, navíc šel do dvouminutové početní výhody dvou mužů
v poli. Místo definitivního zlomu vývoje duelu se ale mančaft TJ spíš zasekl a Kuřimským se povedlo průběh

ný ostřílenou dvojicí Pavel Chýlek
a Jakub Kudla opakovaně dotahoval
nejtěsnější ztrátu, aby deset minut
před koncem sám udeřil obratem
z 26:25 na 26:28. Od té chvíle naopak museli neustále likvidovat mírné
manko Prostějované.
Rozhodoval až vypjatý závěr. Při
skóre 32:32 šel domácí Filip Mikulka sedmdesát sekund před koncem
/,*$08åĤ6.83,1$-0.2/2
do trháku, leč rozhodčí mu pískli
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+UXEê0LFND±
kroky. Hosté z protiútoku v čase
7-6RNRO,,3URVWčMRY²
-*UHSO+DFXUD'XURĖâ.LQWUýHORYVNê
59.21 dali na 32:33 a poté už vše
6..XĝLP
%HþLþND')ODMVDU-DQHþHN5ĤåLþND
vypadalo, že svou výhru o fous udrâHVWRĜiG0LNXOND-XUD.RVLQD
ží. Nicméně v posledním momentu
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Čelovský akrobaticky naskočil do
ýHUPiN6êV

střely a sudí nařídili sedmičku za
bránění protihráče v brankovišti.
%UDQNRYëVOHG 0:1, 2:1, 2:3, 4:3, 4:5, 7:5, 7:7, 10:7, 11:10, 12:13, 14:13, 14:16, 17:16,
Různí plejeři Sokola II předtím
20:17, 22:19, 22:22, 24:23, 26:25, 26:28, 29:29, 30:31, 32:33, 33:33.
čtyři exekuce zahodili, ale v kritické
situaci na sebe vzal zodpovědnost
5R]KRGÿt3DXOXOtND3DYOtþHN9\ORXÿHQt2:5. 6HGPLÿN\'LYiFL100
mladý D. Flajsar a po vypršení záměli vydařenou pasáž borci „dvoj- střetnutí zase vyrovnat - 22:22.
pasového času zachránil přesnou
ky“ (7:5, 10:7). Několik zbytečných V dalších fázích celek SK dirigova- ranou pod břevno remízu 33:33!
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Pozápasové hodnocení trenéra

33

+@EOîNIîEnÁKJMµÜF<(JNO@G>@Q%JG@nJQî
HOLEŠOV, PROSTĚJOV Hodně
blízko k dalšímu bodovému zisku
byli házenkáři TJ Sokol Kostelec
na Hané HK ve 3. kole 2. ligy mužů
JM 2021/22. Nedělní duel na půdě
Holešova drželi celou dobu velmi
vyrovnaný, na konci mohutně dotahovali nabranou ztrátu. Leč těsně nedotáhli – a tím pádem utrpěli
první porážku sezóny.
V úvodu hosté chvilku vedli (1:2
po trefách Marka Dostála), nicméně pak se aktivity chopili domácí
a ze stavu 3:3 utekli během osmi
minut na 10:5. Hanáci však zachovali chladnou hlavu, sázeli na
rychlý přechod do útoku. A protože dokázali zároveň zlepšit i obranu, manko postupně dotahovali
(10:8, 13:12). Často skórovali kapitán Jan Smékal s mladým Ondřejem Oščádalem, nedlouho před
přestávkou se Romanu Bílkovi povedlo vyrovnat na 15:15.
Hned zkraje druhého poločasu navíc střelecky disponovaný Smékal
poslal hákáčko dvakrát do vedení
(15:16, 17:18), vzápětí Ševčíkovi

svěřenci odskočili na 18:20. Leč bohužel to bylo naposledy, co měli nad
soupeřem navrch. Družstvo z pomezí Hané a Valašska následně otočilo
na 22:21, poté zvyšovalo svůj náskok
(26:23, 28:24). Při skóre 34:30 necelé tři minuty před koncem se zdálo
být rozhodnuto, ovšem borci Sokola
nic nevzdali. Smékal, Bílek a znovu
kapitán třemi brankami za sebou
dotáhli na 34:33 v čase 59.35, jenže
aspoň k remíze už logicky chyběl čas.
„Podali jsme určitě lepší výkon než
minule s Juliánovem, ale neproměňovali šance, které si kluci dokázali
vypracovat. Přesto se nám ztrátu nabranou během úvodní půlky podaři-

lo postupně smazat a po pauze jsme
šli sami nahoru. Vypadalo to, že jsme
rozjetí a z plus dva góly půjdeme
třeba na plus pět, herně jsme na to
rozhodně měli. Bohužel přišly další
zahozené příležitosti, k tomu technické chyby a ztráty pramenící asi
z nedůslednosti. Proto přišel obrat
Holešova, který si vybudoval takový
brankový odstup, jenž se nám v závěru povedlo úspěšným presinkem už
jen zkorigovat, ne dorovnat. Výsledku je přitom velká škoda, tohle utkání jsme jednoznačně měli vyhrát,“
litoval v rámci svého souhrnného
zhodnocení hlavní trenér Kosteleckých David Ševčík.
(son)
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5R]KRGÿt3ODQNDD7ĤPD9\ORXÿHQt 5:4. 6HGPLÿN\
'LYiFL100. NHMYtFEUDQHN+ROHäRYDPlšek 8,
-DURã9t]QHU

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFHNavrátil,
Mayer – V. Prášil 2, Kiš, Bílek 2,
3RSHOND  6PpNDO  'RVWiO 
3RGKUi]VNê/9DUKDOtN.QiSHN
-2ãþiGDO22ãþiGDO3DOLþND
7UHQpU+ROHäRYD'DYLGâHYþtN
7UHQpU.RVWHOFH0DUWLQ*UXOLFK

Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Minule doma jsme bod spíš ztratili, tentokrát jsme ho vzhledem k vývoji posledních minut spíš získali. Kuřim patří k silnějším mužstvům
soutěže, my jsme nastoupili v dost dobré sestavě a byla z toho myslím docela kvalitní házená. Většinu utkání jsme vedli, k vítězství však chybělo
jedno: soupeři odskočit do většího gólového náskoku. Ideální příležitost jsme k tomu měli na začátku druhého poločasu, kdy jsme vedli 20:17,
a navíc hráli dvě minuty dvojnásobnou přesilovku. Soupeř to ale zkušeně ubránil, jeho největší opory Chýlek s Kudlou během celého zápasu
dobře věděli, co a jak kdy zahrát. Naši kluci bojovali, místy se jim dařilo více a místy méně. Znovu hodně pomohli dva mladíci z prvoligového
dorostu Nového Veselí David Flajsar a Samuel Duroň, výborně vyšel návrat po dlouhé době Honzovi Čelovskému a své uhráli zkušení Jirka
Kosina s Pavlem Šestořádem. Škoda čtyř neproměněných sedmiček, naštěstí tu rozhodující David Flajsar na závěr dal. A za remízu musíme
být tentokrát rádi, každý bodík je pro nás cenný. Zvyšuje sebevědomí i motivaci do dalších střetnutí.“
+É=(1É

NROR-XOLiQRY²ÓMH]GX%UQD(10:20).
1HMYtFHERGĤ%HGĜLFK&OHMQ1DNLHOQê%XU
þtN±9LãND6\QHN.DFKOtN-DQNRYLþ 
9HONp0H]Lĝtÿt²,YDQÿLFH  1HMYtFH
ERGĤ9HþHĜD)6YRERGDäLYþLF96YRER
GD±0LVVEDFK.DOLã59HþHĜD6ODQê
2 +ROHäRY².RVWHOHFQD+DQp (15:15).
1HMYtFHERGĤ3OãHN-DURã9t]QHU%XþHN
±6PpNDO22ãþiGDO'RVWiO3RGKUi]VNê
 %RKXQLFH±7HOQLFH  1HMYtFHERGĤ
3ROFDU5\ãDYê7LPFR7HMNDO±9\NRXĜLO
6HGOiN/HQJiO 3URVWčMRY².XĝLP
 1HMYtFHERGĤ)ODMVDU.RVLQDýHORY
VNêâHVWRĜiG±&KêOHN.XGODýHUPiN
Sýs 5 2ORPRXF²0DORPčĝLFHÅ%´ (8:13).
1HMYtFHERGĤ.DãSDU3HWUWêO.QHEO+HMQê
±=HPDQ6WĜtå+XGHþHN.ROiĜ
3UĥEčæQiWDEXOND
%RKXQLFH
     
.XĜLP
     
,YDQþLFH
     
ÒMH]GX%UQD      
.RVWHOHFQ+      
9HONp0H]LĜtþt      
7.Olomouc
3 1 0 2 80:74 2
+ROHãRY
     
3URVWčMRY      
0DORPČĜLFHÄ%³     
7HOQLFH
     
-XOLiQRY
     
.DPSĝtäWč
 NROR QHGčOH  ĝtMQD  KRGLQ 0DOR
PČĜLFHÄ%³±7HOQLFH VRERWDĜtMQD 2OR
PRXF±-XOLiQRY VRERWDĜtMQD ,YDQþLFH
±%RKXQLFH VRERWDĜtMQD .RVWHOHFQD
+DQp²3URVWčMRY  ÒMH]GX%UQD±+ROH
ãRY  .XĜLP±9DODãVNp0H]LĜtþt

-DQÿHORYVNìÅ9~WRNXVHPLGDőLOR´

PROSTĚJOV Dal pět branek, měl téměř stoprocentní úspěšnost střelby a vybojoval sedmičku, z níž se povedlo v (po) hodině dvanácté vyrovnat skóre na konečných 33:33. Přitom Jan
Čelovský nastoupil za prostějovské házenkáře po ukrutně dlouhé době, kdy zápasově i tréninkově pauzíroval. Návrat na druholigovou scénu mu vyšel nad očekávání skvěle.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yyJe bod zisk nebo ztráta?
„Já myslím, že to vypadalo všelijak
a nakonec jsme rádi za remízu. Byla
těžce vybojovaná. Kuřimi se daří, my
jsme předvedli docela dobrý výkon.
A bod určitě bereme.“
yyPamatujete si vůbec, kdy jste
před tímhle duelem naposledy
hrál soutěžní mač?

„Bylo to zhruba před dvěma lety. Pak
jsem měl dlouhou přestávku jednak
kvůli práci, navíc do toho zasáhla i korona. Blbě se to sešlo, ale poslední dobou
jsme byli s trenérem víc v kontaktu a domluvili se, že bych zkusil návrat, znovu
naskočit. Házená už mi chyběla, tak
jsem absolvoval několik tréninků a dnes
šel poprvé i do utkání.“
yyVáš comeback nevypadal vůbec špatně, ne?
„Jo, docela mi to šlo. Až jsem se sám
divil. (smích) Mít stoprocentní střelbu
a dát pět gólů po tak dlouhé pauze mě
určitě potěšilo. Na druhou stranu byl
můj výkon v obraně mnohem horší,

tam ještě musím potrénovat a zlepšit ji.“
yyI týmově převažovala útočná
kvalita nad defenzivní?
„Ano. Prostějov je myslím dlouhodobě lepší v útoku než v obraně, což platilo i dneska. Důležité je, že jsme společně bojovali a vydřeli cenný bod.“
yy Co říct k vaší poslední akci,
po níž rozhodčí odpískali těsně
před koncem sedmimetrový hod?
„Řekl bych, že šlo o dost vymodlenou sedmičku. (smích) Zbývalo pár
sekund, tak jsem to zkusil, jinak bychom měli asi jen střelu z devítky
a pravděpodobně nevyrovnali.
Vyšlo to, mladý David Flajsar se
nebál, vzal odpovědnost na sebe
a naštěstí proměnil. Což po našich
čtyřech zahozených sedmičkách
předtím nebylo vůbec psychicky
jednoduché.“
yyBudete teď za Sokol II nastupovat pravidelně?

Foto: Marek Sonnevend

„V práci dělám krátké a dlouhé týdny. Co jsem se díval do zápasového
rozpisu, vychází mi to během podzimní části na domácí utkání, která
bych tedy měl absolvovat. Zatím
aspoň takhle, moc se těším.“

MALÁ KOPANÁ
/DåNRY PRFQě ]D~WRĀLO
QD]LVNKLVWRULFNpKRWLWXOX
K velkému překvapení se pomalu schyluje ve finálové skupině o 1. až 8. místo
okresních ligových soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska 2021.
Ve druhém ze čtyř kol nadstavbové
fáze totiž vedoucí 1.FC Laškov porazil
doma nejen pátý FC Daniels Prostějov 3:1, ale dokonce i druhý celek
pořadí, úřadující mistry SK Tomek 99
Dobrochov. Překvapivý výsledek 7:5
laškovský tým bodově osamostatnil

v čele tabulky a přiblížil jej k dobytí
historicky prvního titulu v klubových
dějinách!
Skvěle zvládlo sobotní turnaj ve Vrbátkách také mužstvo SK Chaloupka
Prostějov, když smetlo poslední MK
Klopotovice 7:0 a poradilo si i s nedávným vítězem Poháru města Prostějova
ze Skalky poměrem 5:3. Dvě cenné
výhry katapultovaly Chaloupku na třetí
pozici hned za Dobrochov.

6.83,1$2$l0©672
2. KOLO
Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky –
MK Klopotovice 0:0, Vrbátky –
Skalka 2:7, SK Chaloupka Prostějov – Klopotovice 7:0, Chaloupka
PV – Skalka 5:3.
Hřiště Laškov: 1.FC Laškov – FC
Daniels Prostějov 3:1, Laškov – SK
Tomek 99 Dobrochov 7:5, TJ Orli
Otinoves – Daniels PV 4:3, Otinoves – Dobrochov 0:6.

3UĥEčæQiWDEXOND
1. Laškov
4 0 0 21:6
2. Dobrochov
3 0 1 24:11
3. Chaloupka PV 3 0 1 15:11
4. Skalka
2 0 2 18:12
2WLQRYHV
   
'DQLHOV39
   
7. Vrbátky
0 1 3 2:17
8. Klopotovice
0 1 3 3:23

12
9
9
6


1
1

6.83,1$2$l0©672
3. KOLO
Hřiště ZŠ Dr. Horáka Prostějov: FC
Zavadilka Prostějov – SK Dřevnovice
8:2, Zavadilka PV – SK Mexiko Víceměřice 3:4, FK Bohuslavice – Dřevnovice 4:3, Bohuslavice – Víceměřice 0:4.
Hřiště Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – FC Juniors Hluchov 5:4, Kobeřice – TJ Ohrozim 2:1, Spojené kluby
Čehovice/Hluchov – J. Hluchov 6:6,
Čehovice/Hluchov – Ohrozim 2:1.

3UĥEčæQiWDEXOND
9. Bohuslavice
5 0 1
10. Zavadilka PV 4 0 2
9tFHPČĜLFH
  
12. ýHKRYLFH+OXFKRY 3 1 2
.REHĜLFH
  
-+OXFKRY
  
'ĜHYQRYLFH
  
16. Ohrozim
0 0 5

27:9
28:10

18:2



2:19
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Foto: Marek Sonnevend

Turnaje předposledního třetího
kola nadstavbové části okresních
soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska 2021 zdramatizovaly boje o
nejvyšší pozice spodní skupiny o 9.
až 16. místo.
V Prostějově na hřišti u ZŠ Dr. Horáka si tým SK Mexiko Víceměřice
pověsil za opasek dva cenné skalpy,
když smetl průběžně vedoucí FK

Bohuslavice 4:0 a zdolal i zatím
druhou Zavadilku Prostějov 4:3.
Své druhé zápasy sice poražení soupeři zvládli vítězně, ale jejich přemožitel se dostal na těsný bodový
kontakt. Před závěrečným dějstvím
vedou Bohuslavice o tři punkty
před Zavadilkou i Víceměřicemi,
ovšem Mexiko má odložené utkání
s poslední Ohrozimí k dobru.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Anketa vzdala hold prostějovským sportům

PROSTĚJOV Sedmnáctý ročník ankety Sportovec města
Prostějova 2020 vyvrcholil slavnostním vyhlášením v Národním
sportovním centru PV. Čtvrteční galavečer byl vzhledem ke covidové době dost jiný než obvykle, což ale vůbec nevadilo. Možná
právě naopak. Svým formátem totiž zafungoval jako unikátně
velkolepá oslava všech sportovních odvětví provozovaných na
prostějovském území. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, u toho nemohl chybět.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V úvodu setkání promluvil vedle primátora Františka Jury také radní Miloš
Sklenka, současně předseda Sportovní
komise, jež anketu vyhlašuje i pořádá.
„Okolo ankety se motám již třináct let,
několik posledních roků ji dělám naplno.
Za celou tu dobu jsem poznal spoustu
úžasných lidí z oblasti sportu včetně mistrů Evropy, světa i medailistů z olympiád.
Stejně jako spoustu obyčejných lidí pohybujících se na nižší výkonnostní úrovni, ale neméně nadšených do sportování
a pohybu,“ zahájil Sklenka. „Jsem rád, že
s kolegy v naší odborné Sportovní komisi společně jdeme za svým cílem a neuhneme z cesty. Už loni jsme s vyhlášením
předchozího ročníku ankety počkali od
března do června, aby se vyhlášení mohlo po protikoronavirových opatřeních
uskutečnit. Letos jsme slavnostní večer
podobně přesunuli až na konec září,
zároveň vymysleli trochu odlišný a originální formát tohoto ročníku Sportovce
města Prostějova,“ pokračoval Sklenka.
„Nebylo by fér oceňovat nejlepší ve

všech obvyklých kategoriích, když mnoho sportovců vůbec nemohlo v minulé
sezóně závodit či soutěžit. Proto jsme
vymysleli takové řešení, že formou video
medailonků podrobněji představíme
úspěšnou minulost i aktivní současnost
dvaceti vybraných sportovních odvětví
provozovaných v Prostějově. A řadu dalších připomeneme alespoň krátce,“ navázal předseda sportovní komise.
Následovaly záběry z bikrosu, fitness,
horolezectví, kulečníku, kulturistiky,
střelby z kuše, motorismu, paraglidingu,
raftingu, paraski, tance, windsurfingu či
z různých sportovních akcí pořádaných
na území našeho okresního města.
Podrobné představovačce zmíněné
dvacítky zvolených top odvětví pak
ještě předcházela gratulace třem životním jubilantům z atletiky, kteří se
večera nemohli zúčastnit. Na dálku
se tudíž blahopřálo žijícím legendám
Janu Mrázkovi (oslavil 95. narozeniny), Milanu Čečmanovi (měl 80)
i Františku Slavotínkovi (75).
Poté již přišly na řadu slíbené filmové
materiály, jež s ohromnou profesionalitou, citem a umem natočil známý režisér
Theodor Mojžíš společně s kameramany Ivo Popkem a Daliborem Chobotem.
Přítomní se tak mohli blíže seznámit
s úspěšnou minulostí i žhavou součas-

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

/G\KRQFTQDP÷RąGFUVCXQXCPÚOKRTQUV÷LQXUMÚOKURQTV[PGEJ[D÷NK\¾UVWREK(zleva)
HQVDCNW +XCP2QN¾M NWMQUVąGND[ /CIFC4QDQX¾ XQNGLDCNW 5QNCPIG5QCTGU a tePKUW +XQiKNJ¾PGM 
(QVQ4CFGM8¾ÿC

Video medailonky nabídly průřez činností místních klubů,
do Síně slávy vstoupily dvě dámy: Majarová a Zbořilová
21*.'&1%'0ö0¦

„Při předávání jsem byla moc dojatá. Člověk se dostane do společnosti vynikajících lidí, kteří toho dokázali ve sportu strašně moc. A mně
nikdy nepřipadalo, že bych dělala něco výjimečného. Vždy mě bavilo
sportovat, pracovat s dětmi i starat se o náš oddíl, tím jsem si vlastně
průběžně plnila své sny. O tom, že lukostřelbu v Prostějově ještě víc
pozvedneme a že si postavíme aspoň malou haličku na střílení v zimě.
Doufala jsem v to – a ono se to skutečně podařilo! Určitě jsem nečekala
žádné své ocenění, ale když teď přišlo, strašně si jej vážím. Být v Síni
slávy prostějovského sportu po boku tak úžasných osobností je pro mě
velká čest.“
Magdaléna Majarová, Lukostřelba Prostějov,
nová členka Síně slávy prostějovského sportu
S laureátkou přinese Večerník již brzy obsáhlý rozhovor!
ností prostějovských sportů, kterými
postupně byly: basketbal (Orli Prostějov, SK K2 Prostějov, TJ OP Prostějov),
OCR Spartan Race (Spartan Training
Group Prostějov), orientační běh (SK
Prostějov), nohejbal, zápas a všestrannost (TJ Sokol I Prostějov), florbal (SK
K2 Prostějov, FBC Playmakers Prostějov), atletika (AK Prostějov), klasický
parašutismus (ASO Dukla Prostějov),
plavání (Plavecký oddíl Prostějov),
sportovní gymnastika (TJ Prostějov),
biatlon (KB Prostějov), box (BC DTJ
Prostějov), cyklistika (TUFO PARDUS
Prostějov), korfbal (SK RG Prostějov),
letectví (Aeroklub Josefa Františka Prostějov), házená (TJ Sokol II Prostějov),
lední hokej (LHK Jestřábi Prostějov,
SK Prostějov 1913), tenis (TK Agrofert
Prostějov), volejbal (VK Prostějov, TJ
OP Prostějov), lukostřelba (Lukostřelba
Prostějov) a fotbal (1.SK Prostějov).
Aktéři galavečera získali díky kvalitní práci filmařů i pečlivé přípravě organizátorů
ankety opravdu ucelený obrázek o širokém sportovním dění v místních reáliích.
Krásný zážitek navíc umocnil hudební
doprovodný program v podání sólisty
Moravského divadla Olomouc Jakuba
Rouska, který v pěti vystoupeních představil svůj pestrý repertoár. Známý tenor
například zazpíval árii ze slavné opery La
Traviata (společně s kolegyní Helenou
Beránkovou), ale coby někdejší rocker
také hit Still Loving You od kapely Scorpions či skladbu Královna bielych teni-

siek od skupiny Elán. Aby celé slavnostní
vyhlášení uzavřel nádhernou árií Nessun
Dorma (známé též jako Vincero) z opery Turandot.
Ještě před tímto kulturním vrcholem
setkání byly oceněny osobnosti alespoň
ve dvou z mnoha tradičních kategorií
ankety. Cenu Sportovní komise tak
obdrželi Zdeněk Šťastný (fotbal, TJ
Sokol Čechovice), Jarmila Neckařová (cvičitelka všestrannosti, TJ Sokol
Vrahovice), Richard Beneš (nohejbal,
TJ Sokol I Prostějov) a Pavel Švécar
(basketbal, SK K2 Prostějov).

BYLI JSME
U TOHO

%GPW5RQTVQXPÊMQOKUGQDFTåGNK(zprava)2CXGNiXÆECT4KEJCTF$GPGwC<FGP÷M
iċCUVPÚDNCJQRą¾NKLKO.CFKUNCX1MNGwV÷M(vlevo)C,CP-TEJÿCXÚ ×RNP÷XRTCXQ .
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Nejbouřlivější aplaus poté zaslouženě
sklidily dvě ženy, které svým milovaným odvětvím úspěšně zasvětily celý
svůj dosavadní život a plným právem
byly tudíž uvedeny do Síně slávy prostějovského sportu: dlouholetá lukostřelkyně, trenérka i oddílová předsedkyně
Magdaléna Majarová (Lukostřelba
Prostějov) a plavecká přemožitelka kanálu La Manche Dana Zbořilová (TJ
Haná Prostějov).
Mezi gratulanty nechyběly známé osobnosti, kromě výše zmíněného primátora
statutárního města Prostějov Františka

Jury například poslanec Parlamentu ČR
Ladislav Okleštěk, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Michal Zácha, jednatel marketingové agentury TK PLUS
Miroslav Černošek, či dokonce předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. „Vždycky jsem hlavně přes volejbal a tenis věděl, že Prostějov je městem
sportu. Musím však přiznat, že mě večer
doslova ohromil tím, jak široká a přitom
úspěšná je zdejší sportovní činnost. Jako
rodák z Kroměříže v dobrém slova smyslu tiše závidím, smekám a nemám slov,“
ocenil sympaticky Vondráček.

=DVWRXSHQÉMHGQRWOLYÙFKRGYÈWYÉ
Y6ÉQLVO½Y\SURVWÈMRYVNÅKRVSRUWX

[-MJNOîEJQE@HîNOJNKJMOP I<>JÜENH@CM?Á  Dana Zbořilová: „Já a Síň slávy? Byla jsem
KMJOJÜ@KJCT=E@QO½OJ?J=îHJ>?ĄG@ÜDOÑ h nesmírně dojatá, úplně se mi rozklepala kolena“

I@>C<GN@NGTn@OKMDHµOJM#M<IODn@F'PM<
PROSTĚJOV Nejen prostřednictvím milovaného fotbalu má primátor statutárního města Prostějov
František Jura obecně velmi blízko
k veškerému sportu. Potvrdil to
i osobní účastí na slavnostním vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2020, kde předával ocenění
a obsáhle se rozpovídal o dané akci
i souvisejících tématech. Co mimo
jiné řekl?
„Jsem velice rád, že tady můžeme být
a mám tak možnost osobně pozdravit
všechny kamarády sportovce, trenéry
i funkcionáře. Poslední rok byl velice těžký, nemohli jsme sportovat, což hlavně
nemohly ani naše děti. Snad je tohle už
za námi, neboť pohyb je hrozně důležitý,
zvlášť právě pro mládež.
„Prostějov je krásné město, na tom
se snad všichni shodneme. A je také
městem sportu, což tenhle galavečer
svým pojetím jedině potvrzuje. Jde
o takovou oslavu zdejšího sportování,
v rámci kterého se představuje celá řada
prostějovských klubů a odvětví. Dvacet
podrobně a mnoho dalších alespoň částečně. Ve všech máme spoustu českých
reprezentantů startujících na mistrov-

PROSTĚJOV Když v roce 2001 překonala jako druhá Češka v historii slavný kanál La Manche, byl to významný sportovní počin
a pro celý Prostějov ohromná sláva. Dálková i zimní plavkyně
Dana Zbořilová však tímto výkonem nezačínala ani nekončila.
Svému oblíbenému sportu (a neméně milované cyklistice) totiž
zasvětila bez přehánění celý život, za což byla čerstvě uvedena
do Síně slávy prostějovského sportu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
(QVQ4CFGM8¾ÿC

stvích Evropy, světa i na olympiádách,
dokonce z nich vozí medaile. Navíc je
tu rovněž spousta trenérů, funkcionářů
a sportovních nadšenců, kterým je potřeba poděkovat. Máme být společně
na co hrdí.
„Výraznou podporu sportu nastartovala
už předchozí vedení našeho města před
mnoha lety, za což zaslouží díky i uznání.
My se snažíme v této podpoře co nejvíc
pokračovat, každoročně směřujeme do
sportovní oblasti okolo padesáti milionů
korun a někdy za to býváme kritizováni.
Avšak neustoupíme, protože sport i pohyb jsou zejména v současné nelehké
době dvojnásob důležité. A my klubům
přispíváme nejen na jejich činnost, ale
také na pořádané akce, navíc finance jsou
hodně potřeba i pro sportovní infrastrukturu.“

„Všem sportovcům i těm, co se o ně starají, přeji hlavně vytrvalost v jejich úsilí,
dobrou formu, výkony i výsledky. A především takové podmínky k činnosti, aby
opravdu mohli sportovat a nebyli v tom
nijak zásadně omezováni. I za normálních okolností to někdy není vůbec jednoduché, proto mějme výdrž a pevné
nervy.“
„Velké poděkování patří úplně všem, speciálně však marketingové agentuře TK
PLUS za její skvělé partnerství s naším
městem při péči o prostějovský sport.
Miroslav Černošek a tým jeho spolupracovníků to dělají výborně. Stejné platí
v případě Miloše Sklenky a jeho podílu
na anketě Sportovec města Prostějova. Je
pro ni nejdůležitějším člověkem už mnoho let, dělá velice dobrou práci a také zaslouží naše díky.“
(son)

pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Dojalo vás takové ocenění?
„Ano. Byla jsem nesmírně dojatá, úplně
se mi rozklepala kolena a nevěděla jsem,
jestli v lodičkách vůbec dojdu k pódiu
a vylezu na něj. (smích) Fakt mě to úplně
dostalo, ještě teď po skončení slavnostního večera se pořád třesu.“
yy Očekávala jste svůj vstup do Síně
slávy?
„Absolutně ne, byla jsem překvapená.
Já a Síň slávy? To mě opravdu ani nenapadlo.“ (směje se)
yy Co to pro vás znamená?
„Určitě si toho velice vážím, v tuhle chvíli je to pro mě něco až neuvěřitelného.
Ještě mi to asi úplně nedochází, obrovská čest. Je vidět, že město Prostějov si

váží svých sportovců, a když něco dokážou, umí je ocenit. Moc díky za to!“
yy Vzpomínáte často na svůj životní výkon přeplavání lamanšského
průlivu?
„Ano, protože se mě na to hodně lidí
často ptá. Letos v srpnu navíc uplynulo dvacet let od mého úspěšného
pokusu, což jsme s nejbližšími přáteli
lehce oslavili. (s úsměvem) Pustili jsme
si video, zavzpomínali, příjemná akce.
I po těch dvou desetiletích je to pro mě
dost čerstvý zážitek.“
yy U plavání zůstáváte pořád, že?
„Jsem předsedkyní oddílu dálkového
a zimního plavání TJ Haná Prostějov.

Snažím se co nejlépe starat o naše stávající i případné nové členy, kteří se
více či méně učí dálkově plavat nebo
postupně otužovat ve studené vodě.“
yy Často jste rovněž k vidění na
cyklistických akcích, ne?
„Jasně, cyklistika je pro mě taky hodně srdeční záležitost. Už přes dvacet
let dělám rozhodčí na různých závodech včetně těch domácích v Prostějově, například dráhového Memoriálu Otmara Malečka nebo etap silniční
Czech Tour se startem před zdejší
radnicí.“
yy Jak se vám líbil letošní odlišný
formát vyhlášení ankety Sportovec
města Prostějova?
„Celý večer se mi líbil opravdu moc.
Video medailonky představující
jednotlivé prostějovské sporty byly
velmi zajímavé a velice pěkně udělané, člověk se dozvěděl o spoustě
nadšených lidí dělajících své oblíbené
odvětví.“
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