Děkujeme Vám, že jsme SPOLU vyhráli!

PETR SOKOL

vysokoškolský
učitel, Prostějov

Vážíme si Vaší podpory.
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PROSTĚJOV Není „pirátka“ ani
„starostka“, v prostějovském zastupitelstvu hájí jako bývalá členka hnutí
ANO 2011 barvy hnutí Změna pro
Prostějov, přesto z pátého místa kandidátní listiny Pirátů a STAN slaví

v parlamentních volbách obrovský
úspěch. Pověstné kroužky voličů
vynesly Haně Naiclerové (na velkém
snímku) pro mnohé nečekaný poslanecký mandát! Se 7 855 preferenčními hlasy se s převahou vyšvihla do

čela zdejší kandidátky a předstihla
tak i „jedničku“ v Olomouckém kraji
Tomáše Müllera. Naiclerová se tím
zařadila do kvarteta zvolených poslanců z Prostějovska. „Pro mě je to
obrovský závazek a vážím si toho, že

mě voliči upřednostnili,“ neskrývala
euforii v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník. „Pochopitelně jsem ráda,“
usmála se nová poslankyně. Vedle
této dámy byli z regionu zvoleni Ladislav Okleštěk, Jaroslav Faltýnek (oba

ANO 2011) a Radim Fiala (SPD) všichni ve výřezu. Dvojice Petr Sokol
(SPOLU) a Pavel Dopita (SPD) byla
blízko, naopak jedničkám tradičních
stran z ČSSD (L. Hynek) a KSČM (L.
Šulda) zůstaly oči pro pláč… (red)
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ZPRAVODAJSTVÍ Z PARLAMENTNÍCH VOLEB VČETNĚ EXKLUZIVNÍCH ROZHOVORŮ
A TAKÉ REGIONÁLNÍCH VÝSLEDKŮ ČTĚTE NA STRANÁCH 11 až 15
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RYCHLÝ
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Trošku nám zafoukalo...
Prostějov (mik) – Silný vítr se minulé úterý nevyhnul ani Prostějovsku,
hasiči v souvislosti s odstraňováním
následků a škod zaznamenali v celém
Olomouckém kraji celkem čtyři desítky výjezdů. „Co se týká prostějovského
regionu, tady hasiči v úterý 5. října zasahovali jen v pěti případech. Většinou
šlo o popadané stromy nebo silné větve
na komunikacích či veřejných prostranstvích. Silný vítr daleko více zasáhl
Litovelsko, Šumpersko nebo Mohelnicko,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.

Z radaru je objekt
k focení
Prostějov (mik) – Stacionární radar
v Brněnské ulici už naostro měří rychlost vozidel. Večerník se minulé pondělí odpoledne stal svědkem kuriózní
situace, kdy právě toto zařízení bylo
středem pozornosti řidičů a objektem
fotografování. Těsně za radarem totiž
zastavila dvě vozidla, z nichž vystoupily osádky a mobilem si pořizovaly
snímky. „Je to zajímavá a nebezpečná
krabice,“ utrousil muž, který vzápětí
rychle usedl za volant a zmizel z dohledu. Nový radar začíná být zřejmě
prostějovskou atrakcí...

Houbaøi to pomalu balí
Prostějov (mik) – Letošní houbařská
sezóna na Prostějovsku stála za starou
belu. Houbaři navyklí z posledních let
na to, že z lesů nosili plné koše hub, jsou
z letoška hodně otrávení. A nikoliv z muchomůrek zelených... „Byla to opravdu
bída, jakoby lesy letos odpočívaly. Teď
už rostou jen václavky a tu a tam nějaký
suchohřib. Letošní sezóna byla nejhorší
za posledních deset let. Teď sice trošku
napršelo, ale protože mají přijít přízemní
mrazíky, tak to letos už balím,“ svěřil se
Večerníku pan Jaroslav z Konicka, který se v předešlých letech často chlubil
bohatými úlovky hub.
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BLANSKO Příroda ve svých kreacích
využívá neuvěřitelné množství tvarů
a podob. Přesto si pozorný pozorovatel všimne, že některé z nich se
opakují, a to na místech, kde byste
to třeba ani nečekali. Tak je tomu
také u vstupu do jeskyně Jáchymka.
Při pohledu na ni je každému zřejmé, proč právě ona získala přezdívku Evina jeskyně. Středověký inkvizitor by v ní jistě viděl samý začátek
horoucích pekel a pojmenoval by ji
Ďáblovou pastí. Volně přístupná jeskyně se nachází v Moravském krasu
poblíž známější a přístupnější Býčí
skály. Na svých četných běžeckých
výletech, které podniká i se svojí
manželkou, ji objevil Pavel Dopita
z Prostějova.

To je historický zlom v plánech!
A Agentura Hóser je opět jediná, která Prostějovanům tuto novinu může
sdělit jako první! Zdejší konšelé na
svém tajném jednání rozhodli o totální změně v původních záměrech
týkajících se rekonstrukce budovy
Společenského domu. Ještě nedávno
se radní cachtali, že si půjčí od banky 180 mega, aby se z toho městská
kasa nepodělala. Jak jsme zjistili,

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Zpomalme. Určitě platí, že směr je důležitější než rychlost. Aby naše
rychlost při cestě za našimi cíli nebyla příliš vysoká a abychom kvůli
tomu neohrožovali ostatní, budou na nás v Prostějově dohlížet radary.
Na začátku uplynulého týdne přešel do ostrého provozu měřiče rychlosti ten v Brněnské ulici, na čekané je Olomoucká a Dolní.
•• Úterý ••
Neférovka. „Kolik ti je? Nás taky...“ Těmito dvěma větami se má údajně uvádět
tzv. cikánská férovka. Lukáš Ferko přepadl mladíka projíždějícího kolem na
skateboardu sice sám, přesto se vzhledem k jeho atletické postavě a agresivnímu chování ani v tomto případě nejednalo o rovný souboj. Kvůli loupeži skončil před prostějovským soudem.
•• Středa ••
O původu Prostějovské režné. Vyslal kdysi Lucifer jednoho z čertů na Hanou, aby tam lovil lidské duše. Obcházel tedy hanácká města a vsi, ale stále nic.
Zašel proto do hospody a přemýšlel, co počít, aby se nevrátil do pekla s prázdnou. Konečně ho napadlo, že by mohl naučit lidi pálit kořalku. A byl to nápad
znamenitý. Od té doby, co se v Prostějově pálí režná, hrnou se Hanáci do pekla
sami. Podobné pověsti lidé mohli slyšet na setkání v prostějovské knihovně.
•• Čtvrtek ••
Člověk je smrtelný, vtipy věčné. V noci zazvoní u Hellerů zvonek, Siegfried jde otevřít a ptá se příchozích: „Co si přejete?“ „My jsme zloději
a chceme vaše zlato.“ „A kolik toho zlata potřebujete?“ „Tak asi 100 kilo,“
odpovídají. „Mohlo by to být 103 kila,“ táže se Heller. „Ale jistě,“ odvětí.
„Ester, zlato moje, vstávej. Přišli si pro tebe…“ Tak to je jeden z oblíbených židovských vtipů Karla Gotta. Dokument o posledních měsících
českého zpěváka byl k vidění i v prostějovském kině Metro 70.
•• Pátek ••
Ztracené housle. Říká se, že kdo má štěstí, zdědí hudební nadání. Ti ostatní
housle... Komedii o dvou zlodějíčcích a jednom ztraceném hudebním nástroji
mohli diváci Městského divadla v Prostějově sledovat v rámci tradičního festivalu Aplaus. V hlavních rolích se představili Jiří Langmajer a Pavel Liška.
•• Sobota ••
Trpělivost přináší růže i jablka. „Den, kdy zasazujete semeno, není dnem, kdy
jíte ovoce“. To si i v dnešní překotné době bažící po co nejrychlejším uspokojení
všech našich potřeb velmi dobře uvědomují všichni zahrádkáři. Někteří z nich
vystavili své výpěstky na Okresní výstavě ovoce, zeleniny a květin v Čelčicích.
•• Neděle ••
Ležící dýně. „Jen dýně roste vleže“, praví jedno moudré turecké přísloví. Snad
právě proto si pak s dýněmi můžeme dělat, co chceme. Například vyřezat z nich
strašidelné obličeje. Vše potřebné k tomu mohli lidé najít na oblíbených Dýňových slavnostech v Zahradnickém centru Marciánová v Kostelci na Hané.

KRIMI
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Projekt sdílených kol v Prostějově běží už třetím rokem, ale
nic podobného se v našem městě
ještě nestalo. Doposud se láteřilo jen nad tím, jak jsou cyklisté
využívající půjčená kola nesvědomití, když je odkládají ne
nepatřičných místech, tu a tam
bylo zaznamenáno i poškození
stroje.

65 000
Jenže nyní už i policie vyšetřuje zcela jiný případ. Během
předminulého víkendu zatím
neznámý poberta pět sdílených
kol ukradl! Případ se stal v Konečné ulici v Prostějově a provozovateli vznikla škoda za
pětašedesát tisíc korun. Zloději
v případě zjištění hrozí až dva
roky za mřížemi.

&21É6327ħð,/2
Větší síla v parlamentu. Volby dopadly tak, jak dopadly… A našinec
teď bude jen sledovat, zda se vítěznému politickému subjektu podaří
v dohledné době sestavit fungující
vládu. Pro Prostějovany je ale také
podstatné, že náš region po víkendových volbách posílil v Parlamentu ČR počtem „svých“ poslanců.
&21É68',9,/2«
Město odvrátilo katastrofu. To je
tak, když se nedodržují smlouvy! Stávající dodavatel plynu pro město Prostějov, společnost CONTE, přerušila dodávky a nečekaně vypověděla
smlouvu. Reálně tak hrozilo, že městské budovy včetně škol, úřadů, ovšem
i stovek domácností budou bez plynu
a tím i tepla. Naštěstí se však podařilo
bleskurychle najít nového dodavatele,
i když několikanásobně dražšího....
=$&+<7,/,-60(

Foto: Michal Kadlec

Agentura .DVNR VH ]ERXUi NXOWXUiN PtVWR QiGUDæt
tyto prachy budou použity na zcela
jiný účel.
„Dlouho jsme o tom přemýšleli, no
fakt! Podívejte se, Kasko je už zubožená nemovitost, všechno je skoro
původní jako za komunistů. Rekonstrukce by si vyžádala daleko více peněz, než budeme mít půjčeno z banky.
Přitom existuje mnohem levnější alternativa, jak celý problém řešit,“ začal
velice nesměle primátor Prostějova
Francimór Kopačka.
Po delší odmlce už první muž Prostějova nechtěl toto téma moc rozebírat
do doby, než s novinkami a úmyslem
radních seznámí zastupitele. Agentura Hóser mu však slíbila, že to nikomu
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neřekne, což samozřejmě nedodržujeme... „Tak dobře. Rozhodli jsme se budovu Společenského domu zbourat.
Už také proto, že společnost Tantelan
si to přála, jedině tak nám odpustí
pokutu 360 milionů korun. Volný
pozemek pak právě tomuto developerovi prodáme za korunu, aby na něm
postavil obchodní galerii. No a kulturák? To je další novinka. Hodláme co
nejrychleji odkoupit budovu místního
nádraží, také ji zbourat a na takto
uvolněném místě postavíme nový
kulturní a společenský dům. Celé tyto
transakce budou stát bratru sto milionů korun, což je mnohem méně, než by
stála rekonstrukce Kaska,“ uvedl pri-

mátor Kopačka, kterého ještě s jedním
poznatkem doplnila jeho náměstkyně
pro kulturu.
„Lokalita okolo místního nádraží je
pro nový kulturní dům zcela ideální.
Lidé mohou jezdit na koncerty nebo
plesy vlakem. Myslím si, že nový kulturák si lidé oblíbí, bude mít sál s kapacitou pro pět tisíc osob. Můžeme zde
uspořádat třeba i koncert Kabátů,“
blahořečí novému rozhodnutí rady
města Miládka Bitva u Sokolova.
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.

PAVEL ČUREJA
se narodil 22. května 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. září 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 28 do
30 let, měří okolo 164 centimetrů, má
střední postavu, černé vlasy a nosí bradku. Má tetování po celém těle.

SABINA MIRGOVÁ
se narodila 6. března 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 14. srpna 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 14
do 15 let, měří mezi 160 až 165 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné rovné vlasy.

1 658

Nezaměstnanost i na Prostějovsku
neustále klesá, počet lidí bez práce
se v regionu na konci září zastavil na
hranici už pouhých 1 658 osob.
=$8-$/1É6

Foto: internet

JIŘÍ LANGMAJER
Uplynulý pátek zahájilo Divadlo Ungelt festival Aplaus 2021
v Prostějově povedenou hrou
Housle. Vypečeného zlodějíčka si
zahrál Jiří Langmajer, kterému
zdárně sekundoval Pavel Liška.
=$6/(&+/,-60(«

„BÝT V SÍNI SLÁVY PO
BOKU TAK ÚŽASNÝCH
SPORTOVNÍCH
OSOBNOSTÍ JE PRO
MĚ VELKÁ ČEST“
Takto se vyznala Magdalena
Majarová, někdejší aktivní závodnice, dlouholetá trenérka
i předsedkyně lukostřeleckého oddílu poté, co byla oceněná v rámci
ankety Sportovec města Prostějov.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

8/6 °C
Andrej

¶WHUÙ

14/7 °C

Støeda

13/5 °C

Ètvrtek

12/0 °C

Pátek

14/0 °C

Sobota

14/0 °C

Nedìle

15/5 °C

Marcel
Renáta
Agáta
Tereza
Havel

Hedvika
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

Nerudovka má
novou ředitelku

Jen do ledna...
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MÌSTO MOHLO BÝT
BEZ PLYNU!

Katastrofický 9,-6;*7/Ú
&
scénář byl zažehnán
PROSTĚJOV To mohl být obrovský malér! Prostějovanům
během uplynulých dní hrozilo, že budou v zimním období bez plynu, tím pádem i bez tepla. Magistrát totiž potkal jeden velký megaproblém. Jak Večerník exkluzivně zjistil, stávající dodavatel plynu, kterého měl
magistrát statutárního města Prostějov smluvně zavázaného až do konce roku 2022, totiž vypověděl smlouvu a také okamžitě přerušil dodávky plynu!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
ĄGFKVGNMCRTQUV÷LQXUMÆJQ%GPVTCUQEK¾NPÊEJUNWåGD*GNGPC8T¾PQX¾
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PROSTĚJOV Nový ředitel prostějovského Domova seniorů v Nerudově ulici se nehledá snadno.
Do ledna se provizorním šéfem
stala stávající ředitelka prostějovského Centra sociálních služeb
v Lidické ulici Helena Vránová.
Zdeněk Libíček zastával post ředitel prostějovského domova od roku
2009. O letošních prázdninách se
rozhodl, že ve svých sedmdesáti letech odejde do důchodu. Jeho ná-

stupce měl být původně znám do
konce září.
„Mohu potvrdit, že jsem byla Olomouckým krajem coby zřizovatelem dočasně jmenována ředitelkou
Domova seniorů v Nerudově ulici.
V současné době stále probíhá výběrové řízení, z něhož by měl vzejít
nový ředitel. Ten by měl nastoupit
od 1. ledna 2022,“ potvrdila Večerníku ředitelka Centra sociálních služeb Helena Vránová.
(mls)

Michal
KADLEC
Společnost CONTE vyhrála veřejnou zakázku na dodávky zemního plynu pro město Prostějov
a všechny jeho příspěvkové organizace pro období let 2021 a 2022.
Smlouvu však nedodržela! „Tato
společnost nám koncem září sdělila, že vzhledem k aktuálně nastalé situaci na trhu s energiemi
není schopna plnit dodávky za
nasmlouvané ceny a navrhla městu razantní zvýšení cen, aby mohla

v dodávkách pokračovat. To však
nemohlo město pro rozpor se zákonem akceptovat,“ uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil, první náměstek
prostějovského primátora.
Právě on v minulých dnech vedl
intenzivní jednání s náhradními dodavateli, aby Prostějov nezůstal bez
plynu. „Situace na trhu s plynem
je aktuálně velice složitá a nepřehledná, přesto se podařilo získat
náhradního dodavatele, a to společnost ČEZ ESCO. Nově získaná cena
zemního plynu odpovídá stávající
situaci na trhu. Byl velký problém
sehnat nového dodavatele, neboť ti
nemají zájem o zasmluvnění nových
odběratelů, natož takového objemu
MWh, který město Prostějov má,“
prozradil Pospíšil s tím, že vedení

magistrátu uvažuje o právních krocích proti společnosti CONTE.
„Město Prostějov bude zcela jistě
zvažovat vymáhání náhrady škody,
která mu přechodem k jinému dodavateli zemního plynu za nepoměrně
vyšší ceny vznikla,“ potvrdil první
náměstek primátora.
Více se o této problematice
dočtete v příštím vydání Večerníku!
5V¾XCLÊEÊFQFCXCVGNWV¾JNO÷UVWdMQJQWV
M[qURN[PGOXGFGPÊOCIKUVT¾VWUGXwCM
T[EJNGRQFCąKNQUGJPCVP¾JTCFPÊJQ
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PROSTĚJOV Třetí prodejnu maloobchodního řetězce Lidl mohou už v dalších týdnech vyhlížet zákazníci v Prostějově. Obchod se bude nacházet v nákupní zóně v Konečné ulici, na pomezí Prostějova a Držovic. A doplní tak
zde již přítomné Tesco a také Kauffland, který spadá pod tutéž firmu. Město
již společnost obsadila řadou billboardů a plakátů slibujících brzké otevření.
Lidl je však zatím velice stručný ohledně bližších informací.

zjistili jsme

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Michal SOBECKÝ
„Ke zmíněné lokalitě nemáme aktuálně žádné bližší informace. V případě
zahájení výstavby nových prodejen
či modernizace stávajících však ve-

řejnost i média s předstihem informujeme,“ uvedl mluvčí Lidlu Tomáš
Myler na dotazy Večerníku. Ty se
týkaly rozlohy a rozložení prodejny,
ale třeba také parkování. Odstavné
plochy u prodejen totiž často bývají
chráněné závorou a zpoplatněné.
Reklamní billboardy pak uvádějí otevření přibližně v listopadu. Jak Večerník zjistil, lidé se během něj nemusí
znovuotevření dočkat. „Zatím přesné
datum nemáme. Určitě ale počítáme
s otevřením do konce roku. Bližší informace sdělíme během týdne,“ zní
sdělení společnosti poskytnuté tiskovým mluvčím.
Je už však téměř jisté, že otevření třetí
prodejny ve městě přijde téměř přesně rok od chvíle, kdy Lidl představil
svou přestavěnou prodejnu v Anenské ulici. Rekonstrukcí už dříve prošla
i prodejna v ulici Újezd.
Na místě je otázku, kolik marketů ještě
Prostějov potřebuje a unese?

PROSTĚJOV Že by se tu schylovalo k velkému maléru? Nejen
české automobilky do konce roku
výrazně omezují výrobu ve svých

závodech. Tenhle fakt se může citelně dotknout celé řady lidí z Prostějova pracujících ve firmách navázaných právě na automobilový
průmysl. Některé z nich už jsou
nuceny „zefektivňovat výrobu“.
Kde hrozí propouštění?
(mls)
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Foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV Po roční odmlce zaviněné pandemií covid-19 mohlo dojít ke slavostnímu předání Cen města Prostějova veřejně v obřadní síni prostějovské radnice. Prestižní ocenění
za rok 2020 si z rukou primátora a jeho náměstků převzali ve čtvrtek Svatopluk Vála, Karel
Novák, Marie Marsová, rodina Oldřicha Machače, Naděžda Hořínková a Jiří Šindler. (mik)

VÍCE NAJDETE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ VEČERNÍKU

V minulých dnech jsem převzal zlatou
Merkurovu medaili udělovanou Hospodářskou komorou České republiky.
Tato instituce se rozhodla ocenit spolupráci statutárního města Prostějova
a našich podnikatelů. Bezprostředním
impulsem k jejímu rozhodnutí byla
pomoc živnostníkům v době pandemie. Rád bych proto vyjádřil několik
poděkování. Jednak hospodářské komoře, která se rozhodla na celostátní úrovni ocenit práci naší radnice.
Není to vůbec běžné a velmi si toho
vážím. Druhé poděkování patří mým
kolegům z vedení a rady města, kteří
společně se mnou během covidu hledali cesty, jak co nejlépe ochránit naše
občany a pomoci každému, na koho
dopadala vládní omezení. Jsem hrdý
na celé naše město a jeho občany, jak
jsme se dokázali s mimořádnou situací vyrovnat. Ještě jednou všem děkuji.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Rozhonka se zmìnila k nepoznání, ¢ſŜŃƲ΄ iI$΄ ĈŜ΄ ŜĀāĮŜĈœĵ΄

opravy hradili
LFLN¿QxWË
Q¿MHPQËci
PROSTĚJOV Ještě před rokem
to bylo pořádné doupě! Skupina
nebezpečných feťáckých individuí
se neoprávněně vloupala do bytu
v městském domě v Rozhonově
ulici u prostějovského nádraží, kde
dříve tyto osoby přebývaly u dcery
známého prostějovského aktivisty
Ladislava Lakatoše. Po upozornění
Večerníku zde Domovní správa bez
váhání zasáhla. Zajímalo nás, jak se
situace s odstupem času změnila.
Magistrát vlastnilo v Rozhonově ulici
u prostějovského nádraží dva domy.
Nemovitost s popisným číslem dvě se
podařilo před sedmi lety prodat, na jejím katastrofálním technickém stavu se
však od té doby nic nezměnilo. O dům
s číslem 12 stojící na rohu s Pražskou
ulici nikdo seriózní zájem neprojevil.
Důvodem je zřejmě fakt, že by
v něm drtivá většina pracujících lidí
dlouho nevydržela. Nachází se zde
celkem deset bytů, které byly ještě
donedávna v dosti katastrofálním

Napsáno
SĊHG

10. 10. 2011

ǆŝœƼ΄ŃĎ΄ſŜĈŉĎ΄ņƂĳƖĳņƲ΄őæŉŜ
Společnost FTL se nebrání úpravám

$[V[XO÷UVUMÆOFQO÷PCTQJW4Q\JQPQX[C2TCåUMÆWNKEKO÷N[RTQLÊVMQORNGVPÊ
TGMQPUVTWMEÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

stavu. Navíc některé z nich zůstávaly prázdné. Slušní nájemníci se do
nich hledali opravdu hodně složitě.
Toho zneužívali faktičtí bezdomovci
z řad některých cikánů, kteří se do
opuštěných bytů stahovali. Vše vyvrcholilo zhruba před rokem, kdy
se do jednoho z nich doslova vlámala tlupa feťáků, kterých se bojí
i mnozí z řad cikánů.
Domovní správa Prostějov po oznámení Večerníku zjistila porušené
pečetě a otevřené dveře do bytu.
Téhož dne nechala vyměnit zámek
a přepažit zárubně vchodových
dveří. Po roce se vše mělo zásadním způsobem změnit k lepšímu.
„Zrovna jsem se vrátila z poslední
kontroly domu v Rozhonově ulici, kde byla v průběhu uplynulých
třech měsíců provedena rozsáhlá
rekonstrukce vnitřních prostor. Na
ní se finančně podílelo nejen měs-

to, ale i sami nájemníci, kteří hradili
opravy zejména toho, co v minulosti sami poničili. Nyní to tam vypadá úplně jinak. V bytě je čisto, a to
nejen od drog. Mám z výsledku
celého projektu upřímnou radost,“
svěřila se nám Marie Hájková z Domovní správy Prostějov.
Nájemníky nyní tvoří členové rozvětvené rodiny Lakatošů, kteří se
v Prostějově netěší úplně nejlepší
pověsti. „Musím říct, že zejména
s Vladimírem Lakatošem se mi spolupracuje velmi dobře,“ odvětila Hájková, jež dle vlastních slov celou záležitostí chce dokázat, že za určitých
okolností lze se solidním úspěchem
spolupracovat i s těmi, nad nimiž už
většina lidí zlomila hůl.
Jak dlouho však zlepšený stav úrovně bydlení, stejně jako chování nájemníků v Rozhonově ulici vydrží,
to ukáže teprve čas.
(mls)

PROSTĚJOV Městská hromadná doprava v Prostějově je podle
některých občanů nedostatečná.
Ale tak to bývá se stížnostmi na
toto téma vždycky. Některým
vadí prázdné autobusy, jiným zase
přeplněné, dalším pak nedostatečná frekvence některých linek.
Na magistrát nyní poslal stížnost
muž, jemuž se zdá, že jízdní řád
pamatuje jen s velmi malým počtem linek přes Olomouckou ulici
a dál směrem k Arkádě v obchodní zóně v Držovicích.
„Považoval bych za žádoucí rozšířit MHD o nový spoj k nákupní
a průmyslové zóně v severní části
Prostějova. Za posledních několik let došlo k růstu tohoto konce
Prostějova i začátku Držovic a další prodejny jsou zde ve výstavbě,
například Lidl, ale také Kaufland,
OBI, KFC a celý nákupní park je
tímto v nevýhodě. Nejde jen o nakupující, kteří se přepravují převážně auty. Jde hlavně o zaměstnance,
kteří jsou z celého Prostějova
a řeší, jak se dostat včas a za každého počasí do práce. Lidé se také
dopravují i k lékaři, který je přímo

8GFGPÊ URQNGéPQUVK (6. PGQFOÊV¾ OQåPQUV RQUÊNKV NKPM[ /*& UO÷TGO PC 1NQ
OQWEMQWWNKEKCM6GUEWCNGEJEGMQPMTGVK\QXCVPGFQUVCVM[(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

u areálu MB Tool, v němž pracuje
také spousta obyvatel Prostějova.
Opravte mě, zda se pletu, ale na
ulici Olomoucká a v uličkách navazujících na ni jsem napočítal skoro
tucet doktorů, kteří zde mají své
ordinace. A pacienti se k nim přece
nějakým způsobem musí dopravit,“ napsal magistrátu Tomáš Soldán z Prostějova.
Na požadavek občana vzápětí odpověděl ředitel autobusové divize společnosti FTL. „Do nákupní zóny na
okraji Prostějova v jeho severní části

jedou linky MHD čísla 16 a 32 a kromě nich také příměstské linky 780400
a 780402. Tyto příměstské linky mají
zastávku jak na ulici Olomoucká, tak
na zastávce Držovice, Arkáda. Cestující k lékařům mohou využít všech linek za stejnou cenu! Pan Soldán svůj
dotaz píše obecně bez konkrétních
časových poloh. Dle našeho názoru
je stávající frekvence spojů dostatečná. Ovšem v případě konkretizace
požadavků můžeme zvážit případné
úpravy v jízdních řádech MHD,“ slíbil
Jiří Hloch.
(mik)

Rasové problémy se zmírnily, zlodějiny pokračují
V sousedních Mostkovicích se
poněkud zchladily vášně. Tedy alespoň co se týká rozladěnosti starousedlíků vůči nově přistěhovalým nájemníkům bývalého kina,
kteří se většinou rekrutují z romské, tedy naprosto nepřizpůsobivé menšiny. Jen připomeňme, že
prostějovská podnikatelka z kina
udělala ubytovnu, do které přivedla většinou romské nájemníky. Od
té doby v Mostkovicích rapidně
stoupl počet trestných činů, rozmnožily se vandalské výpady a vyskytly se i osobní potyčky.
„Ještě před pár týdny to tady zavánělo výbuchem. Teď je situace
o kapku lepší, v ubytovně je jakž

takž klid. Ale ty zlodějny, ty jsou zde
stále na denním pořádku,“ láteřil Jaroslav Peška, starosta Mostkovic.
O uplynulém víkendu jsme si do
sousední obce udělali výlet i my.
Přivítal nás starosta Jaroslav Peška,
který od rána organizoval brigádu
místních občanů na podzimní úklid
přehrady. V Mostkovicích byl klid,
jen u zmíněné ubytovny se proháněly křičící romské děti. „Aspoň
že křičí jen mezi sebou. Nedávno
i dospělí z těchto rodin křičeli na nás
všechny a vyvolávali umělé spory
mezi starousedlíky a nově přistěhovanými obyvateli. Celkově se tady
ovšem atmosféra opravdu zklidnila,
jakoby se obyvatelé bývalého kina

něčeho zalekli. Ale ty krádeže..., těch
fakt vůbec neubývá,“ řekl nám na
úvod Jaroslav Peška. „Na začátku
tohoto týdne se u naší školy ztratilo
kolo. Svědek vypověděl, že na něm
spatřil odjíždět mladíka tmavé pleti.
Běželi jsme tedy na ubytovnu, ale
kolo jsme nenašli. Tudíž nemůžeme
s jistotou říct, že zloděj byl zdejší.
To ale není všechno. Panu Hájkovi
vlezli otevřeným okénkem do sklepa jeho domu a včera jsem řešil další
tři ukradené kanalizační poklopy.
Některé z nich už máme přivařeny,
jinak se bránit nedokážeme,“ pokrčil
rameny starosta. Vedení obce v posledních týdnech intenzivně jednalo
s majitelkou budovy bývalého kina.

A došlo k překvapivému obratu.
A pro občany znamenají výsledky
jednání určité blýskání na lepší časy.
„Domluvili jsme se s paní Skácelovou, že co se týká jejích nájemníků,
vyčleníme společně ty rodiny, které
v Mostkovicích dělají největší problémy. A tyto lidi majitelka ubytovny nechá vystěhovat. Naopak naše
obec jí pomůže ubytovnu znovu
naplnit. Ovšem prověřenými a slušnými lidmi, kteří rozhodně žádný
nepořádek či výtržnosti tady tropit
nebudou. Například lidmi z našeho domu s pečovatelskou službou.
Hlavně ale teď záleží na paní Skácelové, jak se k tomu postaví,“ řekl
Jaroslav Peška.

$.78/1«
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Uběhlo deset let a situace se v Mostkovicích
opravdu hodně změnila. Nemovitost, v níž kdysi
působilo místní kino a později prodejna potravin,
funguje dnes stále jako ubytovna, avšak spíše už
jako bytový dům. Osazenstvo se rapidně změnilo, přestože stále určitou část nájemníků tvoří
romské rodiny. Ovšem přibyli mnohem slušnější
nájemníci, kteří v domě zajistili pořádek a lepší
sousedskou atmosféru. Na tomto případu je vidět, že pokud se problémy chtějí řešit, tak se prostě
vyřeší. Hlavně díky místnímu starostovi, majitelce
nemovitosti i občanům Mostkovic, kteří byli dlouho trpěliví a zároveň upozorňovali na všechny nepravosti, které se v této obci děly.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Kolářovy sady
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Okradena na parkovišti
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Při oslavě rušili sousedy
Strážníci vyjížděli v pátek 1. října
po dvaadvacáté hodině prověřit
oznámení o rušení nočního klidu.
Kontaktována byla šestadvacetiletá uživatelka bytu. Hlídce při
podání vysvětlení uvedla, že uvnitř
bytu probíhá rodinná oslava. Dotyčné byla připomenuta doba
nočního klidu. Po upozornění od
městské policie byl zajištěn klid
a oslava ukončena, aby nadále nedocházelo k narušování poklidného soužití. Žena výzvu a rady od
hlídky uposlechla a spolupracovala, proto byla vzniklá situace
vyřešena domluvou.

Lukáše Ferka při útoku u „Shellky“ zachytily kamery

PROSTĚJOV Tenhle chlapec
se jen tak nezmění. S Lukášem
Ferkem se pravidelní čtenáři
Večerníku setkali už před šesti
lety. Tehdy byl jako sotva devatenáctiletý mladík souzen
za sérii krádeží. K soudu se nyní
opět vrátil. Štíhlý a svalnatý mladík byl minulé úterý obžalován
z loupeže. V blízkosti benzinky
Shell na Petrském náměstí měl
o hodinky a sluchátka obrat
mladíka projíždějícího po cyklostezce na skateboardu.
„Jsem mladý, dělám chyby a taky za
to pykám,“ prohlásil před šesti lety
u soudu Lukáš Ferko, který se ovšem
ani po letech nepolepšil. V úterý 5. října u Okresního soudu v Prostějově
pětadvacetiletý muž popřel, že by se

loupeže dopustil. A to navzdory faktu,
že proti němu svědčily záznamy z kamer. Zachycovaly mimo jiné to, jak
obžalovaný poškozenému zastoupil
cestu a několikrát jej uhodil. Přitom
jej měl obrat o hodinky a sluchátka.
Teprve, když po něm chtěl i ledvinku,
tak se mladík vzmužil, agresora sám
udeřil a z místa utekl.
Obžalovaný se vytasil s historkou,
že mladého muže zbil proto, že měl
okrást rodiče jeho tehdejší přítelkyně. Dle vyjádření státní zástupkyně ovšem vše nasvědčuje tomu, že je
okradl spíše sám Ferko. „Pohnutka, že
se mělo jednat o pomstu, se tedy zdá
být zcela vykonstruovaná,“ konstatovala Naděžda Kezniklová.
Před senátem ještě vypovídal kamarád obžalovaného, který byl celému
incidentu přítomen. Ten potvrdil,
že Ferko svoji oběť obral o hodinky

V odpoledních hodinách ve
čtvrtek 7. října neznámý pachatel využil nepozornosti
jednatřicetileté ženy na parkovišti u obchodního domu v Prostějově v ulici Újezd. Když šla
žena po nákupu vracet nákupní
vozík, zloděj jí mezitím z neuzamčeného auta odcizil dámský
batoh. V něm poškozená měla
peněženku s osobními doklady,
finanční hotovost, platební kartu a svazek klíčů. Zloděj ženě
způsobil škodu za téměř 3 000
korun. Pachateli hrozí za přečin
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku trest odnětí svobody
až na dva roky.
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Opilý uháněl po dálnici
Předminulý pátek 1. října dopoledne prováděla policejní hlídka
Dopravního inspektorátu Prostějov měření rychlostních limitů
na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov, a to v katastru
města Prostějova. V úseku, kde
je povolená+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
rychlost 110 kilometrů za hodinu, naměřili řidiči
motorového vozidla rychlost 143
kilometrů za hodinu. Policisté
následně dojeli změřené vozidlo
a na nejbližším sjezdu jej stáhli
z dálnice. Muž se při kontrole
podrobil dechovým zkouškám
na alkohol, přístroj zaznamenal
pozitivní hodnoty 1,01 promile
a 0,92 promile alkoholu v dechu.
Jak prozradil, několik hodin
předtím požil asi pět piv a dva
větší panáky slivovice. Policisté muže vyzvali k podrobení se
testu na přítomnost jiných návykových látek, což řidič odmítl.
Následně jej poučili a vyzvali,
aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, což rovněž
odmítl. Policisté řidiči další jízdu
zakázali. Muži hrozí ve správním
řízení za dopravní přestupky pokuta od 25 000 do 50 000 korun
a zákaz činnosti od jednoho roku
do dvou let.
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PROSTĚJOV Chování, které v neděli 3. října předvedly dvě dívky
mladší patnácti let, rozhodně neudělá radost jejich rodičům. Prodavačka
módního butiku v centru města je
včas načapala při krádeži umělých
nehtů a sama je rovněž zadržela.
Strážníci pak obě velmi mladé zlodějky předali zákonným zástupcům
a o trestu rozhodne správní orgán.
Dívky jsou však pro svoji nezletilost
nepostižitelné...

Michal KADLEC
„V odpoledních hodinách navštívily
dvě nezletilé slečny prodejnu s módou v centru Prostějova. Ze stojanu
si vzaly zboží a zamířily do převlékací kabinky. Po chvíli obě vyšly
společně ven a přes bezpečnostní
rámy odešly z prodejny. Prodavačce
se chování obou dívek zdálo velice
podezřelé a raději šla převlékací
kabinku zkontrolovat. Za zrcadlem
objevila zasunuté a prázdné obaly
od umělých nehtů. Prodavačka se
vydala dívky najít a zastihla je u jiné
prodejny. Požádala je o vrácení zboží a setrvání na místě do příjezdu
městské policie,“ popsal situaci Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
„Hlídka zjistila, že obě dívky odcizily
dvě sady umělých nehtů v celkové
hodnotě 176 korun, které si uschovaly v batohu. Poškozené zboží nakonec zaplatily. Strážníci kontaktovali
rodiče dívek a následně je zákonným
zástupcům předali. Výlet na nákupy
bude mít dohru u správního orgánu,
kterému byla celá událost oznámena
pro podezření z přestupku proti majetku,“ dodal mluvčí prostějovských
strážníků.
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Namol v pravé poledne
Dvě ležící osoby na sebe upozornily těsně po dvanácté hodině ve
středu 6. října. Hlídka po příjezdu
na místo zjistila na zemi nacházející se jednašedesátiletou ženu
a šestatřicetiletého muže. Dvojice byla vyzvána, aby si vzala své
věci a místo opustila. Schopná
chůze bez cizí pomoci byla pouze
žena, která po sbalení svých věcí
odešla. Muž byl evidentně pod
vlivem alkoholu a nebyl vůbec
schopen samostatného pohybu
i veškerá komunikace s ním byla
velice obtížná. Strážníci provedením dechové zkoušky naměřili
pozitivní hodnotu 3,54 promile
alkoholu. Přivolaný lékař vyšetřením vyloučil ohrožení na životě.
Proto opilce hlídka převezla na
protialkoholní záchytnou stanici
k vystřízlivění. Zjištěné protiprávní jednání projedná příslušný
správní orgán.

a sluchátka. Na druhou stranu se
poškozeného snažil pošpinit. „Není
to slušný člověk, po Prostějově prodává drogy, všichni to vědí,“ vyjádřil
se o oběti přepadení Patrik Murek,
který však nepůsobil jako právě nejdůvěryhodnější svědek.
Zásadní problém spočíval v tom, že
k soudu nedorazil přepadený mladý
muž. A to ani po opakované výzvě.
Za to mu soud udělil pořádkovou
pokutu 5 000 korun. Paradoxně tak
bude muset zaplatit víc, než jaká byla
zřejmě hodnota jemu ukradených
věcí. Proč k tribunálu nepřišel, zůstává
otázkou. Nelze zcela vyloučit, že i on
sám má co skrývat, pravděpodobnější
se však jeví to, že z urostlého agresora,
případně z jeho kumpánů má strach.
Rozsudek v této věci proto zatím nepadl, hlavní líčení muselo
být odročeno na 2. listopadu.

+RON\FKWøO\PËWKH]NÇQHKW\

Nenapravitelný pijan
Pomocí městského kamerového
systému bylo v úterý 5. října ve
večerních hodinách zjištěno, jak
neznámý muž popíjí alkoholický
nápoj v centru města. Vyslaná hlídka zjistila na místě šestatřicetiletého muže. Ten konzumoval pivo
z dvoulitrové plastové lahve. Strážníci prověřením zjistili, že stejného
provinění se dopouští opakovaně.
Z části upitá lahev mu byla odebrána. Svým jednáním porušil obecně
závaznou vyhlášku města Prostějova, která konzumaci alkoholu na určitých veřejných místech zakazuje.
Chování výtečníka bylo oznámeno
správnímu orgánu, který může udělit pokutu do výše 100 tisíc korun.
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Pro zásobu tuňáků si předminulou
sobotu 2. října přišel do prostějovského supermarketu jednačtyřicetiletý muž. Sotva vstoupil
na prodejnu, namířil si to přímo
k regálům s potravinami a zde
vzal osmnáct konzerv tuňáků Rio
mare. Ty následně vložil rovnou
do batohu, aby se poté pokusil
odejít přes pokladní zónu bez zaplacení. Za pokladnami byl ale zastaven ochrankou obchodu, která
sledovala pachatelovo chování.
Přivolaná hlídka zjistila odcizené
zboží v celkové hodnotě 1 128
korun. K jeho poškození nedošlo
a tak bylo vráceno zpět do prodeje. Ke krádeži se muž strážníkům
přiznal a přestupek proti majetku
byl oznámen příslušnému správnímu orgánu.
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Mateo KOLOMAZNÍK
5. 10. 2021 48 cm 3,65 kg
Prostějov

Sabina ONDIČOVÁ
5. 10. 2021 48 cm 3,35 kg
Klenovice na Hané

Sebastian PALIČKA
7. 10. 2021 50 cm 3,10 kg
Kostelec na Hané

Dominika PĚNČÍKOVÁ
2. 10. 2021 50 cm 3,55 kg
Prostějov

zici. Přesně týden do konce avizovaného termínu se podařilo vybrat
„pouze“ 40 350 korun od celkem 65
lidí. V závěru týdne už bylo vše jinak.
Celkem 74 dárců navýšilo tuto částku na 54 850 korun.
„Děkujeme všem, kteří podpořili
náš nápad vytvořit a rozšířit mezi
vás kalendář pejsků z útulku Voříšek, které člověk týral, opustil a zlo-

·VWNGM8QąÊwGMXWRN[PWNÚEJFPGEJ
RQVąGDQXCNMCåFQWRQOQEPQWVNCR
MW
Foto: www.vorisek.org

mil jim krásnou psí duši,“ vzkazuje
Leo Dostál s tím, že z prodeje kalendáře budou moci majitelé útulku
financovat potřebné opravy, nákup
zdravotnických a veterinárních prostředků a náklady spojené s veterinárním ošetřením pejsků a v neposlední řadě také provozní náklady,
mezi něž například patří účty za
elektřinu.
(mls)

Diana VOGLOVÁ
7. 10. 2021 52 cm 3,80 kg
Otaslavice

provází fámy

Tara ČEPELOVÁ
7. 10. 2021 50 cm 3,70 kg
Krasice
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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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ČECHY POD KOSÍŘEM Opuštěným pejskům se podaří splnit jejich
sen i letos! Na konci uplynulého
týdne se přece jen podařilo vybrat
více než 45 000 korun, které byly
nezbytné pro vznik nového charitativního kalendáře pro rok 2022.
Ten připravuje Útulek Voříšek
z Čech pod Kosířem. Pokud chcete přispět, stále máte šanci. Peníze
můžete až do středy 13. října posílat prostřednictvím internetového
portálu www.startovac.cz.
Útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem funguje už 14 let. Na konci roku
2018 pokřtil svůj první kalendář,
následně se z toho stala tradice. Kalendář na příští rok bude tentokrát
na téma pejsků a jejich životních
příběhů. Jeho vznik však byl vážně
ohrožen. Peníze na něj se totiž vybírají prostřednictvím portálu www.
startovac.cz, kde dlouho nebyla potřebná částka 45 000 korun k dispo-
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děti a pejsci

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!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

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

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì
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Do soutěže, kterou každoročně pořádá
Olomoucký kraj se společností EKOKOM, je zapojeno 399 obcí a měst
Olomouckého kraje. V klání se hodnotila vykazovaná data v systému. „Šlo
především o množství vytříděných
odpadů na jednoho obyvatele a počet
tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla
mimo jiné i hustota sběrné sítě a další
doplňková kritéria,“ vysvětlil Pospíšil,
kterého se Večerník zeptal, zda pokles na třetí místo v soutěži není jistým
neúspěchem? „Kdepak! V posledních
letech jsme se vždy umístili v dané kategorii v první trojce měst Olomouckého
kraje, vloni se nám dokonce podařilo
být první. Letos je to bronzová pozice
a je to každopádně také úspěch.“
Nedílnou součástí ocenění jsou
i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodářství,
které obcím na medailových příčkách
poskytne Olomoucký kraj. Obce si tak
mezi sebe v závislosti na konečném
umístění rozdělí celkovou částku
325 000 korun.
(mik)

„Pořád je to velký úspěch,“
je přesvědčen Jiří Pospíšil

MNGUN2TQUV÷LQXPCVąGVÊOÊUVQ
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PROSTĚJOV Tradiční soutěž O keramickou popelnici zná své vítěze.
Hodnocení úrovně odpadového
hospodářství v Olomouckém kraji
vloni Prostějov opanoval a v soutěži
měst nad 15 tisíc obyvatel zvítězil
před Šumperkem a Olomouci. Letos
se pořadí prohodilo, přesto je první
náměstek primátora Jiří Pospíšil se
třetím místem spokojen.
Tato soutěž je tradičně součástí informační
kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích
v Olomouckém kraji. Zástupce úspěšných
měst a obcí ocenili představitelé hejtmanství a Autorizované obalové společnosti
EKO-KOM na zámku v Plumlově. První
místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadila Olomouc následovaná
Šumperkem a Prostějovem.
„Máme opravdu radost z tohoto
umístění. Děkujeme našim občanům, že
třídí. Těm patří toto ocenění, těm patří
ještě jednou naše díky,“ vzkazuje první
náměstek prostějovského primátora Jiří
2TXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC2TQUV÷LQXC,KąÊ2QURÊwKNUKPCRNWONQXUMÆO\¾OMWRąG\XCNQEGP÷PÊ\CVąGVÊOÊUVQXUQWV÷åK1MGTCOKEMQW Pospíšil (PéVéčko) bezprostředně poté,
RQRGNPKEK
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC co obdržel diplom za třetí místo.

NEJVYŠŠÍ
VLONI BYLY
67Đ-29$
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

náklady (v Kč)
41 980 895
42 446 666
45 079 151
50 077 552

Prostějov.
Průměrná výše
měsíčních nákladů do konce roku
2021 je odhadována zhruba na 4,6
milionu korun. „Z tohoto je zřejmé,
že náklady za likvidaci odpadu za
měsíce září až listopad 2021 budou
asi 13,8 milionu korun. Je to zhruba
o tři miliony více, než jsme v rozpočtu na tuto problematiku předpokládali,“ pokrčil rameny Pospíšil s tím,
že magistrát tuto situaci finančně
dotuje, ale sazbu místního poplatku
za komunální odpad zatím nezvyšuje. „V roce 2021, tedy již devátým
rokem, zůstává zachována výše sazby poplatku za komunální odpad,
a sice šest set korun na poplatníka,“
doplnil první náměstek primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV Před dvěma týdny
se Večerník zabýval velice
obsáhlým tématem ohledně rapidně přibývajícího
odpadu, zejména plastů. Na
svém úterním jednání se pak prostějovští radní zabývali také neustále rostoucími náklady na svoz
a likvidaci komunálního odpadu.
Ty rostou nepřetržitě již pátým
rokem.
Náklady na svoz a likvidaci komunálních odpadů v Prostějově od roku
2017 stále rostou. „Pravidelně každý
měsíc vyhodnocujeme množství
a náklady na likvidaci jednotlivých složek komunálního odpadu svezeného
od občanů a uloženého ve sběrných
dvorech. Od roku 2017 postupně náklady rostou, v roce 2020 byly ve výši
přes 50 milionů korun vůbec nejvyšší
v historii města!“ okomentoval situaci
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města

„Na vyhodnocení měření je zatím velice krátká doba, nicméně nám klesl
díky velké medializaci této akce počet
řidičů překračujících rychlost na zhruba pětadvacet až padesát případů za
čtyřiadvacet hodin. Je to určitě dobře,
protože radar plní preventivní funkci,“
sdělil uplynulý pátek Libor Šebestík,
ředitel Městské policie Prostějov.
„Celkový počet řidičů, kteří během prvních pěti dnů spáchali přestupek, zatím
nesledujeme. Relevantnější informace
budeme mít zhruba až za měsíc. V tuto
chvíli mohu jen prozradit, že během
týdne byla radarem v Brněnské ulici zaznamenána nejvyšší rychlost osmdesát
kilometrů za hodinu,“ doplnil Šebestík.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník v minulém vydání podrobně informoval, od
pondělí 4. října měří naostro rychlost
projíždějících vozidel stacionární radar v Brněnské ulici. A Večerník zná
už první výsledky měření!
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11. října 2021

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 23. září
si primátor František Jura společně se svými náměstky Jiřím
Pospíšilem, Miladou Sokolovou,
Jiřím Rozehnalem, Alenou Raškovou a Janem Krchňavým přišel
prohlédnout nové sídlo Českého
svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení IRIS na Husově
náměstí v Prostějově.
Nová budova nahradila původní objekt, který byl v zoufalém technickém
stavu a na konci ledna tohoto roku byl
asanován. Na jeho místě nechalo město postavit nové sídlo ochránců přírody. „Součástí novostavby je i zřízeni
nového vjezdu z veřejné komunikace.
Objekt je řešen jako dvoupodlažní,
nepodsklepený. Nedošlo k půdorys-

ným změnám, ale oproti původnímu
objektu jsme přikročili k navýšení stavby o jedno typické podlaží,“ popsal
náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že
nová stavba dokončená na začátku letních prázdnin stála městskou pokladnu
zhruba 10 milionů korun a byla spolufinancována z rozpočtu Olomouckého
kraje. Ten přispěl pěti miliony.
„Chtěli jsme, aby objekt pro IRIS,
který se zabývá ekoporadenstvím
i ekologickou výukou, obsahoval
moderní ekologické prvky. Část
střechy a dvorní trakt budou zelené,
byla provedena extenzivní vegetační
výsadba. Na střeše jsou instalovány
fotovoltaické panely. Na sloupcích ve
dvorní části jsou vysazeny popínavé

rostliny. Šedá splašková voda je zaústěna do čističky odpadních vod a po
přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro
využití přečištěných vod v objektu.
Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční
nádrž bude vybavena čerpadlem pro
možnost využití dešťových vod pro
zálivku,“ uvedla podrobnosti ke stavbě náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov), s níž vám přineseme exkluzivní
rozhovor v příštím vydání.
Ochránci přírody z Ekocentra
IRIS otevřou své nové působiště
12. října.
(mik)
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Radní si přišli prohlédnout vybudované sídlo IRIS
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„Co nemáme vyřešeno a určitě chybí,
je umísťování nemocných bezdomovců. Nikdo je nechce, nemají čím
za poskytnuté služby zaplatit, mnohdy nemají ani sebemenší příjem.
Nutnou nezbytnou pomoc poskytne
vždy nemocnice, nějaký čas mohou
být v léčebně dlouhodobě nemocných. Ale co pak? To je problém, který není vyřešen téměř nikde,“ konstatuje Rašková.
Na závěr potvrdila, že město Prostějov ročně dotuje sociální oblast miliony korun. „Práce v sociální oblasti
není ale o penězích, ta je o lidskosti,
soucitu a vcítění se do problémů, je
o porozumění, pochopení a hlavně
ochotě pomoct. Všem, kteří v této
oblasti působí na jakémkoli postu, patří naše úcta a poděkování. Ne všichni
bychom jejich práci dokázali dělat,“
vzkázala náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
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Prostějov (red) - V poslední době
se množí dotazy prostějovských
občanů směrem k magistrátu, zda
město hodlá zvýhodnit majitele
elektromobilů. Hlavně tím, že jim
umožní parkování na placených
parkovištích zdarma. „Například
v Praze je to normální,“ uvádí Bořek
Fencl z Prostějova. Magistrát zatím
něco podobného neprojednával,
ale má se to změnit. „Vedení města
se zatím touto záležitostí, vzhledem k malému počtu elektroaut
ve městě, nezabývalo. Děkujeme
za podnět, určitě bude přednesen
na nejbližším jednání rady města,“
vzkázala Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově.
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Prostějov (red) - Poradenské centrum nebo Dny umění nevidomých.
To jsou oblasti dotačních žádostí,
kterým radní na svém posledním
jednání vyhověli. Konkrétně se
jednalo o žádost Svazu neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR, kteří
žádali o dotační příspěvek na činnost centra v Prostějově. „Z této
dotace je možno zaplatit nájemné
včetně služeb, telefon, internet,
kancelářské a hygienické potřeby,
kreativní materiál na sociálně aktivizační služby či odborné školení,“
popsala náměstkyně primátora
Alena Rašková (ČSSD), která se
o sociální agendu města stará. Další
peníze podpoří Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých
České republiky a jejich akci Dny
umění nevidomých, která proběhne za finanční spoluúčasti města
Prostějova.

Dotace do
sociální oblasti

Prostějov (red) - Den válečných veteránů 11. listopadu je den věnovaný
památce ukončení 1. světové války.
Slaví se zejména v západní Evropě,
v USA a v zemích Commonwealthu jako Den památky, Den příměří
nebo jako Den veteránů. Od roku
2004 je tento významný den připomínán i v České republice. Také
město Prostějov se ke Dni veteránů
připojí a finančně podpoří jednorázovou akci oslav. „S kolegy radními
považujeme tento svátek za hodný
neustálé připomínky. Proto je namístě také rozhodnutí, kterým se ke
Dni válečných veteránů jako město
připojujeme,“ okomentovala důvod
třicetitisícové dotace náměstkyně
primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov). „Finance budou použity na
pronájem techniky, střelivo, střelnici
a pronájem polní kuchyně při konání jednorázové akce Dne veteránů
2021,“ upřesnila Sokolová.

Podpoøí Den veteránù

Prostějov (mik) - S dopravními
komplikacemi se až do konce října
musí vyrovnat řidiči projíždějící
Kojetínskou ulicí v Prostějově. Až
do 30. října bude částečně uzavřena silnice v Kojetínské ulici.
„Důvodem je stavba osvětlení přechodu pro chodce. Délka uzavírky
je třicet metrů a při jízdě od centra
Prostějova bude uzavřena levá část
komunikace, v opačném směru její
pravá část. Během obou pracovních
fází bude v místě stavebních prací
ponechán volný jízdní pruh v šíři
nejméně tří metrů,“ informoval Jan
Vejmělek, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Po Kojetínské
s omezením

byl proveden výzkum věkové a sociální struktury obyvatelstva, výzkum
potřebnosti různých služeb v sociální
oblasti, vytvoření pracovních skupin
poskytovatel versus uživatel a politik
podle jednotlivých typů potřebností. Hlavně u služeb pro děti, mládež,
rodinu, zdravotně postižené, seniory,
sociálně vyloučené a národnostní
menšiny. Tak bylo zjištěno, co máme
zajištěno a co hlavně u nás ještě chybí. A podle toho se upravovala náplň
činnosti v jednotlivých organizacích.
Všichni poskytovatelé se znají a spolupracují spolu,“ zdůrazňuje náměstkyně prostějovského primátora.
Na internetových stránkách města elektronicky a na odboru sociálních věcí v tištěné podobě je
k dispozici katalog poskytovatelů

sociálních služeb, který v rámci
komunitního plánování vznikl.
„A zde si každý tu svoji potřebnou
službu může najít. Musím ale současně říci, že sice co do rozmanitosti
máme snad všechny služby pokryté,
ale co do potřebnosti množství tomu
tak bohužel není. Často se setkávám
s požadavkem na pečovatelskou
službu, kterou ale kapacitně už není
možné zajistit, podobně jsou na tom
i asistenční služby. Tady se těžko plánuje, někdy je potřeba menší, jindy
se ale potřeba výrazně krátkodobě
zvýší, a pak počet pracovníků nestačí. Hledáme dobrovolníky, kteří by si
chodili popovídat s klienty domovů
pro seniory,“ zmínila Alena Rašková,
která vzápětí pojmenovala ještě jeden nedostatek v sociálních službách.
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dotace a dary mìsta do sociální oblasti v prostìjovì

vaného času,“ informuje náměstkyně prostějovského primátora, která
všechny uvedené novinky v sociální
oblasti považuje za velmi potřebné.
„Usnadní mnoha rodinám jejich život. Doposud si každá musela pomoct sama, za přispění třeba širšího
okruhu příbuzných nebo kamarádů,
ale to hlavní množství starostí a práce
zůstalo vždy na nejbližších. Vždy to
tak bylo, a bude to tak i nadále. Všechny jmenované služby pouze pomohou, mohou umožnit odpočinek, ale
jak už jsem řekla, to hlavní zůstává
stále na nejbližší rodině,“ konstatuje
Alena Rašková s tím, že síť sociálních
služeb se v Prostějově vytvářela několik dlouhých let. „U nás existuje komunitní plánování sociálních služeb.
V počátku, někdy kolem roku 2008,

PROSTĚJOV Až tři roky basy
hrozí řidiči středního věku, který
zavinil nehodu v centru Prostějova. Na čerpací stanici na Petrském
náměstí si to v silné opilosti špatně
„vyměřil“ a svým vozidlem narazil
zezadu do nákladního auta. Jinak
banální havárka ho může přijít
pěkně draho, hrozí mu až tři roky
kriminálu.
Ve středu 6. října před polednem projížděl šestačtyřicetiletý řidič vozidla

Renault Megane čerpací stanicí v Prostějově na Petrském náměstí. Při jízdě
neodhadl vzdálenost od zaparkovaného nákladního vozidla Man a narazil
do něj. „Přivolaní policisté provedli
u řidiče osobního vozidla dechovou
zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Muž nadýchal 2,62 promile alkoholu v dechu,“ informoval Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Muž podle policistů se k požití
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alkoholu před jízdou doznal. „Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Způsobenou škodu odhadli na dvanáct tisíc
korun. Řidiči hrozí za přečin ohrožení
pod vlivem návykové látky trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
shrnul Hejtman.
(mik)

Po nehodě šofér nadýchal 2,62 promile...

PROSTĚJOV Oživení automobilového průmyslu se v posledních letech stalo jedním z hlavních tahounů ekonomického růstu a příčinou
rekordně nízké nezaměstnanosti.
Nyní kolem něj panuje notná dávky nejistoty. Do redakce Večerníku
se například donesla informace, že
prostějovská pobočka společnosti
MB TOOL zabývající se vývojem
a výrobou produktů právě v této
oblasti má v dohledné době propouštět až 150 svých zaměstnanců!
Přitom právě ona podobně jako
ostatní donedávna poptávala chronicky chybějící zaměstnance. Jak to
tedy je?
„Podobnou informaci jsem rovněž zaznamenala, ale mohu vás ujistit, že se
jedná o fámu. Aktuálně pouze malinko snižujeme stavy, neprodlužujeme
pro nás nevýhodné pracovní smlouvy
a zároveň nenabíráme nové zaměstnance. Ale o takto masivním propou-

➢ ze strany 3

štění u nás rozhodně nemůže být řeč.
Vždyť by se jednalo o polovinu všech
našich zaměstnanců!“ reagovala na
náš dotaz Hana Fidlerová, personalistka společnosti MB TOOL, která
kromě Prostějova má další ze svých
poboček také v Jednově na Konicku.
Dá se přitom předpokládat, že k podobným „zeštíhlovacím“ krokům už
jsou či teprve budou nuceny přikročit
i další velké prostějovské společnosti působící právě v oblasti navázané
na automobilový průmysl. Ostatně
i sama automobilka Škoda Auto v průběhu uplynulého týdne ohlásila, že
od poloviny října zřejmě až do konce
roku výrazně omezí výrobu ve všech
třech svých závodech. Důvodem mají
být chybějící čipy, které se používají
v palubní elektronice. Obdobná situace přitom panuje například v Německu. I z tohoto důvodu se z odborných
kruhů čím dál častěji ozývají varovné
hlasy, že předpokládaný restart ekonomiky po covidovém propadu může
být vážně ohrožen.
(mls)

„O masivním propouštění
nemůže být řeč,“
odmítá Hana Fidlerová
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Pojďme ale popořádku, už tak hustou
síť sociálních služeb rozšířily během
letošního roku další tři nové služby.
Tou první je organizace PEČUJ
DOMA, která zajišťuje kurzy pro pečující osoby nejen prezenčně, ale i on-line. „Co hlavně oceňuji já osobně,
je poradenská služba, která funguje
každý den včetně sobot a nedělí vždy
od 9.00 do 20.00 hodin na telefonní
lince 800 915 915. Na lince je možné
získat okamžitou radu, pomoc při vyhledání konkrétní služby, pomoc při
řešení dané situace, info o možnosti
finanční podpory a orientace v sociálních a zdravotních službách pro daného klienta. Tato pomoc se vztahuje
i na nemocné s duševními poruchami,
například demencí či Alzheimerovou
chorobou. Průměrný věk se sice zvyšuje, ale bohužel se zvýšením věku
dochází i ke zhoršení zdravotního
stavu. A péče o dlouhodobě nemocného doma vždy ovlivní celou rodinu,
zvláště pokud jde o onemocnění du-

Michal
KADLEC

pro Večerník

vPŮVODNÍ
zpravodajství

ševní či již zmiňovanou Alzheimerovu
chorobu. Naše domovy zvláštního určení kapacitně nestačí, nemocní zůstávají doma v péči rodiny a tady vidím
význam této nové služby – poradí se
vzniklou situací a může i pomoct při
hledání řešení,“ říká Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora pro
sociální oblast v Prostějově.
Druhou novou sociální službou je
INTERVENČNÍ CENTRUM. „Jde
o pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám
ohroženým pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Organizace poskytuje psychologickou pomoc, sociální a právní poradenství.
Centrum je možno navštívit osobně
na Bezručově nám. 9 - Poradna pro
rodinu nebo zavolat či si domluvit
schůzku na telefonu 775 864 991,“
přiblížila Rašková s tím, že v pořadí třetí nový subjekt se sociálním
zaměřením provozuje společnost
ZET-MY. „Ta umožňuje odpočinek
osobě, která pečuje o dospělého či
dítě od šesti let s kombinovaným či
mentálním postižením doma nebo
tam, kde zrovna klient bude pobývat.
Umožní tím pečující osobě odpočinek nebo čas k vyřízení osobních
záležitostí. Cena je stanovena na 130
korun za hodinu skutečně spotřebo-

PROSTĚJOV Už tak hustou a kvalitní síť sociálních služeb v Prostějově
rozšířily v poslední době činnosti hned tří organizací, které do našeho města přinesly dosud nepokryté služby. Náměstkyně primátora
pro sociální oblast v Prostějově Alena Rašková pro Večerník jednotlivé inovace představila, přičemž se tohoto tématu dotkla mnohem
obšírněji. Podle ní je síť sociálních služeb ve městě skutečně široká
a kvalitní, k úplné dokonalosti ovšem toho ještě hodně chybí. Jednou
z takových negativních věcí je skutečnost, že se jen velice málo sociálních organizací dokáže beze zbytku postarat o bezdomovce.

„Tato práce není o penězích, ale o lidskosti a soucitu,“
míní náměstkyně primátora Alena Rašková

DO PROSTĚJOVA PRONIKLY
TŘI NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

zpravodajství
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autobusu. Důležité je, aby potomek nemusel přejít jediný přechod pro chodce,
po němž projíždí tolik škaredých aut plných spěchajících a nervózních řidičů!
Tohle vše sice od vás bude vyžadovat
jistou dávku aktivity minimálně za volantem vozu, na druhou stranu budete
moci ostatním rodičům ukázat, že máte
pěkné fáro a nikdy byste nedovolili
vystavit své nebohé dítě takovému nebezpečí, jaké představuje cesta do školy
v době plné aut, pedofilů a nejrůznějších nervózních podivínů!
Je to tak. To, co by bylo v minulosti zcela
nemyslitelné, se dnes stalo téměř standardem. Pokud někdo před takovými
třiceti lety přivezl dítě do školy autem,

tak to představovalo pro daného žáka
zároveň ostudu i trest. Jediný důvod,
proč by někdo něco takového dělal,
bylo to, že dítě zaspalo a nebylo schopno se samo do školy včas vypravit. Tím
se vlastně i samo potrestalo, protože po
cestě nemohlo pokecat s kamarády.
Dnes je vše jinak. A to navzdory faktu,
že školy povětšinou stojí na stále stejných místech, takže vzdálenost pro
drtivou většinu žáků logicky zůstává
stejná. Jenže moderním rodičům se
jakákoliv cesta delší než půl kilometru
zdá pekelně dlouhá. Je to prostě tím, že
oni sami zásadním způsobem zpohodlněli. Zatímco jako děti školou povinné
docházeli do školy každý den třeba i tři

V Prostějově začaly fungovat
tři školní družiny a dál začal boj
o zachování Vyšší hospodářské
školy ve městě, protože šlo de facto o první obchodní akademii
na celé Moravě. Myšlenka založit
v Prostějově vyšší školu obchodní se
zrodila již v roce 1892. Tuto ideu inicioval zejména klub samostatných
českých obchodníků v Prostějově,
který podal 27. listopadu 1892 městské radě žádost o zřízení obchodní
akademie. Výnosem ministerstva
z 24. listopadu 1893 bylo sděleno,
že se zásadně zamítá označení nově
zřizovaných obchodních škol jako
akademie a současně byly určeny
podmínky, které musel nový ústav
splňovat. Školní odbor pak vypracoval učební osnovu a organizační
statut. 14. dubna 1894 byla podána
opětovná žádost na ministerstvo se
všemi připojenými návrhy. V červnu téhož roku byla žádost ministerstvem schválena a již 16. června
1894 byl vypsán konkurs na místo
ředitele. Místo ředitele bylo uděleno Hugovi Raulichovi z Prahy na
schůzi kuratoria 23. července 1894.
Kuratorium se poté staralo, aby byla
škola, zejména v počátcích, všemožně podporována a snažilo se jí zajistit
slibnou budoucnost. Tolik k historii
a začátkům této školy.

říjnu 2011 bylo aktuálně 5 355
lidí bez práce, míra nezaměstnanosti dosáhla 8,9 procent. V rámci celého Olomouckého kraje byla
míra nezaměstnanosti 10,2 %!
Taková byla léta minulá, domnívám se, že o letošním říjnu budeme
jistě mluvit jako o volebním. No a co
bude dál, to se uvidí...

V
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jejich odsun, paradoxně ale existovala oblast, kde se dařilo. Prostějovu
byla ze strany okupantů věnována
mimořádná pozornost jako průmyslovému, tedy hlavně oděvnímu centru. To začalo být bez radikálních
změn zaměřeno na válečnou výrobu, konkrétně pak na šití uniforem
pro armádu, část výrobní kapacity
byla použita pro kovodělnou výrobu. Zakázky do města „pršely“ doslova z celé říše a jak uvádí kniha
pánů Sommera a Gímeše „Z dějin
oděvního průmyslu na Prostějovsku“, byly zdejší továrny vytíženy
na více jak sto procent. Jako pramen posloužila hlášení místní organizace NSDAP s okresní až krajskou
působností z října a listopadu 1941.
Ve městě fungovalo v tu dobu až šest
oděvních továren – Nehera, Rolný,
Sbor, Prvoděv, Řezáč a Kalwil (tato
firma například před válkou dodávala své výrobky i do vyhlášeného
obchodního domu Brouk a Babka). Továrnám Rolný a Nehera se
dokonce podařilo založit pobočky
na Slovensku ve městech Žilina,
Púchov a Trenčín. Stejný rozmach
zažily i kovodělné továrny, ale i drobní řemeslníci, i když část z nich byla
poslána na práce do „Říše“.
íjen 1951 zasáhl, co se událostí týká, hlavně školství.

Jestli město mělo v plánu investovat do dalších úprav
na Husově náměstí přes pět milionů korun, tak potom jednak nechápu protesty a jednak nerozumím
tomu, že se to neudělalo. Může mi někdo vysvětlit,
proč je zrovna toto náměstí pro zastupitele tak odporné, že se bojí sem investovat? Bydlím tady už přes

zastupitelů, že jde o lokalitu rizikovou a nevyplatí se
do ní investovat. Jak by bylo některým z centra Prostějova, kdyby někdo řekl, že se tam pohybují Romové, a tudíž se v místě nebudou opravovat chodníky,
osazovat nové lavičky nebo nevznikne nové dětské
hřiště?
Jindřich K., Prostějov

Co na tom tak dlouho trvá?
Může mi někdo vysvětlit, proč už bývalý ředitel Národního domu není před
soudem? Zanechal za sebou manko a rozkradl další věci, které byly inventářem Národního domu. Nechápu, co policii tak dlouho trvá, co je tady ještě
víc k prošetřování. Výsledky inventury i celé účetnictví Národního domu má
policie k dispozici už více než rok a pořád vyšetřovatelé nejsou schopni dojít
k nějakému závěru. Zajímalo by mě, kdyby se jednalo o běžného občana, zda
by to šlo také tak zdlouhavě.
Miloš Kopečný, Prostějov
Nejsme riziková lokalita!
dvacet let a s Romy jsem si zde užil dost. Ale v posledních letech se situace rapidně zklidnila, protože se desítky nepřizpůsobivých odstěhovaly do jiných lokalit.
A ten svůj ‚bordel‘ dál dělají jinde, bohužel… Husovo
náměstí je už ale poměrně klidnou lokalitou. Takže
vůbec nechápu vyjádření některých námi volených

Logika úplnì mimo
Souhlasím s pánem, jenž upozornil na radar v Brněnské ulici, který měří příliš
blízko rondelu. Řidiči tady svá auta moc nerozjedou, nachytají se tady jen ti, kteří pojedou maximálně „šedesátkou“. To samé platí také o Vápenici. Proč je tady
umístěn radar těsně u přechodu pro chodce? Tady přece každý řidič jezdí automaticky pomalu. Navíc i tento radar je těsně u rondelu a k tomu před semaforem.
Logika některých lidí, kteří rozmístění stacionárních radarů mají na starost, mi
připadá úplně mimo.
František Nenadál, Prostějov

Radarù je pøíliš málo
Tak nám v Prostějově rozjíždí radary na měření rychlosti. Škoda že před de- zajímalo, zda tři radary budou stačit. Vím, že jsou v plánu další, ale podle mého
seti lety nemělo město potřebnou oporu v zákonech a měření muselo přeru- názoru měly být radary uvedeny do provozu na všech jedenácti místech, jako
šit. Opatrně by se tak jezdilo i v minulosti, vždyť z tehdejších jedenácti radarů tomu bylo před deseti lety. Potřebné vedení k „budkám“ tam je, takže zbývalo je
měli řidiči oprávněný strach a jezdili způsobně a pomalu. Tak se aspoň město jen doplnit novým snímacím zařízením. Je to škoda, jezdilo by se tak bezpečně
Jiří Šindler, Prostějov
poučilo a teď se může měřit bez rizika, že jde o protizákonnou věc. Jen by mě hned a po celém městě. Takhle je radarů příliš málo.

T

ajímavou událost zapsal říjen
1911, a to v místním průmyslu,
kdy oděvní podnikatelka Františka
Rolná získala první doložený kontokorentní úvěr k běžnému účtu ve výši 10
000 tehdejších korun, který jí byl později navýšen až na 30 000. Peníze byly
potřeba k financování provozu. Protože se platby zákazníků často opožďovaly, bylo potřeba vyplácet mzdy
a urovnávat pohledávky dodavatelů. Je
zajímavé, že o deset let později, tedy
v říjnu 1921, provedl stejný krok její
syn a dědic firmy Arnošt Rolný, jenž
tehdy zažádal „Živnobanku“ o úvěr
tentokrát už na 500 000 tehdejších korun, zároveň provedl reformu
v prodeji svých výrobků, když kromě
tradičního prodeje oděvů prostřednictvím obchodních zástupců začal
nabízet své výrobky i v obchodních
domech v Praze u OD J. Novák a OD
U města Paříže.
aké se podíváme do válečného
roku 1941, kdy již Prostějov
trpěl pod německou kuratelou, židé
byli perzekuováni a byl připravován

Z

Máme tady již podzim v plné
síle a tak se blíží doba, kdy si
uvaříme teplé nápoje a můžeme se v klidu začíst do událostí
minulých. Takže co přinesl říjen
našemu městu v minulosti?
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kilometry, dnes už by takovou vzdálenost neušli. Vlastně na to ani nemají čas.
Takže proč by tedy nejeli autem? A pokud oni sami žijí tímto životním stylem,
nebylo by divné, kdyby ho nedopřáli
svým milovaným dětem?
Jenže právě ony na tohle vše doplácí nejvíce. Bez důvěry rodičů, že se o sebe dokáží
samy postarat alespoň na cestě ze školy,
prostě vždycky zůstanou nesvéprávnými
tvory bez sebevědomí. A to se s nimi povleče po zbytek jejich životů. Přitom by
stačilo tak málo: nechat si své vlastní obavy
a nervozitu pro sebe a dětem víc věřit. Kdo
jiný by ostatně měl mít důvěru ve vlastní
děti než právě jejich rodiče? Jenže to bychom museli napřed věřit sami sobě...

ten bude mít život těžký

ØÍJNOVÉ POHLEDY DO KRONIK
an eb RGRGęYQLFWYtDçSRĀtVODRQH]DPęVWQDQRVWL

Jste sami líní? A chcete i ze svého dítěte
vychovat pohodlného a nesamostatného tvora? Pak to nebude nic těžkého.
Dnes se vám v tomto ohledu nabízí
celá řada možností. Vůbec nejlepší je
potomkovi co nejdříve pořídit chytrý
telefon. Díky němu sice bude dřepět
v bezpečí domova, ale vy od něj budete
mít na dlouhé hodiny naprostý pokoj.
Velmi dobře fungují i další vymoženosti, které s sebou přináší dnešní doba
a jež by dříve byly naprosto nemyslitelné. Jedním z nich je tzv. mamataxi.
Stačí, pokud každé ráno naložíte své
dítě do auta a vyklopíte jej rovnou před
školou. Vždyť to má chudáček strašlivě
daleko a cesta je tak nebezpečná! Navíc
je to mnohem rychlejší a vaše dítě by
do školy jinak nikdy nedorazilo včas.
Přímo před školou pak můžete vjet do
protisměru a zastavit třeba i na zastávce

Mamataxi: kdo nechodí pěšky,

MARTIN ZAORAL
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dičkou ve vozidle Škoda cestovaly dvě
spolujezdkyně a účastnice nehody byly
převezeny k preventivnímu vyšetření
do nemocnice v Prostějově. Žádné zranění se však nepotvrdilo,“ sdělil Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského

ředitelství policie Olomouckého kraje.
Škoda na havarovaných vozidlech se
vyšplhala na 300 000 korun. „Policisté řidičce udělili na místě pokutu v příkazním řízení,“ doplnil mluvčí krajské
policie.
(mik)
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VÝŠOVICE Nezastavit na „stopce“
se nevyplácí. V pondělí 4. října po
patnácté hodině pětašedesátiletá
cizinka zavinila dopravní nehodu
dvou osobních vozidel na křižovatce ve Výšovicích. Značka přikazující zastavit jí byla asi ukradená,
a navíc přehlédla vozidlo projíždějící po hlavní komunikaci ve Výšovicích. Došlo ke srážce, při níž
naštěstí nedošlo ke zranění osob.
Vznikla ovšem výrazná škoda na
poničených vozidlech.
„Řidička jela s vozidlem Škoda Karoq
po vedlejší komunikaci ve směru od
Vranovic-Kelčic na Bedihošť. Na čtyřramenné křižovatce nerespektovala
dopravní značení ‚Stůj, dej přednost
v jízdě‘ a vjela do křižovatky. Z pravé
strany přehlédla jedoucí vozidlo Volkswagen Passat jedoucí po hlavní komunikaci od Výšovic směrem na Prostějov a došlo ke střetu vozidel. U řidičů
byly provedeny dechové zkoušky na
alkohol s negativním výsledkem. S ři-

BYLI JSME
U TOHO

3x foto: Martin Zaoral

přímo tady po dědině. Zašli jsme
s tím za starostou a ten nás podpořil. Tak se zrodil první Burčákový
pochod, který se u nás konal přede
dvěma lety. Loni jsme ho kvůli covidu
museli zrušit, ale letos nás už nic nemohlo zastavit,“ dodal Libor Tydlačka. Podobný nápad spojující dobré pití
a jídlo byl už od počátku odsouzen ke
zdaru. Ostatně i atmosféra při pochodu byla opravdu uvolněná a vpravdě
rodinná. „Akce se od začátku setkala
s velkým ohlasem a rozrůstá se. Letos máme ještě o dvě zastavení více,

OHROZIM A pak se s takovým šílencem potkejte někde na silnici...
Totálně opilý muž za volantem škodovky absolutně nezvládl jízdu po
Ohrozimi a skončil velice zle. S 2,65
promile alkoholu v dechu měl ale
štěstí v neštěstí, protože se mu po
velmi dramatické havárii nic nestalo. Na dlouhou dobu ale přijde o řidičák a hrozí mu také vězení.
K dopravní nehodě na Prostějovsku
policisté vyjížděli v pondělí 4. října
před půl šestou odpoledne. „Čtyřiapadesátiletý řidič jel vozidlem Škoda
Octavia po silnici od Ohrozimi na
Prostějov. Na rovném úseku nezvládl
řízení vozidla, vyjel do protisměru,
přejel přes chodník, narazil do sloupu
vysokého napětí a prorazil zábradlí.
Vozidlo poté vyjelo ze srázu, kde se
převrátilo na střechu,“ popsal hodně
krkolomnou havárii Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Následné šetření ukázalo, proč asi řidič
ztratil vládu nad vozidlem. „Policisté
u řidiče provedli dechové zkoušky na
alkohol, které byly pozitivní. Přístroj
naměřil hodnoty 2,47 promile a po
chvíli dokonce 2,65 promile alkoholu v dechu. Muž uvedl, že zhruba od
deseti do patnácti hodin vypil několik piv. Policisté mu na místě zadrželi
řidičský průkaz a další jízdu zakázali.

Řidič byl preventivně převezen do
nemocnice v Prostějově, ale vyšetření
ukázalo, že neutrpěl zranění,“ prozradil Hejtman s tím, že policisté odhadli
celkovou škodu na šedesát tisíc korun.
(mik)
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Martin ZAORAL

můžeme vykašlat,“ popsal začátek zrodu celé akce Mojmír Filka.
Jenže nakonec vše skončilo trochu
jinak a lépe. „Napadlo nás, že objednáme dopředu ověřený a kvalitní
burčák z Pálavy a pochod uděláme

tím, že jsme organizovali zájezd na
Burčákový pochod do Mutěnic.
Přihlásilo se čtyřicet lidí, a tak jsme
objednali autobus. Nakonec jich
však vyrazila asi polovina. To jsme
se naštvali a řekli, že se na to příště

Když nejsou Pivíňané ochotni ve
velkém vyrazit za burčákem, musí
burčák ještě ve větším za nimi. Zhruba tahle myšlenka stála za zrodem
originální akce, kterou byste možná
na Prostějovsku nečekali. „Vše začalo

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PIVÍN Tohle jinde v prostějovském regionu nezažijete!
V Pivíně si uplynulou sobotu 9. října uspořádali druhý ročník
Burčákového pochodu. Na jeho více jak 100 účastníků čekalo
250 litrů kvalitního burčáku z Pálavy, který se rozléval na celkem
9 zastaveních, jež si pro ně připravily jednotlivé „místní akční
rodiny“. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Z jižní Moravy si objednali 250 litrů prvotřídního zkvašeného moštu z vinné révy

V PIVÍNĚ SE VYDALI NA ORIGINÁLNÍ BURČÁKOVÝ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko

zprávy z regionu

region
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V blíže neurčené době od 1. do 6.
října neznámý pachatel odcizil elektrické nářadí za téměř 47 000 korun
ze stodoly v Myslejovicích. Zloděj
vstoupil do neuzamčené stodoly
na neoploceném pozemku a z ní
následně odcizil svářečku značky
Tuson, sekačku na trávu značky
Stiga, bourací kladivo, kompresor,
stolovou pilu a dva motorové postřikovače značky Stihl. Pachateli
hrozí za přečin krádeže až dva roky
za mřížemi.

Vykradená stodola
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Od počátku se stávalo, že mnohá
kola se objevovala na místech, kam
určitě nepatřila. Změnilo se něco
v této záležitosti? „Tyto případy
nastávaly spíše v začátcích našeho
působení. Vždy nějakou dobu trvá,

Lidé z Prostějova
jsou slušní

Do systému nezbytného pro půjčování kol se zatím zaregistrovalo 10 000
občanů města Prostějova. „Od března
letošního roku evidujeme osmdesát
tisíc zápůjček od lidí, kteří při svých
cestách najeli cca 128 tisíc km, čímž
ušetřili cca dvacet tun CO2, pokud by
tedy jinak jeli autem. Právě ekologické hledisko je hlavní myšlenkou naší
služby,“ dodal Luňák s tím, že zájem
o půjčování kol neustále roste. „Zatím rekordní bylo 10. září, kdy jsme
přepravili téměř devět set občanů za
jediný den,“ potvrdil Luňák.

V září
padl rekord

Nextbike má se statutárním městem
Prostějov uzavřenou smlouvu do
konce roku 2022. „Chceme rozšiřovat počet stanic, některé by měly
přibýt v okrajových částech. Rovněž
přemýšlíme o obnově celé flotily kol
za nová a vylepšená kola,“ nastínil další plány Luňák. „Sdílená kola jsou ve
městě stále více a více populární a využívaná. Máme radost, nicméně ruku
v ruce s tím jde také navýšení nákladů, které město bude hradit,“ přidal se
první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím,
že v rozpočtu města pro letošní
rok byla na úhradu sdílených kol
schválena částka ve výši 1,2 milionu korun. Ta se teď bude navyšovat. „Celkový počet výpůjček za rok
2020, tedy za období od března do
prosince, činil 67 600 při počtu 100
kol. Naproti tomu v roce 2021 v období od března do srpna narostl počet výpůjček na 69 619 a narostl také

PROSTĚJOV Mezi Prostějovany Večerník získal reakce zodpovědných činovníků. „Tato situace nás určitě netěší, na druhou stranu naše služv předchozích dnech vážnou trhli- ba toto riziko přináší a počítáme s ním.
nu. Zatím neznámý poberta ukradl Naštěstí je Prostějov v tomto ohledu
hned pětici bicyklů, které si lidé jedno z nejlepším měst, které v ČR
půjčují. Po pachateli už pátrá poli- provozujeme,“ konstatoval obchodní
cie a za krádež mu hrozí až dva roky ředitel společnosti nextbike Lukáš Lukriminálu.
ňák. „Tak to je tedy špatná zpráva... Co
„Během předminulého víkendu ne- k tomu říci, když už se kradou i sdílená
známý pachatel odcizil pět jízdních kola, která využívá široká veřejnost, tak
kol odstavených v Konečné ulici je v naší společnosti něco špatně. Nev Prostějově. Zloděj způsobil spo- nacházím slov,“ vyjádřil se k případu
lečnosti provozující zapůjčení kol Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
škodu za pětašedesát tisíc korun. Statutárního města Prostějova.
Policisté případ šetří pro přečin krá- Nahradí provozovatel ukradená
deže a pachateli v případě jeho zjiš- kola? A kdy? „V Prostějově stejně,
tění hrozí až dva roky za mřížemi,“ tak jako ve všech ostatních městech,
prozradil Libor Hejtman, tiskový máme právě pro tyto situace vytvořemluvčí Krajského ředitelství policie nou rezervu. Kola budou nahrazena
Olomouckého kraje.
tedy prakticky obratem,“ ujistil Luňák

a ihned přidal pozitivní novinku. Ztracené bicykly jsou ve spolupráci s městskou a státní policií dohledávány. „Již
teď mám zprávu, že tři kola máme zpět,
za což děkuji Městské policií Prostějov
i jednomu z našich uživatelů, který
nám dal tip,“ vzkazuje obchodní ředitel
společnosti nextbike.
Jak se v takových případech dá postupovat? „Všechna naše kola jsou
vybaveny GPS lokátorem, v tomto
případě ovšem došlo ke zničení modulu, tak je pátrání obtížnější, ale i tak
máme další nástroje, jak kola dohledat. Především díky spolupráci s již
zmíněnou Městskou policií Prostějov, Policií ČR a také naši komunitou
uživatelů, kterých je v Prostějově již
více jak deset tisíc, máme návratnost
poměrně dobrou a úspěšnou,“ uvedl
Lukáš Luňák.
(mik)

7),!í'2(/!)

VRBÁTKY Nepořádek? V přírodě nám vadí. S tímto heslem po celé České republice vyrazili lidé do
okolí a začali během akce Ukliďme Česko sbírat nepořádek po svých spoluobčanech. Plast, sklo,
ale také pneumatiky nebo oblečení. To vše obvykle„uklízeči“ rok co rok nachází. Výjimkou nejsou
ani Vrbátky. Odtud a z místních částí Štětovice i Dubany se vypravili s cílem vycídit okolí vesnice.

velice oblíbená a hojně využívaMichal
ná SOBECKÝ
služba sdílených kol utrpěla

Co bude dál?

BYLI JSME
U TOHO

2x foto: Facebook

počet kol, kterých je nyní k dispozici vaná částka téměř vyčerpána. Je tedy
140. Proto je po úhradě vyúčtování za třeba ji o čtyři sta tisíc korun navýšit,“
měsíc srpen 2021 zmíněná rozpočto- vypočítal Pospíšil.

<CVÊOEQPCUVCPKEKWRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEGD[NQXwGXRQą¾FMWPCUÊFNKwVKi¾TMCUMQPéKNQUFÊNGPÆMQNQVCOMFGPGO÷NQ

než si občan na službu navykne. Vážíme si toho, že Prostějované nyní
v drtivé většině respektuji pravidla
a kola vrací do míst k tomu určených,“ uvedl Luňák, který připustil,
že případy nepochopitelného vandalismu nextbike zaznamenal. „Nějaká kola jsme lovili z vody v parku
u hvězdárny či z Hloučely... Bohužel
takové případy se někdy objeví, ale
snažíme se je ve spolupráci s městskou policií eliminovat. V tomto
ohledu patří Prostějov mezi nejlepší
města a k vandalismu na kolech zde
ve srovnání s jinými městy dochází
poměrně zřídka,“ prozradil Lukáš
Luňák pro někoho možná překvapivé informace s tím, že také pokut za
špatné parkování bývá uděleno jen
několik do týdne. To ještě netušil,
co nastane během předminulého
víkendu, kdy neznámý pachatel
odcizil pět jízdních kol odstavených v Konečné ulici v Prostějově! Zloděj způsobil společnosti
provozující zapůjčení kol škodu
za pětašedesát tisíc korun.

=%5
Ale už je to lepší
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Když před více jak dvěma roky sdílená kola v Prostějově začínala, bylo
tu k dispozici 9 pevných a 11 virtuálních stanic. Jejich počet se mezitím
více jak zdvojnásobil. V tuto chvíli
je ve městě celkem 53 míst, kde
je možnost některá z celkem 140
kol půjčit a také vrátit. „Snažíme
se společně se statutárním městem
Prostějov dělat službu pro občany
co nejdostupnější. Počet stanic se
rozrostl na základě požadavků samých občanů. Co se týče výsledků,
tak Prostějov řadíme mezi pět nejlepších měst, v nichž působíme,“
pochvaloval si Lukáš Luňák ze společnosti nextbike, která projekt sdílených kol rozjela v celkem 23 sídlech.

Michala
KADLECE

za přispění

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Tento projekt se neustále rozvíjí. Už od března
2019 patří sdílená kola ke koloritu Prostějova. Zejména zpočátku to vypadalo, že místní tomuto projektu dosud mentálně
nedorostli a bezostyšně pohazovali bicykly na místech, která
k tomu určitě určena nebyla. Přestože se tomu tak děje i nadále, provozovatelé sami hodnotí výsledky projektu v Prostějově
jako jedny z nejlepších, a to v porovnání s dalšími 22 městy,
kde funguje. A vzhledem k nárůstu počtu výpůjček, navýšení
ceny a s ohledem na předpokládaný odhad zájmu v období
od září do prosince tohoto roku je třeba navýšit částku pro
úhradu nákladů souvisejících s provozováním bikesharingu.
Minulé úterý o tom rozhodli prostějovští konšelé.

Do systému pro půjčování bicyklů
se zaregistrovalo 10 tisíc Prostějovanů

WWW.VECERNIKPV.CZ

SDÍLENÁ KOLA STÁLE KONČÍ, KDE NEMAJÍ
=',/<

zpravodajství

21100811198

11. října 2021
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rozhovor večerníku

narodil se 25. července 1990 v Praze
zpěvák, písničkář a hudebník
vyrůstal ve vesnici nedaleko Kladna
vystudoval gymnázium ve Slaném
a později informatiku na ČVUT
v Praze, kde získal titul inženýr
✓ první píseň napsal v roce 2008, o rok později už měl první koncert
coby předskokan
✓ v roce 2015 vydal svůj debutový song Vymlácený entry, v němž
s nostalgií vzpomíná na počítačové hry devadesátých let
a český digitální pravěk
✓ do širšího povědomí se dostal po roce 2017, kdy vydal debutové album Vlasy
a později byl nominován na Českého slavíka v kategorii „Objev roku“
✓ nyní už je známou postavou české hudební scény, je možné se s ním
setkat na festivalech i samostatných koncertech, v současnosti
jich absolvuje i přes dvacet měsíčně
✓ vystupuje vesměs jako sólový interpret se svou vlastní tvorbou,
hraje na kytaru a ukulele
✓ spolupracuje však také s řadou dalších tvůrců, na některé písni
už spolupracoval například s Pavlem Caltou, Jakubem Děkanem,
Voxelem či Kateřinou Marií Tichou
✓ před pár dny se oženil s někdejší atletkou-vícebojařkou Eliškou
Klučinovou, s níž má syna Teodora, který se narodil v únoru
zajímavost: ve své hudbě se věnuje třeba i fotbalu, nazpíval hit oslavující
Patrika Schicka a svou tvorbu věnuje i pražské Spartě,
které oddaně fandí

✓
✓
✓
✓

vizitka
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Martin ZAORAL

Třeba váš kolega Voxel, se kterým
spolupracujete, měl jako sen vystoupení v jeskyni…
„V jeskyni shodou okolností jsem
hrál na Býčí skále. Takže tohle se mi
splnilo. Ale když teď hrajeme v Prostějově, tak já mám moc rád písničkáře Záviše. A ten má skladbu ´V Prostějově v jednom domě´. A já bych
si s ním rád zazpíval právě v tom jednom domě, o kterém on zpívá. To by
se mi líbilo.“ (smích)

jaký byl burčákový pochod…

kdy mě někdo poprosí, abych mu
napsal song, třeba na zakázku. A dá
mi úplně volnou ruku. To já právě
nemám moc rád, protože jednou
z největších výzev pro mě je nějaké
zajímavé téma sehnat. Stejně jako
se rozhodnout, jak píseň pojmout.
Zajímavé pak je, že jsou jiné typy
písniček, které zabírají na lidi, co mě
třeba neznají. V takovém případě je
dobré hrát skladby, kterým se lidé
smějí, to je taková výrazná emoce.
Kdežto když už posluchači ty písně
znají, už se tomu vtipu tolik nesmějí.
Tam je dobré mít v rukávu nějakou
chytlavější melodii. Párkrát jsem už
třeba hrál skladbu, která nebyla moc
vtipná, a to na mě pak lidi divně koukali. (směje se) Pak to ale nasbíralo
spoustu zhlédnutí, jelikož si ji pustili
později, protože se jim zalíbila melodicky. Je to zajímavé a pořád objevuji, jak ta hudba vlastně funguje.“
yy Je nějaké téma, které vás v poslední době obzvlášť oslovilo?
„Za poslední rok a půl je velkým
tématem koronavirus. Samozřejmě
jsem se tomu chtěl původně nějak
vyhnout. Ale od toho prostě nebylo
úniku.“
yy Vy navíc nejen v souvislosti
s pandemií glosujete do rádia.
„Vůbec to přitom původně nebylo
v plánu. Ale ty rychlovky, co tam
hraju a zpívám, jsme začali zrovna
v době, kdy začal řádit koronavirus.
Takže polovina z nich je covidových.
Na to se ale taky píše docela dobře.
Občas ze mě vyšlo něco smysluplného. Ale zároveň si myslím, že to není
téma navěky. A asi budou lidi rádi,
když s podobným tématem skončím
a začnu psát úplně o něčem jiném.“
yy Takže za rok už od vás o koronaviru neuslyšíme?
„No, to by i mě samého zajímalo. Pokud ale koronavirus skončí a za rok
už na něj budeme jen vzpomínat, tak
si myslím, že bude čas zpívat o něčem jiném.“
yy Zmiňoval jste hraní a zpívání
v kavárně. Jaké prostředí vám při
koncertě sedí nejvíce?
„Zase bych to rozdělil. Když je publikum, které písničky nezná, tak preferuji klidné prostředí na sezení, kde
lidé mohou o to více vnímat texty,
které jsou docela podstatné – není
to muzika na paření, spíš na poslech
a buď se to líbí, nebo ne. Ale zase
když lidi texty znají, tak mám rád,
když můžou vstát, trsat a dělat binec.
Někdy je koncert super, někdy nic
moc. Nejradši mám ale takové, kde
jsou lidi, které to baví. Protože pak to
více baví i mě.“
yy V lednu příštího roku vás čeká
velký koncert v O2 areně. Těšíte
se?
„Jo, bude to velký. (úsměv) Jednoznačně to bude moje největší akce.
Nedovedu si ani představit větší
akci u nás. Pořád jsme ale v nejistotě, zda to z bezpečnostních důvodů
bude, nebo nebude. Nicméně teď
to vypadá, že akce v O2 areně bude.
Postupně zveřejňují, že se s námi počítá. Kdyby se to muselo náhodou
odložit, tak lidi už jsou zvyklí. I my
jsme dohrávali koncerty, které byly
z doby před dvěma lety přeložené.
Ale chystám se a těším se, doufám,
že přijde co nejvíce fanoušků a bude
to pěkné.“
yy Chystáte teď nějaký hit? Třeba
právě i speciálně na tento koncert.
„Ten chystám furt, ale ne vždy se to
povede. (smích) Ale jo, nové písničky
píšu pořád. Budeme točit nový klip
a vyjdou do té doby i další nové písničky. Pořád se tvoří. Snažím se stále
něco dělat, protože mě to baví a lidi
jsou taky radši, když se něco děje,
než neděje.“
yy Je nějaké místo, kde byste si
rád v budoucnu zahrál, zazpíval?

VWYÉSLY
3RPQRz dovku
ško
„vyválel“

BYLI JSME
U TOHO

Mám moc rád písničkáře Záviše. A ten má
skladbu ´V Prostějově v jednom domě´. A já
bych si s ním rád zazpíval právě v tom jednom
o kterém onzkvašeného
zpívá. To by
se miz líbilo...
Z jižní Moravy si objednali 250 domě,
litrů prvotřídního
moštu
vinné révy

už ze čtyř dnů byly za rok tři, pak
dva, jeden. Bylo to hodně o povinnostech, ne že bych si jen doma válel
šunky. Ale pořád byl člověk někde na
koncertech, psal písničky, točil klipy
nebo dělal rozhovory. Už se to nedalo stíhat. Takže zaplaťpánbůh, že
jsem nyní v situaci (zaklepe na stůl),
kdy mě muzika živí, je to krásné. Ale
i kdyby mě neživila, tak bych byl naprosto spokojený ajťák, protože mě
to taky bavilo.“
yy Máte tu výhodu, že si vždy můžete říct: ´Tak, je načase přehodit
výhybku...´
„Jako říct si to určitě můžu... Nevím
tedy, jestli bych mohl třeba za pět
let z fleku někde nastoupit jako počítačový expeert. Asi bych si musel
ještě něco osvěžit. Ale v době youtubových tutoriálů může dnes člověk
ledacos.“
yy Vy jste znám tím, že skládáte
o životě, jednou o vtipnějších, jednou o méně vtipných situacích.
Třeba o nedostatku wifi signálu
v lese. Jste taky ten typ turisty, složil jste písničku podle sebe?
„Já rozhodně v lese nechodím a nenaháním signál. (směje se) Nicméně
už několikrát třeba při cestě vlakem,
nebo když se člověk octne někde
na okraji světa, tak jsem internet
postrádal. A je to takové nepříjemné. Spousta lidí z mé generace a lidí
mladších je zvyklá být imrvere na
síti. Člověk se pak může cítit až nejistě, když se nemůže připojit. Na
druhou stranu si ale musí uvědomit,
že příroda dává zase jinou krásu.
A o tom je právě ta písnička V lese.
Že jsem v lese, je to tam hrozné, ale
zase v klipu máme krásné stromy
a nádhernou přírodu. Vše je o úhlu
pohledu. Ale snažím se to popisovat,
jak to vidím já a jak to asi vidí i má
generace.“
yy Hodně se ujala i píseň Mám
doma kočku. Vy osobně jste milovník koček nebo celkově zvířátek?
„Mám celkově rád všechno včetně
domácích mazlíčků. A moje bývalá
přítelkyně byla velmi velkou milovnicí koček. Tak jsme si pořídili kočku...“
yy A nedopadlo to soužití s ní
dobře, co?
„Tak je trochu ostřejší, to je pravda.
Ale máme ji se současnou přítelkyní
pořád. A stále ji také máme stejně
rádi. Je prostě taková, jaká je, má
charakter.“ (smích)
yy O čem se vám osobně píše
a zpívá nejlépe?
„Nejlépe se mi píše o zajímavých
tématech. Nejhůře naopak ve chvíli,

JAN „POKÁČ“ POKORNÝ

yy Vy jste začal jako hudebník-profesionál trochu později, než
je obvyklé. Co vás vedlo k tomu,
že jste si řekl, že seknete s prací
a jdete do muziky naplno?
„Ono to úplně přesně takto nebylo.
Nejsem ten typ jako třeba Ed Sheeren, že prostě skončím školu a jdu na
ulici, že si to vyhraju. Já jsem normálně chodil do školy, posléze na ´vejšku´. Vždycky mi šla matika a bavily
mě počítače, tak jsem měl v plánu,
že se stanu ajťákem. A postupně
jsem si k tomu v nějakých šestnácti
či sedmnácti letech začal brnkat na
kytaru. A taky psát písničky. Dával
jsem to na Bandzone, nikoho to ale
moc nezajímalo. Pořád jsem ale psal,
zkoušel, dával něco na YouTube. Zároveň s tím jsem ale pořád studoval
vysokou školu, kterou jsem dodělal
a po ní šel do práce. Už tehdy jsem
ale v té práci nebyl pět, ale jen čtyři
dny, protože jsem míval koncerty
nebo někomu psal texty.“
yy A jak to tehdy bral váš zaměstnavatel?
„S tím jsem přišel hned, zda by to nešlo mít to nastavené takto. V IT oboru je to často dost flexibilní, takže
s tím byli úplně v pohodě. No a pak

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

PROSTĚJOV Vyloženě letní náladu přivezl koncem srpna do
Prostějova písničkář Jan Pokorný, mnohem známější pod svým
uměleckým jménem Pokáč (na
snímku). Do Prostějova zavítal
již podruhé. A dobře udělal, na
náměstí T. G. Masaryka jej přivítal dav vesměs mladých lidí.
Zaujmout však dokáže všechny
věkové skupiny, písničky totiž
hraje na témata ze života, a tak
není divu, že se v poslední době
stal velmi populárním. Částečně
i tím, jak si na pódiu i ve své tvorbě dělá ve velkém srandu sám ze
sebe i svých vrstevníků. Nešetří
ani ironií. Jeho hity Mám doma
kočku, V lese, Matfyzák na discu,
Holky to objektivně lehčí maj, Nešahej na mě, Dej mi pusu, Probuzení či Úplně levej a další se hrají
v rádiích od rána do večera. Náš
rozhovor bezprostředně předcházel koncertu před radnicí, který
proběhl v rámci festivalu Prostějovské léto 2021.

Písničkář Pokáč nedávno rozveselil Prostějov, sen spojený s městem si zatím nesplnil
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Michal SOBECKÝ

ČECHY POD KOSÍŘEM Sportovní halu v Čechách pod Kosířem
mají, fotbalové hřiště taky. Nyní se
ale obec pouští do další investice
v oblasti sportu. Ve vesnici by měl
vzniknout nový sportovní areál za
zhruba 15 milionů korun. Na své by
si mohli přijít mnozí sportovci.
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„Chystáme hřiště o rozměrech čtyřicet
krát dvacet metrů pro všechny míčové
hry, včetně třeba tenisu. Kolem budou
dvě in-line dráhy na bruslení a jízdu na
koloběžce a také dvě běžecké dráhy,“
upřesnil starosta obce Milan Kiebel.
Součástí sportoviště bude i rovinka na
sprint nebo doskočiště.
Na stavbě se začalo pracovat v uplynulém týdnu. Projekt je to rozsáhlý, obec
se jej tak rozhodla rozdělit na dvě části.
V první etapě by mělo dojít právě k výstavbě vlastního hřiště. „Ve druhé necháme udělat tréninkovou tenisovou
stěnu a také workoutové hřiště. Doplníme také osvětlení a parkoviště pro

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

několik desítek aut,“ informoval Kiebel.
Dokončení areálu by mělo být záležitostí zhruba roku. „První etapa by
měla být dokončená v říjnu 2022.
Rádi bychom na ni hned navázali
druhou etapou, aby byl celý areál
v roce 2023 kompletní,“ osvětlil starosta obce.
Na Prostějovsku v posledních letech
vznikala multifunkční hřiště často,
třeba v Malém Hradisku a Doloplazech, v Kostelci na Hané zase opravili venkovní sportovní areál. Vznik
komplexního sportoviště na zelené
louce však patří spíše k ojedinělým
počinům.

9

KONICE Místo zchátralého areálu
supermarket. Takový byl a stále je
plán vedení města Konice. Konšelé
získali i potřebné pozemky, které
v lokalitě mezi ulicemi Chmelnice a Zádvoří patřily státu. A jednu
dobu se zdálo být jasné, že v místě
vznikne prodejna řetězce Penny
Market. Nyní je ale vše jinak.
Jak už dříve Večerník informoval, Penny Market by zde nakonec stavět
neměl. Nyní se navíc ukazuje, že obchod ve městě vznikne později, než
se původně plánovalo. „Není jisté,
kdo zde bude stavět, která společnost.
Předpokládám, že se to podaří, nicméně koronavirus a zdražování stavebního materiálu zdražují rozhodovací
procesy,“ konstatoval starosta Konice
Michal Obrusník.
Potvrdil zároveň, že s výstavbou supermarketu se v Konici nadále počítá. Popsal přitom, v jaké fázi se celý

projekt nachází. „Je podepsaná kupní
smlouva. V ní jsou i ošetřené možnosti přerušení nebo zrušení převodu, pokud by se něco nedařilo. Takže město
má své pojistky. Není ale důvod se bát,
že by to nedopadlo,“ ujistil Obrusník.
Obavy ale mají někteří z prodejců
v menších provozovnách. V Konici se
nachází půltucet prodejen se smíšeným zbožím. „Mně to nevadí. Já se na
to vykašlu, máma půjde do důchodu.
Mě už to po těch letech nežere,“ prohlásil natvrdo pan Pajchl, jehož rodina
provozuje jednu z nich na náměstí.
Podobné obavy se snaží starosta Konice mírnit. „Já doufám, že je drobní
obchodníci mít nemusí. Studie supermarketů říkají, že pokud je supermarket ve středu města, a ne na okraji, tak
výrazně nenaruší obchodní podmínky v centru,“ ubezpečuje.
Reálné otevření supermarketu je navíc stále v nedohlednu.
(sob)
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Už po pár metrech slavili „úspěch“.
Jedna ze skupinek si totiž vzala na
paškál příkop u cesty směrem na Blatec. „Mám tu polštář. Nechce si někdo
schrupnout?“ ptá se mladý muž svého
okolí. Postupem času však šel humor
stranou. Lidé totiž stále za sebou nechávají nepochopitelné množství odpadu. „Většinou míváme zrovna tuto
trasu, akorát tentokrát máme navrch
ještě Vrahovice. A opět jen koukáme,
co někteří vyhodí, kolik toho tady je,“
kroutil hlavou Radim Končický. Ten se
se skupinkou vydal směrem na Dubany.
Něco už v lokalitě přitom zažil. „Našli

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

původní
reportáž

jsme v minulosti už třeba i kosti psa,
pohozené tady kousek. Nebo dokonce
mrtvého kohouta v pytli, co si vzpomínám,“ doplňuje předtím, než se vydává
dál uklízet. Na řeči nebylo moc času, čekala jej a jeho kolegu ještě dlouhá cesta.
Mezi těmi, kteří okolí Vrbátek pravidelně
obchází a starají se o jeho čistotu, je i Kateřina Kubjátová, která i letos patřila mezi organizátory. „Mě osobně nejvíc překvapilo,
kolik jednorázových obalů na jídlo se letos
našlo. To jiné roky nebylo,“ poznamenala
žena. Také letos se přitom ukázalo, že jsou
někteří z nás nepořádní. A místo do sběrného dvora nebo do kontejneru raději
zamíří třeba na polní cestu nebo k potoku.
„Bylo hodně alu, pet obalů a poklic na
auta. Největší skládka byla v prostoru z Vrbátek na Vrahovice, někdo tam na jedno
místo vysypal hromadu igelitek s odpadky,“ smutnila Kubjátová.
Výsledkem akce byly desítky a desít0GRQą¾FGMMCOUGLGPéNQX÷MRQFÊX¾&QDTQXQNPÊEKUGUPÊOTQ\JQFNKUMQPEQXCV
ky naplněných pytlů.

VRBÁTKY Nepořádek? V přírodě nám vadí. S tímto heslem po celé České republice vyrazili lidé do
okolí a začali během akce Ukliďme Česko sbírat nepořádek po svých spoluobčanech. Plast, sklo,
ale také pneumatiky nebo oblečení. To vše obvykle„uklízeči“ rok co rok nachází. Výjimkou nejsou
ani Vrbátky. Odtud a z místních částí Štětovice i Dubany se vypravili s cílem vycídit okolí vesnice.

BYLI JSME
U TOHO
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jak bylo při premiéře. Po pochodu
se sejdeme na hřišti, kde si pro nás
myslivci připravili guláš. Zahraje
nám místní kapela s příznačným
názvem Pozdní sběr,“ shrnul program Kamil Štětař, starosta obce, kde
se pořád něco děje. Ostatně již v pátek
22. října od 17:00 hodin budou na
dvoře zdejší školy připraveny halloweenské úkoly pro děti i dospělé, na
něž naváže lampionový průvod a stezka odvahy určená jen pro silné povahy.

Oslovit by nově upravená lokalita
mohla třeba tenisty, nohejbalisty či
příznivce malé kopané. Zejména pro
ně by mohlo být sportoviště atraktivní,
5RQNGéP¾ HQVQITCHKG XwGEJ ×éCUVPÊMč jelikož se bude nacházet v těsném souRQEJQFWPCRTXPÊO\EGNMGOFGXÊVKUVC sedství zdejšího fotbalového stadionu.
PQXKwċ
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Seloutky (mls) – Až do soboty
16. října potrvá uzavírka silnice
v Seloutkách. Důvodem je celková
rekonstrukce vozovky ve směru
od Určic po křižovatku ke kapli.
Opravy zde odstartovaly již začátkem září. Druhá etapa by měla
začít hned v neděli 17. října, kdy
dojde k úplné uzavírce silnice od
křižovatky u kaple až po křižovatku u domu číslo 111. Na ni pak od
25. října naváže úplná uzavírka od
kaple po křižovatku u domu číslo
131. Důvodem uzavírek je celková
rekonstrukce vozovky po proběhlé
výstavbě kanalizace.

ČELECHOVICE NA HANÉ Tohle obyvatele Studence štve!
Přestože už více jak pět let platí na zdejší silnici zákaz průjezdu nákladních aut nad 12 tun, někteří z řidičů si s tím očividně hlavu nelámou. Přetížené kamiony ničí silnici, která už vyhlíží potřebnou
opravu. Navíc jim tu u ní stále chybí chodník. Vedení obce o neutěšeném stavu komunikace ví, s občany již diskutovalo možné
řešení. Jeho realizace je však otázkou několika příštích let.

Podpoøili dvouleté dítì

Před lety trápilo Studenec, který je
místní částí Čelechovic na Hané, velké množství projíždějících kamionů.
Někteří z místních tehdy spočítali, že
jich tu projede 80 za hodinu(!), mnohé z nich si přitom s dodržováním povolené rychlosti hlavu nelámaly.
Výraznou úlevu přinesly značky
„Chceme vše øešit
omezující průjezd vozidlům na 12
s krajem“
tun. Ty se tu objevily na začátku roku
2016, později byly doplněné o do- S celou záležitostí jsme se tedy obdatkovou tabulku Tranzit. Přesto rátili na starostku Čelechovic na

Hané, pod něž Studenec coby místní část spadá. „S žádným podnětem
ohledně přetížených kamionů projíždějících Studencem jsem se od
občanů v poslední době nesetkala.
Navíc je třeba zdůraznit, že není
v mé kompetenci tohle řešit. Je to
záležitost Policie ČR,“ zareagovala pro Večerník Jarmila Stawaritschová s tím, že podobně je to také
s nedodržováním rychlosti u vozidel jedoucích ve směru od Olšan.

„Jezdí tudy hodně rychle, přestože
je tu omezení na čtyřicet kilometrů
v hodině,“ přiznala Stawaritschová.
Jinak si je starostka neutěšeného
stavu silnice ve Studenci dle svých
slov vědoma. „Letos v létě na toto
téma proběhlo setkání s občany, na
němž jsme představili studii, podle
níž bychom vše v budoucnu komplexně chtěli řešit. Rádi bychom totiž, aby oprava průtahu Studencem
byla spojena s vybudováním chod-

5[ODQNKEMÚORQMNGR¾PÊO\¾MNCFPÊJQMCOGPGD[NC\CJ¾LGPCXÚUVCXDCPQXÆJQRCXK
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VÍCEMĚŘICE V životě menších
obcí obzvlášť významných dnů nebývá do roka zase až tak často. Čtvrtek 23. září se do historie Domova
u rybníka ve Víceměřicích dozajista zapíše zlatým písmem, protože
tehdy byl učiněn první reálný krok
k výstavbě nového pavilonu Domova se zvláštním režimem.
Slavnostního poklepání základního
kamene se zúčastnila řada významných hostů, Olomoucký kraj reprezentoval náměstek hejtmana pro
sociální oblast Ivo Slavotínek a člen
zastupitelstva Ladislav Okleštěk. Iniciátorem investičního záměru jsou
společně obec Víceměřice, zastoupená starostou Eduardem Novotným,
a Domov u rybníka Víceměřice v čele
s ředitelem Felipem Sánchezem Lópezem. Záštitu nad tímto projektem
převzal herec Pavel Trávníček.
„Hlavní přínos této investice vidím
v pozvednutí kvality péče o uživatele, vytvoření dalších pracovních míst
a v neposlední řadě rozvoj sociálních

služeb v jižní části Olomouckého
kraje. Nový pavilon bude situován
v našem areálu na místě bývalé hospodářské budovy, která byla zdemolována,“ shrnul základní informace
ředitel domova.
„Projekt bude financován z dotace
Ministerstva práce a sociálních věcí,
dále z rozpočtu Olomouckého kraje
a rozpočtu obce. Celkový objem finančních prostředků vynaložených
na tuto investici přesáhne 70 miliónů
korun. Jedná se o největší investici do
sociálních služeb v regionu a poděkování patří všem, kteří se na přípravě
projektu podíleli,“ přidal trochu čísel
starosta Víceměřic s tím, že předpokládaným termínem ukončení výstavby je prosinec roku 2022.
Dopolední program byl doprovázen
hudebním vystoupením Divadla Slunečnice z Brna. Obyvatelé Víceměřic
se od nynějška mohou těšit na novou
výstavbu, která bude symbolickým
začátkem druhého století existence
sociálních služeb v této obci. (tok)

Kralice na Hané (mls) – Manželé Tomečkovi z Kralic na Hané se
dočkali podpory ze strany vedení
městyse. Zastupitelstvo schválilo
finanční podporu na léčbu jejich
dvouletého syna Viktora. Rodině
poskytli příspěvek 50 000 korun,
který bude zaslán na jejich osobní
účet pro potřeby rodiny a koupi
čističky vzduchu. Zároveň připojili
přání brzkého uzdravení.

Opraví kaplièku v Ladínì?
Konice (mls) – Na potřebu opravy kapličky v Ladíně, která mimo
jiné ani nezvoní, upozornila jedna
z místních. Požadavek by nyní u vedení města měl vznést osadní výbor. „Pokud se tak stane, požádáme
v této věci o dotaci a snad se kaplička dočká rekonstrukce podobně,
jako se to nedávno podařilo v Křemenci,“ zareagoval pro Večerník starosta města Michal Obrusník.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

zákaz někteří z řidičů stále nedodržují. „Tenhle kamion se dřevem a tři
podobné další tudy pravidelně projíždí. Bývají přetížené, odhaduji, že
by navážily minimálně šedesát tun.
Protijedoucí vozidla musí kvůli nim
přejet až na kraj silnice, a to nemluvím o chodcích jdoucích po krajnici.
Navíc devastují silnici, která už je tak
v hodně špatném stavu,“ popsal Večerníku jeden z obyvatel Studence,
který do redakce zaslal i výmluvnou
fotografii.
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Plumlov (mls) – Novou učebnu
prvního stupně, novou spisovnu
a chybějící čtvrté oddělení družiny
dodělali nedávno na ZŠ v Plumlově. To vše vzniklo po přestavbě
nevyhovující malé tělocvičny.
Hlavním cílem bylo vybudování
nového oddělení družiny, které
umožní navýšení její kapacity.

níku a odstavných ploch. Zatím
však nemáme zpracovanou ani projektovou dokumentaci, na níž chceme spolupracovat s Olomouckým
krajem, který silnici spravuje,“ nastínila čelechovická starostka, podle
níž kámen úrazu spočívá v tom, že
hejtmanství v současnosti nedává žádné peníze do oprav komunikací třetích tříd. „Pokud se vše
zvládne do pěti let, budu ráda,“ uzavřela Jarmila Stawaritschová.

.?PIFOßHÀOFC=?D?BINIP´V Kostelci se pustí do sázení keøù

KOSTELEC NA HANÉ Tak a je
to! S náročnou opravou Revoluční ulice v Kostelci na Hané se začalo již před třemi roky. Aktuálně
po ní už opět bez problémů jezdí
auta, chodci pak mohou využívat nové chodníky. Do finálního
zvelebení Revoluční ulice se však
po stavebních dělnících mohou
zapojit i místní. Už v polovině
října se zde totiž chystá společná
výsadba keřů.

Martin ZAORAL
Rekonstrukce jedné z nejdelších a
nejfrekventovanějších ulic v Kostelci
na Hané byla rozdělena do celkem
tří etap. S tou první se začalo už v
roce 2018, o rok později následovala druhá část, na zahájení poslední
fáze si však lidé i kvůli problémům s
covidem museli počkat. Dočkali se
začátkem letošního června, nyní už
jsou práce prakticky hotové.

„Uzavírka ulice skončila, nicméně
komunikace je ještě ve zkušebním
provozu. V posledních dnech se dodělávalo dláždění posledních vjezdů
a upravovaly se další drobné nedodělky. Zřejmě v následujícím týdnu
přebereme stavbu a pak přijde na
řadu kolaudace,“ popsal Večerníku
aktuální stav věci kostelecký starosta
František Horák.

Zapojíte se
do sázení?
Celkové náklady na realizaci třetí
etapy oprav Revoluční ulice překročí
7,1 milionu korun. Kromě kompletní výměny povrchu vozovky došlo
po celé délce Revoluční ulice k vybudování chodníku a parkovacích
zálivů pro automobily. V některých
místech byly i vysazeny stromy, což
ovšem v poslední fázi nebylo kvůli
vedení inženýrských sítí možné.

Vedení města se proto rozhodlo zde
vysázet alespoň celkem 420 keřů.
„Budeme rádi, když nám místní přijdou pomoci. Společná výsadba keřů
je naplánována na sobotu 16. října
od 9:00 hodin. Sraz bude u křižovatky mezi ulicemi Husova a Revoluční.
Občerstvení bude zajištěno, nářadí by
si každý měl přinést sám. Je to první
akce svého druhu a budeme moc
rádi, pokud se do ní místní zapojí. Věříme, že pak ke ‚své‘ ulici získají ještě
lepší vztah. My tam určitě budeme,
navíc se nám přihlásilo už dvanáct
dalších spoluobčanů,“ pozval všechny
občany Kostelce jejich starosta.
Tím rekonstrukce silnic v Kostelci na Hané rozhodně nekončí. Na příští rok se plánuje oprava
ulice Třebízského vedoucí podél
železniční trati. Její součástí bude
rovněž vybudování míst pro parkování. Stejně tak by se za rok mohla
dočkat Smetanova ulice.

4GXQNWéPÊWNKEGRQMQORNGVPÊTGMQPUVTWMEKPGWX÷ąKVGNP÷RTQMQWMNCFQMQPéGPÚRTQLGMVMTQO÷RQXTEJWUKNPKEGąGwKNVCMÆEJQFPÊM[
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Místním chybí chodník, vedení Čelechovic
s kompletní opravou silnice počítá

21072820918
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PROBĚHLY VOLBY DO PARLAMENTU POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PROSTĚJOV Parlamentní volby 2021 jsou za námi. A ani to nebolelo. Tedy jak koho... Podle výsledků je téměř jisté, že v České
republice dojde k zásadní změně v politickém vedení země.
Což určitě „bolí“ Andreje Babiše a jeho hnutí ANO 2011. V sobotu ukončené volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky byly nevídaně dramatické až do úplného konce sčítání hlasů, v němž dosud vládnoucí subjekt na poslední
chvíli převálcovala koalice SPOLU.
Volby dopadly i částečným úspěchem pro prostějovský region, poslanecký mandát získali čtyři Prostějované, čímž se čistě
matematicky o jedno křeslo ve sněmovně oproti končícímu
volebnímu období posílí vliv. Mandát obhájili starousedlík Radim Fiala (SPD) i Ladislav Okleštěk, stejně jako Jaroslav
Faltýnek (oba ANO 2011), kandidující po minulém intermezzu
na Vysočině opět v Olomouckém kraji. K této trojici se opět
přidala žena. Irenu Blažkovou (ANO 2011) nahrazuje Hana
Naiclerová (Pirát+STAN), která se stala z pohledu regionu největším překvapením, když skočila z pátého místa kandidátky
na první! Ovšem šance byly na mnohem větší úspěch, těsně za dveřmi sněmovny skončili Petr Sokol (SPOLU) či Pavel
Dopita (SPD), zklamaní zůstali lídři krajských kandidátek ČSSD
Ladislav Hynek a KSČM Ludvík Šulda. Tradiční strany totiž zůstaly poprvé v historii mimo Sněmovnu.
Volby i jim předcházející politická řežba budou za pár dní zapomenuty a český národ teď bude se zájmem sledovat, jak se
rozdají vládní karty. A jakým způsobem se zachová prezident
Zeman. To je otázka dní příštích...

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Michal KADLEC, Petr KOZÁK, Martin ZAORAL,
Michal SOBECKÝ, Jan FREHAR a Tomáš KALÁB

Prostějovsko válcovalo ANO,
Piráti zaostali

PROSTĚJOVSKO Parlamentní
volby dopadly tak, jak dopadly.
O výsledcích se popsaly stohy
papírů a ani televizní stanice během sobotního večera nevysílaly
téměř nic jiného než oslavy vítězné koalice nebo naopak vyjádření
plná zklamání od Andreje Babiše.
Když se ovšem podrobně podíváme na volební výsledky z celého
prostějovského regionu, vidíme,
že ne zcela kopírovaly ty celostátní. U voličů na Prostějovsku
s drtivou převahou vyhrálo hnutí
ANO, koalice SPOLU zaostala
o více než pět procent.
Hnutí ANO 2011 získalo ve zdejším
regionu podporu vyjádřenou 29,33
% hlasů. To je o 1,54 % víc než po
sečtení celostátních výsledků. Druhá na Prostějovsku skončila koalice
SPOLU s 23,93 % hlasů. Spojení
ODS, KDU-ČSL a TOP 09 získalo
u voličů od Nezamyslic až po Konicko o téměř čtyři procenta hlasů
méně než byl celostátní výsledek.
To je v přepočtu na jednotlivé hlasy opravdu hodně. Za další výrazné
povšimnutí toho, jak volili lidé z obcí
a měst na Prostějovsku, je výsledek
hnutí Svoboda a přímé demokracie.
U našince tato strana okolo Tomia
Okamury a Radima Fialy získala
podporu 13,88 % a skončila třetí.
V porovnání s celostátním výsledkem získala SPD o 4,32 % hlasů víc,

což značí, že na Prostějovsku projevují voliči této straně mnohem větší
sympatie než například Pirátům. Ti
ve spojení se STAN na Prostějovsku propadli, získali pouze 10,53 %
hlasů, přestože očekávali minimálně
dvojnásobek.
Bez zajímavosti určitě nezůstává
fakt, že voliči z Prostějovska by poslali do sněmovny i strany, které v celostátních volbách neuspěly. V regi-

onu získala ČSSD 5,49 % a Přísaha
Roberta Šlachty 5,22 % hlasů.
Ostatní kandidující politické subjekty dopadly na Prostějovsku
podobně jako v rámci celé České
republiky. KSČM končí taktéž pod
pětiprocentní hranicí (4,28%), Tri-

kolóra-Soukromníci-Svobodní získali přízeň 2,63 %, Volný blok 1,66 %
a Strana zelených jen 0,88 %. Ostatní
strany či hnutí včetně Moravanů
nebo Koruny České v regionu jen
paběrkovaly a obdržely pouhé desetiny procent hlasů voličů.

jak jste volili na prostìjovsku

Okrsků: 179
Volební účast 64,59 %
11. Moravané 0,65% (367), 12. Švýcar. demokr. 0,28 % (177)͕ϭϯ͘KƚĞ 0,25 % (139), 14. APB 0,20 % (132), 15. PRAMENY 0,19 %
(103), 16. Monarchiste.cz 0,18 % (89), 17. Nevolte Urza.cz 0,15 % (79), 18. MZH 0,08 % (49), 19. ANS 0,05 % (25), 20. Levice 0,04 % (23)

Zpohřbu spěchal na volby!
VPivíně jako poslední volil

PIVÍN Minulý pátek večer se
vrátil z Francie, dopoledne na
jižní Moravě sloužil zádušní mši,
a ještě stihl i odvolit v rodné vsi.
Farář Bedřich Horák a jeho maminka byli posledními, kteří
v Pivíně hodili volební lístky do
urny.
Řadu let byla poslední voličkou
v Pivíně čiperná důchodkyně Jarmila Spisarová. Ta však již před
časem zemřela, a tak jsme byli
zvědaví, kdo její místo zaujal. Ten-

tokrát to padlo na zdejšího rodáka,
kterého však církevní služba zavála
až na jižní Moravu.
„Coby farář sloužím v obci Svatobořice-Mistřín. Měl jsem teď hodně nabitý program, ale volby jsem
si prostě nemohl nechat ujít,“ svěřil
se Večerníku ochotně Bedřich Horák, který do volební místnosti dorazil i se svojí maminkou, jejíž druhý syn Václav bydlí v sousedních
Klenovicích a je známý ze svého
působení v prostějovském muzeu.

farář

V samotném Pivíně volební
účast dosáhla 74 %. „Lidé chodili
opravdu hodně, a to i mladí. Asi
už byli opravdu naštvaní z toho,
jak to v republice vypadá,“ zauvažoval předseda pivínské volební
komise.
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Volby zatřásly politickou
„Tyhle volby jsou nejdůležitější od
roku 1989“, „jsme na křižovatce“.
To jsou jen dvě věty, které velice často
padaly o současných volbách. Jenže
taky o těch předešlých… Zkrátka během let se z nich stalo neskutečné klišé.
Když ale řekneme, že výsledky voleb
doslova otřásly politickou scénou,
o klišé už se jednat nebude.
Andrej Babiš totiž oproti většině průzkumů volby nevyhrál. A už v polovině sčítání se ukázalo, že i kdyby se
tak stalo, bylo by to Pyrrhovo vítězství. Levice vyloženě vyhořela. ČSSD
i KSČM se klidí ze sněmovny, sociální demokracie poprvé po roce 1992,
komunisté mizí z horní komory parlamentu od svého nástupu. V obou
případech jde o malou politickou
katastrofu, u komunistů tím méně
očekávanou, že řada průzkumů jim
dávala šest až sedm procent. Obě strany již nyní vyhlíží nového šéfa – Hamáčkovy a Filipovy dny v čele partají
jsou sečteny.
Opozice pak slaví obrovskou změnu
k lepšímu. Koalice SPOLU získalo
mnohem více, než se čekalo. Navíc
těsně porazilo hnutí ANO 2011. I zde
se tentokrát průzkumy vesměs mýlily.
Stejně tak ovšem u druhé opoziční ko-

scénou

alice, takzvanému PirSTAN. Vít Rakušan, šéf STANu, to vlastně v hodnoticí tiskové konferenci řekl náznakem,
ale velmi zřetelným, negratuloval své
straně, ale právě koalici SPOLU. Pro
Ivana Bartoše je to pak taková zvláštní výhra. Ano, spolu se STAN sice získali dobré pozice. Ale sami propadli.
Voliči kroužkovali, kroužkovali, až
řadu korzárů vykroužkovali. A čtyři
mandáty jsou prostě hodně málo.
Vlastně jediný, kým nijak výsledky
neotřásly, je Svoboda přímé demokracie. Tomio Okamura potvrdil, že
strana zůstala víceméně na svém. Což
je ale vlastně výhra, o jeho voliče se
nově přetahoval například s Volným
blokem, novým hnutím Přísaha, částečně i s Trikolórou a dle svých slov mu
hlasy sebral i Andrej Babiš. Necelých
deset procent je tak vlastně malé vítězství, což ostatně potvrdil i žertováním
v přímém přenosu s novinářkou. SPD
je však opravdu jediné, které se na
rozbouřeném českém politickém moři
udrželo uprostřed vlny. Jiné subjekty
po ní vyletěly nahoru, dalším pak nepomůže už ani šnorchl…

Alojzov:
1. Spolu 30,37; 2. ANO 24,44; 3. SPD 13,33
Bedihošť:
1. ANO 31,18; 2. SPOLU 18,45; 3. SPD 17,89
Bílovice-Lutonín:
1. ANO 32,86; 2. SPOLU 16,08; 3. SPD 13,28
Biskupice:
1. ANO 28,28; 2. SPOLU 20,39; 3. SPD 19,07
Bohuslavice:
1. ANO 27,70; 2. SPOLU 24,67; 3. SPD 9,52
Bousín:
1. SPOLU 25,00; 2. ANO 23,61; 3. Piráti
a Starostové 15,27
Brodek u Konice:
1. ANO 32,90; 2. SPOLU 19,56; 3. SPD 13,97
Brodek u Prostějova:
1. ANO 30,24; 2. SPOLU 21,14; 3. SPD 17,62
Březsko:
1. SPOLU 41,60; 2. ANO 25,60; 3. Piráti
a Starostové 8,00
Budětsko:
1. ANO 31,06; 2. SPOLU 22,12; 3. SPD 11,48
Buková:
1. ANO 32,74; 2. SPOLU 18,71; 3. ČSSD 11,11
Čehovice:
1. ANO 32,24; 2. SPOLU 20,65; 3. SPD 16,66
Čechy pod Kosířem:
1. ANO 29,66; 2. SPOLU 21,16; 3. SPD 13,33
Čelčice:
1. ANO 27,27; 2. SPD 17,09; 3. Piráti a Starostové/SPOLU 12,36
Čelechovice na Hané:
1. ANO 32,31; 2. SPOLU 18,68; 3. SPD 16,53
Dětkovice:
1. ANO 32,66; 2. SPOLU 22,00; 3. SPD 13,66
Dobrochov:
1. ANO 35,35; 2. SPOLU 28,78; 3. SPD 9,59
Dobromilice:
1. ANO 30,42; 2. SPD 24,39; 3. SPOLU 21,08
Doloplazy:
1. ANO 31,17; 2. SPD 18,62; 3. SPOLU 14,97
Drahany:
1. ANO 30,46; 2. SPD 20,78; 3. Piráti a Starostové 13,26
Držovice:
1. ANO 29,53; 2. SPOLU 26,47; 3. SPD 12,99
Dřevnovice:
1. ANO 35,98; 2. SPD 20,08; 3. SPOLU 16,31
Dzbel:
1. ANO 35,91; 2. SPOLU 22,53; 3. SPD 9,85
Hačky:
1. SPOLU 39,74; 2. ANO 24,35; 3. SPD 12,82
Hluchov:
1. ANO 37,35; 2. SPD 15,51; 3. SPOLU 13,79
Horní Štěpánov:
1. ANO 36,04; 2. SPOLU 18,95; 3. SPD 13,95
Hradčany-Kobeřice:
1. ANO 29,94; 2. SPD 23,35; 3. SPOLU 20,81
Hrdibořice:
1. ANO 30,32; 2. SPOLU 22,13; 3. SPD 14,75
Hrubčice:
1. ANO 25,44; 2. SPOLU 23,40; 3. SPD 17,30
Hruška:
1. ANO 49,01; 2. SPD 23,52; 3. SPOLU 11,76
Hvozd:
1. SPOLU 29,19; 2. ANO 25,72; 3. SPD 11,56
Ivaň:
1. ANO 31,67; 2. SPOLU 22,62; 3. SPD 14,47
Jesenec:
1. ANO 29,01; 2. SPOLU 24,07; 3. SPD 11,11
Kladky:
1. ANO 29,94; 2. SPOLU 25,14; 3. SPD 19,16
Klenovice na Hané:
1. ANO 32,05; 2. SPOLU 18,46; 3. SPD 15,38
Klopotovice:
1. ANO 22,94; 2. SPOLU 18,82; 3. Piráti
a Starostové 14,11
Konice:
1. ANO 28,66; 2. SPOLU 23,34; 3. Piráti
a Starostové 11,18
Kostelec na Hané:
1. ANO 26,09; 2. SPOLU 24,42; 3. ČSSD 12,00
Koválovice-Osíčany:
1. ANO 33,78; 2. SPOLU 23,64; 3. SPD 14,18
Kralice na Hané:
1. ANO 29,19; 2. SPOLU 25,74; 3. SPD 11,95
Krumsín:
1. ANO 28,12; 2. SPOLU 25,62; 3. SPD 14,06
Laškov:
1. ANO 28,09; 2. SPOLU 24,77; 3. Přísaha
12,38
Lešany:
1. ANO 31,93; 2. SPOLU 23,03; 3. SPD 14,13
Lipová:
1. ANO 31,46; 2. SPOLU 30,78; 3. SPD 7,86

WWW.VECERNIKPV.CZ

Michal
KADLEC

lová. „Byly to velkolepé chvíle plné napětí a adrenalinu. Tak napínavé volby
jsem snad ještě nezažil. Já osobně jsem
ale věřil, že ANO přeskočíme,“ přidal
Tomáš Blumenstein.
„Všichni kolegové jsou nadšeni a společně věříme v opravdovou změnu
v tomto státě. Samozřejmě jsme výsledky sledovali s napětím a nesmírně nás
těšilo, jak nám s každou hodinou naskakovaly další a další hlasy,“ komentoval průběh sčítání hlasů Jan Zatloukal.
Náměstkyně primátora Prostějova
Milada Sokolová ovšem vedla „boj“

PROSTĚJOV Celostátní výsledky
parlamentních voleb zcela jistě zajímají i Prostějovany, byť ty komunální příští rok budou zřejmě pro
našince mnohem podstatnější. Ale
kdo z nás by nesledoval, jak se na
základě výsledků voleb do Parlamentu ČR bude skládat nová vláda?
Jak je již notoricky známo, díky drtivému finiši a hlavně po sečtení hlasů
pražských voličů zvítězila koalice
SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP
09) ziskem 27,79 % hlasu. Zatímco
lídři v čele s Petrem Fialou si už rozdělují ministerstva, budou si na tyto
posty muset ještě asi chvíli počkat.
Očekává se totiž stanovisko prezidenta Miloše Zemana, který už s předstihem deklaroval, že k sestavení vlády
pověří lídra jednotlivé strany s největším počtem hlasů. A tím je Andrej
Babiš, jehož ANO 2011 skončilo sice
až na druhém místě se ziskem 27,12 %
hlasu, ovšem kandidovalo na rozdíl od
koalic samostatně a je tak nejsilnějším
politickým subjektem. A paradoxně
vlastně i vítězem...

Podle mnohých odborníků však bude
pokus Andreje Babiše sestavit novou
vládu ztrátou času, protože ostatní
strany jasně tvrdí, že s ním do vládnoucí koalice nepůjdou. Tedy až na
SPD (9,56 % hlasu), jenže ani součet
hlasů ANO a SPD nestačí. Vítězná koalice SPOLU se už připravuje vytvořit
vládu ve spolupráci se třetím v pořadí
voleb, tedy koalicí Pirátů a Starostů,
která získala 15,62 % hlasu, přičemž
pro Piráty skončily volby fiaskem,
když získali pouhé čtyři poslanecké
mandáty.
Dá se tedy očekávat vládnoucí koalice
tvořená pěti stranami – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Bude
to ale fungovat? To je otázka, kterou
ovšem nyní nevyřešíme a těžko se dá
na ni odpovědět. Uvidíme v příštích
měsících a letech.

Jestli
Jċ8:9

PROSTĚJOV Ponurá nálada, která
by se dala krájet. Tak popisovali dva
hlavní lídři kandidátky v Olomouckém kraji Ladislav Okleštěk s Jaroslavem Faltýnkem náladu v sobotu
večer v hlavním štábu hnutí ANO
v Praze. Ostatně tito dva Prostějované obhájili poslanecké mandáty, což
je dobře pro celý náš region. Co se
ale týká celkového výsledku parlamentních voleb, oba politici neskrývali rozčarování. To ostatně panovalo
v celém štábu hnutí ANO, premiéra
Andreje Babiše nevyjímaje.
Do hlavního povolebního štábu hnutí
ANO v Praze zamířili v sobotu odpoledne také dva lídři kandidátky v Olomouckém kraji Ladislav Okleštěk a Jaroslav Faltýnek. „Volební výsledek má
pro mě osobně dvě roviny. Tou první
je, že jsme celkově skončili těsně druzí,
z čehož panuje samozřejmě zklamání.

Druhou skutečností, která je pro mě
ovšem také podstatná, je vítězství
hnutí ANO v krajském měřítku, v celém Prostějovsku i samém Prostějově.
A jednalo se o přesvědčivá vítězství.
V Olomouckém kraji porazilo ANO
koalici SPOLU o celých pět procent
a Piráty se Starosty o mnohem větší
rozdíl. Je to velký úspěch. Jednalo se
ale nyní o celostátní volby a v nich
jsme až druzí, bohužel,“ sdělil Večerníku Ladislav Okleštěk, kterého jsme
se dále zeptali, kde vidí příčiny až druhého místa hnutí ANO 2011? „Když
to opět převedu na krajské měřítko,
tak my jsme vedli slušnou kampaň bez
jakýchkoliv invektiv na adresu politických konkurentů. A voliči to ocenili,
v Olomouckém kraji jsme zvítězili.
Jenže v celostátním měřítku jsme se
potýkali s až nenávistnými kampaněmi jiných stran, bojovali jsme vlastně

proti pětici konkurentů. A navíc jejich
zbraní bylo heslo ‚Vše proti Babišovi‘.
Hlavně v Praze, kde se to také projevilo, a vlastně až po sečtení hlasů z hlavního města jsme přišli o vítězství.
Pořád ale budeme mít naprosto nejsilnější poslanecký klub čítající dvaasedmdesát členů. ODS jich bude mít 35
a Piráti jen čtyři... Já osobně bych chtěl
ale co nejpokorněji poděkovat všem
voličům ANO za obrovskou podporu,
vážím si toho,“ uvedl Okleštěk.
Viditelně v dobré náladě nebyl ani
druhý z lídrů kandidátky hnutí ANO
v Olomouckém kraji, Prostějovan
Jaroslav Faltýnek. „Celé parlamentní
volby byly vlastně jakýmsi referendem
o Babišovi. Co mám říct k výsledkům?
Nechci je v tuto chvíli komentovat, za
chvíli jdu za předsedou Babišem a budeme se radit, co dál. Ani nevím, jestli
Andrej Babiš mluvil s prezidentem,
jak víte, Miloše Zemana odvezli do
nemocnice,“ sdělil Večerníku v neděli
odpoledne Jaroslav Faltýnek. Na otázku, zda věří v sestavení vlády, v němž
by figurovalo ANO, odpověděl jedno-

značně. „Matematicky to vychází jasně. Je hotovo a vymalováno,“ prohlásil
Faltýnek na rovinu. Oba Prostějovany
tak může alespoň hřát obhájený poslanecký mandát.
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Ladislav Okleštěk: „Připadám si jako vloni po krajských volbách, vše proti Babišovi!“
Jaroslav Faltýnek: „Je hotovo a vymalováno!“
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9. Volný blok 1,33% (71 587), 10. Zelení 0,99 % (53 343)͕ϭϭ͘KƚĞ 0,40 % (21 804), 12. Švýcar. demokr. 0,31 % (16 823), 13. Moravané
0,26 % (14 285), 14. APB 0,21 % (11 531), 15. Monarchiste.cz 0,16 % (8 635), 16. Prameny 0,15 % (8 599)
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Vládnout nám bude zřejmě koalice složená z pěti stran!

PROSTĚJOV Komu zachovali
přízeň v parlamentních volbách
voliči přímo v Prostějově? Po sečtení hlasů se ukázalo, že největší
oblibu u voličů ve městě má hnutí
ANO 2011. Prostějovští voliči tím
dali o uplynulém víkendu zřetelně
najevo vzkaz, který je pro našince
hodně důležitý před komunálními
volbami v roce 2022.
U Prostějovanů zvítězilo ve volbách
do Parlamentu ČR hnutí ANO ziskem 28,78 % hlasu, což o 0,99 % převyšuje celostátní výsledek. Prostějované své sympatie vyjádřili i Ladislavu
Oklešťkovi a Jaroslavu Faltýnkovi. Na
druhém místě skončila koalice SPOLU se ziskem 25,26 % hlasu. Nutno
podotknout, že v tomto případě voliči velice poctivě kroužkovali Petra

prostìjov

Sokola, který se dlouho držel v naději
na zisk poslaneckého mandátu. Na
třetím místě v Prostějově skončila
SPD, které voliči v odevzdali 13,62 %
hlasu. „Okamurovci“ i díky popularitě
lídra Radima Fialy tak „přejeli“ Piráty
se Starosty, kteří ve zdejších volebních
místnostech obdrželi pouhých 11,66
% hlasu. Prostějované pak dali šanci
alespoň na malý úspěch ČSSD, které
dali 5,14 % hlasu, sociální demokraté
ale nakonec zůstali přede dveřmi sněmovny.
Žádné jiné strany či hnutí Prostějované svými hlasy do Parlamentu ČR
neposlali. Pod hranicí pěti procent
zůstaly Přísaha Roberta Šlachty (4,61
%), KSČM (3,52 %) a Trikolóra (2,59
%). Absolutně na pokraji zájmu skončil v Prostějově Volný blok (1,91 %),

Volební účast 62,47 %

Strana zelených (1,05 %) nebo Moravané (0,46 %).
Co hlasování Prostějovanů v parlamentních volbách ukázalo? Podle názoru Večerníku jde o velmi silný vzkaz
směrem ke komunálním volbám v příštím roce. Vedoucí pozici si drží hnutí
ANO 2011 a hodně velkou přízeň má
i ODS, která se v celostátní politice
ucházela o hlasy společně s KDU-ČSL
a TOP 09. Za rok tomu ale má být jinak. Zmíněné dva politické subjekty
tak jsou už teď podle všeho výraznými favority komunálních voleb v roce
2022 v Prostějově. V závěsu bude SPD
a středopravicové strany, zapomenout
nelze na ve městě silné hnutí PéVéčko.
Ale hlavní dotaz do příštích dvanácti
měsíců zní: zvedne se alespoň na Hané
v krizi se utápějící levice?

1HêHNDQøQRY¿SRVODQN\Qø+DQD1DLFOHURY¿

Andrej Babiš není zvyklý prohrávat, což
prokázal při tiskové konferenci hnutí
ANO 2011 těsně po vyhlášení konečných
výsledků parlamentních voleb. Jeho úsečné a mnohdy arogantní odpovědi na otázky novinářů dávaly ale tušit, že si je vědom
svého konce ve vedoucí roli v tomto státě.
Z plezíru zřejmě využije možnosti sestavit
vládu, kterou mu dá i podle vlastních dřívějších vyjádření prezident Miloš Zeman.
Celá věc se ale v neděli zkomplikovala tím,
že byla hlava státu opětovně hospitalizována v nemocnici. Otázkou tedy je, jak se
následné pokusy sestavit vládu budou dít
v duchu Ústavy České republiky.
Ale to předbíhám a není to právě ono, co
chci nyní říct. Ať už se to příznivcům hnutí
ANO líbí, nebo ne, Andrej Babiš by měl
jako chlap vyhodnotit správně aktuální
situaci. Obzvláště když ví, že s ním nikdo
ze členů koalic SPOLU nebo Pirátů a Starostů nechce nic mít a pomocnou ruku při
sestavení možné vlády s ANO mu nepodá.
Podle mého názoru nemá Andrej Babiš
šanci, i kdyby se spojil s SPD. Proto je podle
mě zbytečná ztráta času 30 dní, po kterou
by dosluhující premiér měl možnost vládu
sestavit.
Pane Babiši, pořád vám věří více jak čtvrtina voličů, to je s ohledem na koronavirovou krizi, kterou si všichni procházíme
a ještě procházet budeme, velice solidní
číslo. Našel se ale někdo, kdo byl na cílové
pásce o fous lepší. A je nyní úplně jedno, že
nejen podle vás k tomu koalicím pomohl
především jeden program „AntiBabiš“.
Přenechejte nyní možnost vládnout svým
soupeřům. A čím dřív, tím lépe pro stabilizaci a určení směru celé země.
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yy Jak hodnotíte výsledek koalice
PirSTAN?
„Jsem kandidát společné kandidátky, nám šlo tedy o úspěch jako celku. To, že voliči rozdali karty, jak je
rozdali, to asi nijak neovlivníme.
Že jsem uspěla já osobně, tam je asi
potřeba se zeptat voličů, proč kroužkovali zrovna mě. (úsměv) Ale pro
mě je to obrovský závazek a vážím
si toho, že mě voliči upřednostnili.
Protože za těch sedm let, co jsem
v politice a opozici, je to… (zamyslí
se) Možná bych řekla odměna?“
yy Možná zadostiučinění…?
„No, nebo zadostiučinění. Já se
snažila pracovat pro lidi, aby byly
veřejné prostředky užity v souladu
s tím, jak to má být. Možná si toho
lidi všimli. Žijeme v digitalizované době, jsem na internetu, jsem
aktivní na sociálních sítích, možná
si tak ty informace našli. Před vol-

bami jsem dělala jedno video, kdy
jsme jezdili Prostějovem a dívali se
na různé kauzy. Samozřejmě jsem
ráda a je to závazek. Na Prostějov
nezapomenu. Naopak bych chtěla
i z vyšších pater politiky Prostějovu
i celému kraji pomoct.“
yy Jak to nadále vidíte s funkcí zastupitelky města Prostějova?
„Přemýšlela jsem už o tom, protože
nechci kumulovat funkce, že bych se
funkce zastupitelky vzdala. Myslím si,
že na zastupitelstva určitě chodit budu
nadále. Mám přístup i z pozice poslance, navíc neměla bych tradiční dvakrát
dvě minuty, ale na svůj příspěvek bych
měla neomezený čas.“ (pousměje se)
yy Co konkrétně budete prosazovat v Poslanecké sněmovně? A co
byste ráda změnila na zákonech
této země?
„Je to jen den po volbách, kdy jsem
celá překvapená, a v představách se

PROSTĚJOV Do zcela nové role se dostala po letošních volbách
Hana Naiclerová. Prostějovanka a opoziční zastupitelka se totiž
díky kroužkování voličů vyšvihla až na přední příčky kandidátky
koalice PirSTAN. A to tak vysoko, že získala mandát poslankyně.
Radost byla samozřejmě u prostějovské političky veliká. Zároveň
je to ale také obrovská zodpovědnost. Hana Naiclerová se totiž
pravděpodobně stane členem vládnoucí koalice. Večerník se
nové dámy ve sněmovně zeptal mimo jiného na její pocity po
úspěchu její koalice, ale také na pořadí v Olomoucké kraji, kde
voliči koalici poslali až na čtvrté místo.

mi honí spousta věcí. Celou tu dobu
ale prosazuji boj proti korupci. Ráda
bych tedy spolupracovala i s Rekonstrukcí státu. Oni už mají rozpracovaná témata. Ráda bych třeba podpořila větší dohled nad veřejnými
zakázkami i do dvou milionů. Často
se totiž velká zakázka rozděluje na
menší a pak se to hůře kontroluje.
Taky zveřejňování informací a zpřístupnění údajů, aby se korupci dalo
zabránit. Velkým tématem je taky
voda a její prodej, ke kterému v Prostějově došlo v roce 2006. Takže bych
tomu chtěla z titulu poslankyně pomoct. Já ale nemůžu pohánět orgány,
které to vyšetřují nebo mají u soudu.
Takže spíš bych to ve veřejném prostoru zvedala a dávala na vědomí,
aby města reagovala třeba referendem. A ještě takový střípek z daně
příjmů. Ráda bych podpořila daňové
asignace pro ty, kteří chtějí podpořit
postižené děti, aby si to mohli odečíst
z daní. Ono to tak teď není, myslím si,
že rodiny hodně trpí. Stát na ně zapomněl. Náklady pro hodně postižené
děti jsou obrovské. A pojišťovna platí jen zlomek. Takže to platí rodiny,
které se často zadlužují a dostávají se
do dluhových pastí. Chtěla bych pomoct rodinám tak, aby pomoc o postižené dítě byla po finanční stránce
únosná.“

Tel: 608 960 042

Levnější
předplatné

nedalo řešit. Jde o technikálie. Poslanec nárok na bydlení v Praze,
a i vlakové spojení je výborné. Já
jsem v práci byla od rána do večera,
pak jsem se věnovala politice, takže
si nemyslím, že by rodina pocítila
extra změnu. Jsem přesvědčena, že
to zvládneme, protože to smysl má,
konečně se dá něco udělat. Všichni
si tak musíme pomoct.“

1. ANO 27,18; 2. SPOLU 18,43; 3. SPD 17,97
Vícov.
1. ANO 30,76; 2. SPOLU 21,92; 3. SPD 16,53
Vincencov.
1. SPOLU 28,04; 2. ANO 26,82; 3. Piráti
a Starostové 14,63
Vitčice:
1. ANO 30,61; 2. SPOLU 26,53; 3. SPD 23,46
Vranovice-Kelčice:
1. ANO 34,42; 2. SPOLU 21,06; 3. SPD 16,91
Vrbátky:

1. ANO 28,76; 2. SPOLU 22,48; 3. SPD 12,89
Vrchoslavice:
1. ANO 37,53; 2. SPOLU 17,41; 3. SPD 15,01
Vřesovice:
1. SPOLU 40,25; 2. ANO 20,45; 3. KSČM 7,79
Výšovice:
1. SPOLU 26,62; 2. ANO 24,91; 3. SPD 14,33
Zdětín:
1. ANO 34,12; 2. SPOLU 19,90; 3. SPD 16,58
Želeč:
1. ANO 30,49; 2. SPD 20,32; 3. SPOLU 18,36
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yy Co říkáte na pořadí stran
v Olomouckém kraji, kdy koalici
předběhla SPD? Bylo to pro vás
nepříjemné překvapení?
„Pro mě je v Olomouckém kraji
spousta překvapení. Jedním z nich,
že do sněmovny proskočil i pan Faltýnek. Po jeho kauzách, s deníčkem,
‚Stoka‘ a co se tu obecně provádělo.
A SPD? Voliči si vybrali, těžko je soudit. Máme zde v kraji určitou skladbu
lidí, kteří to takto vidí. Než aby volili
demokratické koalice, hodí to SPD.“
yy Se zvolením poslankyní se
pojí i přesun do Prahy. Nevznikly
vám tak některé praktické problémy, třeba doprava, ubytování
nebo menší množství času?
„Myslím, že to není nic, co by se

Arodinám nemocných dětí“
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Ludmírov:
1. ANO 28,68; 2. SPOLU 20,93; 3. Piráti
a Starostové 12,40
Malé Hradisko:
1. ANO 30,80; 2. SPOLU 20,53; 3. SPD 12,94
Mořice:
1. ANO 38,52; 2. SPD 15,98; 3. SPOLU 11,88
Mostkovice:
1. ANO 34,50; 2. SPOLU 26,01; 3. SPD 12,33
Myslejovice:
1. ANO 29,84; 2. SPOLU 18,58; 3. SPD 13,35
Němčice nad Hanou:
1. ANO 30,13; 2. SPOLU 20,99; 3. SPD 16,89
Nezamyslice:
1. ANO 30,07; 2. SPOLU 20,88; 3. SPD 18,81
Niva:
1. ANO 27,95; 2. Přísaha 14,90; 3. KSČM
12,42
Obědkovice:
1. ANO 33,00; 2. SPOLU 22,00; 3. SPD 18,00
Ohrozim:
1. SPOLU 35,51; 2. ANO 21,72; 3. Piráti
a Starostové 10,34
Ochoz:
1. SPOLU 37,25; 2. ANO 24,50; 3. KSČM
Olšany u Prostějova:
1. ANO 29,43; 2. SPOLU 22,83; 3. SPD 16,12
Ondratice:
1. ANO 26,58; 2. SPOLU 19,65; 3. Piráti
a Starostové 12,71
Otaslavice:
1. ANO 30,34; 2. SPOLU 21,53; 3. SPD 13,87
Otinoves:
1. SPOLU 27,20; 2. ANO 25,00; 3. Přísaha
13,23
Pavlovice u Kojetína.
1. ANO 32,60; 2. SPD 18,84; 3. SPOLU 14,49
Pěnčín:
1. ANO 31,67; 2. SPOLU 22,25; 3. SPD 18,32
Pivín:
1. SPOLU 32,00; 2. ANO 25,23; 3. SPD 18,69
Plumlov.
1. ANO 27,46; 2. SPOLU 26,97; 3. Piráti
a Starostové 12,68
Polomí.
1. ANO 35,16; 2. SPOLU 17,58; 3. ČSSD 12,08
Prostějovičky:
1. ANO 23,84; 2. SPOLU 21,85; 3. SPD 19,86
Protivanov:
1. ANO 29,58; 2. SPOLU 28,89; 3. SPD 11,24
Přemyslovice.
1. ANO 23,62; 2. SPOLU 19,09; 3. ČSSD 15,13
Ptení.
1. SPOLU 27,97; 2. ANO 27,23; 3. SPD 15,17
Raková u Konice.
1. ANO 28,57; 2. SPOLU 26,05; 3. Piráti
a Starostové 20,16
Rakůvka.
1. ANO 39,34; 2. SPD 19,67; 3. Přísaha 9,83
Rozstání.
1. ANO 31,84; 2. SPOLU 24,52; 3. SPD 9,23
Seloutky.
1. ANO 28,81; 2. SPOLU 26,10; 3. Piráti
a Starostové 12,88
Skalka.
1. ANO 27,21; 2. SPOLU 22,15; 3. SPD 17,72
Skřípov.
1. ANO 38,69; 2. SPD 16,07; 3. SPOLU 10,71
Slatinky.
1. SPOLU 27,53; 2. ANO 24,63; 3. Piráti
a Starostové 18,55
Smržice.
1. ANO 34,47; 2. SPOLU 24,47; 3. SPD 11,41
Srbce.
1. SPD 32,60; 2. ANO / SPOLU / Piráti
a Starostové 15,21
Stařechovice:
1. ANO 30,81; 2. SPOLU 20,84; 3. SPD 14,19
Stínava:
1. SPOLU 37,97; 2. ANO 18,98; 3. Piráti
a Starostové 16,45
Stražisko.
1. ANO 35,52; 2. SPOLU 17,98; 3. SPD 14,91
Suchdol:
1. SPOLU 34,69; 2. ANO 23,49; 3. Piráti
a Starostové 13,38
Šubířov.
1. ANO 34,67; 2. SPOLU 24,19; 3. SPD 19,35
Tištín:
1. ANO 30,63; 2. SPD 23,82; 3. SPOLU 17,44
Tvorovice:
1. SPOLU 28,46; 2. ANO 26,27; 3. SPD 18,97
Určice:
1. SPOLU/ANO 25,82; 3. SPD 15,52
Víceměřice:
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„Chci pomoct sbojem proti korupci.

2KOpGQXWt]D
SDUODPHQWQtPL
YROEDPL
DGDOåtRKODV\
]3URVWěMRYVND
YiPSőLQHVHPH
YSőtåWtP
9HĀHUQtNX

na dvou frontách. Samozřejmě držela pěsti celé koalici SPOLU, ovšem
zároveň emotivně prožívala ‚srdnatý
boj‘ svého manžela Petra o poslanecký mandát. Nakonec to nevyšlo jen
o několik set preferenčních hlasů...
„Můj muž je báječný člověk, kterému
věřím, o kterého se mohu opřít, který
nelže a miluje svoji rodinu. Jeho volební výsledek byl nádherný, ze šestého ‚nevolitelného‘ místa přeskočil
dvě místa před sebou, ovšem ve finále zůstal před branami. Jsem z toho
snad smutnější, než on,“ pravila v tu
FOTOGALERIE
chvíli viditelně zklamaná Milada Soklikni na
kolová.
www.vecernikpv.cz
Oslavy členů prostějovské ODS se
v Národním domě protáhly v sobotu
èNGPQXÆRTQUV÷LQXUMÆ1&5X
UQDQVWXGéGTX
0¾TQFPÊOFQO÷RQą¾FP÷QUNCXKNK×UR÷EJMQCNKEG521.7X
RCTNCOGPVPÊEJXQND¾EJ
Foto:
do pozdních nočních hodin. Večerník
Michal Kadlec
ale zajímal také názor Milady Sokolové, co aktuální vítězství koalice SPO- stějově uskuteční už příští rok? „To cházejí. Pevně věřím, a slovo VĚŘÍM výsledek před čtyřmi lety překonáme.
LU v parlamentních volbách znamená ukáže čas. V době neúspěchů nám lidé bylo součástí naší kandidátní listiny Usilovně pracujeme, a proto doufám,
pro volby komunální, které se v Pro- odcházeli, v dobách úspěšných při- do minulých voleb, že náš komunální že nám lidé věří a opět nás podpoří.“

+JQµQGµ?<+,KJQ@?@NGJÜDOµE@?IµIÁ

Jakmile koalice SPOLU přeskočila
během úplného závěru sčítání hlasů
zatím vedoucí hnutí ANO, restaurací
Národního domu se nesly bujaré výkřiky a bouřlivý potlesk. „Měla jsem
velkou radost z toho, jaká všeobecně
úžasná nálada panovala mezi lidmi,
které jsem v sobotním odpoledni
a vpodvečer potkala. Osobně jsem
byla hodně unavená, dva dny jsem
pracovala ve volební komisi a tak se
přiznám, že jsem si snad ty vítězné
chvíle ani řádně neužila,“ přiznala Večerníku přímo na místě Milada Soko-

PROSTĚJOV Hlavní povolební štáb rozbila koalice SPOLU pochopitelně v Praze, kde byly ústředními postavami jednotliví lídři Petr Fiala
(ODS), Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Markéta Pekarová Adamová
(TOP 09). Sčítání hlasů a postupné zveřejňování dílčích výsledků
parlamentních voleb však velice intenzivně a s emocemi sledovali v restauraci Národního domu v Prostějově členové prostějovské
ODS v čele s náměstkyní primátora Miladou Sokolovou a prostějovskými zastupiteli Tomášem Blumensteinem a Janem Zatloukalem.

„Manželovi jsem držela palce, jsem smutnější než on,“
přiznala Milada Sokolové mírně pokaženou náladu
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Radim Fiala: [0-!I<OJHHJCG<=ÑO
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PROSTĚJOV Ani v nadcházejících čtyřech letech nebude
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR chybět prostějovský
politický matador Radim Fiala. Někdejší člen ODS jižž řadu let
stojí pevně po boku Tomia Okamury. Hnutí Svoboda
da přímé
demokracie dokázalo, že stále osloví nemalý počet
et voličů,
přestože oproti předchozím volbám zhruba jedno procento
ztratila.
yy Jak hodnotíte výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny?
„V první řadě bych chtěl poděkovat
všem voličům, kteří nám dali svůj
hlas. Právě díky nim o sobě můžeme
prohlásit, že jsme stabilní strana, která se už výrazným způsobem zabydlela na politické scéně naší republiky.
SPD na rozdíl od některých jiných
prakticky zůstává na svém.“
yy Nečekali jste přece jen lepší výsledek, mnohé průzkumy vám přisuzovaly vyšší procenta?
„Uznávám, že jsme doufali v lepší
výsledek. Příčinu vidím v tom, že
mnohé z našich potenciálních voličů
přetáhly jiné vlastenecky zaměřené
strany, ať už to byla Trikolóra, Přísaha,
či Volný blok. Pokud by do voleb ne-

šly, myslím, že bychom mohli dostat
až o pět procent víc. Právě tyto voliucnu
če bychom chtěli v budoucnu
oslovit. Myslím, že pro ně
můžeme být zárukou, že
jejich hlas nepropadne.“
yy Vy sám s krátkou
u
pauzou působíte v Po-slanecké sněmovně užž
od roku 2006. Jak vidítee
vaši budoucnost v ní?
„Samozřejmě že se buduu
šopět snažit hájit zájmy slušných lidí. Nebudeme to mít
ože
ovšem úplně lehké. Přestože
ým
se nebráníme jednání s nikým,
dá se předpokládat, že opět
skončíme v opozici a vládnout budou
zástupci obou koalic. Pokud tomu tak
bude, věřím, že lidi přesvědčíme o tom,
že nabízíme zajímavou alternativu

OJGDFNOM<Ih
a díky tomu budeme
posilovat.“
yy Příští rok
nás čekají komunální volby.
Jak v nich vidí
SPD své šance?
„Jak už jsem řekl,
budeme
chtít
oslovit voliče dalších vlastenecky
zaměřených
stran. Přitom

Foto: Facebook

nemohu zcela vyloučit, že s některou
z nich někde vytvoříme i koalice. Ale
to bude záležet hlavně na konkrétním
personálním složení.“

„Lidé ČSSD přestali potřebovat,“

míní nezvolený Ladislav Hynek
KOSTELEC NA HANÉ Krach
ČSSD v letošních parlamentních
volbách je naprosto nepřehlédnutelný. Dlouhá léta nejsilnější
levicová strana v České republice
se poprvé ve své porevoluční historii neprobojovala do Poslanecké sněmovny. S tímto faktem se
musel smířit i Ladislav Hynek (na
snímku). Někdejší kostelecký starosta a pozdější náměstek hejtmana Olomouckého kraje však flintu
do žita nehází.
yy Co pro vás znamenají výsledky
posledních voleb?
„Mrzí nás to, že jsme nepřekročili
pětiprocentní hranici. Jsem stále
přesvědčen, že ČSSD do sněmovny
patří. Každopádně jakkoliv smutný
výsledek není úplným překvapením,
nasvědčovaly tomu již dlouhodobé předvolební průzkumy. Sociální

demokracie se zkrátka ocitla v krizi,
která ji drtí stále více a více. Přesto
zůstáváme stále připraveni pro lidi
držet jistoty, které jsme pro ně v minulosti vybojovali.“
yy V čem vidíte příčiny neúspěchu?
„To se těžko hodnotí... Myslím, že
ekonomika se v posledních letech
dostala na velmi dobrou úroveň, až
lidé jako by přestali sociální demokracii coby nejsilnější levicově zaměřenou stranu potřebovat. Navíc
se tradiční rozdělení na levici a pravici zcela rozmělnilo, prvky z našeho programu převzaly jiné politické
strany.“
yy Jak nyní vnímáte budoucnost
ČSSD?
„Budeme muset začít znovu, a to od
komunální politiky, což je pak dobrý
základ pro krajskou, případně celostátní politiku.“

yy Jakou roli v tom budete hrát vy
sám?
„Mám s komunální i krajskou politikou bohaté zkušenosti, proto bych
i nadále rád dále pracoval v rámci
sociální demokracie. Ze sportu jsem
zvyklý, že přijdou sezóny, kdy se
prostě nedaří. Přesto je třeba tvrdě
pracovat dál. Důležité přitom ovšem
bude spolupracovat s lidmi, na které
bude spolehnutí a kteří nám nebudou házet klacky pod nohy.“

PRAHA, PROSTĚJOV Není to
žádná novinka. Nejen na Prostějovsku, přímo v Prostějově má
hnutí ANO velice silnou voličskou
základnu, jako ostatně v celém Olomouckém kraji. Také zde Andrej
Babiš a jeho souputníci po sečtení
hlasů zdrtili politickou konkurenci.
U voličů v celém Olomouckém
kraji získalo hnutí ANO 2011

skoro magických třicet procent
(29,77 %) hlasu. Prostějovanům
tento úspěch vynesl dva poslanecké mandáty, konkrétně Ladislavu
Oklešťkovi a Jaroslavu Faltýnkovi. Na druhé místo poslali voliči
v Olomouckém kraji koalici SPOLU, které přiřkli 24,54 % hlasu.
Podobné volební výsledky v kraji
zaznamenali Piráti a Starostové

(12,35 %) společně s SPD (12,24
%). Ostatní kandidující politické
subjekty stejně jako na celostátní
úrovni propadly a neobdržely potřebných pět procent nutných pro
„postup“ do Poslanecké sněmovny. Takzvaně pod čarou skončila
nejlépe Přísaha (4,69 %), ČSSD
(4,53 %), KSČM (3,97 %) a Trikolóra (3,04 %).

Foto: Facebook

6CMÆ1NQOQWEMÚMTCLQXN¾FNQ#01 „Volební výsledek je katastrofa,“

jak se volivo v olomouckém kraji

Okrsků: 933
Volební účast 64,69 %

přiznal lídr kandidátky KSČM Ludvík Šulda

PROSTĚJOV Zcela jistě si před
lety při příchodu do prostějovského regionu nepředstavoval,
že bude jako lídr kandidátky
v Olomouckém kraji u nejhoršího výsledku komunistické
strany v její historii po roce
1989. Komunisté totiž spolu se
sociálními demokraty zopakovali loňský debakl a po krajském
zastupitelstvu vypadli i z Poslanecké sněmovny. Ludvík Šulda
(na snímku) byl v sobotu večer
v Praze u rezignace kompletního stranického vedení na své
funkce, o své pocity z voleb se
tak s Večerníkem podělil s několikahodinovým odstupem od
vyhlášení výsledků.
yy Jak hodnotíte výsledky voleb
z hlediska vaší strany?
„Můžeme jej charakterizovat jediným slovem, katastrofa! Bohužel
pro něj neexistuje omluva a bude
mít zároveň velký dopad do společnosti. Ze sněmovny vypadla jediná
autentická levicová strana, která hájila zájmy pracujících, rodin s dětmi,
samoživitelů, ale i seniorů.“

yy V čem spatřujete příčiny nejhoršího výsledku KSČM v novodobé historii?
„Především v tom, a platí to, co jsem
řekl po loňském debaklu v krajských
volbách, že jsme dostatečně nedokázali prodat svoji práci, veškeré
úspěchy si přivlastnil Andrej Babiš.
Byli jsme a jsme nevýrazní, nejen na
celostátní úrovni. Stali jsme se pro
mnoho občanů nedůvěryhodnými
a nečitelnými. Byli jsme za ty, kteří se
Babišovi podbízejí. Proč by pak měli
občané volit nás?! Tak už to rovnou
‚hodili‘ hnutí ANO. Ve druhé řadě za
to mohla i obrovská mediální masáž,
která byla vykreslená jako souboj
Babiš a antiBabiš. Třetí je stále trvající antikomunismus podporovaný
médii, některými politiky a živený
pochybnými rádoby umělci.“
yy Byl jste opět v čele kandidátky a tentokrát zároveň i krajské
organizace, vyvodíte z volebního
výsledku nějaké osobní důsledky?
„Nebudu zastírat, že mé úvahy se
ubírají i tímto směrem, nejbližší
dny ukáží… Na druhou stranu
mám mnoho reakcí z členské základny, abych ve své práci dál po-

kračoval, že jsem nejen v kampani
odvedl velký kus práce. Je potřeba
konstatovat, že volební debakl je
především důsledkem celostátní
politiky KSČM a jejího poslaneckého klubu, ale svému dílu osobní
odpovědnosti se nevyhýbám. Svůj
vliv na to zcela určitě bude mít
i mimořádný sjezd KSČM, který
se bude konat za dva týdny a který
zvolí nové vedení.“
yy Jaký přesah bude mít současný
stav do komunální politiky vzhledem ke komunálním volbám
v příštím roce?
„To si netroufám v tuto chvíli odhadnout, nedomnívám se však, že
bychom neměli být v komunálních
volbách aktivní. Stojí za úvahu, zda
se nezamyslet nad širší spoluprací
s dalšími levicovými subjekty a občanskými organizacemi.“

„Doufám, že Miloš Zeman
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projeví elementární Nemocnici zaplnilo už 13 pacientů!
smyslprofair-play!“
Petr Sokol zůstal stát jen těsně před branami parla
PROSTĚJOV Hodně dlouhou dobu
obu během sčítání hlasů živil
naději na poslanecký mandát. Zejména Prostějované ho vykroužkovali do horních pater kandidátní
ndidátní listiny koalice SPOLU,
čních hlasů nakonec nestačilo.
ale bohužel ani 6 090 preferenčních
Vysokoškolský učitel Petr Sokol z Prostějova se tak stal prvním
náhradníkem koalice SPOLU v Olomouckém
lomouckém kraji na postup do
Poslanecké sněmovny.
yy V sobotu dopoledne jste po vlastní
volbě vyslovil přesvědčení, že koalice
SPOLU volby vyhraje. Opravdu jste
tomu věřil hned od začátku, nebo to
bylo jen zbožné přání?
„Když jsem v sobotu volil, tak jsem byl
o vítězství SPOLU už pevně přesvědčený. To přesvědčení jsem čerpal z reakcí
lidí na Prostějovsku v posledních dnech
a hodinách. Řada lidí mně zastavovala,
volala a psala, že nás i mě osobně podpoří. Byla z nich cítit velká energie i naděje,
že volby mohou přinést změnu.“
yy V jakém rozpoložení jste sledoval
sčítání hlasů a průběžné výsledky
voleb? Byl jste nervózní v samém závěru?
„Jsem politolog, takže jsem v jednom on-line vysílání už po zveřejnění hlasů z nejmenších obcí, kdy ANO 2011 mělo ještě
velký náskok, prorokoval, že po sečtení
všech hlasů bude SPOLU první. Takže
jsem byl mnohem méně nervózní než
řada mých kolegů.“
yy Koalice SPOLU nakonec v drtivém finiši zvítězila. Jaká byla vaše
první reakce a jak jste vítězství oslavil
vy osobně?
„Že jsme předstihli ANO, jsem se dozvěděl ve vlaku, když jsem se vracel z komentování výsledků pro televizi v Praze.
Definitivní vítězství jsem pak už oslavil
s kolegy z prostějovské ODS v Národním domě, kde jsme tradičně sledovali
výsledky.“
yy Při postupném zveřejňování dílčích výsledků jste se velice dlouhou
dobu držel na místě zaručujícím poslanecký mandát. Ve finále vás ale přeskočil kandidát z Olomouce. Jak jste
prožíval svůj vlastní výsledek a není
vám líto, že jste nakonec do sněmovny neprorazil?
„Mám v první řadě velkou radost
z osobního výsledku. Dostal jsem neuvěřitelných 6 090 preferenčních hlasů

a poskočil kandidátkou nahoru. Ač jsem
byl nominován na ‚papírově‘ nevolitelné
šesté místo, stal jsem se prvním náhradd
níkem a ze všech kandidátů ODS v kraji
jsem skončil druhý. Můj preferenční
výsledek na Prostějovsku byl procentně
nejlepší ze všech okresních lídrů, naa
víc snad i díky mně SPOLU vyhrálo ve velké
části Prostějova a také
v řadě obcí okresu.
Nakonec mi k místu
poslance chybělo

které si národ vybral. Věřím v to, že Miloš
Zeman projeví elementární smysl pro
fair-play a jmenuje v prvním pokusu lídra
nové sněmovní většiny Petra Fialu.“
yy Předvolební kampaň byla pro vás
vysilující, takže teď si konečně odd
počinete? Nebo jaké
budou vaše další
pracovní dny
a týdny?
„Byl to ‚záhul‘,
vzal jsem si neplacené volno
a s podporou rodiny se vrhl

„Mám velkou radost
z osobního výsledku.
Dostal jsem neuvěřitelných
6 090 preferenčních hlasů
a poskočil kandidátkou nahoru.“
pouhých 489 kroužků. Realita je, že ze
čtyř poslanců SPOLU budou v kraji tři
lidovci, které dostalo do sněmovny celokrajské kroužkování. Stejně tak platí,
že tři poslance v rámci SPOLU bude mít
Olomoucko... Ale důležité je hlavně celkové vítězství naší koalice.“
yy Prostějov má nakonec čtyři poslance, co to podle vás pro náš region
bude znamenat?
„Je to bohužel jen o jednoho více než
dosud. Navíc Prostějovsko těsně nebude
mít zastoupení v rámci poslanců volebního vítěze, který bude sestavovat novou
vládu. Musíme příště ještě více bojovat.“
yy Jak podle vás nyní budou probíhat pokusy o sestavení vlády? Pokud
prezident Zeman pověří prvním
pokusem Andreje Babiše, nebude
to zbytečná ztráta času v podobě 30
dní?
„Je to přesně, jak to říkáte. Takový pokus
bude jen oddalováním toho, aby vládli ti,

do kampaně. Teď se vrátím k běžné práci,
vynahradím čas lidem kolem mě a snad
si i trochu odpočinu. Jsem ale politický
člověk a předseda ODS na Prostějovsku,
takže toho odpočinku moc nebude. Už
za rok jsou přece komunální volby…“
(úsměv)
yy Překvapilo vás něco na letošních
parlamentních volbách? Ať už pozitivně, nebo negativně?
„Mám radost z konce komunistů. Strana, která si nechala svůj totalitní název,
konečně končí, a to zrovna v roce svých
stých narozenin. Překvapilo mě ale také
faktické vymazání Pirátů ze sněmovní
politiky, protože tato strana bude mít jen
čtyři poslance.“
yy Co podle vás v následujících měsících Českou republiku čeká?
„To má v rukou Miloš Zeman. Buď tu
bude zdržovací taktika a vysmívání se
vůli voličů, nebo brzo nastoupí normální
vláda v čele s Petrem Fialou.“

PROSTĚJOV Počet lidí nakažených virem covid-19 aktuálně
v celorepublikovém měřítku už přesahuje hranici 1 000 pozitivně testovaných za den. A denní přírůstky bohužel stoupají
také v Olomouckém kraji. Navíc v Prostějově je aktuálně již 71
nakažených a nemocnice se plní prvními pacienty.

Michal KADLEC
V pátek 8. října evidovala Krajská
hygienická stanice v Olomouci již 94 379 případů pozitivně
testovaných osob na covid-19
v Olomouckém kraji od začátku
pandemie. Aktuálně je nejvíce nakažených v Olomouci (149), ovšem nově nemocných povážlivě
přibylo v Prostějově, kdy z čísla 71

z předcházejícího týdne už hygienici evidují k pátku 8. října 109 nemocných!
Během posledních tří týdnů hospitalizovali první pacienty s těžším
průběhem nákazy také v prostějovské nemocnici. „V týdnu od 13.
do 19. září jsme registrovali pět pacientů s covid-19, z nichž jeden ležel ve vážnějším stavu na jednotce
intenzivní péče. Následující týden

se ale u všech těchto pěti pacientů
jejich zdravotní stav rapidně zlepšil a byli propuštění do domácího
léčení. Minulý týden jsme pak
hospitalizovali dva nové pacienty,
oba však leželi na standardním infekčním oddělení, jejich stav vážný
nebyl. Bohužel, ve dnech od pondělí 4. října do pátku 8. října jsme
hospitalizovali dalších 13 pacientů
s covid-19. Dva z nich vyžadují
intenzivní péči, z toho jeden pacient je napojen na plicní ventilaci,“
informoval Večerník minulý pátek
Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPY RORPRXFNÅPNUDML

-Jà@OI<F<Ü@IÑ>CKJKMQ½J?FQîOI<KJFJüDGODNÁ>JQFP
PROSTĚJOV Poprvé od poloviny května se počet denně pozitivních případů na covid-19
přehoupl přes hranici tisíce.
Pokračuje tak vzestupný trend,
který hygienici zaznamenávají
od počátku září. Stejně tak stoupá i počet hospitalizovaných
s nemocí, kterých je už více než
300. Ve vážném stavu bylo na
konci uplynulého týdne přes 60
osob. Ministerstvo zdravotnictví
ČR však zatím vyloučilo další
plošné nařízení. Reprodukční
číslo dosahuje hodnoty 1,3, pro
zpomalení by muselo být pod
hodnotou 1.

Pandemie znovu nabírá na síle.
Mezi nakaženými je většina neočkovaných, ale jsou mezi nimi
i naočkované osoby. Podle odhadů
Ústavu zdravotnických informací
a statistiky by mělo na konci října
přibývat přibližně dva tisíce pacientů denně, což by byla pětina loňských čísel. Dále se však neočekává
stejný nápor na nemocnice jako
v předchozím roce především díky
očkování, které má již dokončeno
téměř šest milionů obyvatel. Nárůst probíhá také v Olomouckém
kraji i prostějovském regionu.
Podle hlavní hygieničky Pavly
Svrčinové se měla ještě v minu-

lém týdnu sejít vláda a projednat
případné zpřísnění opatření. To
však vyvrátil ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch, podle kterého se
stále jedná o pozvolné nárůsty.
V minulém týdnu vznikly také různé dohady, zda a jakým způsobem
klesá účinnost dávek očkování.
Odborníci na očkování nyní doporučují zkrátit interval pro přeočkování z osmi měsíců na šest. Zkrácení na půl roku pro osoby starší 18
let už schválila minulé pondělí také
Evropská agentura pro léčivé přípravky. Lidé se sníženou imunitou
mohou třetí dávku dostat již po 28
dnech.
(jaf)

Z NE
NEM
MOCNICE ...
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PROSTĚJOV Přísaha je na politické scéně stále nováčkem. Občanské
hnutí založené Robertem Šlachtou
obsadilo páté místo se ziskem více
než čtvrt milionu hlasů. Přesto to
však na vstup do sněmovny nestačilo
a skončilo o tři desetiny procenta před
branami sněmovny. Lídr kandidátky
v Olomouckém kraji Václav Vévoda
(na snímku) to bere jako dobrý výsledek a sám přiznává, že takové číslo ani
neočekával.
yy Jaký je váš ohlas na výsledky voleb?
„Pokud mohu hovořit sám za sebe, tak
výsledky, které jsou celorepublikové,
v podstatě ale i ty, které jsou v Olomouckém kraji velmi podobné, mě
osobně potěšily.“
yy Nepociťujete přesto zklamání
z nepřekročení pětiprocentní hranice
pro vstup do sněmovny?
„Hodně otázek na tohle téma padlo,
ale já zklamání určitě nepociťuji, spíše
převládá dobrý pocit, protože já jsem
možná trošku skromnější člověk. Neče-

kal jsem až takový výsledek, že budeme
mít necelých 4,7 procenta. Pokud si
dobře vzpomínám, tak od roku 1990
se nikomu nezadařilo, aby za nějakých
pět měsíců vytvořil podobnou kampaň a dosáhl takového výsledku. Takže
podle mého názoru to musíme jako
hnutí Přísaha brát jako úspěch. Co se
navíc týká kampaně, tak i tu jsme měli
skromnou, neměli jsme nikoho, kdo
by nám ji financoval kromě některých
darů, na které se může každý podívat
na transparentním účtu. Takže i tím
jsme měli kampaň velmi omezenou.
A přestože jsme tak použili i třeba desetkrát méně prostředků, tak musíme být
s takovým výsledkem spokojení.“
yy Hnutí Přísaha je na politické scéně
stále nováčkem. Jak vidíte jeho budoucnost?
„Určitě budeme pokračovat. Budeme se
snažit co nejlépe připravit na komunální
volby, které nás čekají příští rok. Na příští
rok se budeme chtít zaměřit i na senátorské volby v Olomouci a uvidíme, jaké bu-
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dou další kroky, rozhodně však budeme
pokračovat.“
yy Budete u toho i vy jako aktivní politik?
„I já budu určitě pokračovat, minimálně
v rovině poradentství, co se bude týkat
práva a podobně. U mě je to specifické
v tom, že na to nemám takový časový
prostor jako jiní zaměstnaní lidé. Ale
pokud o to bude zájem – a co mám zprávy z vedení, zájem stále je – tak se budu
snažit svůj volný čas využít k jakékoliv
pomoci.“

PROSTĚJOV (Adam Knesl, PR
manažer společnosti Agel) Nové
rozvody kyslíku přímo na pokoje
pacientů, obnova přístrojové techniky pro umělou plicní ventilaci i plán
restrukturalizace personálu – to je
jen část opatření, která v uplynulých
týdnech zavedla Nemocnice AGEL
Prostějov s cílem zajistit co nejkvalitnější péči o pacienty s koronavirem.
Aktuálně je tak nemocnice připravena nejen zvládnout případný příliv
pacientů, ale zároveň jim nabídnout
nejlepší možnou péči a řešení jejich
obtíží.
„Nedávno jsme dokončili rekonstrukci infekčního oddělení a nově
máme nainstalovány rozvody kyslíku
na všech pokojích. Zároveň probíhají
stavební práce na výměně velkokapacitního zásobníku kyslíku, který nově
bude dvojnásobně velký,“ prozrazuje
Martin Pomajbík, primář ARO Nemocnice AGEL Prostějov s tím, že
tuto investici ocení zejména právě pacienti s koronavirem či jinými dechovými obtížemi.
Pacientů s koronavirem přitom nemocnice za celou dobu pandemie
hospitalizovala téměř 1300, kdy
v době největšího náporu bylo v nemocnici najednou i 130 pacientů
s tímto onemocněním, a to v různě
závažném stavu. „Pacientům s koro-
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navirem u nás nabízíme komplexní
péči, od základního vyšetření ve smyslu
diagnostiky covidu-19, laboratorního
vyšetření krve, mikrobiologického vyšetření či radiodiagnostických technik,
přes podávání léků na zmírnění průběhu onemocnění, inhalační terapii, až
po postcovidovou péči v ambulancích
jako je plicní či rehabilitační,“ vyjmenovává Pomajbík.
Aktuálně jsou v Nemocnici AGEL
Prostějov s koronavirem hospitalizovány jen jednotky pacientů. Pokud
by jejich počty ale významněji rostly,

Foto: AGEL a.s.

je nemocnice připravena restrukturalizovat personál oddělení ARO, chirurgické JIP a anestezie tak, aby byla péče
o tyto pacienty zajištěna v maximálním
rozsahu. Primář Pomajbík ovšem věří,
že situace již nebude tolik dramatická,
jako v minulosti. „Naše očkovací centrum ke konci září přeočkovalo přes
třiašedesát procent populace regionu
Prostějovska, z toho osoby nad šedesát
let tvoří téměř osmdesát procent. Proto
doufám, že by se již neměla opakovat
situace z konce loňského a kraje letošního roku,“ věří primář.
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Konstelace hvězd Prostějova
V rodinném zázemí mnoha Prostějovanů dojde ke značným výkyvům. První
polovinu týdne prožije většina v harmonii a bude se dařit realizovat společné nápady.
Během víkendu ovšem dojde k ochlazení vztahů a dojde se i na hádky.
BERANI - 21. 3. až 20. 4.
Většinou nemáte problém naskočit
do rozjetého rychlíku a připojit se
k někomu, kdo už má práci rozdělanou. Většinou na tom profitujete
a tak trochu se přiživujete na činnosti
druhých. Bude vám to vycházet i teď.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
V soukromí se máte co otáčet, nestačíte odmítat návrhy druhého
pohlaví. Jedna osůbka vám ale nedá
spát, zamilujete se až po uši. A právě
tento případ bude pro vás složitý,
budete jí muset hodně nadbíhat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Přebytečnou energii byste měli využít k úklidu domácnosti, ve které je
to už opravdu potřeba. Nemusíte si
ani brát volno, podzimní úklid stihnete bez problémů během víkendu.
Chce to jen vůli se do toho pustit.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Nemůžete si stěžovat na nepřízeň
osudu, v poslední době se vám povedlo snad všechno, na co jste sáhli.
Ovšem jedna věc vám neustále chybí. Je jí větší klid na duši a domácí
pohoda. Určitě se to ale zlomí.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Snažte se v následujících dnech
udělat něco pro to, aby se atmosféra
u rodinného krbu zlepšila. Poslední
dobou to drhne, nemáte si s partnerem co říct. Obnovte společné zájmy a udělejte si na ně čas.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Budete pozváni do společnosti na
večírek plný známých osobností.
Vůbec se nerozhodujte, jestli pozvání přijmete, nebo ne, prostě jděte!
Nové známosti se vám budou určitě
hodit, dokážete je využít.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Děláte spoustu věcí najednou a skáčete neustále z jedné na druhou.
Potom se nedivte, že vaše výsledky
v práci jsou takřka nulové, ani jeden
úkol nedokážete dokončit. Šéf to
s vámi má těžké.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Okolo vás se začnou dít divné věci
a ztrácet se maličkosti. Budete mít
podezření na člověka, který ani
v ostatních lidech z vaší blízkosti
zrovna dvakrát nebudí důvěru. Zdání ale klame, všechno je jinak!

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
. Rádi sportujete, takže nikoho nepřekvapí, že skoro všechen volný čas
nyní věnujte cvičení, běhání nebo
posilování. Má to ale jeden háček,
potřebovali byste parťáka. To nebude
jednoduché, pohyb ostatním nevoní.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Objeví se muž či žena, kteří budou
mít na váš další životní vývoj blahodárný vliv. Držte se jich jako klíšťata,
tolik elánu a cenných rad vám nikdo
jiný nedá. Můžete se brzy stát velice
úspěšnými.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Dokážete radit druhým, sami se
sebou ale zažíváte jednu nepříjemnost za druhou. Bodl by kamarád či
kamarádka, kteří by vás nasměrovali
k lepším výsledkům a hlavně k vlastní spokojenosti se svým životem.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Během tohoto týdne se snažte
napravit si reputaci v zaměstnání.
Dlouho jste práci flákali, takže vaši
nadřízení jsou z vás hodně nervózní. Dávejte si pozor, všichni vás pozorují. Takže pořádně zaberte.

nákupní
servis
pro vás

... tentokrát ze sortimentu: OVOCE...

Banány 1kg

21,90

15,90

17,90

29,90

16,90

29,90

Jablka 1kg

29,90

39,90

29,90

29,90

39,90

24,90

Citrony 1kg

59,90

29,90

39,90

39,90

34,90

49,90

3RPHUDQÿHNJ

44,90

59,90

34,90

44,90

44,90

39,90

Hrušky 1kg

29,90

39,90

54,90

39,90

49,90

49,90

Mandarinky 1kg

27,90

39,90

69,90

24,90

59,90

27,90
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Jako ovoce se označují zpravidla plody, souplodí, plodenství nebo semena převážně
víceletých semenných rostlin, nejčastěji dřevin. V zemědělské, potravinářské a gastronomické praxi se tento termín používá k označení spíše sladkých dužinatých plodů užitkových stromů, keřů, ale i lesního ovoce. Ovoce je velmi významným zdrojem vitamínů.
Hlavní složkou jsou voda a sacharidy. Obsah bílkovin a tuků je zanedbatelný, i proto
je nutričními poradci často doporučováno jako bohatý zdroj vitamínů i živin. Proto je
tuze důležité vědět, že nejlevnější banány i citrony nabízí Lidl, pro jablka se vypravte do
Penny marketu a pomeranče nabízí nejvýhodněji Billa. Mandarinky nabízí za nejnižší
cenu Kaufland a hrušky Albert.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 6. října 2021.

%ORNRYpîLÔWüQt PüVWDv roce 2021
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 12. října: Sídl. svobody - vnitroblok (blok 2-16), Sídl. svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, Sídl.
svobody – parkoviště a komunikace (blok 9-11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobody
čtvrtek 14. října: Sídl. svobody - vnitroblok (blok 2-16), Sídl. svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, Sídl.
svobody – parkoviště a komunikace (blok 9-11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobody

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 25. 10. 2021 od 7:00 do Dne: 1. 11. 2021 od 7:30 do Dne: 1. 11. 2021 od 7:30 do
9:00 hodin. Vypnutá oblast: od- 15:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
běratelská trafostanice Universal celé ulice Kelčická, Javořičská, celé ulice Kelčická, Javořičská,
Vícovská, J. Kaštila, V. Škracha, Vícovská, J. Kaštila, V. Škracha,
(č. 300633).
Dr. J. Uhra, V Polích vč. novosta- Dr. J. Uhra, V Polích vč. novostaObec: Prostějov
Dne: 26. 10. 2021 od 7:00 do veb RD, Brodecká č. 9, 11, J. Ku- veb RD, Brodecká č. 9, 11, J. Ku9:00 hodin. Vypnutá oblast: od- čery - levá strana od č. 17 po č. 65, čery - levá strana od č. 17 po č. 65,
běratelská trafostanice Tesco (č. Dr. Plajnera č. 2, ul. Krasická č. 3, Dr. Plajnera č. 2, ul. Krasická č. 3,
obchody a garáže (u Aquaparku), obchody a garáže (u Aquaparku),
300671).
ul. Drozdovická 81A, 83A, dále ul. Drozdovická 81A, 83A, dále
Obec: Želeč
Dne: 4. 11. 2021 od 7:30 do ulice Jezdecká s č. 12 - 20, Petra ulice Jezdecká s č. 12 - 20, Petra
13:30 hodin. Vypnutá oblast: s.r.o. a Home Fit Plus, družstvo s.r.o. a Home Fit Plus, družstvo
část obce Želeč: č. p. 82 - 86, 88 na ul. Okružní, Šárka č. 18, 20, na ul. Okružní, Šárka č. 18, 20,
- 99, 106 - 109, 112, 114-116, 24, 26, 28. Ul. Jezdecká s č. 12 24, 26, 28. Ul. Jezdecká s č. 12
193, 125, 212, 213, 225, 233, - 20, Petra s.r.o. na ul. Okružní, - 20, Petra s.r.o. na ul. Okružní,
Šárka č. 18, 20, 24, 26, 28.
Šárka č. 18, 20, 24, 26, 28.
242, 245.
Obec: Určice
Obec: Držovice
Obec: Prostějov
Dne: 27. 10. 2021 od 7:30 do Dne: 1. 11. 2021 od 8:30 do Dne: 2. 11. 2021 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast: 10:30 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul.
celé ul. Jungmannova (včetně část obce: jednostranně od č. Jasmínová s č. 524, 560, 528, 568,
hvězdárny), Riegrova, Brandlo- 351, vč. BUS nádraží a dále od 545, 558, parc. č. 703/16, 702/9,
va, Krátká, Máchova, Mánesova č. 335 po 385 včetně sokolovny. 702/8, 702/4, ul. Smržická s č.
č. 14-34, 15 (MŠ), Rostislavova Oboustranně od č. 406 a 386 po 535, 546 a 531.
č. 14 - 26, oboustranně ul. Česká 401 a 390 a dále ulice s č. 391, Obec: Vranovice - Kelčice
od č. 13 a 42 po ul. Jungmanno- 392 a 453. Regul. st. RWE + jí- Dne: 3. 11. 2021 od 8:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
va, sídl. Svobody ZŠ J. Železné- delna ZD.
část obce Vranovice - Kelčice:
ho, MŠ, celý objekt č. 77 centrum Obec: Určice
Haná, ul. Plumlovská jednostran- Dne: 1. 11. 2021 od 10:00 do celé Kelčice ve směru od Vřesovic
ně od ul. Jungmanova po ul. Krát- 12:00 hodin. Vypnutá oblast: zá- včetně bočních ulic po č. p. 20, 65
kladní škola a ul. naproti ZŠ od č. a 104. Odběratelské trafostanice:
ká + č. 53.
429 po 449. Ul. od č. 399 po 487. Kelčice 3. v ZD (č. 300209) fa.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 10. 2021 od 7:30 do Ul. od č. 122 po 108 včetně domu Kittec, Kelčice voda (č. 300699)
16:30 hodin. Vypnutá oblast: služeb. Oboustranně ulice od č. Moravská Vodárenská.
celé ul. Riegrova, Brandlova, 39 po 144 včetně hřbitova. Od č. Obec: Kostelec na Hané
Krátká, Máchova, Mánesova č. 127 po 249 a dále oboustranně až Dne: 5. 11. 2021 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustran14 - 34, 15 (MŠ), Rostislavova po č. 279 a 78.
ně celá ul. B. Němcové, mimo č. 23,
č. 14 - 26, oboustranně ul. Česká Obec: Prostějov
od č. 13 a 42 po č. 57 a 66, Plum- Dne: 27. 10. 2021 od 13:00 do ul. Tyršova - pravá strana od ul. 8.
lovská č. 53, sídl. Svobody č. 77 15:00 hodin. Vypnutá oblast: května po č. 368, levá strana s č.
(centrum Haná), ZŠ J. Železného odběratelská trafostanice Krasi- 954, ul. 8. května č. 281.
ce: Aquapark (č. 300659).
E.ON Distribuce a.s.
č. 79.

Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic!
PROSTĚJOV Po loňském
ročníku poznamenaném pandemickými opatřeními se letos
ve dnech 11. až 13. října již po
dvaadvacáté vrací do ulic sbírka
Bílá pastelka, a to v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat
nevidomým a slabozrakým lidem vidět svět.
„Minulý ročník sbírky Bílá pastelka, na němž se v podobě nižšího
počtu dobrovolníků podepsala covidová pandemie, je za námi. V tom
letošním se opět v půlce října po celém Česku rozběhne na dvě tisícovky dobrovolných dvojic,“ prozradil
Radek Šváb, koordinátor sbírky.
Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR kódem a s logem sbírky na tričku budou dobrovolníci

i tentokrát nabízet bílé pastelky
symbolizující podporu lidem se
zrakovým postižením. „Výtěžek
sbírky je určen na zajištění speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké poskytované v rámci celé
České republiky. Každý, kdo za
svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik
chůze s bílou holí, výcvik vodících
psů pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením,
ale i mnoho dalších prospěšných
projektů. Značná část prostředků
putuje na pomoc s návratem zpět
do běžného života lidem, kteří
přišli o zrak v dospělosti,“ nastínila
záměry Lucie Marková.

TV spot pro kampaň 2021 Bílá
pastelka pomáhá vidět svět namluvil herec Kryštof Hádek a na
obrazovkách jej lidé uvidí v září
a v říjnu ve vysílání charitativních
spotů v ČT.
Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., která v květnu
oslavila 25. výročí svého založení, ve spolupráci s jí založenými
obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.
Další informace se můžete dočíst na www.sons.cz
www.bilapastelka.cz či na Facebooku bilapastelka.
(red)

PODZIMNÍ ÚKLID 2021
PROSTĚJOV Úklid probíhá stejně jako obvykle Kontejnery jsou na místě vždy v určený den od 15:00 hov měsíci říjnu a zahájen byl minulé úterý. Počínaje din do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin. Naplňování
tímto dnem byly po Prostějově rozmisťovány vel- každého kontejneru odpadem je sledováno a třídění odpakoobjemové kontejnery v termínech dle zveřejně- du kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velného harmonogramu.
Stejně jako každý rok se odpad třídí na velkoobje- koobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné
mový (jedná se o odpad z domácností, který je roz- odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátoměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. rové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živkoberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad nostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů
větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
ze zahrad).
pondělí 11. října: Šárka - Spitznerova * Dolní - parkoviště u věžáků č. 26 * Jezdecká - Puškinova * Husovo nám. - u školy
úterý 12. října: Arbesovo nám. * sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní * V. Nezvala * nám. Spojenců
středa 13. října: Trávnická - střed * Švabinského * Havlíčkova 43 * Joštovo nám
čtvrtek 14. října: Dobrovského - Tylova * Libušinka * Dobrovského - parkoviště za obchodem * Vodní - Mlýnská
pátek 15. října: Nerudova – domov důchodců * Bezručovo nám.

21070820844

21040610387

21061620769

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.

V říjnu nás najdete
v redakci na Vápenici každý den

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY

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 – chalupu. Děkuji
ti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodáza nabídku. Tel.: 604 635 465
vejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Sháním pro svou rodinu dům/pozemek. tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Tel.: 737 601 184
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Pracuji v PV a sháním ke koupi byt 2+1
nebo 1+1. 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

Obec Bílovice - Lutotín nabízí k prodeji
formou aukce tři stavební pozemky
v Lutotíně. Výměra 759 m2, vyvolávací
cena 1.500,-Kč/m2. Bližší informace
naleznete na úřední desce obce.
Pronajmu byt 2+1 v klidné části města,
Moravská ul. Nájemné 8.000,-kč
+ inkaso. Tel.: 775 212 224

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

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

Dne 10. října 2021
uplynuly 2 roky od úmrtí
naší milované manželky,
maminky a dcery
paní Ivety MILAROVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manžel,
dcera Lucie s vnoučkem,
syn Michal, otec a sestra Jana.

A dne 20. října 2021
tomu bude 32 let,
kdy nás opustil
pan Dušan SKALÍK.
Věnujte tichou vzpomínku těm,
kteří v srdci neumírají.
Děkuje dcera a manželka
Jana Skalíková s rodinou.

16011421482

Prodám elektrický drtič ovoce, bez
podstavce DE 30L. Tel.: 732 931 783.
Cena dohodou.
Prodám krmnou řepu.1kg za 3,-kč.
Tel.: 607 237 203

Dne 16. října 2021
tomu bude 5 let,
co není mezi námi
pan Vladimír JANÍK
ze Smržic.
Vzpomíná manželka
a rodina Kratochvílova.

SEZNÁMENÍ

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

Dne 13. října 2021
uplyne 8 smutných let,
co nás navždy opustila
paní Květoslava FILIPI
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera, syn,
vnoučata a rodina.

Dnes, tj. 11. října 2021,
uplynulo 8 let od úmrtí
naší milované maminky,
babičky a prababičky
paní Štěpánky ŠPIČÁKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
synové Vladislav a Vlastimil
s rodinami.

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.

V životě jsou chvíle,
kdy vám někdo tak moc chybí,
že byste ho chtěli vyjmout
ze svých snů a skutečně obejmout.

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
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.
Provádím drobné stolařské a stavební
práce. Jiří Moudrý. Tel.: 722 163 762

Dne 2. října 2021
jsme si připomenuli
2. smutné výročí úmrtí
naší maminky,
babičky a prababičky
paní Ludmily PETERKOVÉ
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje nejbližší rodina.

VELKÁ
ŐÌ-129É
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zadejte
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Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest se nedá zapomenout.

Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává.
Slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Dne 8. října 2021
jsme vzpomenuli
nedožité 71. narozeniny
pana Antonína PŘIKRYLA
ze Ptení.
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina.

Dne 14. října 2021
uplyne 5 let od úmrtí
pana Jiřího PEŇÁKA,
hrázného plumlovské přehrady.
S láskou vzpomíná
manželka Alena
a synové Tomáš a Jiří.

Smutno je žít bez drahého
člověka, stále se ohlížíš,
zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal,
vrací jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

Dne 12. října 2021
vzpomeneme 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Ladislav SKOPAL
z Držovic.
S láskou vzpomínají
manželka Maria, dcery Eva
a Helena s rodinami.
Nikdy nezapomeneme.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

FINANCE

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
„Je dobré vědět a uložit si
TEL.: 776 087 428
telefonní číslo 777 135 540.“
Jsme zde pro Vás 31 let. „Tato služba je
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče. EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
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

Dnes, tj. 11. října 2021,
uplynulo smutných 20 let
od chvíle, kdy nás opustila
naše milá maminka, babička
a prababička
paní Milada ŠATNÁ.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcery Milada,
Marta
a Hana s rodinami.

Uzávěrka ŘÁDKOVÉ INZERCE
je v PÁTEK 15. října, v 10.00 hodin

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

SLUŽBY

Dne 9. října 2021
jsme vzpomenuli 4. výročí od úmrtí
pana Aloise ŽÍDKA
z Hluchova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
a děti s rodinami.

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

Kdo v srdci žije, neumírá.

PRODÁM

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

Dne 4. října 2021
uplynulo 30 let,
kdy nás opustila
paní Libuška VLČKOVÁ.

Koupím historický motocykl nebo
moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933.
Koupím nefunčkní elektro, počítače,
elektromotory, kabely, autobaterie,
mob.telefony, notebooky, svářečka
TRIODYN. Tel.: 702 809 319

Dne 12. října 2021
si připomeneme 19. výročí úmrtí
pana Aloise RUDOLFA
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a děti s rodinami.
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Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

Dne 10. října 2021
jsme si připomenuli
25. výročí úmrtí
pana Josefa SOUŠKA
z Hrubčic.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vladimír Stančík 1938
Bílovice
Antonín Votava 1947
Vícov
Jitka Samuelová 1926
Prostějov
Sergej Kompanijec 1967
Laškov
Milan Kubeš 1945
Mostkovice
Eva Hávová 1956
Dobrochov
Zdeněk Kašpar 1929
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 11. října 2021
Antonín Hoňka 1944 Vícov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 12. října 2021
Naďa Burgetová 1970 Prostějov 12.00 kostel Petra a Pavla Prostějov
Středa 13. října 2021
Jaroslava Vaňková 1940 Plumlov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 13. října 2021
vzpomeneme 13. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef MIKEŠ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Marie
a děti s rodinami.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Chalánková 1930
Prostějov
Jaroslav Viktorin 1949
Krumsín
Zdeněk Pella 1932
Držovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 11. října 2021
Drahomíra Mlčochová 1926 Lešany 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vlastimil Pospíšil 1945

Pivín

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 15. října 2021
Olga Hlawiczková 1967 Český Krumlov 13.15 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Nabídka práce, kterou covid neovlivní.
Nabízíme práci trvalou, dočasnou,
brigádu i zkráceně. Manipulační práce
potrav. výrobků ve výrobě. Pracoviště PV.
Info na tel.: 602 743 362.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

21081621020

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
2007162118

JE V PÁTEK 15. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Operátor/-ka
Elektrotechnik/-čka
Obsluha lisu
Mistr/-ová lisovny
Čísník/servírka
Manipulační dělník/-ce
Lékař/-ka
Hospodyně v domácnosti
Číšník/servírka

33 000 Kč
24 800-32 300 Kč
21 500 Kč
24 000-35 000 Kč
21 000 Kč
19 000 Kč
26 500 Kč
18 240 Kč
18 500-19 800 Kč

třísměnný
jednosměnný
dvousměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
dvousměnný

střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
vysokoškolské
základní+praktické
základní+praktická

HŽP, Prostějov
Windmöller & Hölscher, Kralice n.H.
GM Plast, Žešov
Linaplast, Kralice n.H.
Beneti, Prostějov
Hanácká osiva, Prostějov
Jesenická ortopedie, Prostějov
Romanic Servis, Olšany u Pv
Salasar Services, Prostějov

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

W\/:DD

21081321007
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21100921173

21100821200

21100721186

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

2.0º24181<
4'&#-%'8Ąª,07

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

21091611168

21100711190

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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PROSTĚJOV Pokles nezaměstnanosti se nezastavuje.
V září se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil na
13 778 osob, počet hlášených
volných pracovních míst naopak vzrostl na 9 395 a podíl
nezaměstnaných osob poklesl na 3,2 %. Hlavní analytik
trhu práce Krajské pobočky
v Olomouci Úřadu práce České republiky Jaroslav Mikšaník navíc potvrdil, že během
uplynulého měsíce nedošlo
ani k žádnému hromadného
propouštění zaměstnanců
firem. A něco takového prý
není v plánu ani v příštím
období, byť dle informací
Večerníku některé podniky
v Prostějově snižování stavu
plánují (více čtěte na jiném
místě vydání).

Ke 30. září 2021 evidoval
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem
13 778 uchazečů o zaměstnání v celém kraji. Jejich počet
byl o 440 nižší než na konci předchozího měsíce a ve
srovnání se stejným obdobím
minulého roku pak dokonce o 1 670 osob. „Z tohoto
počtu bylo 12 715 dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku od 15 do 64 let, což je
o 559 méně než na konci předchozího měsíce a ve srovnání
se stejným obdobím minulého
roku o 1 760,“ prozradil Jaroslav
Mikšaník s tím, že v průběhu
uplynulého měsíce bylo nově
zaevidováno 2 570 osob.
Ve srovnání s minulým měsícem je to o 766 osob více, ale
oproti září 2020 o 626 osob
méně. „Z evidence odešlo

celkem 3 010 uchazečů, bylo
to o 813 osob více než v předchozím měsíci a o 344 osob
méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném
měsíci nastoupilo 2 022, to je
o 757 více než v předchozím
měsíci a o 219 méně než ve
stejném měsíci minulého roku.
Dále 435 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je
o 102 více než v předchozím
měsíci a o 1 méně než ve stejném období minulého roku.
A 988 uchazečů bylo vyřazeno
bez umístění,“ popsal podrobně
hlavní analytik trhu Krajské pobočky v Olomouci Úřadu práce
České republiky.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl během

září podobný, ve všech došlo
k poklesu nezaměstnanosti. Nejvíce se počet lidí bez
práce snížil na Olomoucku
(o 183 osob), k největšímu
procentuálnímu poklesu ale
došlo na Jesenicku (o 3,8 %).
„Co se týká Prostějovska, tady
bylo na Úřadu práce ČR ke
30. září evidováno 1 658 lidí
bez práce, z toho 965 žen. Volných pracovních míst na Prostějovsku je firmami hlášeno
1 983 a podíl nezaměstnaných
v tomto regionu činí už jen
2,2 %,“ vypočítal Mikšaník.
Ke konci září bylo v kraji evidováno 7 329 nezaměstnaných
žen, jejichž podíl na celkovém
počtu uchazečů činil 53 %.
V evidenci bylo také 2 334 osob
se zdravotním postižením, což
představovalo 17 % z celkového počtu nezaměstnaných.

„Ke konci uplynulého měsíce
bylo evidováno 975 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet
vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 351 osob a ve
srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší
o 85 osob,“ uvedl dále analytik.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 233 uchazečů
o zaměstnání, což je 31 %
všech uchazečů vedených
v evidenci. „Podíl nezaměstnaných osob, což je počet
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do
64 let k obyvatelstvu stejného
věku, ke 30. září meziměsíčně
poklesl na 3,2 %, což představuje o 0,3 procentního bodu
nižší hodnotu než v celé České
republice,“ dodal Jaroslav Mikšaník.
(mik)
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Trávnická ulice
Lenka MIKEŠOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Také čtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 14. 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
Igor Timko
Marián BOROVSKÝ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 500 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...ČTYŘI TENOŘI
Renata BENEŠOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 490 Kč na koncert.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 2, 7, 1
Kamila ZATLOUKALOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 598 Kč na koncert.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Naplno v novém školním roce s námi.
Jaroslava PÁLENÍKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

20051560722

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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ANTI, ATELIT, AUTO, AZID, CELA, DROL, EAST, HILLARY, HLODÁNÍ,
HRADY, ÍČKO, KRÁTIT, KSICHT, NEKALE, PEHR, PENÁT, PLAČKA,
PLYTKÁ, RIET, SRKY, STÁDO, STOH, TÁCY, TATA, TUŘÍ, ZÁSADA,
ZAŠÍT, ZTUĎ

20050760687
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili jednu z posledních dvou posil
prostějovských fotbalistů před koncem přestupního termínu, která na Hanou dorazila ze Slezska...
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DALIBOR JANDA - MEGAKONCERT
KDY: SOBOTA 16. ØÍJNA 2021, 19:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL. 4, PROSTÌJOV

Trojnásobný Zlatý slavík a držitel mnoha ocenění Dalibor Janda vystoupí již
tuto sobotu v prostějovském „Kasku“.
Přijďte a zavzpomínejte společně s ním
na jeho čtyři dekády úspěšného účinkování. Těšit se můžete na nestárnoucí hity a několik hostů. Megakoncert
40 LET NA PROFI SCÉNĚ startuje
v 19.00 hodin.
V uplynulém roce oslavil Dalibor Janda výročí 40 let na profesionální hudební scéně.
Pandemie covidu mu ale neumožnila turné
k tomuto významnému jubileu uskutečnit,
a tak se koncerty v Čechách, na Moravě

i na Slovensku přesunuly až na letošní rok.
Do Prostějova tento český zpěvák a skladatel přijede již tuto sobotu. „Bude to velký
koncert, už jen, že se turné jmenuje Dalibor
Janda, 40 let na scéně. Zazní zde všechny
jeho největší hity, které pamatují starší,
znají i ti mladší a dodnes se hrají v rádiích.
Jako exkluzivní host vystoupí jeho dcera
Jiřina Anna Jandová, ale i další hosté, které
si pozval sám Dalibor. Ti budou ale jako
překvapení,“ prozradil Večerníku Pavel Tichopádek z pořádající Agentury Atlantic.
Zpěváka navíc doprovodí už jeho takřka
kultovní kapela Prototyp.

Koncert bude velký nejen díky zpěvákovi,
hvězdným hostům, ale i celkovému pojetí. „Scéna bude opravdu velkolepá. Těšit
se můžete třeba na velké LED obrazovky
či pořádné osvětlení. Výprava koncertu
bude zkrátka velmi pompézní,“ slibuje
Tichopádek.
A jak je to s lístky? „Lidé, kteří mají zakoupené vstupenky z loňského roku, zůstávají
v platnosti. Centrální předprodej v cenové
relaci od 650 do 750 korun nadále probíhá
v Kavárně Avatarka nebo na internetovém
portále sítě Ticketstream,“ vzkazuje organizátor.

akce v regionu

Divadelní pátek
v Němčicích

Konická knihovna
otevře dveře

Pravdivý příběh lehké holky s dobrým srdcem slibuje letošní úvodní představení tradičních Divadelních pátků v Němčicích nad
Hanou. Nadcházející pátek 15. října od 19:30 hodin s ním v kině
Oko vystoupí Divadelní soubor z Hostivic. Ten dorazí s představením Tonka Šibenice podle divadelní hry Miloše Macourka, jenž ji
zase vytvořil na základě povídky E. E. Kische. .

Knihovna v Konici pořádá v sobotu
16. října od 9:00 do 17:00 hodin DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Kromě knih
k půjčení budou připraveny také kvízy,
hry i zábava.

Tovačovská akce roku: rybáři zvou na výlov
Když se řekne Tovačov, většině lidí se nepochybně jako první vybaví tamní rybníky. A právě na jejich až
legendární výlov zvou místní rybáři. Řada pořadatelů i letos výlovy omezila na „pouhý“ proces přemístění ryb
z vody a jejich odvoz, v Tovačově se však vrátili k tradici velkých výlovů atraktivních pro přihlížející. O tomto
víkendu tak na břehu Hradeckého rybníka nebudou chybět například atrakce pro děti, country kapela nebo
tombola. Samozřejmostí jsou ochutnávky rybích specialit. A pro ty, kteří se rádi dozvědí něco nového z historie, je zase nachystaná prohlídka místního zámku. Navíc do Tovačova zamíří i speciální vlaky, přímo určené
pro návštěvníky výlovu. Akce se koná v sobotu 16. a v neděli 17. října shodně od 8.30 hodin.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
pondělí 11. října
17:30 MINUTA VĚČNOSTI
české drama
20:00 TITAN
horor Francie
úterý 12. října
15:00 METRO SENIOR :
OKUPACE
české drama
17:30 FESTIVAL PANA RIFKINA
komedie USA
20:00 KAREL
český dokument
středa 13.října
17:30 KAREL
20:00 VEJDI DO PRÁZDNA
horor Francie
čtvrtek 14.října
17:30 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
česká komedie
20:00 VENOM 2: CARNAGE
PŘICHÁZÍ
akční USA
pátek 15. října
15:30 VLKA LEV: NEČEKANÉ
PŘÁTELSTVÍ
francouzský rodinný film
17:30 KAREL
20:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
akční USA
sobota 16. října
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
český animovaný film
17:30 VENOM 2: CARNAGE
PŘICHÁZÍ
20:00 KAREL
neděle 17. října
10:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
15:30 VLKA LEV: NEČEKANÉ
PŘÁTELSTVÍ
17:30 KAREL
20:00 VENOM 2: CARNAGE
PŘICHÁZÍ

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
úterý 12. října
9:00 a 10:15 KRTEK A OSLAVA
pásmo pohádek ČR
středa 13. řijna
14:00 PANSTVÍ DOWNTON
drama Velká Británie
neděle 17. října
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
PRO SENIORY
k tanci a poslechu hrají manželé Vyroubalovi

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 11. října
19:00 APLAUS 2021: SMRT
OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
drama Arthura Millera, v podání
souboru Městská divadla pražská
Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová, Viktor Dvořák, Martin Donutil,
Jiří Štrébl a další
Režie: Michal Dočekal
pátek 15. října
19:00 APLAUS 2021: SLUHA
DVOU PÁNŮ
komedie v podání
Moravského divadla Olomouc
Hrají: Vendula Nováková, Vojtěch
Lipina/Jan Ťoupalík, Roman Vencl
Režie: Nikolaj Pavlov Penev

Divadlo
Point
Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 15. října
19:00 FOTBALOVÝ SKŘÍTEK
film v němž vystupují amatérští herci
z řad lidu, doplnění o ochotníky z místního divadla Point a vyrobila jej parta
prostějovských amatérských filmařů,
jedná se tedy čistě o produkt Prostějováků - vašich kamarádů, známých, sousedů, spoluobčanů

6SROHÄHQVNÙ
dùm
nám. T. G. Masaryka 2
úterý 12. října
18:00 DUO JAMAHA
koncert populárního hudebního
uskupení
sobota 16. října
19:00 DALIBOR JANDA
megakoncert v rámci Tour 40 let
na profi scéně

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
středa 13. října
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
akce určená především seniorům
17:15 ÚNIKOVKA: DINOSAUŘI
úniková hra pro děti
17:00 JORDÁNSKO
historie této asijské země očima
prostějovských cestovatelů

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 21. listopadu
PENÍZE A MOC
výstava mincí
do 5. prosince
KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR
autorská výstava, která je výsledkem
dlouhodobé
spolupráce
geologů
prostějovského muzea a Vlastivědného
muzea v Olomouci
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která
aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve českobratrské husitské

Zámek
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

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

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

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

CENTRUM PRO RODINU

Svatoplukova 15, Prostějov

nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

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.
* ve čtvrtek 14. října od 9:00 do 12:00
hodin bude probíhat pletení z pedigu
v klubovně v rámci ,,TVOŘIVÁ
DÍLNA PRO NEVIDOMÉ‘‘. Budou
se plést misky, ošatky, zvonečky a jiné
dekorace.

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 usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje
na separaci od rodičů a navazování
vztahů s vrstevníky v malé skupině
a bezpečném prostředí.
* ve středu 13. října od 17:00 hodin
se koná kurz KLÍČ KE ZDRAVÝM
VZTAHŮM S DĚTMI. Kurz se bude
zabývat tím, jak vytvořit spokojený
MC CIPÍSEK
a bezpečný domov, co všechno ovlivňuje
naši výchovu a komunikaci s ostatními
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 12. října od 18:00 do 20:00 a jak správně komunikovat s našimi dětmi.
hodin se koná beseda pro rodiče s Markétou
Ekocentrum Iris
Skládalovou na téma „CO DĚLAT, ABY
Husovo nám. 67, Prostějov
NÁS DĚTI POSLOUCHALY?“
* v úterý 12. října od 14:00 do 18:00
hodin se koná DEN OTEVŘENÝCH
RÙZNÉ...
DVEŘÍ v nové budově, přičemž je
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR možné si prohlédnout nové prostory
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777 a seznámit se se všemi prvky modrozeProvozní doba: úterý a středa od lené infrastruktury
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 * ve středu 13. října od 8:15 do 12:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané hodin je na programu vycházka nejen
klienty. Můžete využít služeb našeho pro seniory BUČINA U SUCHÉ
zařízení v podobě odborného sociál- LOUKY. Trasa povede z Malého
ního poradenství a nabídky baterií do Hradiska do Lipové kolem Přírodní
sluchadel a drobné příslušenství ke rezervace Bučina u Suché louky přes
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či bukové lesy. Ráno společný odjezd autobusem v 8:15 hodin do Malého Hradiska
ušní tvarovky různých velikostí).
(st. č. 11). Návrat z Lipové do 12:30 hoSvaz tělesně postižených v ČR, o. s. din. Délka trasy 5-6 km.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
Raisova 1159, Prostějov
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služ- * v pondělí 11. října od 9:30 do 11:30
by jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. hodin je na programu KLUB RODIČŮ
Bližší info na tel. č. 588 008 095, A DĚTÍ, který rodičům rozšíří obzory,
724 706 773
zatímco si děti zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti.
Regionální pracoviště TyfloCen- * v úterý 12. října od 17:00 do 19:00 hodin
tra Olomouc v Prostějově na- se koná interaktivní kurz KLÍČ KE ZDRAdále poskytuje služby nevido- VÝM VZTAHŮM S DĚTMI s rodinným
mým a slabozrakým občanům na poradcem a lektorem Pavlem Mečkovským,
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. M.A. Kurz o tom, jak nás ovlivňuje rodinné
Provozní doba: pondělí od 8:00 do prostředí, ze kterého vycházíme a jaký to má
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý vliv na náš přístup k dětem a komunikaci v naa ve středu po telefonické domluvě. šich rodinách. Nutné se předem přihlásit.

BASKETBAL:
pátek 15. října
19.30 TJ OP Prostějov – TJ Postřelmov
(4. kolo Středomoravské ligy mužů, Národní
sportovní centrum Prostějov)
sobota 16. října
17.00 BCM Orli Prostějov – BK NH Ostrava (6. kolo žákovské ligy U15, Sportcentrum
DDM Prostějov)
16.00 K2 Prostějov – BC Vysočina (6. kolo
celostátní ligy juniorek U19, ZŠ Palackého
Prostějov)
13.30 K2 Prostějov – Jiskra Kyjov (6. kolo
žákovské ligy, starších žákyň U15, ZŠ Palackého Prostějov)
9.00 a 10.30 K2 Prostějov – BK Blansko
(2. kolo nejmladších minižákyň U11,
ZŠ Palackého Prostějov)
neděle 17. října
9.00 BCM Orli Prostějov – BK Snakes
Ostrava (7. kolo žákovské ligy U15, Sportcentrum DDM Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 16. října
11.00 a 13.00 SK Prostějov 1913 „A“ – HC
Orlíci Uničov (8. kolo Ligy mladších a starších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
15.15 SK Prostějov 1913 „B“ – HC Černí
Vlci „B“ (8. kolo Ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
17.30 SK Prostějov 1913 – Hokej Uherský
Ostroh (8. kolo Regionální ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 17. října
12.00 a 14.00 SK Prostějov 1913 „A“ – HK
Nový Jičín (9. kolo ligy mladších a starších
žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
16.15 HC Rebels 2017 Prostějov - HC
Blansko (2. kolo 1. liga žen, sk. "B", Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

HÁZENÁ:
sobota 16. října
16.00 TJ Sokol II Prostějov – Sokol Újezd
u Brna (5. kolo 2. ligy mužů-sk. JM, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho PV)

MALÁ KOPANÁ:
sobota 16. října
8.00 turnaj okresní ligy mužů ČUS Prostějovska, skupinyo9.až 16.místo(hřištěKobeřice)

VOLEJBAL:
sobota 16. října
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – Sokol
Juliánov (3. a 4. kolo 2. ligy žen, hala Národního sportovního centra PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Sokol
Česká Třebová (3. a 4. kolo 2. ligy žen, letní
hala u velodromu)
neděle 17. října
8.00 Hanácká volejbalová liga smíšených družstev (1. kolo, hala RG a ZŠ Otto
Wichterleho Prostějov)



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pùst tenisty

KULTURA

SPOLEČNOST
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Foto: Michal Sobecký

KONÈÍ

Èlen prostìjovského TK Agrofert
-LÔÉ9HVHOÙY\KU½OSRWÅPÈÔ

Pondělí 11.října 2021

Martin ZAORAL
PARDUBICE, PROSTĚJOV
Tentokrát to úplně nevyšlo. Ani
jeden z koní trenéra Stanislava
Popelky se při letošním 131. ročníku Velké pardubické, který se
konal uplynulou neděli 10. října,
neprobojoval mezi ty nejlepší.
Zatímco jeden ze spolufavoritů Lombargini ztratil jezdce už
na sedmé překážce, Stretton
ještě na začátku cílové rovinky
vypadal, že by mohl bojovat
o vítězství. Jenže pak mu zcela
došly síly a docválal až na sedmém místě. Útěchou pro stáj
na Srdéčku u Hvozdu tak mohou být alespoň dvě vítězství
v rámcových
dostizích
2À=?
a druhé místo
ßNíN?H;
v prestižním
MNL;Hí
dostihu Cena
Labe.
47

DÝNĚ V KOSTELCI

ƔƔ Tradiční akce v zahradnickém
centru Marciánová přilákala opět
zvědavost stovek návštěvníků
dvoustrana 28-29

JESTŘÁBI LETÍ VZHŮRU
ƔƔ Hokejisté Prostějova lépe zvládli
derby v Šumperku a potvrdili roli favorita s Kadaní. Kam v tabulce vystoupali?
dvoustrana 42-43

DERBY PRO KOSTELEC

ƔƔ Žádné překvapení se nekonalo a sou-

dvou letech turnaj

strana 46

Repro: www.ceskatelevize.cz

PROSTĚJOV Po další reprezentační přestávce, kterou v prostějovském druholigovém týmu využili
k přípravě pod novým trenérským
vedením, je o víkendu na programu kompletní program 11. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY.
V rámci něj zavítá na stadion SCM
Za Místním nádražím jihlavská Vysočina. Síly poměří sousedi v tabulce,
eskáčko na osmé příčce zatím získalo

o dva body víc než jeho aktuální soupeř.
V minulém soutěžním ročníku si oba
týmy body rozdělily. Netěžily ovšem
z domácího prostředí, což bylo typické především pro Hanáky, kterým
se podstatně lépe dařilo na hřištích
soupeřů. Na podzim se svěřenci tehdejšího trenéra Šustra na Vysočině
po nevýrazných výkonech „chytili“
po vítězství 2:1, o něž se zasloužili

boje na zelených trávnících aneb

boj regionálních rivalů ve druhé lize pro
sebe uzmuli domácí házenkáři
strana 47
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Číslo 40 •Ročník 25
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Kopřiva s Matouškem. V odvetě na
jaře však na domácí půdě Hanáci vyhořeli, když prohráli 2:4. Skóroval
opět Kopřiva, druhou branku vstřelil
tentokrát Jurásek.
Do aktuální sezóny vstoupila Jihlava
výborně, když ze tří zápasů získala
sedm bodů, v rozletu ji ovšem přibrzdila těžká porážka 0:4 v Brně. Pak dokázala vyhrát už jen s trápící se Chrudimí. Náznakem obratu k lepšímu

KAM ZA F

může být zatím poslední zápas Vysočiny se solidně hrajícím Táborskem,
v němž Jihlava zvítězila brankami
Vedrala, Pojezného a Fily 3:1. Prvně
jmenovaný je také nejlepším střelcem týmu se třemi brankami. Dlužno
říci, že Jihlava střeleckým apetitem
rozhodně neoplývá. Když nepočítáme celky na sestupových příčkách, je
na tom co do vstřelených branek spolu s Ústím nad Labem nejhůř. Jenže

vs.

Prostějov vstřelil pouze o branku víc,
proto není pravděpodobné, že by si
ve vzájemném utkání gólů dychtivý
divák přišel na své.
Utkání 11. kola druhé nejvyšší soutěže se hraje v sobotu 16. října od 15.30
hodin.
(tok)
ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA
ČTĚTE NA STRANÁCH 34 a 35

TBALEM

.UDMVNÙSÔHERUs.2/2

,$WÔÉGD6.%s.2/2

,$WÔÉGD6.%s.2/2

,%WÔÉGD6.$s.2/2

,%WÔÉGD6.$s.2/2

3´(%252)6,,7´©'$s
 .2/2

TJ SOKOL KONICE
OLOMOUC-CHOMOUTOV
NEDĚLE 17. 10. 14.30 HODIN

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SPARTAK LIPNÍK N. B.
SOBOTA 16. 10. 14.30 HODIN

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 17. 10. 14.30

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL KLENOVICE N.H.
SOBOTA 16. 10. 14.30

TJ SOKOL PIVÍN
SK RADSLAVICE
NEDĚLE 17. 10. 14.30

TJ SOKOL OLŠANY U PV
TJ SOKOL DRŽOVICE
SOBOTA 16. 10. 14.30 HODIN

Fotbalový stadion v Konici

Fotbalový stadion v Plumlově

Fotbalový stadion v Protivanově

Fotbalový stadion v Otaslavicích

Fotbalový stadion v Pivíně

Fotbalový stadion v Olšanech u Prostějova
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HOUSLE SPUSTILY DIVADELNÍ
APLAUS, PAVLU LIŠKOVI LIDÉ
)$1',/,3ì,-(/,/$1*0$-(5

KMFI< >JUI<H@I<EÁNQîO
FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Věříte v pevnost rodinných vazeb, sílu dlouholetého přátelství a důležitost životních
rozhodnutí? Pokud ne, pak by vás o tom všem snad přesvědčila posmutnělá komedie Housle, která
byla uplynulý pátek 8. října k vidění ve zcela zaplněném Městském divadle v Prostějově. Spolu s ní
do krásně zrekonstruovaného divadla dorazili nejen herci Pavel Liška a Jiří Langmajer, čímž byl po
roční přestávce zahájen další ročník přehlídky Aplaus. Její letošní druhý kus s Miroslavem Donutilem
v hlavní roli ovšem musí být přesunut na jiný termín, pokračuje se tak až v pátek.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

0¾XwV÷XPÊM[ RTXPÊJQ RąGFUVCXGPÊ FKXCFGNPÊ RąGJNÊFM[ #RNCWU RąKXÊVCNC ąGFKVGNMC
/÷UVUMÆJQFKXCFNC,CPC/CTw¾NMQX¾URQNGéP÷UGwÆHGOOCTMGVKPIQXÆURQNGé
PQUVK6-2.75/KTQUNCXGOèGTPQwMGO
(QVQ2CXNÊPC0QXQVP¾

Duo Jamaha vystoupí v „Kasku“
PROSTĚJOV Nacházející úterý
12. října od 18:00 hodin se v Prostějově představí Duo Jamaha. Toto
rodinné duo vystoupí ve Společenském domě v rámci jeho turné
s názvem Jediná Tour 2021, které
vychází z jeho nejnovějšího CD.
Koncerty známého seskupení z obrazovek TV Šlágr bývají velmi energické a zábavné.
Vystoupení otce Alfonze a syna Mariana Kotvanovců říkajících si Duo
Jamaha láká fanoušky z celé republiky.
Na hudební scéně působí již od roku
1996 a má na svém kontě 3 zlaté a 3
platinové desky za prodej hudebních
nosičů. V Německu dokonce jeho
protagonisté vydali singlové album
s megahitem „Tanz mit mir heute
Nacht“, za které dostali prestižní oce-

nění Oscara SMAGO Award 2015 za
Hit tip 2015.
Hudební část koncertu je tvořena
především novými skladbami, ale
i osvědčenými staršími hity. Aktuální
turné se jmenuje podle nového CD
s titulem „Jediná“, které si na koncertě
můžete také zakoupit spolu s dalšími
CD, DVD a dárkovými předměty.
Již zítra, tj. v úterý 12. října od 18:00
hodin toto duo vystoupí v sálu Společenského domu v Prostějově.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Cestovní Agentuře JIGA (Wolkerova 27, Prostějov), nebo on-line
na www.ticketstream.cz a k dostání
budou také před vystoupením přímo
ve Společenském domě. Lístky zakoupené na původní termíny vystoupení
jsou samozřejmě platné.
(rei)

Divadelní hra Housle o dvou bratřích
pohybujících se na okraji společnosti,
jimž naději do života přinese milionový nález drahocenného hudebního
nástroje, mohla klidně nést podtitul
„Návrat Návratu idiota“. Stejně jako
ve skvělém filmu režiséra Saši Gedeona se i v tomto případě v hlavních
mužských rolích sešli herci Jiří Langmajer a Pavel Liška. Pozoruhodné
přitom bylo, že zpodobňovali typově
stejné postavy jako ve filmu, který
měl premiéru již před 22 lety.
Jiří Langmajer se i tentokrát představil v roli drsného muže, který si rozhodně není tak jist sám sebou, jak se
o tom snaží přesvědčit své okolí, a Pavel Liška se zase převtělil do mentálně
lehce zaostalého muže, který skutečnost kolem sebe vnímá s dětskou
bezprostředností, čímž dráždí, ale
zároveň pozitivně ovlivňuje všechny
kolem sebe. Zejména druhému jmenovanému se jeho herecká kreace vydařila skutečně na výbornou, člověk
mu po celou dobu fandil a občas jej
snad i na tu dálku měl chuť pohladit.
Oběma výrazným hereckým osobnostem pak sekundoval principál
divadla Ungelt Milan Hein v roli stárnoucího muže, jemuž se téměř nic
v životě nepodařilo, a navíc jej trápí
jedno strašlivé tajemství...
Publiku se inscenace líbila a na závěr ji
ocenilo solidním aplausem.
„Překvapilo mě, kolik bylo v této jinak
chytře napsané hře někdy až zbytečných vulgarismů. Ale ty se u chudých
mládenců protloukajících se světem,
jak to jen jde, daly celkem pochopit.
Herci se opravdu snažili, ačkoliv sko-

2TQUV÷LQXUMÚUX¾VGMPCRTMPGEJEQ\PCOGPCLÊUX÷VQFUVCTVQXCNKJX÷\FPÊJGTEK,KąÊ.CPIOCLGTU2CXNGO.KwMQW

(QVQ2CXNÊPC0QXQVP¾
ro celou dobu vlastně „jen“ mluvili. Statutárního města Prostějov. je nemocný, trápí jej vysoké teploty
Obzvláště Pavel Liška poté, co mu Generálním partnerem přehlídky a kašel. Kvůli tomu je ohroženo předv úvodu na chvíli vypadl text, před- je pak společnost Micos Telcom, stavení Smrt obchodního cestujícího,
vedl opravdu skvostný a soustředěný která do divadla pozvala řadu které bylo naplánované na pondělí
výkon. Jsem rád, že režisér herce ne- svých zaměstnanců. „Jsem rád, že 11. října,“ upozornila všechny přítomnutil do nějakého pitvoření, i když se do Prostějova opět podařilo pozvat né Jana Maršálková. O den později se
musím přiznat, že jsem se určitě neza- herce, jejichž umění určitě přesahu- informace potvrdily. „Ano, představesmál tolik, kolik bych u komedie oče- je hranice nejen Prahy, ale i České ní je odloženo na neurčito. Určitě bukával,“ zhodnotil představení Martin, republiky,“ pochvaloval si na úvod deme jednat o náhradním termínu.“
jeden z diváků.
představení šéf TK PLUS Miroslav A tak k představení s pořadovým
Divadelní Aplaus 2021 je možné Černošek, který však o přestávce spo- číslem dvě dorazí v pátek 15. října
pořádat díky spolupráci Městské- lečně s ředitelkou divadla přítomným Moravské divadlo Olomouc, které
ho divadla s marketingovou spo- divákům zvěstoval mnohem méně s Vendulou Novákovou v hlavní
lečností TK PLUS a za podpory příznivou zprávu. „Miroslav Donutil roli sehraje hru Sluha dvou pánů.

21100810334

Martin
ZAORAL

„Letňák“ v Mostkovicích:
nadchly premiéry i dobročinné akce

21100870335

„Sezóna byla jedna z lepších,“ říká Pavel Ošlejšek
PROSTĚJOV
Snímkem
Trollové:Světové turné zakončilo
promítací sezónu letní kino v Mostkovicích. To nabídlo znovu i třikrát
týdně české i zahraniční filmy. Prim
přitom hrály komedie. Převaha českých komedií v nabídce je pak takovou mostkovickou klasikou. Přesto
byla v mnohém letošní sezóna jiná.
„Rozhodně však byla jednou z těch
lepších, lidí přišlo více než v posledních letech,“ konstatoval provozovatel kina Pavel Ošlejšek. A to i přes
chladný a deštivý srpen.
Co k tomu ale vedlo? Na to je hned
několik vysvětlení. „Dostali jsme se
k premiérovým filmům, které táhly.
Třeba Prvok, Tečka, Šampon a Ka-

rel nebo Gump, to byl úžasný film.
Stejně tak Matky a Bábovky byly oblíbené,“ ohlédl se za sezónou Pavel
Ošlejšek.
Ani letos se v Mostkovicích nevyhnuli pořádání velkých nefilmových

akcí, třeba koncertu Čechomoru.
Dva filmy pak letní kino spojilo
s dobročinností, vybíralo se tak na
Mourka nebo na dětský domov.
„Například výtěžek z Fotbalového
Skřítka šel na dětský domov. Jednalo

.GVPÊMKPQX/QUVMQXKEÊEJUGNGVQUV÷wKNQXGNMÆOW\¾LOWFKX¾Mč(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

se o třicet tisíc korun. Potěšilo mě,
že jsme mohli takto někomu udělat
radost,“ pousmál se Ošlejšek.
Kino se však muselo potýkat i s problémy. „Nové technologie přináší občas i rizika. Takže třeba film
Gump jsme začali promítat s asi
půlhodinovým zpožděním,“ konstatoval provozovatel. Celkově však sezóna proběhla úspěšně, lidé chodili,
koronavirus je neodradil. „Já třeba
neznám lepší prostředí než čerstvý
vzduch,“ usmíval se Pavel Ošlejšek.
Nyní už zbývá pro letošek jediné,
a sice doufat, že se podaří obnovit
třicetiletou tradici v silvestrovském
promítání. To poslední zhatila protikoronavirová opatření.
(sob)

společnost

WWW.VECERNIKPV.CZ

11. října 2021

27

3 @Iµ>C>@NOJQIÁCJMP>CP,GJHJP>F½CJFM<E@3ULPiWRUREGUçHO]ODWRX

QÑM<UIîPNKîGKMJNOîEJQNFÑM@BDJI 0HUNXURYXPHGDLOL

OLOMOUC, PROSTĚJOV Ceny cestovního ruchu za roky 2020 a 2021 jsou
rozdány. A v této prestižní anketě Olomouckého kraje se neztratil ani Prostějov
a jeho okolí. Loni se předávání cen nekonalo kvůli epidemii covid-19, proběhlo
tedy za oba ročníky až letos. Mezi oceněnými jsou turistické atraktivity z celého
regionu. Za letošek jsou absolutním vítězem Hanácké stezky v okolí Mostkovic
a Záhoří.

5NCXPQUVPÊJQ RąGF¾X¾PÊ %GP EGUVQXPÊJQ
TWEJWD[NCRąÊVQOPCVCMÆWXQNP÷P¾\CUVWRK
VGNMC 1NQOQWEMÆJQ MTCLG /KNCFC 5QMQNQX¾
#DUQNWVPÊO XÊV÷\GO NGVQwPÊ CPMGV[ UG UVCN[
*CP¾EMÆUVG\M[XQMQNÊ/QUVMQXKEC<¾JQąÊ

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

tovicích, v anketách za rok 2021 bylo Prostějovsko ještě úspěšnější. V kategorii Bike a Trial Park
se na nejvyšší pozici umístily nedávno otevřené
Hanácké stezky, v kategorii Neobjevený skvost
skončil na prvním místě v nedaleké Lipové
umístěný hrádek Špacírštejn. Naučná stezka Velký Kosíř se umístila na krásném druhém místě
v kategorii Naučná stezka a kemp Baldovec na
třetím místě v kategorii Kemp. Celkovým a absolutním vítězem v hlasování a v největším obdrženém množství hlasů napříč kategoriemi se
staly Hanácké stezky.
Jaký je význam této ankety Olomouckého
kraje? „Podnikání v cestovním ruchu nebylo
nikdy snadné a v době epidemie covid-19 ještě
těžší. Roušky, respirátory, rozestupy, pouze omezené množství návštěvníků, to vše decimovalo
a decimuje cestovní ruch. Přesto lidé, kteří v turismu pracují, nehodili flintu do žita a dokázali
pro své návštěvníky připravit spoustu novinek
a nových atraktivit. Z toho důvodu, že v loňském
roce nebylo možné výsledky vyhlásit a večer

*QURQF¾ąUM¾MQOQTCèGUMÆTGRWDNKM[
X[\PCOGPCNCRTKO¾VQTC(TCPVKwMC,WTW
\NCVQW /GTMWTQXQW OGFCKNÊ JNCXP÷ \C
RQOQE2TQUV÷LQXCHKTO¾OCåKXPQUVPÊ
MčOXFQD÷NQEMFQYPW
 ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Michal KADLEC

21092911131

Ceny cestovního ruchu vyhlašuje Olomoucký kraj v několika kategoriích,
v nichž mohou lidé hlasovat prostřednictvím webových stránek cenykraje.cz.
Zvláštní cenu pak uděluje přímo hejtman.
„Absolutním vítězem za loňský rok se staly
Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové a za
letošek Hanácké stezky. Obě tyto atraktivity
stojí za návštěvu, stejně jako všechna další
nominovaná místa, která se v anketě o přízeň
veřejnosti ucházela,“ uvedla Milada Sokolová,
uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovní-

)UDQWLåND -XUX RFHQLOD
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ho ruchu a náměstkyně primátora Prostějova
pro kulturu a životní prostředí.
V anketě se neztratil ani Prostějov. Za rok 2020
se na prvním místě v anketě Eco Friendly Zařízení umístila všemi oblíbená Zlatá farma ve Ště-

věnovaný oceněným uspořádat, Olomoucký
kraj ocenil letos poprvé v historii subjekty z oblasti cestovního ruchu za dva roky. Kromě gratulací a poděkování jim všem náleží i náš velký
obdiv,“ poznamenala Milada Sokolová.

PROSTĚJOV Prostějovský primátor
František Jura převzal zlatou Merkurovu
medaili udělovanou Hospodářskou komorou České republiky. Obdržel ji na setkání manažerů a podnikatelů se zástupci
města pořádaném Okresní hospodářskou
komorou v Prostějově.
První muž Prostějova získal ocenění za výjimečnou spolupráci s hospodářskou komorou. „Pan primátor dlouhodobě podporuje
podnikání a řemesla. Projevilo se to i v době
pandemie, kdy město těm nejpostiženějším
významně pomáhalo,“ uvedl předseda představenstva komory Bohuslav Švamberk. Právě
pomoc v době nuceného uzavření provozoven, která pomohla zdejším živnostníkům pře-

žít, byla hlavním impulsem k udělení medaile.
Předání ceny přihlíželo předminulý týden na
pět desítek podnikatelů a zástupců firem. „Beru
to jako ocenění vedení a rady města, která tuto
pomoc schválila. Spojili jsme síly ve prospěch
Prostějova a jeho obyvatel. Považovali jsme za
důležité, aby naši živnostníci a drobní podnikatelé přežili a mohli po skončení lockdownu
zase otevřít,“ uvedl František Jura.
Prostějov se tehdy stal vzorem pro řadu dalších
měst, která ho v pomoci podnikatelům následovala. „Na zlatou Merkurovu medaili primátora navrhla Okresní hospodářská komora
v Prostějově, ocenění uděluje Hospodářská
komora České republiky,“ objasnila ředitelka
OHK Prostějov Helena Chalánková. (red)

společnost

Čtvrteční hladká porážka a sobotní přesvědčivý triumf
znamenaly posun nahoru v průběžné ligové tabulce
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Od roku 2019 je 8. říjen vyhlášen jako
významný den České republiky – Památný den sokolstva. „Letos jsme si
připomněli osmdesáté výročí, kdy
v noci ze 7. na 8. října bylo v naší zemi
pozatýkáno přes patnáct stovek sokolských činovníků, kteří byli následně
deportováni do koncentračních táborů. Tato nacistická takzvaná Akce Sokol proběhla pár dnů od nástupu Reinharda Heydricha. I z tohoto důvodu
lze pochopit, že pozdější sokolská
spolupráce na jeho atentátu byla nejvýznamnějším skutkem sokolského

Michal KADLEC

BYLI JSME
U TOHO

èNGPQXÆ5QMQNUMÆåWR[RTQUV÷LQXUMÆUNCXPQUVPÊORQEJQFGOCRQNQåGPÊOX÷PEčWEVKNK
RCO¾VMWRCFNÚEJ5QMQNčD÷JGOPCEKUVKEMÆQMWRCEG
2x foto: Michal Kadlec
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„Mohli jsme se pochlubit bohatým programem. Podařilo se a vyšlo i ideální počasí.
Na kolotočích bylo plno dětí i dospělých,“
pochvaloval si starosta městyse Vlastimil
Michlíček týden po začátku slavností, a sice
minulou neděli. Tehdy „svatováclavky“ ještě nebyly zdaleka minulostí.
A co přinesly? Například výstavu chovatelů, třeba papoušků. „Proběhla úspěšně.
A nemohla chybět naše klasika v podobě losování o sele,“ prozradil s úsměvem
Michlíček. Prostor ale dostali i místní rece-

Michal SOBECKÝ

sičů či fotbalu. A nezapomnělo se ani na
zvířectvo. Navíc jde událost pravidelně
ruku v ruce s kolotoči a podobnými příjemnostmi.

sisté mažoreti, kteří pravidelně dělají zimní
olymppiájdu na Mount Nezamyslu. Nechyběli však ani třeba hasiči. Ti na vesnicích
hodně přispívají ke sportovnímu i společenskému dění a platí to i o Nezamyslicích.
U příležitosti svatováclavských slavností
tak uspořádali závody v požárním útoku
pro děti. „Je to čtvrtý ročník, letos nás to
hodně překvapilo, protože je krásné počasí
a výtečná účast. Protože v letech předtím ty
závody propršely. A tentokrát přijelo dvacet
družstev děcek. To je bomba!“ pochvaloval
si šéf místních hasičů Kamil Málek.
Příznivci fotbalu se dočkali jednak klání starých pánů a mažoretů, dále pak soutěžního
utkání s Olšany u Prostějova. Sportovněji
laděné obyvatele Nezamyslic měl šanci
oslovit také Svatováclavský běh, který se le-

tos konal podruhé. Program však pokračoval také v uplynulém týdnu. Tentokrát byla
v hlavní roli škola, kterou totiž v pondělí navštívil Tomáš Garrigue Masaryk. Respektive skvěle namaskovaný učitel. A popřál
škole mnoho zdaru. „Náramně jsme si to
užili. Chodil jsem v tom mundůru celý den.
Opravdu jsme si připadali jako ve třicátých
letech minulého století,“ uvedl ředitel školy
Petr Jordán. V dobovém oblečení – v jeho
případě fraku a cylindru – přitom nebyl jen
on. Ale také další členové sboru. „Celý pak
zpíval Ach synku, synku. A dokonce přijelo
i několik externistů v dobovém oblečení.
Byla to povedená akce,“ byl Jordán maximálně spokojený.
Svatováclavské slavnosti zkrátka přinesly
zážitky účastníkům i pořadatelům.

„Podařilo se získat dotaci na výsadbu ovocných stromků. A společně jsme sázeli s dětmi stromky po dědině. Rád bych upozornil, že všechny stromy jsou veřejné, kdykoli
si můžete s dětmi přijít, natrhat si jablíčka,
nasbírat si jich klidně trochu víc a vymoštovat je,“ poznamenal úvodem místostarosta
Jiří Peka.
A jablek, těch bylo všude habaděj. Kromě těch ještě dozrávajících na okolních
stromech je příchozí nacházeli na stolcích,

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

SMRŽICE Novou akci pro své
sousedy i přespolní představili
předminulý pátek odpoledne ve
NEZAMYSLICE Nejdelší akce na
Smržicích. Zdejší jabloňový sad
Prostějovsku? Už tradičně Svatováclavv ulici Trávníky totiž pohostil - jak
ské slavnosti v Nezamyslicích. A akce
jinak - jablkobraní. První ročník
s nejrozmanitějším programem v okoakce dali dohromady místní nadlí? Odpověď je stejná. Letošní rok se
šenci spolu s obcí a mateřskou
v těchto věcech příliš od těch předchoškolou. Výsledkem byl tříhodinozích nelišil. Během více než týdne slavý program, který měl velkou šan0G\CO[UNKEMÆUNCXPQUVKPCDÊFN[RTQMCåFÆJQP÷EQXÊPQFQDQXÆQDNGéGPÊKJCUKéKPW
vení si lidé užili všeho možného. Třeba
Foto: Michal Sobecký ci zaujmout všechny návštěvníky.
cimbálu v symbióze s vínem, nebo ha-
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vůbec nemusí hrát špatně. Proto je nutné, abychom my předvedli dostatečně
kvalitní výkon bez velkých výpadků,“
nabádal kouč prostějovského ženstva
Miroslav Čada.
Kolektiv s turem ve znaku je zajímavý
tím, že disponuje hned třemi zámořskými plejerkami, kterými jsou univerzálka Latoya Hutchinson, smečařka Brianna Gardner a blokařka Alicia

yy Jaký pro vás osobně byl sobotní
duel proti brněnskému družstvu?
Víc pikantní?
„Na začátku jsem byla hodně nervózní, většina holek ze současných Šelem
jsou moje bývalé spoluhráčky. Ale nějak jsem to ustála. Hlavní je, že jsme to
společně ustály jako tým. Takže dobrý.“
yy Přicházela nervozita už dlouho
před střetnutím?
„Právě že ani ne, spíš až těsně před
zápasem i v jeho úvodu. A potom ještě ve třetím setu za stavu 2:0 na sety.
Jak známo, nejhorší je vést dva nula.
(smích s odkazem na Csaplárovu past
známou z fotbalu – poznámka autora)
My jsme v té třetí sadě dlouho nehrály
dobře a dost ztrácely, tím pádem ner-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

vozitka zase rostla. Naštěstí jsme to
otočily, všechno dobře dopadlo.“
yy Co rozhodlo? V čem jste byly
lepší?
„Myslím si, že jsme předvedly mnohem lepší týmový výkon. Moc jsme
se radovaly z každého získaného balónu, zatímco soupeřky na mě působily
trochu unaveně. Přesto většinu času
nehrály špatně, ale potom měly v každém setu výpadky, kterých jsme my
využily. Co vím, tak některé brněnské
holky trápí různá zranění, to je taky
oslabilo. Nám se povedlo rozhodnout
dobrou kolektivní hrou.“
yy Nakolik zvládáte své nasazování do základu brzy po startu ligové
soutěže?
„Snažím se dělat maximum, co umím,
a snad to zatím zvládám docela dobře.
Samozřejmě jsem ráda, že si víc zahraju a můžu týmu pomoct v utkáních
přímo na hřišti. V předchozím působišti jsem spíš seděla, moje role v Šelmách byla taková vedlejší – mladá

PROSTĚJOV Dost prudký start do prostějovského angažmá
zažívá dvaadvacetiletá univerzálka Michaela Beránková (na
snímku). Týmová jednička na tomhle postu z předchozích dvou
let Gabriela Kopáčová není ve formě a dál laboruje se zdravím,
tudíž letní posila naskočila místo ní do základní sestavy. Vede
si zdatně, ve čtvrtek v Liberci byla nejlepší hráčkou VK. A o dva
dny později prubla Šelmy, odkud na Hanou přišla.

ZAORAL

domácí tým do mírného vedení, jež
trochu lepší mezihrou i útokem většinu času udržoval (6:3, 9:6, 13:11).
Hostující družstvo sice dokázalo díky
obraně dvakrát snížit na nejtěsnější
rozdíl (6:5, 10:9) a posléze i vyrovnat (13:13), ovšem pak nastal velký
zlom. Při servisu Michalíkové vyvinuly Hanačky zvýšený tlak všemi činnostmi, soupeřky vyrobily sérii hrubek. A po sedmibodovém trháku ze
14:14 na 21:14 bylo rozhodnuto, byť
Jihomoravanky v závěru dotahovaly
z 24:16 třemi získanými výměnami
za sebou – 25:19 a 1:0.
Hned v nástupu do druhé části vékáčHodně vyrovnaný a oboustranně ko znovu malinko odskočilo (2:0),
plný nevynucených chyb dlouho byl leč tentokrát se Šelmy brzy vzepřely
zahajovací set. Téměř od začátku šel obratem z 3:1 na 3:4. Premiérově bě-

Marek SONNEVEND

McClellan. Zároveň mezi svěřenkyně Radima Vlčka patří dokonce
čtveřice bývalých členek VK Michaela Zatloukalová, Lucie Zatloukalová, Tereza Baláková, Veronika
Boudová! Nadcházející krajský střet
tím dostává trochu pikantnější nádech.
„Pro nás je však podstatná jediná věc:
doma opět zvítězit za tři body,“ zdůraznil Čada.

vs.

29
45

hem střetnutí tak šly dopředu, když
využily několika nepřesností i zaváhání v prostějovské defenzivě - 5:7.
Převahu držely Boulovy svěřenkyně
do stavu 9:11, načež se jemně rozhozené Čadovy girls herně zvedly. Pomohly si především řadou výborných
zákroků v poli, z nichž přecházely do
úspěšných zakončení, a vrátily se nahoru (12:11, 15:13). Brněnský soubor dokázal ještě srovnat na 17:17,
leč vzápětí nastartoval mančaft VK
volejbalové turbo, kterým utekl na
klíčových 23:17. O chvíli později se
měnily strany – 25:20 a 2:0.
Úvodní pasáž třetího dějství zpestřila další nálož dlouhých atraktivních
výměn. Většinu jich vybojovaly pro
sebe Fričová a spol., zásluhou toho

otočily z 3:4 na 6:4. Nicméně průběh zůstával rovnocenný, naopak
protiúder záhy zosnovala parta kolem ostřílené Mikyskové. Dobře zapodávala Faltínová, hanácká děvčata
znejistěla nejen na příjmu a na svět
přišla nová obrátka, tentokrát dost
prudká - 8:11. Navíc domácí plejerky se z útlumu nemohly vymanit, jejich ztráta ještě víc narostla (11:16).
A vypadalo to, že vyšší kvalitu nabravší dravé kočky si zbytek sady pohlídají. Lvice ze srdce Moravy však nejprve dotáhly (17:19), poté mocnou
pětibodovou šňůrou otočily (z 18:21
na 23:21). Aby v dramatickém závěru dorazily častěji chybující protivnice třetím proměněným setbolem
– 27:25 a 3:0.

Lublaň, Prostějov (son) – Hanácké
volejbalové ligy smíšených družstev musela být komplet zrušena kvůli hygienickým opatřením proti šíření koronaviru, jako
jednorázová dílčí „náhrada“ se uskutečnil
pouze červnový Pohár HVL pod širým
nebem. Jestli nový ročník oblíbené amatérské soutěže proběhne úplně celý, či
alespoň jeho většina, to zatím zůstává
ve hvězdách. Každopádně Hanácká
volejbalová liga 2021/22 už je po všech
stránkách organizačně připravena a zná
svůj termínový jízdní řád. V hale RG a ZŠ
Otto Wichterleho Prostějov by se mělo
hrát následovně: 1. kolo – neděle 17. října,
2. kolo – neděle 7. listopadu, 3. kolo –
neděle 28. listopadu, 4. kolo – neděle
19. prosince, 5. kolo – neděle 13. února,
6. kolo – neděle 27. března, 7. kolo – neděle
1. května, Finálový den – sobota 21. května.
Netrpělivě očekávané zahájení tak
připadá již na nejbližší neděli, snad jej
nic nezhatí. Dosud bylo přihlášených
devatenáct týmů a stále se hledal ještě
jeden kolektiv k potřebnému zaokrouhlení startovního pole na dvacet mančaftů.

V nedìli odstartuje HVL

Prostějov (son) – Nehezké vzpomínky
mají prostějovské volejbalistky na
družstvo KP Brno, jemuž v minulé sezóně
podlehly dvakrát za sebou 1:3 a právě tyto
porážky odstartovaly jeho propad až do
spodních pater extraligové tabulky. Nyní
přichází na řadu vzájemný duel mezi
Královým Polem a VK v rámci 6. kola
aktuálního ročníku elitní ženské soutěže
ČR, hraje se ve čtvrtek 14. října od 17.00
hodin. „Předchozí dva prohrané zápasy
s tímhle soupeřem už jsou minulost, teď se
musíme soustředit pouze na současnost.
Každopádně má KP sice dost mladý, ale
přesto hodně kvalitní a velice nebezpečný
tým. Koncem léta na svém domácím
přípravném turnaji nás jasně přehrál,“
prohodil hlavní kouč vékáčka Miroslav
Čada. Do letošní UNIQA
B Y Lextraligy
I J S M E sice
U T
O H Oúspěšně,
Jihomoravanky nevstoupily
moc
když padly s Ostravou 2:3 i na Olympu
Praha 1:3. Potom však zabraly ziskem cennéhoboduprotiLiberci(2:3)avydřeným
vítězstvím v derby u Šelem Brno (3:2).
Ztohotopřehledujepatrné,žesvěřenkyně
Richarda Wiesnera zatím podstupují jen
dlouhé a dramaticky vyrovnané bitvy.
Zkušenost do brněnského kolektivu vnáší
blokařka Romana Pavlicová (za svobodna
Staňková), dravost talentované smečařky
Denisa Pavlíková a Magdalena Bukovská, slovenskou kvalitu dvě posily ze SR
Simona Jelínková s Terezou Hrušeckou,
zahraniční atraktivitu dvě exotické akvizice z ciziny Jzanasia Sweet (USA) a Elena
Moreno (Kuba), muziku tvrdí i klubové
odchovankyně Ela Koulisiani či Daniela
Digrinová. „Čeká nás další těžké utkání,
během kterého se bude tvrdě bojovat
o každou výměnu. Chceme odvést dobrý
výkon a bodovat,“ stručně odhalil zápasové cíle Čada, rodák z Brna..
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„Naše hra se oproti minulým zápasům zlepšila, ve všech třech setech jsme Prostějovu
dlouho byli vyrovnaným soupeřem. Ale vždy, když skóre dospělo ke dvacítce, jsme měli
několikaminutový výpadek a ten rozprášil naše šance na zisk nějakých bodů. Tohle mě mrzí,
opakovaně nevydařené úseky před koncem každé sady zničily jinak solidní výkon týmu.
Velká škoda, nesmíme se nechat jednou dvěma chybami takhle úplně rozhodit.“

ONDØEJ BOULA – trenér Šelem Brno:

„Mám radost, že jsme vyhráli za tři body, s výsledkem jsem hodně spokojený. Byli jsme herně
lepší, ale ve třetím setu začali víc chybovat a dost ztráceli. V koncovce nám soupeř pomohl
zkaženými servisy, holky zabraly, bojovaly, nepříznivý průběh otočily. A třetí sadu i celý zápas
dotáhly k dalšímu domácímu vítězství, čehož si cením. Také třetí důležité utkání na vlastním
hřišti se nám povedlo zvládnout po výsledkové stránce na maximum.“

MIROSLAV ÈADA – hlavní trenér VK Prostìjov:
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holka, která si víc zahraje někdy v budoucnu. Tady v Prostějově teď můžu
mančaft aktivně podpořit, což mě těší.
A doufám, že i osobně se budu zlepšovat k ještě kvalitnějším výkonům.“
yy Vaše dosavadní hra ale nebyla
špatná, ne?
„Snad nebyla, snažím se. (úsměv)
Někdy mi to jde líp a někdy hůř, ale
každopádně volejbal je týmový sport
a proto není o jednom člověku. Vždy
rozhoduje kolektivní výkon. Jako univerzálka obdivuju hlavně holky na přihrávce, co musí zvládnout.“
yy Pokud se vrátím k předchozímu
souboji na Dukle, tam to bylo bez
šance?
„Liberec je silný, v téhle sezóně se znovu umístí velmi vysoko. My jsme však
na jeho hřišti vůbec nehrály svůj volejbal. Nechaly jsme se strhnout, byly
nervózní, nefungovaly nám obvyklé
věci, nepřipravily jsme si dobře balóny
zadarmo a zbytečně zmatkovaly. Prostě špatný výkon z naší strany.“
yy Celkově ovšem máte devět bodů
z pěti kol UNIQA extraligy. Berete to?
„Já myslím, že určitě. (směje se) Nějaká
spokojenost zatím může být, hlavně
tři vítězství doma jsou super. Stoprocentní bilanci na vlastním hřišti chce- /KEJCGNC$GT¾PMQX¾D[NCLGwV÷PCLCąGDTP÷P
me udržet co nejdéle, a k tomu koneč- UM¾ iGNOC VGò Wå RQOQJNC ,KJQOQTCXCPM[
RQTC\KVXFTGUW8-2TQUV÷LQX(QVQ#PT[.WM¾é
ně něco přivézt i z venku.“

jaká byla zahrádkářská výstava…

„Proti Šelmám jsme rozhodly lepším týmovým
"INIL?JILN´Û si Michaela Beránková
výkonem,“ pochvaluje

Na první pohled bude mít prostějovský
tým snadnou práci. Zatímco sám drží
po pěti kolech třetí místo průběžné
tabulky s příznivou zápasovou bilancí
tří vítězství a dvou porážek, Zubřice
naopak pořadí mezi českou elitou uzavírají, neboť všechny čtyři dosavadní
duely prohrály. Postupně nestačily na

Marek SONNEVEND

þHOÿLFtPNUDORYDO\

PROSTĚJOV Čtvrtá sobota v řadě
za sebou bude v Národním sportovním centru Prostějov patřit UNIQA
extralize žen ČR 2021/22. Zdejší
volejbalistky VK tentokrát čeká
v domácím prostředí hanácké derby
7. dějství soutěže proti Přerovu s datem 16. října a tradičním začátkem
od 17.00 hodin.

Liberec, Olomouc, Šelmy Brno i Šternberk shodně 0:3, nezískaly tím pádem
ještě ani set.
Navíc vékáčko uzmulo přerovský skalp
ve vzájemném přípravném utkání koncem srpna jasným poměrem 3:0. Obě
družstva sice tehdy nenastoupila zcela
kompletní, nicméně tento fakt nic nemění na předpokládaném rozložení sil:
vékáčko by mělo (zvlášť na vlastním
hřišti) jednoznačně triumfovat a soupeřky si tudíž odvézt hladkou porážku.
„Asi nikoho nepřekvapím slovy, že
hlavně nesmíme nic podcenit. Takové zápasy s papírově slabšími soupeři
bývají především o udržení potřebné
koncentrace, správném namotivování
mančaftu hned od úvodu a nepolevení v průběhu střetnutí bez ohledu na
jeho vývoj. Přerovu se u nás může dařit,
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a spolu s učitelkami tvořila pohádku. Některé se představily i v krojích. „Těším se
hlavně na vystoupení mých dětí. A taky na
kapelu, která zahraje na závěr. Zatím jsem
si to celé neprošla, tak nevím, co vše mě
zaujme,“ poznamenala Lenka Pluhaříková.
A vzpomněla tak i poslední bod programu,
vystoupení místní hudební skupiny The
jak se utkání vyvíjelo...
Rusters. Nechyběly přitom ani mnohé Bodový vývoj – první set: 2:2, 4:2, 6:3,
soutěže: silácká, pro jedlíky a o nejlepší 6:5, 9:6, 10:9, 13:11, 13:13, 14:14, 21:14,
23:15,
24:16, 25:19. Druhý set: 2:0, 3:1,
koláč. „Soutěže, jak se programem prolínaly, tak tam jsem měla radost, že se nikdo 3:4, 5:5, 5:7, 9:11, 12:11, 12:13, 15:13,
nebál zapojit se a přihlásit. U koláčů jsme 17:15, 17:17, 23:17, 23:19, 25:20. Třetí
byli překvapení, že se začlenilo tolik lidí. set: 2:1, 2:3, 3:4, 6:4, 7:7, 8:11, 11:13,
11:16, 14:19, 17:19, 18:21, 23:21, 23:23,
To jsme nečekali,“ uvedla Přikrylová. Bylo 24:23, 25:24, 27:25.
z čeho vybírat, koláčů se „sešlo“ hned 22
druhů. I když, každý má zkratka jablka rád PROSTĚJOV V novém domácím
jinak. „Já? Samozřejmě v tekuté formě… prostředí Národního sportovního
To je jednoduchá odpověď,“ usmál se Jergl. centra PV se prostějovským volejbalistkám zatím opravdu daří. I zápas
5. kola UNIQA extraligy žen proti
brněnským Šelmám tu dovedly do
vítězného konce, přičemž neztratily
ani sadu a potvrdily tím svůj velice
slušný rozjezd do aktuální sezóny.

è¾UVRTQITCOWRTXPÊJQUOTåKEMÆJQLCDNMQDTCPÊ\CLKUVKN[F÷VK\GwMQNM[ Foto: Michal Sobecký
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kde měli možnost obdivovat (i ochutnat)
jablečné koláče na řadu způsobů. Dále si je
mohli nechat na místě vymoštovat. A i prodávané dekorace domácích výrobců nesly
sem tam motiv jablka. „Přišli jsme to sem
podpořit. Jsme tu chvíli, tak se musíme
všude ukázat. Aby nás zde znali,“ smál se
Michal Jergl, který s sebou vzal i malého
synka. Vlastně tak mimoděk připomněl
další účel akce, jímž bylo vzájemné setkávání. „Netušili jsme, kolik přijde lidí. Ale tím,
že jsme to spojili se školkou, tak jich přišlo
opravdu hodně,“ poznamenala Veronika
Přikrylová, jedna z organizátorek a zároveň
vedoucí učitelka ve školce.
Ani na předškoláky se totiž nezapomnělo.
Kromě toho, že se staršími dětmi mohli
obdivovat práci kováře či košíkářů, řada
dětí se zapojila do vystoupení na pódiu

Do Nezamyslic Pøijel Masaryk 3UHPLÅUDSURMDEOHÄQRXVKRZ
Založily Smržice novou tradici? Jabkobraní lidi zaujalo

odboje. Bez doslova sebevražedné pomocí sokolů by se atentát nemohl nikdy uskutečnit,“ ohlédl se za temnou
minulostí Svatopluk Tesárek, starosta
Sokolské župy prostějovské.
Sokolové na Prostějovsku nezapomínají na své předchůdce, kteří měli
v dobách nacistické okupace odvahu
se tomuto zlu postavit. „Proto byla
v roce 2011 na Městském hřbitově
v Prostějově slavnostně odhalena pamětní deska, která připomíná jejich
osudy. Za svobodu naší vlasti bylo
umučeno, zastřeleno nebo padlo 92
členů Sokolské župy prostějovské.
Z toho počtu bylo devět letců sestřeleno na západní frontě. Celkově bylo
169 členů Sokola vězněno za aktivní
činnost v odboji,“ uvedl Svatopluk
Tesárek.
V letošním roce byl nový park
v Okružní ulici v Prostějově pojmenován po Janu Mládkovi, starostovi
Sokolské župy prostějovské, který byl
umučen v Osvětimi.

SĆLSRPQøO\REøWL]Y¿ON\
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PROSTĚJOV Minulý pátek odpoledne se na Městském hřbitově
v Prostějově uskutečnil významný
pietní akt. Sokolská obec prostějovská zde uctila Památný den
sokolstva pochodem svých členů
a také položením věnce a kytic
k hrobu padlých ve druhé světové
válce z řad Sokola.

BYLI JSME
U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

nost. A vloni jsme ji museli zrušit kvůli
koronaviru. O to víc jsem nadšená z letoštrastuje s nulovým dovozem z cizí
ního ročníku, kdy nám protiepidemická
půdy (Ostrava 1:3, Liberec 0:3).
opatření dovolila vše uspořádat, k tomu je
„Venku jsme hráli dva těžké zápakrásné počasí. Co si přát víc,“ řekla Večersy, nicméně ostravská porážka nám
níku Iva Marciánová, majitelka Zahradpořád leží v hlavě, tam rozhodně šlo
nického centra v Kostelci na Hané, která
bodovat. Zároveň se ale v rozhodupokračuje v rodovém řemesle. „Naše akce
jících chvílích projevil momentální
je zaměřená hlavně na to, aby děti, jejich
stav, v jakém jsme byli, nemá smy&ÚÿQXÚEJUNCXPQUVÊUKWåÊXCN[JNCXP÷F÷VKMVGTÆUGX[ąG\¾X¾PÊOFQM¾\CN[DCXKVKJQFKP[
rodiče, a dokonce i někteří prarodiče si
sl zpětně plakat. Velmi důležitá je
mohli vyřezávat dýně pro tradiční a ob- připravené soutěže pro ty nejmenší, ani- Organizátoři měli plné ruce práce zajistit kompletní porce devíti bodů v dolíbený halloween, dbáme také na to, aby mační programy i soutěže pro dospělé,“ dostatek dýní, aby si každý z návštěvníků mácím prostředí, dává nám klid do
našel tu svoji a mohl si ji opracovat. „Část přípravy i pohodu v týmu. Do dalse u nás zabavily celé rodiny. Máme tu informovala Iva Marciánová.
šího pokračování soutěže máme na
čem stavět,“ připojil Miroslav Čada.

ŽHAVÁ NOVINKA

Dýňové slavnosti v Kostelci na Hané mají
více než desetiletou tradici. V posledních
dvou letech ale došlo k nemilým komplikacím. „V roce 2019 celé dva dny propršelo, takže akce neměla takovou návštěv-

Michal
KADLEC

pro Večerník

vPŮVODNÍ
zpravodajství

6YDWÇKR9¿FODYDRVODYLOLYHYHONÇPVW\OX

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zelináři? Ne,
v neděli ráno obsadili stolky
prostějovské tržnice prodejci
všeho možného. Na programu
byl takzvaný bleší trh. Tedy akce,
při níž skutečně můžete sehnat
i mládež,“
všechno možné, ať už to jsou znám- poznamenal pořadatel blešího trhu
ky, mince, sošky nebo odznaky. Ale Jindřich Skácel.
v podstatě vše, na co si jen vzpome- S přibývajícím časem začali přicházet
nete. Od oblečení přes zbraně až zájemci. Hodnotili pohledem, zvažopo umění. „Zatím jsem si ještě nic vali, poptávali se. Mnozí taky kupomoc neprohlédl, pořídil jsem si ale vali. „Pokud tím vydělám pár korun
tričko na zimu. Je to po všech strán- navíc na rekonstrukci, budu rád,“ říká
názorpan Antonín. I před ním
kách zajímavá akce, fajn na podívá- s aneb
úsměvem
to vidípřed Večerníkem je na stolku hromada zboží od hodin
ní,“Jak
poznamenal
à
Simony BAJUSZ
KAPITÁNKA
jeden
z kupujících, kteří se na tržni- přes sochy až po bubínek. „Ten je
ci začali trousit už po sedmé hodině dobrý,“ poznamená a zabuší do něj.
ráno.
„Vyklízíme dům. Zdědili jsme ho po
lidech, které jsme skoro neznali,“ vysvětlil pak prodej věcí.
Už jen na pohled to byla přitom Ten se v neděli mimořádně vyvedl:
zvláštní směsice věcí. Na jednom počasí vyšlo, příchozích nebylo málo.
stolku byly zachovalé knížky, na dal- A i Jindřich Skácel se šel kouknout, co
ším staré prospekty prostějovského by tak nakoupil. „Zabývám se tímto
muzea. Opodál zase hodiny, staré pa- deset let, jsem sběratel různých věcí,
nenky nebo stolní hry, nechyběly so- snad až takový kramář. Já primárně
chy, ale ani různé kuriozitky v podobě třeba na takové akci nekoupím nějamaňásků nebo helmy z dob komunis- ké obrazy nebo šperky. Jsou to spíše
mu. Své místo měly přitom i chladné drobnosti a drobné radosti domů,
zbraně. Rozmanitost zboží podpořil které mi ještě chybí,“ pousmál se.
přitom i zájem prodejců. „Je tu zatím A rád by obnovenou tradici bleších
nejvíc prodejců, je to neuvěřitelné. trhů v Prostějově do budoucna rozšíJsem moc spokojený, prodává tady řil. Optimálně na jednu akci měsíčně.
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Foto: Michal Sobecký
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KOSTELEC NA HANÉ Zahradnické centrum Marciánová přivítalo
během uplynulého víkendu stovky návštěvníků při tradiční akci
Dýňových slavností. Do Kostelce na Hané mířily během soboty i
neděle davy lidí, dětí i dospělých. Příchozí měli k dispozici stovky
dýní, které si zájemci mohli sami připravit na blížící se halloween.
A že účastníci této skvělé akce tvořili opravdu originální„strašidla“,
se mohl Večerník přesvědčit na vlastní oči. Organizátorům navíc
přálo počasí, takže i oni si po dvou těžkých letech mohli Dýňové
slavnosti v Kostelci na Hané užívat.

VODYLO~VSěFK SŐLOiNDO\VSRNRMHQpQiYäWĚYQtN\

JEDNIČKA VK PODLE
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jaké byly dýňové slavnosti u marciánů
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aneb názor
à
Simony BAJUSZ

jednostrannou druhou část. Po výsledku 25:20, 25:11, 25:20 tak nebylo absolutně co řešit. „Na Dukle
jsme určitě mohli zahrát lépe, náš
výkon zdaleka neodpovídal mým
představám. Musíme však zároveň
respektovat kvality soupeře, které
jsou teď vysoké, a Liberec je ve vzájemném utkání prokázal. Prostě byl
lepší, přehrál nás,“ konstatoval hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.
Případný bodový lup u ligových
lídryň rovnající se extra příjem-

vysvětlil hlavní trenér Miroslav Čada absenci třiadvacetiletého účka.
Případ číslo dva: libero Adéla Stavinohová.
„Stavi si v Liberci něco udělala se svalem na
noze, polovinu pátečního dne jsme to pak
řešili. Vážím si toho, že se sebezapřením
nastoupila do utkání s Brnem, ačkoliv její
noha nebyla úplně v pořádku. Snad nedošlo
ke zhoršení svalového poranění a 14. října
v Králově Poli nám pro další těžký zápas
nebude chybět,“ rozebíral Čada.

nému překvapení se tudíž nekonal. Mnohem důležitější ovšem je,
že prostějovské bojovnice následně
zvládly další stěžejní bitvu v domácí
hale Národního sportovního centra
PV. Výběr dravých koček z jihomoravské metropole přitom odkázaly
do patřičných mezí vždy po půlce
všech tří setů. V zahajovacím díky
trháku ze 14:14 na 21:14, v prostředním zásluhou obratu (z 9:11
na 15:13) i další dlouhé série (ze
17:17 na 23:17). Nejdramatičtější
třetí dějství pak ženy VK srdnatě
otočily z výrazné ztráty (ze 14:19 na
23:21), aby ustály také vypjatý závěr. Konečný rezultát 25:19, 25:20
a 27:25 měl hodně sladkou chuť.
„Už minule jsme na svém hřišti
zvládli za tři body zápas proti papírově srovnatelnému Olympu, nyní
se totéž povedlo se Šelmami. Obzvlášť takhle na začátku sezóny je
přitom každé vítězství v podobně
nejistém utkání s vyrovnanými šancemi na obou stranách moc důležité
a cenné. Mančaft tím nabírá jistotu,
sebevědomí i víru ve vlastní schopnosti,“ těšil Čadu třetí triumf před
spokojenými fanoušky volejbalového Prostějova.
„Výborně zahrála Katka Kvapilová, skvěle blokovala a měla i vysokou úspěšnost v útoku. Přihrávku
dobře držely Martina Michalíková
s Kájou Fričovou, ta navíc solidně
zakončovala. Opřít jsme se znovu
mohli o Simonu Bajusz na nahrávce.
Celkově jsme dělali méně chyb než
Brno a měli o něco lepší jak obranu,
tak útok. Na rozdíl od často střídajícího soupeře jsme nemuseli hledat
slušně fungující sestavu, holky se
s nelehkým bojem srovnaly kvalitně,“ chválil zkušený kouč. Z jeho pohledu zdárně pokračuje cesta k postupnému zlepšování. „Můžu jen
zopakovat, že se každodenní prací
snažíme jít výkonnostně nahoru, víc
a víc se sehrávat. Posouváme se spíš
po malých krůčcích, neboť musíme
průběžně překonávat i zdravotní
problémy některých hráček. Což je
Y L I J Spočítat,“
ME
ale normální, s tím se Bmusí
U TOHO
upozornil Čada.
Stoprocentní bilance doma
(Šternberk 3:0, Olymp Praha 3:1,
Šelmy Brno 3:0) zatím ostře kon-
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Hned dvojice prostějovských volejbalistek
se v průběhu uplynulého týdne dostala do
nových zdravotních problémů, které ovlivnily
jejich výkony v posledních dvou střetnutích, či
dokoncevyloučilynastoupenídonich.
Případ číslo jedna: univerzálka Gabriela Kopáčová. „Kopy musela na trhání
zubu, proto s námi vůbec nejela ve čtvrtek
do Liberce a nemohla hrát ani v sobotu
proti Šelmám. Od pondělí 11. října znovu
naskočí do přípravy, věřím už bez omezení,“
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Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Pod Ještědem sice měly Hanačky
slibný vstup do úvodní sady (4:5)
a ještě lepší do té třetí (6:9), ale
Severočešky vývoj vždy rychle otočily. A střetnutí měly pevně ve své
moci, což nejvíc platilo pro až příliš

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Dva setově nejkratší duely odehrály volejbalistky
VK Prostějov během uplynulého týdne UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022. Nejprve jasně podlehly 0:3 v Liberci, poté naopak jednoznačně zdolaly Šelmy Brno 3:0. V součtu to posunulo jejich celkový zisk na velice slušných devět bodů, což v aktuálním pořadí
soutěže po pěti kolech zajišťuje výbornou třetí pozici!

Čtvrteční hladká porážka a sobotní přesvědčivý triumf
znamenaly posun nahoru v průběžné ligové tabulce
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se teprve dostává do optimálnějšího stavu
sehranosti, zvládl postupně zdolat Šternberk
3:0, pražský výběr 3:1 i Šelmy Brno 3:0.
Před sebou navíc má Přerov a Frýdek-Místek, tedy papírově slabší a tím pádem schůdné soupeře k opětovnému překonání. Čímž
by série triumfů před vlastními fanoušky
čítala již pět zářezů. A k vyrovnání dva roky
starého šestizápasového počinu bez porážky
na domácí palubovce by chyběla „maličkost“: poradit si také s rivalskou Olomoucí
v prestižním derby na státní svátek 28. října.
Tohle je však ještě daleko, momentálně mají
Hanačky jiné starosti. Třeba premiérově
zabodovat venku. Každopádně probíhající
ročník zatím trochu připomíná ten zmiňovaný předminulý, jenž pro naše volejbalistky
dopadl čtvrtou pozicí po dlouhodobé části
(a neuskutečněným play-off kvůli covidu).
Slibně vypadá predikce, že by zpátky do horní poloviny ligové tabulky opravdu mohly
znova zamířit. Teď drží po pěti odehraných
kolech moc hezkou třetí příčku.
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Pamatujete si ještě předminulou sezónu
2019/20, ve které ženy VK Prostějov táhly
od začátku nečekaně dlouhou sérii domácích
vítězství? Tehdy už skončila deset let dlouhá
éra extraligových titulů hanáckého týmu,
který postupně oslaboval svůj hráčský kádr.
Přesto na jaře 2019 ještě získal cenné extraligové stříbro a navzdory letnímu odchodu
dalších špičkových plejerek výborně zvládal
i podzimní start nového ročníku. Hlavně
tedy na svém hřišti, kde až do prosincového
podlehnutí Olympu Praha 2:3 vyhrál šest
prvních utkání za sebou.
Nyní je situace odlišná v tom, že vékáčko má
za sebou nejhorší sezónu v klubové historii
s až sedmým místem v české lize. A proto
soupisku naopak posílilo. Sice ne nijak bombasticky, ale současný mančaft rozhodně je
kvalitnější než loňský. Důkaz přinesly právě
vítězné zápasy doma, jejichž počet v UNIQA
extralize ČR 2021/22 zatím narostl na tři.
Ačkoliv prostějovský kolektiv během přípravy pronásledovaly objektivní potíže a pořád
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

jak se utkání vyvíjelo...

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

LIBEREC, PROSTĚJOV Pozitivně
překvapit na hřišti papírově nejsilnějšího celku UNIQA extraligy žen
ČR 2021/22? To se prostějovským
volejbalistkám ve 4. kole soutěže
nepodařilo. Výběr Liberce měl vzájemný zápas suverénně pod kontrolou, předváděl kvalitnější hru od
úvodu do konce a zaslouženě připsal na své konto třísetový triumf.
Začátek střetnutí byl naprosto vyrovnaný, oba týmy dobře útočily i z těžších
pozic. Opakovaně těsné vedení vékáčka vzalo za své od stavu 4:5, kdy účinným servisem udeřila Nová, a zhoršení
prostějovské přihrávky vedlo k šestibodovému obratu na 10:5. Náhle byla jasně patrná herní převaha Dukly ve všech
činnostech, okolo půlky zahajovací části už měl hostující kouč Čada vybrány
oba oddechové časy - 14:8. Ten druhý
pomohl, dění na palubovce se po něm
znovu vyrovnalo a při podání často
skórující Beránkové dokázaly zlepšené
Hanačky dotáhnout na 16:15. Hned
vzápětí však kontrovaly soupeřky
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Třikrát nastoupily ženy VK
Prostějov do soutěžního duelu
v hale Národního sportovního
centra PV – a třikrát zvítězily
(Šternberk 3:0, Olymp Praha
3:1, Šelmy Brno 3:0). Nové
domácí prostředí jim tak zatím
stoprocentně svědčí, neporazitelnost na vlastním hřišti bez
bodové ztráty pokračuje.

tažené trojicí reprezentantek N. Kvapilová, Kojdová a Nová dalším náporem
(20:15), který rozhodl – 25:20 a 1:0.
Okamžitě na startu druhého dějství získaly Severočešky uklidňující
náskok 8:2. Tlačily servisem, měly
úspěšnější příjem i zakončení, kvalitnější obranu v poli, a navíc si pomáhaly vítěznými bloky. Chybující
družstvo VK v téhle fázi duelu zcela
odpadlo, zkušený lodivod se snažil
propad zastavit či aspoň přibrzdit
dalšími timeouty i střídáními. Dlouho marně, jeho svěřenkyním nefungovalo pod značným tlakem ligových
favoritek vůbec nic. Teprve za hrozivého skóre 15:3 se moravská děvčata
trochu chytila a odvrátila hrozbu jednociferného
debaklu, leč jejich výMichal SOBECKÝ
kon přesto nesplňoval ani průměrné
parametry – 25:11 a 2:0.
Naštěstí se Bajusz, Fričová a spol.
zvládly zvednout, zpátky do nepříznivě rozjetého mače jim pomohla
šňůra čtyř výměn za sebou při ostrém podání K. Kvapilové (z 3:2 na
3:6). Naděje ale trvala dost krátce,
Prostějovanky ji prostě neudržely.
Velice dobré i komplexně šlapající
protivnice opětovně zvýšily svůj level a rychle otočily z 6:9 na 15:11.

Navzdory rovnocennějšímu závěru
si ovšem liberecká mašina osud čtvrtečního měření sil bezpečně pohlídala – 25:20 a 3:0.
(son)
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„Myslím si, že mezi námi a Libercem byl velký rozdíl v útoku. V této činnosti nás domácí hráčky
převyšovaly a zaslouženě zvítězily. Krok jsme částečně drželi v prvním i ve třetím setu, zatímco
druhý patřil jednoznačně soupeři. Celkově Dukla potvrdila své kvality, nám se tolik nedařilo.“

MIROSLAV ÈADA – hlavní trenér VK Prostìjov:

„„Vyhráli jsme nad docela těžkým soupeřem, Prostějov bude letos patřit k týmům v horní
části extraligové tabulky. Jsem naprosto spokojen s naším servisem, ale samozřejmě máme
i spoustu nedostatků. A musíme zlepšit mezihru, protože tam je to hlavně o volejbale,
nemůžeme se spoléhat jen na podání.“

),/,%25*/©.–trenér Dukly Liberec
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Sympatické bylo, že tahle pasáž hostující kolektiv nezlomila, místo rezignace ještě zabojoval. A dvakrát snížil
na nejtěsnější rozdíl (16:15, 18:17).

Do Nezamyslic Pøijel Masaryk PGMQORTQOKUPÊNGMEK
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„Ve čtvrtek jsme nastoupily proti největšímu favoritovi extraligy, navíc v jeho hale.
Chtěly jsme hrát tvrdě na servisu a trochu tím Duklu potrápit, což se nám ale nepovedlo. Liberec celé utkání tlačil právě podáním a my jsme s ním nedokázaly držet krok,
proto zasloužený výsledek 3:0 pro domácí. Nám se tímhle zápasem jedině potvrdilo,
že pořád máme hodně na čem pracovat a zlepšovat se. V sobotu doma s Šelmami to
pro nás bylo velice důležité utkání, které jsme zvládly na výbornou za tři získané body.
V prvním setu jsme soupeře moc nepouštěly do hry, ve druhém nám pomohla chyba
Brna v postavení za důležitého stavu, což hosty položilo. Během třetího jsme dlouho
byly pod Šelmami, ale bojovným výkonem a společnými silami dokázaly vývoj otočit.
Z vítězství 3:0 jsme moc šťastné. Fanoušci byli opět skvělí, velmi děkujeme.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA
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PROSTÌJOV – ŠELMY BRNO

LIBEREC – PROSTÌJOV

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

SIMONA BAJUSZ
Forma dosud výborné Karolíny Fričové trochu klesla, Kateřina
Kvapilová zahrála skvěle jen proti Šelmám Brno a Michaela Beránková předvedla vyšší kvalitu pouze předtím v Liberci. Na
ocenění za minulý týden nám tak jednoznačně vychází
prostějovská první nahrávačka. Na Dukle svým výkonem navzdory hladké porážce 0:3 nijak nezklamala
a v důležité bitvě s jihomoravským družstvem tradičně dirigovala týmovou ofenzivu na jedničku. K tomu
B Y L I J SBajusz
ME
Simona
přidává účinné podání i obětavost
U Tobraně
O H O v poli, zatím bezezbytku plní roli největší letní posily.
při

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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dýýňovéé slavnosti
sllavvnosstii u marciánů
marcciáánů

chodí čím dál tím více a tato akce si získává rok od roku větší a větší oblibu. Zájemcům nabízíme dýně různých velikostí, ty
největší mají i průměr padesát centimetrů. Na ty největší kusy si ale troufnou jen
ti nejodvážnější, je s nimi hodně práce,“
podotkla s úsměvem Iva Marciánová.
V Kostelci na Hané si návštěvníci Dýňových slavností chvíle v Zahradnickém centru Marciánová užívali. „Já
jsem dneska přišel s manželkou moc rád.
Letos jsme na své zahradě nasadili na jaře
také dýně, ovšem vůbec se nám neurodily. Takže jsme si dnes s vnoučaty některé
vyřezali a další jsme si koupili. Manželka
z nich udělá kompoty a také polévku,“
švitořil vesele Jiří Adamec, který přijel na
akci s rodinou až z Němčicka.
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a odcházeli a organizátoři si pečlivě zapisovali každého z nich. „Přede dvěma roky
výstavu navštívilo celkem 650 lidí, věřím,
že to letos bude obdobné,“ poznamenal
Petr Všianský s tím, že pondělí bude patřit
dětem ze škol. Nejzdařilejší exponáty
pak poputují na oblíbenou Floru Olomouc.
Výstava dokázala oslovit všechny přítomné napříč generacemi. „Nejvíc se mi líbily
obrázky ze škol a také jablíčka,“ svěřila se
Večerníku devítiletá Terezka Vyroubalová, která na výstavu dorazila až z Břeclavi.
„Jsem zdejší rodačka, takže se sem pravi-

Výstavy, která se v Čelčicích koná pravidelně každý lichý rok, se letos zúčastnilo
celkem 23 vystavovatelů. „Jsou tu zastoupeny zemědělské firmy, zahrádkářské svazy jednotlivých obcí, soukromí pěstitelé
a také svými výtvarnými výtvory přispěly
školky a školy z Čelčic, Klenovic, Bedihoště či Vrahovic,“ prozradil Petr Všianský,
předseda čelčických zahrádkářů, kteří
akci společně s prostějovskou centrálou
pořádali.

Martin
ZAORAL

pro Večerník
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delně vracím,“ vysvětlila vzápětí její maminka.
Zahrádkářský svaz v Čelčicích má 24
členů, do organizace výstavy se zapojila
zhruba polovina z nich. Okresní výstava
ovoce, zeleniny a květin rozhodně není jejich

3x foto: Martin Zaoral
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…

jedinou aktivitou. „Na první adventní víkend
připravíme vánoční výstavu, dále pořádáme
vlastní ples a letos jsme také zahrádkáře z jiných obcí pozvali na turnaj v pétanque. Navázali jsme tak na tradici, kterou loni založili
ve Víceměřicích,“ uzavřel Všianský.
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Foto: Martin Zaoral
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„Proti Šelmám jsme rozhodly lepším týmovým
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Pro místní zahrádkáře byla tato událost dvojnásob slavnostní, oslavili totiž
během ní 60. výročí svého založení.
K tomu si vytvořili skutečně originální
narozeninový dort z chryzantém, hroznů i jablek. Ten byl součástí celé rozsáhlé
a zároveň do nejmenšího detailu propracované expozice, která vévodila pódiu
kulturního domu. „Exponáty na výstavu
se začaly svážet už v pondělí, jejich aranžování pak zabralo celé tři dny,“ prozradil
Petr Všianský.
V kulturním sále po skončení sobotních
voleb panoval čilý ruch, lidé přicházeli
saa

Aranžování úžasné expozice
v kulturním domě zabralo tři dny
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ČELČICE Čím je člověk vnímavější,
tím více si váží přírody. Odměnou
mu je to, že bude schopný nacházet krásu téměř ve všem kolem sebe. Opravdové umělecké skvosty
z dílny„Matky přírody“ obdivovaly
stovky návštěvníků na Okresní výstavě ovoce, zeleniny a květin, která po dva dny uplynulého víkendu
byla k vidění v kulturním domě
Foto: Michal Kadlec v Čelčicích. Přípravy na ni a zejmédýní jsme vypěstovali v našem centru, ale na aranžování všech exponátů zadalší část jsme museli přikoupit. Lidí totiž braly bezmála celý týden.
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www.vecernikpv.cz
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3x foto: Michal Kadlec
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Napomohly k tomu výhry v Šumperku a doma s Kadaní

ÉËÈÌÍ,ÃÈÏÎ[Ã¾ÍJ¾Í4ÏÍº»ÎÅ¼¾

5RQWUVCwCPEÊ
CNGDG\X[WåKVÊ

Krušné hory
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Novohradské hory

přiznejme si, kolik dalších míst z Krušných hor znáte? Jáchymov? Boží Dar?
Snad. A co dál? Moc už toho není.
Krušné Hory jsou pro nás už docela
odlehlou záležitostí. A pro turisty –
nejen z Moravy – stále tak trochu neznámou. Navíc podobně jako třeba
Ostravsko se perou s pověstí nevábného místa v důsledku těžby uhlí v podhůří a existencí řady tepelných elektráren. Přesto všechno ale Krušné hory
nabízí řadu pěkných míst. Božídarská
rašeliniště, Mědník, okolí Kraslic či
Hory svaté Kateřiny. Navíc tam najdete ukrytou celou řadu památek, ať už
se jedná o hrady, nebo pozůstatky na
dřívější průmyslovou činnost. Krušné
hory mohou na první pohled působit
teskně, ponuře. Mají však své kouzlo.
Jestli je pak něco pro ně typické, jsou
to památky na někdejší těžbu. Ať už to
bylo stříbro, nebo měď.
Zapadlejší kout v České republice – snad
s výjimkou Osoblažska na Bruntálsku –
nenajdete. Pokud hledáte místa s minimem turistů a nádhernou přírodou,
převelice doporučuji. Za minulého režimu byla tato místa dlouho běžnému
člověku nepřístupná a až v posledních
letech získala alespoň nějaká turistická
značení. Síť cest je ale řídká. A to i přesto,
že je tam řada přírodních zajímavostí
včetně několika pralesů. Nebo například
město Nové Hrady. Kde jinde najdete
městečko o velikosti Konice se zámkem,
hradem, klášterem a řadou dalších památek? Klasikou pro Novohradské hory
jsou buď louky podobné těm šumavským, případně rybníky. Ty na vás vykouknou klidně z ničeho nic uprostřed
Pokud jste si nevybrali, nevadí. I na
Hané je totiž krásně. Ostatně hned za
humny máme Drahanskou vrchovinu. Okolí Protivanova a Repech pří-

Doma je doma

lesa. Dávají často připomenout, že v minulosti opuštěný kraj nebyl tak docela liduprázdný.
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„Jizerky“ coby nižší a méně známá sestřička Krkonoš jsou nejsevernějším
pohořím Česka, jejichž zhruba třetina
se nachází v Polsku. Přesto, nebo mož- Spolu se Šumavou nejdelší české poná právě proto nabízí opravdu pěkné hoří se známou horou Klínovec. Ale

Jizerské hory

České hory, to nejsou jen Krkonoše
a Jeseníky nebo Šumava. V nabídce je toho mnohem víc. A zatímco
kdekdo už byl na Pradědu nebo takové Lysé hoře (o Pustevnách ani
nemluvím), kdo už někdy více slyšel o Novohradských či Železných
horách? A určitě jen málokdo z nás
může říct, že skutečně dobře prochodil takové Jizerské hory. Česko,
to nejsou jen prošlápnutá místečka.
Stačí hledat.

zážitky spojené s pohybem v přírodě.
Pokud máte raději pozvolné stoupání,
nepříliš velké krpály a trochu frekventovanější trasy a místa, zkuste okolí
Bedřichova a celkově jižní svahy Jizerek. Je tam ostatně i lepší doprava, jelikož s podhůřím Jizerských hor přímo
sousedí Liberec a Jablonec nad Nisou.
Na východiště některé turistické trasy se tak je možné vydat „pouličkou“.
Severní svahy jsou mnohem strmější,
nabízí ale zase řadu skalních vyhlídek
a stejně tak vodopády, třeba Štolpich.
Pro milovníky památek jsou pak jako
stvořené městečko Hejnice a lázeňská
obec Lázně Bohdaneč. Výhody Jizerských hor? Krásná příroda, řada památek, spousta tichých a klidných míst
bez turistů i naopak větší města v dosahu. Specialitou jsou pak vodopády.

Morava a Čechy nabízí spoustu
pěkných míst. Jen je objevit

Krásy
hor
na
dosah
ZAUJALO NÁS

téma večerníku

Haná a hory? Asi dobrý vtip. Přesto ani Prostějovsko
není úplnou plackou. Ostatně je zde nejvyšší bod Hané
„Hanácký Mount Blanc“ stejně jako Drahanská vrchovina. A to taky není žádná rovinka. Komu tedy není
pohyb cizí, má možnost si vyšlápnout. Už jen proto, že
začátek podzimu nemusí nutně představovat konec výletů a túr. Důvod je nasnadě: po letních prázdninách se
hory vylidnily, počasí přitom ještě není zlé, a když máte trochu štěstí, užijete si v přírodě pěkný zážitek. Na
dalších řádcích vás tak PROSTĚJOVSKÝ Večerník zve do
kopců a hor nejen po celé Moravě. Někdy méně, někdy
více vzdálených...
Texty připravil: Michal Sobecký
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Náročný. Takový
bude nadcházející týden pro hokejisty Prostějova. Na Jestřáby
totiž poprvé v sezóně čekají hned
tři zápasy během šesti dnů, navíc
s velmi atraktivními, avšak vysoce
kvalitními soupeři, což pochopitelně sebere dost sil. Už dnes, tj.
v pondělí 11. října, čeká Prostějov výjezd na led jihlavské Dukly
(17.30), ve středu přijede na Hanou Vsetín (18.00) a v sobotu další těžká partie v Porubě (17.00).

paným soupeřem? V posledních
třech
zápasech tři prohry.
Na závěr týdne čeká svěřence trenéra
Tottera výjezd do Poruby. Tým z Ostravy před sezónou opět hovořil o extraligových plánech, nicméně znovu
zaostává za očekáváním. Nyní se po-

vs.

tři Jenáčkové. Známá jména jsou
i v útoku, kde tvrdí muziku Kucharczyk, Rob, Berger či Vlach.
A vzájemná bilance
Prostějova s našlahybuje dokonce až na 11. místě, avšak
v sobotu přivezli Slezané cennou
výhru z pražského Edenu. V úvodní
části soutěže ovšem svěřenci exprostějovského kouče Jiřího Šejby ztratili se Šumperkem, Litoměřicemi
či Vrchlabím. Pokud je možné
něco vyloženě vypíchnout, jsou to
oslabení, která se u hráčů Poruby
řadí k nejlepším v Chance lize.
Jinak mužstvo prozatím
ničím moc nevyčnívá. Ostravě se nicméně vyplatily
posily, Jenyš, Guman a Vachovec patří k nejproduktivnějším hráčům, více se čeká
Korkiakoskiho, Kanka a nedávno
příchozího Réwaye. Mužstvu pomáhá
aspoň to, že pohromadě zůstala prakticky celá obrana, hráči Houdek, Kozák, Voráček či exprostějovští Husa
a Žovinec už tak o sobě vědí. Branku
hájí Lotyš Muštukovs.
Nehledě na to, že soupeři Prostějova jsou zatím často překvapivě nízko
v tabulce, čekají Jestřáby těžká utkání, v nichž je obtížné jednoznačně
označit favorita.
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„Kluci mi to říkali,
ale já jsem nad tím moc
nepřemýšlel. Navíc jsem
nechtěl platit do kasy, takže
jsem i rád, jak to dopadlo.“

(uohĹ

6

Tolik branek nadělili Hanáci
v sobotním zápase Kadani.
Utkání se severočeským soupeřem bylo první v tomto ročníku, ve kterém prostějovští
hokejisté dokázali vstřelit půltucer branek.
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a i mně se navíc
zadařilo. Je to paráda.“
yy Po akci jste se
v přesilovce trefil na
2:0. Jak byste branku
popsal?
„Měli jsme přesilovku
a nějak to vypadlo ze
třetiny. Já jsem puk dojel
a chtěl jsem tu hru hned
otočit, protože jsem vi-

děl, že jeden jejich hráč jel střídat. Nějak
z boku jsem zkusil vystřelit, no a padlo to
tam.“
yy Honilo se vám v hlavě, že můžete
dát hattrick?
„Kluci mi to říkali, ale já jsem nad tím moc
nepřemýšlel. Navíc jsem nechtěl platit do
kasy, takže jsem i rád, jak to dopadlo.“
(smích)
yy Na konci třetiny jste inkasovali dvě
branky. Z čeho to pramenilo?

„Bylo to asi z naší lehkovážnosti. Vedli
jsme 6:0 a mohli jsme pomoct Blážovi,
ale úplně zbytečně jsme tam dvakrát propadli a z toho byly dva góly. To nás mrzí.“
yy V nadcházejícím týdnu vás čekají
hned tři zápasy s Jihlavou, Vsetínem
a Porubou. Jak se připravit?
„Musíme dobře potrénovat a odpočinout si. V pondělí na to zase vletíme. První, pak nekoukáme na ty další. Musíme se
prostě co nejlépe připravit.“
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a Zajímavé srovnání nenabídlo jen
dění na ledě, ale také šatník trenérských
štábů. Prostějovský a šumperský zvolil každý něco trochu jiného. Zatímco
Hanáci dali přednost sakům, domácí
dvojice Janeček–Majer se rozhodla pro
možná méně módní, zato však určitě pohodlnější džíny a svetry.
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(1:0, 3:0, 2:2)
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Eva REITEROVÁ

fauloval hostující Kabelka. Svěřenci kouče
Tottera se sice snažili, ale k otevření skóre se
nepropracovali. V 5. minutě unikl Rudovský
bránícím hráčům a tlačil na brankáře Běhulu,
který musel vykrýt nepříjemný zákrok. Další
ostrou ránu vyslal Štefka, puk skončil jen na
betonu hostujícího gólmana. Dokonce i při
vlastním oslabení po faulu Švece měli Jestřábi navrch a dokázali zaútočit. Po Jáchymově
rozehrávce zpoza branky byl před Běhulou
pořádný závar. V 11. minutě se do obrovské
šance po přihrávce Husáka dostal kanonýr
Utkání proti Kadani začalo ve velmi rychlém Mrázek, kadaňský brankář se ale dokázal
sledu. Po pouhých 55 odehraných sekun- rychle přesunout. V čase 13:43 domácí svoji
dách přišlo první vyloučení zápasu, když převahu zúročili. Kloz na pravém kruhu na-

PROSTĚJOV V sobotním 9. kole Chance ligy přivítali prostějovští Jestřábi na
svém ledě poslední Kadaň. Utkání mělo
až do 58. minuty jednoznačný průběh,
kdy Prostějov vedl 6:0. Před koncem se
Severočeši dvakrát prosadili, to ale průběh zápasu už nijak neovlivnilo. Hanáci
se z výhry radovali počtvrté za sebou
a posunuli se už na třetí místo tabulky
druhé nejvyšší soutěže!

Po 26 sekundách poslední dvacetiminutovky se opět Jestřábi radovali. Rudovský se
protáhl dopředu kolem mantinelu a posunul puk na Jiránka, který jej hravě uklidil do
odkryté kadaňské branky – 5:0. Ani takový
náskok ale domácímu týmu nestačil a i nadále hrál hlavně v obranném pásmu severočeského soupeře.. V čase 51:11 navýšil
vedení zkušený Kloz – 6:0. Ani tento hřebík
do rakve soupeře nevyhnal brankáře Běhulu
z kadaňské branky. I pak se Hanáci dlouho
drželi před gólmanem Trhačů, kteří celý
zápas působili dost oddaným dojmem. Ke
konci utkání ale Kadaň ještě zahrozila. V 58.
minutě se Severočeši radovali poprvé z gólu,
když se trefil Lukáš Koblížek – 6:1. Chvíli
na to lovil za svými zády Bláha puk podruhé. Z prostoru mezi kruhy jej totiž prostřelil
Bernat – 6:2. Víc už toho hosté ale v šedesáti
minutách nestihli, a tak Jestřábi slavili čtvrtou
výhru v řadě a zisk tří bodů.

„Myslím si, že utkání mělo jednoznačný průběh. Za stavu 6:0 jsme sice dali dva góly, ale jinak
se ukázala kvalita Prostějova. My jsme bohužel zápas, když to tak řeknu, jen odklouzali.“

Daniel BRANDA – asistent trenéra SK Trhaèi Kadaò:

„Myslím si, že Kadaň někoho určitě o body připraví. Se Sokolovem to bylo jen o gól a trápila
je až do poloviny třetí třetiny. My z dnešního zápasu bereme tři body, ale bylo tam od nás
i tak několik nepřesností, neměli jsme takový rytmus a některé situace jsme neřešili dobře.
Důležitý byl zákrok Ondry Bláhy za stavu 1:0, kdy šel soupeř sám na bránu. Výhru bereme,
ale musíme se v některých věcech zlepšit do těch dalších zápasů, které nás čekají.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
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šel volného Petra Mrázka, který rozvlnil síť
hostující branky – 1:0. Chvíli na to šli Dubský s Tomášem Koblížkem do přečíslení dva
na jednoho, Běhula jejich zakončení hbitě
pokryl.
Prostřední část odstartovala stejně jako první,
když po 29 sekundách šli Trhači na trestnou
lavici. Početní výhodu po necelé minutě
z rychlé akce využil střelec první branky
Mrázek – 2:0. Ve 28. minutě už to bylo o tři
branky, když střelu Klimíčka tečoval před
brankářem Rudovský – 3:0. Ve 33. minutě se
do dobré pozice dostal hostující Lukáš Koblížek, i na jeho střelu byla prostějovská jednička
připravena. Na druhé straně pálili na brankáře Běhulu Štefka, Husák, Rudovský a nakonec i Kloz. Tři minuty před koncem mohl
v přesilovce dovršit hattrick Mrázek, svatyni
Trhačů přestřelil. Ve 39. minutě zakončoval
nad levý beton Běhuly Švec, který tak zařídil
Prostějovu čtyřbrankový náskok – 4:0.
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a Prodloužení se tentokrát hodně táhlo.
A to i vinou rozhodčích. Kromě častého
přerušování se totiž hned dvakrát opakovalo úvodní buly. Fanoušci to ocenili hlasitým pískotem.

a Atmosféra utkání se Šumperkem?
Skvělá! O zápas byl mezi fanoušky zájem.
Šumperský stadion je pravda výrazně
menší než prostějovský. Zápas by však
„neudělali“ mlčící fanoušci. Těch bylo ale
ve sportovním stánku málo. Domácí se činili a Prostějované jim nezůstali nic dlužni.

a Na ledě se v šumperském dresu proháněla celá řádka hráčů, kteří dobře znají
prostějovský hokej. Perličkou tak bylo
vyrovnání Draků na 3:3. Branka? Lukáš
Žálčík. Asistence Martin Pěnčík a Tomáš Drtil. A právě Pěnčík navíc mohl v
prodloužení i rozhodnout. Pěkná akce,
kdy zcela vymazal jednoho z Jestřábů a
prohnal se celým kluzištěm, však gólem
neskončila.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ža (Ondřej Bláha – pozn. red.)
nechytl tu šanci na začátku, tak
bychom se trápili. Toho přesně
jsme se chtěli dnes vyvarovat.“
pro Večerník
yy Vám se dnes dařilo, dal
jste dvě branky a u dvou jste
Eva
asistoval. Takže spokojeREITEROVÁ
nost?
yy Jak hodnotíte střetnutí s Kadaní?
„Samozřejmě jsem spo„Potřebovali jsme ho zvládnout, to byl kojený. Máme tři body
základ. Chtěli jsme vyhrát za tři. Důležitý byl začátek, abychom je nedostali do
zápasu. Myslím si, že potom jsme už celý
zápas kontrolovali.“
yy Jaké utkání jste s posledním týmem tabulky očekávali?
„Chtěli jsme si dát pozor, protože takoFoto: www.lhkjestrabi.cz
vé zápasy jsou hodně nevyzpytatelné.
Nikdo neví, co se stane. Kdyby tam Blá-

PROSTĚJOV Dalo by se říct, že čtvrtou výhru
Jestřábů v řadě řídil Petr Mrázek (na snímku), který se blýskl čtyřmi body za 2 góly a 2 asistence.
Několikrát za utkání s Kadaní měl tento sedmadvacetiletý útočník na hokejce dokonce hattrick, že
šance neproměnil, ho ale moc netrápilo. „Navíc
jsem nechtěl platit do kasy, takže jsem i rád, jak
to dopadlo,“ vtipkoval po zápase.
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3. Kadaò èeká na první body

*QMGLKUVÆ2ąGTQXCPCUVQWRKNKXUQDQVW
X .KVQO÷ąKEÊEJ U PWEGPÚOK \O÷PC
OKXUGUVCX÷<WDąKUGVQVKåRQVÚMCLÊ
U XGNMQW OCTQFMQW 8GFNG DTCPM¾
ąG /KEJCGNC 2GVT¾UMC C QDT¾PEč
(TCPVKwMC*TFKPM[C1PFąGLGiGXéÊMC
EJ[DÊFCNwÊFXCDGEK\TCP÷PÚ,CMWD
-WDGw U PGOQEPÚO /CV[¾wGO
)TÆéGO2ąKCDUGPEKéV[ą\CF¾MčLKO
XT¾OEKUVąÊFCXÚEJUVCTVč\DTP÷PUMÆ
-QOGV[PQX÷RQOQJNKLWPKQąKUG\MWwG
PQUVOK\ON¾FGåPKEMÚEJTGRTG\GPVCEÊ
,CP5GFN¾éGMC2CVTKM(CLOQP

2. Zmìny Pøerova v sestavì

5NCXKC RQ \FCąKNÆO XUVWRW FQ UQWV÷
åGUEJ[VCNCWåVąGVÊFGDCMN\CUGDQW
2QRQT¾åM¾EJU,KJNCXQWCPC
8UGVÊP÷RQFNGJNCLCUP÷K2QTWD÷MVGTÆ
UG\CVÊOVCMPGFCąKNQ2QTWDCXUQDQVW
XRTCåUMÆO'FGPWXéCUGXGFNC
Wå Q VąK IÐN[ LCUPÚ P¾UMQM PGRWUVKNC
CRQéV[ąGEJ\¾RCUGEJ\CRUCNCFčNGåKVÆ
VąKDQF[5NCXKCUGRQRQT¾åM¾EJRTQ
RCFNCPCOÊUVQRTXQNKIQXÆVCDWNM[

1. Krize Slavie

NEJ události
Chance ligy

Prostějov ve středu zvítězil i ve
svém čtvrtém utkání na ledě
soupeře. Cenný skalp získali
Hanáci v Sokolově, Havířově,
Benátkách nad Jizerou a Šumperku. Na stadionech soupeřů
není tak nikdo lepší než Jestřábi, kterým v tomto ohledu s 11
body patří první příčka.

Venku zatím
stoprocentní

Sobotní utkání se severočeským
celkem vypadalo pro Hanáky
dost jednoznačně, když vedli 6:0
a směřovali k čistému kontu brankáře Ondřeje Bláhy. Jenže Jestřábi jako kdyby na konci ztratili
koncentraci a už se viděli v šatně.
Toho soupeř využil a v 58. a 59.
minutě upravil finální skóre na
6:2.

Ztráta èistého konta
s Kadaní
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Kanonýr Petr Mrázek po sobotním utkání: HOKEJOVÉ

třeba Tomáš Harkabus, Tomáš Čachotský nebo Matěj Zadražil. Nejproduktivnějším hráčem je ale zatím Filip Seman, který je i nejlepším
střelcem. O asistence se stará hlavně
Harkabus s Heltem, produktivitu
beků řídí Antti Kauppila. Jihlava pak
pro Jestřáby není nejoblíbenější
soupeř, posledních pět vzájemných utkání Prostějov
prohrál.
Středa zanese na Hanou
Vsetín. Ten se nachází
v lepším průměru tabulky,
poblíž Jestřábů. Klub nijak
neskrývá své ambice, které mají
vystoupit až k extraligové baráži.
Ostatně poslední výsledky to potvrdily, když se Valachům podařilo přejet pražskou Slavii i Porubu. Tým ale
hodně střídá dobré výsledky a výkony s horšími, ten druhý případ nastal
v sobotu na ledě lídra z Třebíče. Tato
mužstva prověří tým s nejlepší obranou v soutěži. Stará se o to zejména
brankář Jakub Málek, mladý talent,
dále velmi zkušená obrana, kterou
tvoří Štach, Smetana, Hryciow, bra-

Atraktivní trojboj: Jestřáby čekají hned tři šlágry

Jako první se tedy Jestřábi utkají
s Jihlavou. Ta byla minulou sezónu
jen krůček od postupu do extraligy.
Foto: www.lhkjestrabi.cz Nepodařilo se, přesto bylo znovu
že ta nám taky pomůže. Z těchto důvodů jasné, že Dukla by měla být jedním
jsme se rozhodli, že do kádru nebudeme z nejkvalitnějších klubů To se pozatím zasahovat,“ nastínil plány rodící se tvrzuje. Tým je sice až v polovině
tabulky, podává však solidní výkony.
v jestřábím hnízdě Aleš Totter.
Porazil už třeba Vsetín, Přerov nebo
vysoko Slavii Praha. Týmu hodně
pomohlo, že si udržel mnoho svých
hvězd. Předně zmiňme brankáře
Maxima Zhukova, zůstali však také

www.vecernikpv.cz
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ZAUJALO NÁS

1. star: 2GVT/T¾\GM DQF[ UVCT/CTVKP0QX¾M
DQF[ 3. star:,CP4WFQXUMÚ DQF[ 

PROSTĚJOV – KADAŇ

1. star: iKOQP,GNÊPGM DQF[ UVCT2GVT/T¾\GM
DQF[ 3. star:,KąÊ-NKOÊéGM DQF[ 

ŠUMPERK – PROSTĚJOV

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

2QFNGUVCVKUVKM\KPVGTPGVQXÆJQUGTXGTW
JQMGLE\XUQDQVPÊO\¾RCUGX[UNCNK,GU
Vą¾DK PC MCFCÿUMÆJQ DTCPM¾ąG EGN
MGOFGX÷VCRCFGU¾VUVąGNiGUV\VQJQ
D[NQRąGUPÚEJCOÊąKNQ\CDTCPMQXQW
é¾TW 6QVQ WVM¾PÊ CNG PGD[NQ LGFKPÆ
MF[O÷NKUX÷ąGPEKVTGPÆTC6QVVGTCVQNKM
PGX[WåKVÚEJwCPEÊ5KEGDTCPM[\JQMG
LGM,GUVą¾DčRCFCLÊCNGOQJNQD[LKEJ
DÚVXÊEGCD[RCMJT¾NKUX÷VwÊOMNKFGO
,CUPÚ RTQDNÆO LG VGF[ XKF÷V RąG
FGXwÊO X RTQFWMVKXKV÷ VC \PCéP÷
QXNKXÿWLG VQ LCM \¾RCU[ 2TQUV÷LQXC
X[RCFCLÊ ,GUVą¾DK UG X÷VwKPQW VNCéÊ
FQRąGFW C OPQJGO éCUV÷LK QMWRWLÊ
RTQUVQTRąGFIÐNOCPGO,GLKEJUVąGN[
LUQWCNGFQUVPGRąGUPÆVQMF[åNÆVCLÊ
X[UQMQ PCF DTCPMW PGDQ LG \CEJ[VÊ
FGHGP\KXCUQWRGąG2TQDNÆOLGKXGX[
WåÊX¾PÊRąGUKNQXÚEJJGT8PKEJ*CP¾EK
JQFP÷MQODKPWLÊCUPCåÊUGPCJT¾XCV
FQ EQ PGLNGRwÊ RQ\KEG #NGe ,GLKEJ
MQODKPCEGMQPéÊDWòWUCOÆJQIÐN
OCPCPGDQDÚXCLÊX[JP¾PK\×VQéPÆ
JQR¾UOC

5RQWUVCwCPEÊ
CNGDG\X[WåKVÊ
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NRORSRQGčOtĝtMQDKRGLQ
-LKODYD²3URVWčMRY  9VHWtQ±6RNRORY  âXPSHUN
±+DYtĜRY.DGDĖ±ÒVWtQDG/DEHP3RUXED±7ĜHEtþ3ĜHURY±
6ODYLD3UDKD9UFKODEt±/LWRPČĜLFH
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
)UêGHN0tVWHN ± âXPSHUN SRQGČOt  ĜtMQD   7ĜHEtþ ±
3ĜHURY  +DYtĜRY±.DGDĖ  %HQiWN\QDG-L]HURX
± .ROtQ   6ODYLD 3UDKD ± 9UFKODEt 6RNRORY ± 3RUXED
3URVWčMRY²9VHWtQÒVWtQDG/DEHP±-LKODYD
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
-LKODYD±+DYtĜRY  âXPSHUN±%HQiWN\QDG-L]HURX.DGDĖ
±)UêGHN0tVWHN9VHWtQ±ÒVWtQDG/DEHP3RUXED²3URVWčMRY
3ĜHURY±6RNRORY9UFKODEt±7ĜHEtþ/LWRPČĜLFH±6ODYLD3UDKD

TABULKA:
 7ĜHEtþ
  
 /LWRPČĜLFH
  
 3URVWčMRY
  
 -LKODYD
  
 âXPSHUN
  
 6ODYLD3UDKD
  
 6RNRORY
  
 9UFKODEt
  
 9VHWtQ
  
 3ĜHURY
  
 3RUXED
  
 .ROtQ
  
 )UêGHN0tVWHN
  
 ÒVWtQDG/DEHP
  
 +DYtĜRY
  
 %HQiWN\QDG-L]HURX   
 .DGDĖ
  

âĢRYtþHN 3VRWD/'RXGHUD .UOLã 1HGYtGHN/)RUPDQ 
-6WHKOtN 1HGYtGHN6WĜRQGDOD 9RGQê .UOLã6WĜRQGDOD 
±59ODFK %HUJHU$=HPDQ 5RE -RQiN 6PHWDQD
-HURIHMHYV5RE 
3ĝHGHKUiYNDNROD Frýdek – Kolín 2:3 sn. (0:0, 1:0, 1:2
– 0:0). Branky:  =ERĜLO 0DW\iã/\V]DUF]\N %DUWRã 2
âHGLYê-0LFKiOHN ±-9HVHOê =.UiOýiS 0DWČMþHN
-YHVHOê/.UHMþtN UR]KQiM9ýtåHN

#ċWåRąKJąGR÷VPCR÷VPGDQXRąG
éÊUNGPÊ UG 2TQUV÷LQXW QDéCU UVCPG
åG MXčNK UXÆ PGRąGUPQUVK C PGMQP
EGPVTQXCPQUVK\VTCVÊMQVQWéCVÊOF¾
RąÊNGåKVQUVMT[EJNÆOWDTGLMWUQWRGąK
1UVCVP÷VCMQXÆUKVWCEGD[N[MXKF÷PÊ
XQDQW\¾RCUGEJWRN[PWNÆJQVÚFPG
iWORGTMD[NXVQOVQPGDG\RGéP÷L
wÊ MF[å FQM¾\CN \ VCMQXÆ DNGUMQXÆ
RąGXCJ[ X[TQXPCV 2CTCFQZP÷ XÊEG
\VQJQCUKX[V÷åKNC-CFCÿXUQDQVW
MVGT¾ CNGURQÿ RTQ UXčL NGRwÊ RQEKV
XUVąGNKNCPC\¾X÷TFX÷DTCPM[CRQ
MC\KNC$N¾JQXKéKUVÆMQPVQ
0G\DÚX¾LGPPGåX÷ąKVåG,GUVą¾DčO
\CéPGXFCNwÊEJ\¾RCUGEJPCJQMGL
M¾EJHWPIQXCVVCMQXÆVQRQO[UNPÆ
wV÷UVÊéMQMVGTÆD[\CąÊFKNQXÊEGRąGU
PÚEJ UVąGN FQ DTCPMQXKwV÷ UQWRGąG
1D\XN¾wV÷UGVQDWFGJQFKVXVQOVQ
VÚFPWMF[2TQUV÷LQXéGMCLÊVąKPGRąÊ
LGOPÊUQWRGąK,KJNCXC8UGVÊPC2QTW
DC

'8#
4'+6'418

Mezi hokejovými mantinely

Ostatní výsledky 8. kola: %HQiWN\ QDG -L]HURX ² +DYtĝRY
1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Branky: âSDþHN ýHGHUOH ±3HFKDQHF
â .UDWRFKYLO   / %HGQiĜ 3HFKDQHF 0DUXQD   'RVWiOHN
+XGHþHN-'RNWRU  -LKODYD²7ĝHEtÿ61 ² 
Branky: )URQN +HOW0=DGUDåLO )URQN +HOW.RZDOF]\N 
%URå &DFKQtQ )6HPDQ ýDFKRWVNê ±.XVNR 'RþHNDO 
.XVNR /'RXGHUD 0LFKiOHN '6NOHQiĜ9RGQê 9RGQê
-6WHKOtN.XVNR UR]KQiMH]G.XVNR 9VHWtQ²6ODYLD3UDKD
 Branky: .XFKDUF]\N âWDFK 2QGUDþND 5RE
-RQiN *DJR -RQiN5RE %HUJHU -HURIHMHYV âWDFK
.OtPHN  .ROtQ²ÓVWtQDG/DEHP  Branky: 
-DQNRYVNê âDOGD'âDIUiQHN 'âDIUiQHN -9HVHOê=.UiO 
.UHMþtN -6NOHQiĜ9ýtåHN 'âDIUiQHN -DQNRYVNê=
.UiO 3RSSHO 0RURQJ'âDIUiQHN ±9UGORYHF :HLQKROG
-'UWLQD  .DGDė²6RNRORY  Branky: 5RXWD
6WHLQRFKHU   %HUþtN 5RXWD   6WHLQRFKHU 5RXWD  ± 
+DãHN $5XOtN-1RYiN âLN âPHUKD-3RKO 7RPL 7
5RKDQ-1RYiN 7RPL -XUþtN  3RUXED²/LWRPčĝLFH
(1:2, 1:0, 0:1). Branky: .RUNLDNRVNL 05pZD\0+RXGHN 
9DFKRYHF +XVD.RUNLDNRVNL ±9iOHN 6LKYRQHQ53ĜLNU\O 
23URFKi]ND -tFKD0.DGOHF 36YRERGD .ROiþHN78UEDQ 
3ĝHURY²9UFKODEt  Branky: -6YRERGD
+UDEDO0.UDWRFKYLO 5ýHUQê 7'ROHåDO3ãXUQê 6XVV
7'ROHåDO ±.DXW /LQKDUW 
Ostatní výsledky 9. kola: ÓVWtQDG/DEHP²ãXPSHUN 
0:1, 1:0) Branky: :HLQKROG 3ĜLQGLã'7ĤPD ±$QWRQtþHN
0DFKĤ -+RUNê 'UWLO6SUDWHN  /LWRPčĝLFH²3ĝHURY
    Branky:  &KOXEQD 7 8UEDQ 9RUiþHN  
.ROiþHN 36YRERGD9êWLVN .ROiþHN 78UEDQ9iOHN 
9iOHN --tFKD 78UEDQ 36YRERGD.ROiþHN ±-DNXE
6YRERGD 7'ROHåDO3ãXUQê 7.UiO +UDEDO-DQ6YRERGD 
6ODYLD3UDKD²3RUXED  Branky: 3ROHWtQ
7.QRWHN'.UHMþt ±*XPDQ*ĜHã +RWČN -HQ\ã
%LWWHQ*XPDQ .RUNLDNRVNL 5pZD\ %LWWHQ *XPDQ *
6RNRORY²-LKODYD  Branky: -3RKO âLN
âPHUKD  ±  ) 6HPDQ ýDFKRWVNê /LFKDQHF   +RXãND
/LFKDQHF 7+DYUiQHN /LFKDQHF  +DYtĝRY².ROtQSU
(0:0, 1:1, 1:1 – 0:1). Branky: â.UDWRFKYtO 0+UXEHF 
3Dã +XGHþHN9DOHQWD ±'âDIUiQHN =.UiO-DQNRYVNê 
âWRKDQ]O =XPU06YRERGD =.UiO* Frýdek-Místek –
Benátky nad Jizerou 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Branky: &KULVWRY
0DW\iã'.UHQåHORN ±.XQVW 'XãHN -âtU 7ĝHEtÿ
²9VHWtQ  Branky: /%LWWQHU âĢRYtþHN 

CHANCE LIGA 2021/2022

Prostějov (rei) – Ve středu v rámci 8. kola Chance ligy zažil svoji premiéru v dresu Poruby
slovenský útočník Martin Réway. Hvězdná posila nemohla v novém působišti začít lépe.
Réway se po 26 vteřinách hry uvedl asistencí na brance Markuse Korkiakoskiho. Poruba ale
ani tak nestačila na Litoměřice a před vlastním publikem podlehla 2:3. „Já jsem se soustředil
hlavně na to, abych ten zápas zvládl. Přece jen jsem dlouho nebyl na ledě. Tréninky jsou sice
jedna věc, ale zápasové tempo a střídání jsou prostě těžší. Jsem rád, že jsem zvládl odehrát celé
utkání. Měl jsem tam nějaká střídání, kdy jsem si musel odpočinout. Věřím, že to bude jen
lepší a lepší. Samozřejmě bod potěší, ale raději bych bral tři body do tabulky,“ nechal se tento
útočník slyšet v pozápasovém rozhovoru pro klubový web.

5\FKOÙGHEXW5ÅZD\HY3RUXEÈ
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Když Jestřábi v rámci 9. kola porazili
na domácím ledě vysoko Kadaň, následovala nejen klasická děkovačka,
ale i další oslavy. Fanoušci si nejprve
na led vyžádali brankáře Ondřeje
Bláhu, který za jejich skandování
předvedl ukázkovou rybičku. Po
odchodu celého týmu do šaten vy(QVQ.*-,GUVą¾DK
volávali prostějovští příznivci ještě
dlouho jméno dvoubrankového střelce Petra Mrázka. Ten už byl bohužel
v šatně a slavil s týmem, když se pak vrátil, tribuny haly už zely prázdnotou...

9HONÅRVODY\SRVRERWQÉYÙKÔH
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Sice je tam vložené pondělí, ale my jedeme pořád dál. Připravíme se na soupeře,
pro nás už je to rutina,“ konstatoval hlavní trenér prostějovského A-týmu Aleš
Totter. Mužstvo se tří utkání během jednoho týdne nijak neleká, i když to pro ně
v sezóně bude poprvé. „Nemělo by nás to
přidané kolo nějak ovlivnit. Myslím si, že
tři zápasy v týdnu nebudou tak náročné.
Potom to bude volnější. S tím jsme tedy
v pohodě,“ přiznal.
Prostějov navíc i v uplynulých zápasech nastupoval ve slepené sestavě se
třemi obranými dvojicemi. Dvě z nich
se opět skládaly z obránce a útočníka.
Proč trenéři neposílili sestavu o nějakého nového obránce? „Pro doplnění sice
máme nějaké možnosti, ale nepřemýšleli
jsme nad tím. Kuba Babka vlastně spadl
do beka, on má s obranou už zkušenosti.
Navíc to vypadá, že Petr Krejčí v pondělí
začne trénovat,“ prozradil
Totter. „Dva tři zápasy prostě v takové sestavě ještě vydržíme,“ věří hlavní lodivod
Hanáků. Zdá se, že vedení i sami trenéři
jsou s tím, jak poskládali před sezónou
mužstvo, spokojeni. „Nechceme do týmu
sahat. Když se nám pak ti beci uzdraví, tak
by tu byl přetlak. My tomu týmu prostě
věříme a nechceme jej měnit. S hráči, kteří jsou teď na trhu, by se muselo pracovat
a dostat je pořádně do týmu. Myslím si, že
ve stejný čas by se vrátili hráči po zranění.
Navíc brzy bude reprezentační pauza, tak-

Bohužel jsme to potom ztratili, ale jsme
rozhodně rádi za dva body.“
yy Ve druhé třetině jste srovnal na 1:1. Co
gólu předcházelo?
„Mráza tam dobře zatáhl puk do útočného
pásma, byl faulovaný a pak výhoda. Dostalo
se to na Kubu Babku. Ten počkal na Mrázu,
až se zvedne, dal mu to. A teď jsem se tam objevil úplně sám, nikdo mě nebránil. Zaklepal
jsem si na Mrázu, ten mě našel. A já už to musel dát. Naštěstí se podařilo.“
yy Třetí třetina už tak povedená nebyla.
Nepřišlo vám, že se Prostějov příliš zatáhl? Nebyl už tolik aktivní?
„Spíš si myslím, že poté, co vyrovnali, hráli
hrozný beton ve středním pásmu. My jsme
měli problém se vůbec do pásma dostat. Takže i proto jsme těch šancí ve třetí třetině tolik
neměli, protože to hodně betonovali. Nebo si
chtěli vymodlit remízu a byli za ni rádi. Bylo
to hodně tím, že už měli strach o to skóre. My
jsme chtěli pořád stejně, pořád jsme chtěli být
stejně agresivní. Jen se nám k těm šancím nedařilo dostat.“
yy Rozhodly nakonec nájezdy. Jak probíhalo vybírání, kdo je pojede? Hlásil jste se?
„Trenér určil pět hráčů, kteří pojedou. A řekl
nám, ať si uděláme pořadí sami. Na mě zbylo
to páté místo. Já s tím samozřejmě souhlasil,
bylo mi jedno, kolikátý pojedu. Když už pak
bylo jasné, že to skoro určitě bude stát na posledním nájezdu, tak jsem si říkal, že nebudu
nic vymýšlet, prostě vystřelím. A naštěstí to
dopadlo, jak to dopadlo.“

·VQéPÊMiKOQP,GNÊPGMXÚTC\P÷RTQONWXKN
FQRQFQD[WVM¾PÊUGiWORGTMGO
Foto: internet

yy Nepatříte tedy mezi nerváky, kterým
se rozklepou trochu ruce?
„Právě, že jo, patřím. Ale ve středu to nějak
vyšlo.“
yy V nadcházejícím týdnu vás čekají
hned tři utkání, navíc s kvalitními soupeři…
„Mluvili jsme o tom už týden zpátky. O tom,
že z utkání se Šumperkem a Kadaní potřebujeme body, protože další tři budou fakt těžká.
Kdybychom náhodou nebodovali, tak ať
máme body aspoň z těchto zápasů, u nichž
je nutnost je vyhrát. Do zápasů samozřejmě půjdeme s tím, že je chceme vyhrát. Na
druhou stranu jsou to týmy, které chtějí hrát
strop tabulky. Nebude to tedy jednoduché.
Budeme se jim ale snažit vyrovnat.“
yy Máte v plánu nějakou regeneraci?
„To záleží na trenérovi. (úsměv) Zrovna po
Šumperku jsme dostali volno, takže jsme
měli čas vydechnout. Myslím si, že když začátek týdne chytneme dobře, tak by nám mohl
volno dát i dál. Osobně se na nadcházející
boje moc těším.“

ha. Pak ale přišel trest. Během vyloučení
Koblížka se prosadil Vildumetz a otevřel
skóre zápasu – 1:0. Šumperk pochopitelně
zásah povzbudil a začal poprvé soupeře
mírně přehrávat. Hra se poměrně rychle
přelévala a diváci dobře bavili.
Druhá třetina byla pro Jestřáby skvělá.
Prostějov nejprve záhy vyrovnal, když byl
Mrázek faulovaný v útočném pásmu, při
následné výhodě vymyslel akci, na jejímž
konci byl střílející Jelínek – 1:1. Krátce
poté se Jestřábi museli bránit v oslabení,
hodně aktivní při něm byl zejména u Jestřábů dobře známý Lukáš Žálčík. Jenže neproměnil. Hned poté si ale znovu vzali slovo hosté. Kloz málem proměnil nahrávku
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%OiKD±=DMtF.OLPtþHN+XViN9DOD±5XGRYVNê7-iFK\P-LUiQHN±0Ui]HN-.OR]0DU
WLQ1RYiN±0âYHFâWHIND3%HUiQHN±'XEVNê7.REOtåHNâ-HOtQHN±0RWORFK%DEND
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Prostějovský tým započal utkání aktivně.
V brzké přesilové hře měl velkou šanci Jiránek, přicházely ale i další možnosti. Až v 8.
minutě se předvedli také domácí, když se.
Žálčík po faulu soupeře dostal do brejku,
na Bláhu však nevyzrál. V dalším průběhu první třetiny tolik střel k vidění nebylo,
Prostějov měl sice častěji puk na hokejce,
ke střelecké šanci se ale propracovával ztu-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

ŠUMPERK Druhé utkání, které snese označení„derby“, mají za sebou prostějovští Jestřábi. Ve středu vyrazili do Šumperka, kde proti Drakům usilovali
o další tři body. Plán se však nepovedl úplně. Prostějov sice ve druhé třetině
otočil vývoj zápasu třemi trefami, pak ale v závěrečné části nechal soupeře
srovnat. Rozhodnout musely nájezdy, které závěrečnými dvěma úspěšnými pokusy vyšly lépe jestřábům. Ti tak vyloupili dračí doupě ze dvou třetin.
Krajské derby sledoval v hledišti Večerník naživo.
mohli hned odskočit, Mrázek oslovil nahrávkou Kloze, pak Kloz dalšího svého kolegu
– Mokry mezi tyčemi Šumperku čaroval.
V samém závěru už se velké útočné manévry ale nekonaly. Týmy už se připravovaly na
prodloužení.
V nastaveném čase byl mírně lepší Šumperk.
Po nahrávce Žálčíka se strhla před bránou
Prostějova mela, na druhé straně Jáchym překombinoval. Pěnčík s Rudovským se pak po
dorážení do šumperské brány lehce poprali.
Nakonec ale musely rozhodnout až nájezdy. Zprvu se hráčům nedařily, byly nedotažené nebo s nepřesným zakončením. Ve
třetí sérii ale Denis Kindl prudce zabrzdil,
osprchoval brankáře a přesto zakončil
– 1:1. Přesto se radovali Jestřábi, kteří nepříznivý stav v závěru otočili. Záhy srovnal
Rudovský (1:1), exprostějovská hvězda
Žálčík nedal a v poslední sérii rozhodl Jelínek – 1:2. Domácí Furch ještě mohl dovednostní soutěž prodloužit, leč na Bláhu
si nepřišel. Slavit tak mohl početný hostující kotel, který si za support během celého
zápasu zaslouží podtrženou jedničku.

„V první třetině jsme neproměnili hodně šancí a nehráli jsme tak kompaktně. Ve druhé jsme se začali
zlepšovat v osobních soubojích a byli jsme více na puku. Bohužel nám museli odstoupit někteří útočníci, takže jsme to museli hodně přeházet. Poté se nám povedla skvělá pasáž ve druhé třetině, kdy jsme
otočili zápas, a hlavně jsme využili dvojnásobnou přesilovku. Myslím, že soupeř následně zaslouženě
vyrovnal a utkání skončilo remízou. V prodloužení byl Šumperk lepší, ale zachránil nás Ondra Bláha
a dostali jsme šanci v nájezdech, kde už jsme byli zase lepší my. Bereme tak skvělé dva body!“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

„Samozřejmě nás mrzí, že jsme nakonec nedokázali získat ten extra bod navíc. Možná jsme si ho
nezasloužili za takovou tu pětiminutovku ve druhé třetině, kdy jsme dělali chyby, zbytečně faulovali
a soupeř nám odskočil na 3:1. Na druhou stranu obrovský klobouk dolů, jak se mužstvo s tímto nepříznivým stavem popralo. Dostali jsme se zpátky do zápasu a myslím si, že ke konci jsme měli šanci
celý zápas otočit. Myslím si, že i větší část prodloužení byla na naší straně. A pak Prostějov byl prostě
o jeden nájezd šikovnější, to se stává. Diváci si určitě přišli na svoje, utkání mělo náboj a nádech derby.“

Martin JANEÈEK - Draci Pars Šumperk:
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před bránu, následně střílel Novák. Prostějovu k vedení pomohla dvojnásobná přesilovka. Ve 27. minutě ji střelou zápěstím
z kruhu proměnil Mrázek – 1:2. Zbytek
přesilovky si Jestřábi udržovali převahu, zejména Klozova střela na rameno brankáře
byla nebezpečná. Záhy se ale právě tento
útočník dočkal, nejprve střílel forhendem,
a když se k němu puk odrazil, úspěšně
dorazil bekhendem – 1:3. Šumperk ale
následně ukázal skvělou produktivitu. Zničehonic totiž snížil, když se Jestřábi nedomluvili u rozehrávky, následovala nahrávka
na druhou tyč a rána Kindla – 2:3.
Draci od začátku posledního dějství šlapali
na plyn, nicméně velké šance připsal Prostějov. Velký tlak provázely střely Rudovského
či Jáchyma. Na druhé straně Kindl vyzval ke
skórování Žálčíka, ten však minul. Prostějov
se začal prezentovat spíše protiútoky než tlakem, iniciativu zápasu převzali Draci. A v 50.
minutě se dočkali sladké odměny. Z protiakce, kterou založil odchovanec prostějovského hokeje v dresu Šumperku Pěnčík, se
dostal ke střele Žálčík a srovnal – 3:3. Jestřábi
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yy Máte za sebou výjezd do Šumperka.
Jak byste tam hraný zápas zhodnotil?
„Určitě jsme byli rádi za dva body, už
když jsme tam jeli, věděli jsme, že to
bude těžké derby. Oni se na nás dobře
připravili. My jsme od začátku zápasu
chtěli nastavit nějaké tempo. Což se nám
úplně nepovedlo. Pak jsme to naštěstí
dohnali, a ještě k tomu byli ve vedení.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Těžké utkání mají za sebou hokejisté Prostějova. Ve středečním
duelu se utkali na ledě Šumperku, který
se nechtěl dát porazit lacino. Derby musely rozhodnout až nájezdy. Poslední
a rozhodující slovo měl na svědomí
Šimon Jelínek (na snímku). Teprve jednadvacetiletý útočník byl svou aktivitou
hodně vidět, gól vstřelil i v základní hrací
době. Celkově na něm byla znát pohoda.
„Vidíte, a to jsem nervák,“ usmíval se při
exkluzivním rozhovoru pro Večerník
šťastný forvard Jestřábů.

Šimon Jelínek po vítězném nájezdu:„Rozhodl jsem se nic nevymýšlet“

V tomto týdnu čekají na hokejisty Prostějova v letošní sezóně Chance ligy
2021/2022 poprvé tři zápasy. V pondělí
je totiž na programu vložené kolo, ve kterém Jestřábi zavítají na led Jihlavy. „Teď ve
třech dnech nás čekají dva zápasy, konkrétně v pondělí a ve středu, pak hrajeme
až v sobotu. Musíme to brát pořád stejně.

Eva
REITEROVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Ve středu v Šumperku to byl ostrý souboj, který došel až do samostatných nájezdů, z nichž
vycházeli svěřenci trenéra Tottera se dvěma body. V sobotním utkání pak Prostějov přejel šesti brankami poslední Kadaň. Cenný zisk pěti bodů do prvoligové tabulky zajistil Jestřábům třetí příčku.Tento týden bude pro
Jestřáby o něco složitější, jelikož v něm nastoupí do ligových bojů hned třikrát.„Myslím si, že to nebude až tak
náročné,“ nechal se slyšet trenér Jestřábů AlešTotter.

Napomohly k tomu výhry v Šumperku a doma s Kadaní

ÉËÈÌÍ,ÃÈÏÎ[Ã¾ÍJ¾Í4ÏÍº»ÎÅ¼¾
hory jsou krásné i zrádné

Nejsou to přece velehory, vždyť je hezky. Vět, kterých jsou nepříliš zkušení
turisté schopni před výjezdem do hor
vyřknout, jsou spousty. Některé však
mohou vést k problémům, případně až
k tragédii. Hory neradno podceňovat.
Ve chvíli, kdy nastaví nevlídnou tvář,
totiž může jít o život.
Nejde přitom jen o vyšší hory jako Vysoké
Tatry, Alpy, Kavkaz, ale i o české „kopce“.
I zde totiž může počasí pořádně pozlobit.
A ve spojení s podceněním výbavy nebo
nešťastné náhody může nastat problém.
Svědkem jsou bohužel smutná místa, která připomínají úmrtí návštěvníků hor. Za
nejbližším netřeba jít daleko, nachází se pár
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV metrů za Červenohorským sedlem.
mo vybízí k výletům. Totéž platí o Pří- Co tedy brát s sebou na hory? Nemusí
rodním parku Řehořkovo Kořenecko. to být nutně krosna, která vás převažuMožností je dost a dost…
je. Základem je dobré oblečení. Hodně
udělá termoprádlo, funkční oblečení a takové, které najdete ve specializovaných
prodejnách. Zde skutečně neradno něco
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podcenit. Jakmile vám oblečení promokne nebo profoukne, je z krásného výletu
noční můra. Velkou pozornost je třeba
věnovat i bundě a rovněž pláštěnce, do
které ukryjete v případě nepřízně počasí
i batoh. Pevná obuv je pak klasikou. Nejlépe s dobře upevněným kotníkem a vyztuženou podrážkou a špičkou. Ovšem obuv
prošlápnout před túrou! Pokud tedy nechcete puchýře…
Dalšími nezbytnostmi jsou dostatek pití
a jídla, mapa (papírová nebo stáhnuté off-line mapy – ne všechny ale nabízí turistické trasy), dále samozřejmě mobil. Nikdy
nechoďte do horského terénu bez možností spojení s okolním světem! I v říjnu
vás může počasí nepříjemně překvapit.
Bohužel i dnes v době všudypřítomných informací jsou někteří lidé schopni vyrazit do hor v papučích či sandálech a v šortkách, bez možnosti se včas
převléct. Tento přístup ale rozhodně
nedoporučujeme…

ruky Jen nepodcenit:
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čtvrtek 28. října uctí Sokolové touto
΄ Veakcí
Ƶ΅āĎœƖƂƞ΄ƂŜƊƖđŃŜƵå
výročí vzniku Československa
PROSTĚJOV „Jsme jeden z nejméně hrdých národů v Evropské unii a připadá nám, že zdrojů hrdosti dlouhodobě spíše ubývá. Proto chceme společně oslavit založení republiky 28.
října pohybem a vyběhnout do ulic v barvách Sokola a České republiky a inspirovat ostatní
k tomu, aby se nestyděli nebo nebáli projevit svou hrdost na zem, kde žijí. Kdo jiný než my
sokolové, kteří hráli při vzniku samostatného Československa klíčovou roli, a jak jinak než
pohybem! Přidat se může každý, kdo má tuto zem rád jako my“. Tak přesně těmito slovy
prezentuje ústředí České obce sokolské v Praze velkolepou akci, jejíž myšlenka vznikla před
třemi lety v souvislosti s oslavami výročí vzniku Československa v roce 1918.
bude připraveno omezené množství
startovních čísel. Proto je důležité
přihlásit se předem,“ apeluje na zájemce o účast v závodě Svatopluk
Tesárek.
Sokolská obec prostějovská na akci
spolupracuje s Maratonským klubem
Prostějov. Závody budou mít oficiální časomíru. Pro účastníky bude
připraveno občerstvení od partnerů
závodu, například od Penny marketu
nebo Ondrášovky. Závodníci dostanou startovní balíčky, které je svojí
hodnotou překvapí. „Na sokolský běh
republiky bych rád pozval všechny

82TQUV÷LQX÷WURQą¾FCNC5QMQNUM¾åWRCRTQUV÷LQXUM¾RQUNGFPÊFX÷CMEGX-QN¾ąQXÚEJUCFGEJ.GVQUUGDWFGD÷JCV
WNKEGOKEGPVTCO÷UVC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

běžce na Prostějovsku. Pořadatelé
udělají maximum pro to, aby tento
běh byl pro všechny zážitkem. Na
startu bude místo pro všechny sportovce, kteří poběží pro nejlepší čas,
i pro běžce, kteří poběží pro radost.
Tato sokolská akce není jen pro členy Sokola, stojíme o účast co nejširší

veřejnosti. Naši předchůdci před 103
lety za tuto zemi bojovali a my dnes
z úcty k nim ve svobodné, suverénní
a sebevědomé zemi poběžíme,“ zdůrazňuje Svatopluk Tesárek, starosta
Sokolské župy Prostějovské.
Součástí Sokolského běhu republikou v Prostějově bude doprovodný

program pro děti, který pořadatel
organizuje spolu se Sportcentrem
DDM. U příležitosti státního
svátku společně s vedením města
Prostějova a ostatními státními institucemi a spolky v ČR proběhne
pietní akt u sochy T. G. Masaryka
v Prostějově.
(pr)

5VCTQUVC 5QMQNUMÆ åWR[ RTQUV÷LQXUMÆ 5XCVQRNWM 6GU¾TGM \XG M 5QMQNUMÆOW
D÷JWTGRWDNKM[WNKEGOKEGPVTC2TQUV÷LQXCEQPGLwKTwÊXGąGLPQUV
Foto: Michal Kadlec

Sokolský běh republiky se koná od
roku 2019 vždy 28. října a je organizován převážně sokolskými jednotami. Závody mají délku od čtyř
do deseti kilometrů, na řadě míst se
konají i kratší dětské běhy. Největší
akcí bývá pražský běh se zázemím
v Tyršově domě na Malé Straně, kdy
účastníci v národních barvách běží do
Petřínských sadů. V roce 2019 se závod uskutečnil ve dvanácti místech po
celé republice. První ročník běhu měl
i zahraniční dimenzi – v USA uspořádal jeden běh Sokol Washington, druhý se uskutečnil v Portlandu. Celkem
se všech Sokolských běhů republiky
zúčastnilo 2 146 závodníků, z toho
1 425 dospělých a 721 dětí. Kromě
Prahy se běžel v Děčíně, Lomnici nad
Popelkou, Syrovicích, Bedřichově,
Terezíně, Písku, Novém Městě na
Moravě, Kamenici u Jihlavy, Jedovnici, Babicích nad Svitavou, Milovicích
a v Prostějově.
Nápad oslavit vznik republiky pohybem se už v sokolské historii jednou
objevil. U příležitosti prvního výročí
vzniku Československé republiky
v roce 1919 připravili sokolové do té
doby nevídanou sportovní akci, která
umožnila účast velkého počtu sokolů
a sokolek z měst i z venkova.
Vznikl tak takzvaný rozestavný běh
28. října. Dnes bychom ho patrně
nejspíš mohli přirovnat ke štafetě
s olympijskou pochodní, která se
před každými hrami pořádá od roku
1936. Místo ohně ale běžci v říjnu
1919 nesli pouzdro s pozdravným
poselstvím prezidentu Masarykovi.
Ve čtvrtek 28. října se Sokolský běh
republikou uskuteční potřetí také
v Prostějově. Výjimkou byl loňský
rok, kdy organizátorům z řad Sokolské župy prostějovské vystavila „stopku“ koronavirová epidemie. V letech
2019 a 2020 se běh uskutečnil v Kolářových sadech, letos se tak stane premiérově přímo v centru Prostějova!

„V roce 2018 jsme si připomněli 100.
výročí založení Československé republiky. Jak řekl prezident Masaryk,
bez Sokola by nebylo legií, bez legií
by nebylo Československo. Pro Sokol
je 28. říjen jeden z nejvýznamnějších
státních svátků. Proto v roce 2019
při 101. výročí byla založena tradice
Sokolských běhů republiky. V letošním roce se podílíme na organizaci 3.
ročníku a věříme, že pandemie nám
nebude stát v cestě tak, jako minulý
rok. Chceme pohybem oslavit výročí
vzniku republiky a tímto během symbolicky pozvat všechny spoluobčany
do našich sokoloven a sportovišť, abychom udělali tečku za dobou pandemie. Tento běh je určen pro všechny
věkové kategorie. Při organizaci se
setkáváme s obrovským pochopením
a podporou jak Magistrátu města
Prostějova, tak státní a městkou policií,“ sdělil Svatopluk Tesárek, starosta
Sokolské župy prostějovské.
Sokolský běh republikou pořádaný
v Prostějově je určen pro všechny věkové kategorie. „Tratě budou připraveny na dětský běh v délce jednoho
kilometru, hlavní závody budou na
pět a deset kilometrů. Start a cíl je
před sokolovnou na Skálově náměstí. Jeden okruh bude mít 2,5 kilometru, trasa povede ulicemi centra města
přes Kravařovu, Palackého, Komenského ulici přes náměstí a Smetanovými sady se účastníci vrátí zpět před
sokolovnu. Start hlavního závodu
proběhne ve všech zúčastněných
městech a obcích současně, a to ve
čtvrtek 28. října ve 14.00 hodin,“ popsal starosta prostějovských Sokolů
Svatopluk Tesárek, který zároveň
upozornil na důležitost registrace
závodníků. „Ta již nyní probíhá na
stránkách
www.behrepubliky.cz.
Tam rozkliknete kolonku závody,
najdete „Prostějov“ a můžete se přihlásit. Bude i možnost přihlásit se na
místě v den konání závodu, ale tam

OSLAVME SPOLEČNĚ POHYBEM
VZNIK NAŠÍ REPUBLIKY

PROSTĚJOV

ZÁŠTITA: MILOŠ SKLENKA, PŘEDSEDA SPORTOVNÍ KOMISE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA

28. ŘÍJEN
2021

MÍSTO: NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
START HLAVNÍHO ZÁVODU: 14.00
TRASA DOSPĚLÍ: 5–10 KM
TRASA DĚTI: 1 KM
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV V dobrém bude na 9. říjen 2021 vzpomínat odchovanec prostějovského hokeje Petr Antoníček. Ve svém pětadvacátém zápase mezi dospělými se totiž konečně dočkal
a skóroval. Jeho gól v dresu Šumperka se přitom ukázal jako
velice důležitý, poněvadž Draci díky němu porazili Ústí nad
Labem 2:1. Dvacetiletý útočník navíc skóroval vzdor tomu, že
na ledě dostává od dvojice trenérů s prostějovským rodokmenem Janeček - Majer skromný prostor. Ani jednou se totiž dosud jeho ice-time nevyšplhal nad deset minut. Třeba si nyní řekl
o větší herní vytížení.
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PROSTĚJOV Rozhodně nebudeme přehánět, když Richarda Beneše
označíme za nejvýznamnější osobnost v dosavadní historii nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov.
A právě hanácký nestor tohoto tradičního českého sportu oslaví v pátek 15. října kulaté životní jubileum
– sedmdesáté narozeniny!
Je zakladatelem prostějovského závodního nohejbalu z roku 1970. V letech
1970 až 1978 byl aktivním hráčem TJ
OP Prostějov, s nímž působil v Moravsko-slovenské lize (1970 až 1972).
Poté hrál za extraligové týmy Dukla Písek (1973 až 1974) a Slavia Kroměříž
(1976 až 1977).
Jeho největšími hráčskými úspěchy se
stala dvě druhá místa v Moravsko-slovenské lize, dvě stříbra v extralize družstev a vítězství na mistrovství Moravy
v trojicích, k tomu účast na soustředění
talentů tvořící se reprezentace ČR.
Od roku 1999 je dlouholetým trenérem mládeže, od roku 2008 navíc i ligového mužstva v nohejbalovém oddílu
TJ Sokol I Prostějov. Mezi lety 2001
a 2013 zastával funkci starosty TJ Sokol
I Prostějov, největší tělocvičné jednoty
v Župě prostějovské.
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PROSTĚJOV Z kádru Prostějova
byl nejblíže nominaci na reprezentační srazy, které právě probíhají,
šikovný křídelník Vasil Kušej.
Ten se objevil v širší nominaci lvíčat, aby nakonec
na dvojzápas s Kosovem zůstal mezi
náhradníky. I kdyby
se ale do týmu vešel,
kvůli zranění by se
musel stejně omluvit.
Jednadvacetileté křídlo
se dostalo v létě do Prostějova především díky kouči Jarošíkovi, který o něj hodně stál, nyní
však odešel i se svými asistenty do
Teplic. „Pana Šmardu znám, s panem Šmejkalem zatím zkušenost
nemám, ale věřím, že to bude
fungovat,“ hlásí ofenzivně laděný
hráč.
První zápas pod novým trenérským duem v Praze na Dukle
strávil křídelník na tribuně. Vinou
bylo zranění. „Bohužel mám trhlinu
ve svalu, takže jsem nyní na marodce.
Od pátku jsem začal běhat a vypadá
to, že ještě příští týden budu mimo,
i když se už od úterý budu chtít připojit
k mužstvu. Ale pokud to všechno dobře
půjde, na zápas s Táborskem už bych
měl být stoprocentně fit,“ prozradil Vasil
Kušej.
I post mezi náhradníky pro reprezentaci
si hráč Prostějova pochvaluje a bere to

70!
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Také byl a je předsedou Komise nohejbalu České obce sokolské v Praze (2003
až 2012, 2015 až dosud). Na Českém
nohejbalovém svazu vykonával funkci předsedy Komise mládeže (2004
až 2006) a člena Komise rozhodčích
(2004 až 2005, 2013 až 2014).
Mezi jeho největší trenérské úspěchy
lze zařadit 35 zlatých, 22 stříbrných a 25
bronzových medailí na MČR v různých mládežnických disciplínách, 4
vítězství na mezinárodním turnaji žáků
v Košicích, 2 zlaté a 2 stříbrné medaile
na Olympiádách mládeže ČR v Prostějově a Otrokovicích, 4 vítězství v dorostenecké extralize družstev ČR, 10
prvenství v Poháru ČNS žáků a dorostenců, 3. místo v první lize mužů.
Vychoval tři juniorské mistry světa (Ja-

Foto: Marek Sonnevend

kub Klaudy, Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík) a juniorského mistra i vicemistra
Evropy (Kristián Pacejka). „Teď mám
jedno hlavní přání: aby se ze současných hráčů Sokola I Prostějov vyprofiloval můj trenérský nástupce a nohejbal
v našem městě dál pokračoval na co
nejvyšší úrovni. Můj sen? Postup do
extraligy mužských družstev,“ prozradil
nadcházející oslavenec.
Celá rodina, všichni přátelé, kamarádi
i parťáci z milovaného sportu přejí Richardu Benešovi k jeho sedmdesátce
pevné zdraví, neutuchající energii a životní optimismus ke splnění nejen nohejbalových přání i snů. Mezi zástupem
gratulantů samozřejmě nesmí chybět se
srdečnou zdravicí ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(son)
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Září se překlopilo v říjen a letní počasí předalo žezlo tomu
podzimnímu. Stejně tak ale doba zdánlivé covid pohody
skončila. Proč tak soudím? Počty případů znovu rostou,
minulý týden už překonaly číslovku tisíc. A i na Prostějovsku se do karantény dostávají rodiny, celé školní třídy
nebo sportovní týmy.
Ani sportovci totiž nejsou ušetřeni pozitivních testů a následné izolace. Často se pravda jedná o bezpříznakový
průběh. Na to ale úřady neslyší – karanténa a basta. Pro
aktéry je samozřejmě takový verdikt průšvihem. Nejenže
si musí pak vyřídit vše v zaměstnání a načas i přijít o část
příjmu, ale u sportovců to znamená i dočasný konec trénování a turnajů. Takových případů navíc se zhoršujícím
se počasím a nástupem sezónních chřipek bude ještě
přibývat.
Pro sportovní kluby tak nastává problém. Může se totiž
brzy stát, že pro karanténu mnoha hráčů a hráček některé
týmy jednoduše neposkládají sestavu. Co bude následovat, je jasné: přesuny zápasů, devalvace kvality těch, které
přesunuty nebudou, problémy s organizací. Může pak nastat klidně přesun celých kol, následně přerušení soutěže
a v extrémním případě jejich zrušení. Opět.
Možná jen příliš brzy maluji čerta na zeď. Vývoj situace je
však velice podobný tomu loňskému.

Letošní Chance liga je od začátku poznamenána dvěma skutečnostmi. Zaprvé nutností fanoušků se testovat
(nebo být očkovaný), zadruhé nízkou návštěvností. Jak
moc jsou tyto dvě zvláštnůstky ročníku v souvislosti, na to
je těžké odpovědět. Obě ale nepochybně klubům dělají
těžkou hlavu.
Horší je to ale obecně s návštěvnostmi. Ty sice obvykle na
podzim nejsou nic moc a zlepšují se až s nástupem zimy,
kdy končí většina venkovních sportů, lidé se navíc chodí
na hokej „ohřát“. Letošek je ale obzvláště špatný. Průměrná návštěvnost kol sotva přesahuje 500 až 600 diváků.
A mnohde je hluboko pod průměrem. Nejde přitom
zdaleka jen o kluby jako Benátky nad Jizerou nebo Kadaň, kde už se s mizernou návštěvností tak nějak počítá.
Ale o prvoligovou klasiku.
Dá se samozřejmě namítnout, že ještě neproběhla některá derby. Což je sice pravda. Několik atraktivních duelů
však již proběhlo. A ani ty nedokázaly přilákat. Příklad?
Poruba versus Přerov – 680 diváků. Nebo Vsetín proti
Přerovu – 1307 diváků. Na Prostějov zase v Havířově jich
nepřišlo ani 900. Bída, kam se jen člověk podívá.
Snad to zachrání další kola. Nicméně dosud to vypadá
s návštěvností fanoušků velice zle. Snad ji budou Jestřábi
zachraňovat.

jako motivaci do další
práce, kde by si rád ještě
pod trenérem Suchopárkem zahrál. „Jsem
za to opravdu rád. Už
jsem o tom mluvil
i s kondičním trenérem reprezentace,
se kterým mám velmi
dobré vztahy, pravidel-

jsem nastupoval. Doufám, že
když budu nadále pracovat
naplno, tak se jednou dostanu i do finální nominace.
Trenér Suchopárek mě vedl
dva roky, byl jsem s ním i na
Euru U19, takže také on ví,
co ode mě očekávat,“ řekl ke
svému jménu mezi náhradníky křídelník.

Foto: Josef Popelka

ně spolu řešíme i určité plány. Na zápase Do Prostějova si ho před sezónou přives rezervou Sparty jsme se o tom bavili dl kouč Jarošík, který však před čtrnácti
i s koučem Horňákem, pod kterým dny odešel do Teplic. „Všem třem trenérům to angažmá samozřejmě přeji, protože nabídka z ligy se zkrátka neodmítá.
2'3$'/Ì&,
Bohužel to takhle ve fotbale funguje.
3591Ì1(9ð$.326/('1Ì
Ale pro mě se tím nic nemění. Já jsem
Bohužel se opět vracíme k černým předpovědím.
v Prostějově opravdu spokojený. Je tady
A sice k situaci v amatérském sportu, v tomhle případě
skvělá parta i velmi dobře poskládaný
fotbalu. Zde se totiž začíná projevovat problém, který
tým. Nové trenéry jsem zatím moc nespatřil světlo světa už před koronavirem, záludnosti
poznal, protože kromě tří tréninků jsem
s ním spojené ho však znásobily.
toho mnoho neabsolvoval a nyní se přiTím problémem je stav fotbalu na venkově a vše, co
pravuji v Ústí individuálně mimo tým.
s tím souvisí: množství a kvalita mládeže, početnost
Pana Šmardu znám, nastupoval jsem
mužských týmů, schopnost udržet si hráče a doplňopod ním v reprezentaci, když dělal asivat mladé. Vše souvisí se vším. Řada klubů nebyla před
stenta kouči Kotalovi. S panem Šmejkoronavirem v ideálním stavu. Chyběli zejména lidi.
kalem jsem zatím zkušenosti neměl, ale
Jestliže někdo v tomhle cítil problém, dnes je z toho
i on vypadá jako velmi pozitivní trenér,
problém větší. Kluby trpí a první už se začaly odhlašovat. Z regionu se zatím jedná o tři odpadlíky: žáky z Kokterý bude chtít hrát aktivně, a to by mi
nice, béčko Brodku u Prostějova a muže z Kojetína.
mělo vyhovovat,“ věří Kušej.
(jaf)
Zprávy o nedostatečných soupiskách však přichází
i z jiných družstev. A od některých zaznívají obavy
o budoucnost. Ne o to, co bude za pět deset let. Ale
o další sezónu. Bude s kým hrát? Budeme mít nějakou
budoucnost? Obavy jsou zcela namístě, bohužel.
Stejně tak musíme konstatovat, že jmenované tři týmy
nejspíš nebudou poslední, které to v dalším roce zabalí. Zbývá jen doufat, že lenost nezvítězí. A že tyto
„konečné“ nejsou pověstnými kamínky spouštějícími
lavinu.
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Kouč Jarošík za sebou zanechal krátkou, ale výraznou stopu
PROSTĚJOV Pouze necelé čtyři měsíce trvalo angažmá Jiřího Jarošíka
v Prostějově. Mezi trenéry tak patří
k těm, kteří na Hané vydrželi nejkratší dobu. Přesto zde někdejší hráč
pražský Sparty či londýnské Chelsea
a český reprezentant nechal nemalou
stopu. Večerník se ohlédl za Jarošíkovým působením na lavičce eskáčka, jeho výsledky, úspěchy i nezdary.
Stejně tak jsme se zabrali také do slov
dnes již kouče Teplic, která pronesl
ještě v době svého působení u 1.SK
Prostějov.

Michal SOBECKÝ
Když končila sezóna 2020/2021, asi
nikdo nečekal, že tým změní trenéra.
Ale stalo se. Hned po posledním zápase
s Blanskem (prohra 1:2) klub oznámil,
že se trenér Šustr rozhodl odejít na Slovensko. A týden nato 9. června informoval o nástupci, jímž se stal Jiří Jarošík.
Ten do Prostějova přišel jako velmi zkušený bývalý hráč s vizitkou mistra čtyř
zemí (Česko, Anglie, Rusko, Skotsko),
ale přece jen teprve začínající trenér.
Přesto už za sebou měl působení v Ústí
nad Labem a ve slovinském Celje.
„Výsledky i předváděná hra severočeského celku nás zaujaly. Ono to spolu
souvisí, nám se povedlo něco podobného. Hra se v případě Ústí projevila i na
výsledcích. A to byl jeden z hlavních
důvodů, proč jsme angažovali právě Jiřího Jarošíka,“ uvedl při jeho příchodu
předseda klubu František Jura. A zmínil,
že své udělal i Jarošíkův věk, po Šustrovi
se jednalo o dalšího čtyřicátníka na lavičce. „Chceme, aby navázal na práci Pavla

Jiří Jarošík,
bilance ve funkci hlavního trenéra 1.SK Prostějov

Šustra, protože byla fakt dobrá. A s Jarošíkem by měla být hodně podobná.
Samozřejmě předpokládáme, že do toho
vnese i svůj vlastní rukopis,“ přidal ještě
tehdy Jura.
První otázka, kterou Večerník Jarošíkovi
položil, nového kouče trochu zaskočila.
„To jste mi dal otázku, kterou jsem snad
ještě nedostal,“ smál se tehdy Jiří Jarošík
na dotaz, jak by sám sebe coby kouče
představil. Následně o sobě hovořil
jako o trenérovi, který má rád hru na
zemi a ofenzivní podívanou. „Žádného zanďoura hrát nechci,“ dodal později,
po konci přípravy. Ta byla pro Prostějov těžká, utkal se třeba se Slováckem,
Baníkem Ostravou a Zlínem. Pouze se
Zlínem sehrál z ligových mančaftů Prostějov vyrovnanou partii. Právě utkání
se Zlínem a dále s divizním Uničovem
týmu nejvíce sedla. „Myslím, že jsme
všichni potřebovali dobrý výsledek proti kvalitnímu soupeři. Byly vidět lepší
výkony od skoro všech hráčů,“ hodnotil
hru po vydařeném přáteláku se Zlínem.
„Chtěli bychom hrát zase nahoře a předvádět dobrý, náročný fotbal. A já osobně
bych tedy zase chtěl vyhrávat,“ vzkázal
fanouškům před sezónou.
Na první výhru v sezóně se však tým
1.SK Prostějov načekal. Zato však přišla ve velkém stylu, proti exprvoligové
Zbrojovce Brno, zrodila se s řadou fanoušků v zádech a po skvělém výkonu.
„Ve finále to potom mohlo být klidně
o čtyři góly. Dvě tři vyložené šance jsme
měli. Snad si to kluci schovali do příště,“
zadoufal šťastný Jarošík. A poprvé v sezóně hráče více pochválil. Neodpustil si
ani poznámku směrem k brankáři Filipu
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MICHAL SOBECKÝ

Muchovi. „Říkali jsme mu, že má zachytat, nebo zemřít,“ žertoval tehdy trenér.
Brzy nato ale tým úsměv přešel. 28.
srpna totiž přišla největší sportovní
katastrofa v Drnovicích. „Byl to katastrofální výkon všech hráčů. Musíme
se co nejlépe připravit na další domácí
zápas a odčinit tu ostudu. Vyškov byl ve
všem lepší, zaslouženě vyhrál. Takhle se
má bojovat o tři body. My naopak nepředvedli vůbec nic,“ zněla jeho slova
krátce po utkání. Ještě předtím se objevily první zprávy, že by Jarošík mohl
od týmu odejít do nejvyšší soutěže, do
Liberce. „Nějaký telefon proběhl, ale
pouze ve formě dotazů. Nějak konkrétně jsme to ale neřešili. Pak se ale Liberec
rozhodl jinak, žádná konkrétní nabídka
na stole nebyla,“ komentoval to tehdy
František Jura. K přesunu tedy nedošlo.
Jarošíkovy „akcie“ každopádně
stouply po dalších kolech. Tým zvítězil s Chrudimí, dále ve Vlašimi, srdnatě
vzdoroval Opavě. A trenér měl opět
důvod ke spokojenosti. Úplnou zhatilo
vyřazení ve 3. kole MOL Cupu od Bohemians 1905 (0:4). V neděli 26. září prohrál s Prostějovem domácí duel Opavou
0:1, ale z pohledu trenérské kariéry Jiřího
Jarošíka se hrál důležitější duel daleko na
severu Čech. Teplice po remíze 0:0 s Olomoucí odvolaly trenéra Radima Kučeru.
A éterem se ihned rozjely zaručené zprávy, že náhradou bude právě kouč eskáčka!
O den později se tak i stalo. „S Jiřím Jarošíkem jsme měli dohodu, že jej v případě
zájmu z první ligy uvolníme. A slib plním,“
konstatoval František Jura, předseda 1.SK
Prostějov. „Je to škoda. Tým si podle mě
začal sedat, fungovat po všech stránkách.

Letní příprava 2021
Slovácko – Prostějov 5:0
Baník Ostrava – Prostějov 3:0
Uničov – Prostějov 1:3
Zlín – Prostějov 2:2
Prostějov – Rosice 2:2

5 zápasů
1–2–2

sezóna 2021/2022

(QVQCTEJKX8GéGTPÊM
Naposledy proti Opavě jsme podali kvalitní, takticky vyspělý výkon. A měli jsme
více šancí než soupeř,“ vyzdvihl Jarošíkovu práci šéf prostějovského druholigového klubu.
Celkově se rodák z Ústí nad Labem
s Prostějovem rozloučil solidním
osmým místem a mírně pozitivní bilancí (viz. statistické údaje – pozn.red.). Po
Jarošíkovi přitom nezůstalo jen umístění
a body, ale taky hráči. Na Hanou přivedl
třeba ofenzivního záložníka Vasila Kušeje, podílel se i na dalších příchodech,
naposledy stál za posílením o Urbance
z Viktorie Žižkov. Šanci na restart kariéry
dal třeba exzlínským Jiráčkovi a zejména
Bartolomeuovi. Ať už se jeho práce dá
hodnotit různě, v Prostějově zanechal
nemalou stopu. „Trenérovi bych chtěl
moc poděkovat, udělal zde velký kus práce,“ rozloučil se František Jura, aby vzá-

FORTUNA:Národní liga
Prostějov – Příbram 1:3
Sparta Praha „B“ – Prostějov 4:0
Prostějov – Brno 2:0
Ústí nad Labem – Prostějov 1:1
Prostějov – Třinec 3:1
Vyškov – Prostějov 4:0
Prostějov – Chrudim 2:0
Vlašim – Prostějov 0:1
Prostějov – Opava 0:1

výhry
prohry remízy
Vstřelené branky: 10:14
Nejvyšší vítězství: 3:1 (Třinec)
Nejvyšší porážka: 0:4 (Sparta Praha „B“, Vyškov)
Nejpovedenější utkání (podle Večerníku): Prostějov – Brno 2:0

Mol Cup
Vratimov – Prostějov 2:3
Valašské Meziříčí – Prostějov 0:3
Prostějov – Bohemians Praha 0:4

3 zápasy
2–0–1

Celková známka Večerníku:
pětí už vítal nového kormidelníka eskáčka. Tím se stal Daniel Šmejkal, který hrál
mimo jiné za Slavii a má zkušenosti také
z Německa. Jako trenér působil shodou
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okolností v Teplicích a velkou stopu zanechal ve Vlašimi. „Věřím, že naváže na
styl práce Pavla Šustra a Jiřího Jarošíka,“
dodal předseda 1.SK.

„Na Moravě jsem se cítil skvěle,“

Nahoru a dolů hlásí bývalý kouč eskáčka

PROSTĚJOV Před čtrnácti dny po domácím utkání s Opavou
přišla pro klub i fanoušky šokující informace, na niž musel
klub okamžitě reagovat. Kouč Jiří Jarošík, který mužstvo převzal v červnu, odešel do nejvyšší fotbalové soutěže na lavičku
Teplic a s sebou vzal také asistenta Tomáše Hunala i trenéra
Když předseda 1.SK Prostějov na delka a Omale, kterým se loni tolik
předsezónní tiskové konferenci klu- nedařilo. Na druhou stranu tým do- brankářů Petara Alexejeviče. Jak na tři měsíce v Prostějově
bu mluvil o tom, že doufá v delší po- stal už dva debakly. A za kratší konec vzpomíná a co mu angažmá v eskáčku dalo?

Jiřího Jarošíka

byt Jiřího Jarošíka na Hané, možná
to nebyl jen slovní obrat. Ale přání
založené na zkušenosti. Přestože bývalý reprezentant netrénuje zase až
tak dlouho, už má pár štací za sebou.
A střídal je relativně rychle. Což se
nedá hodnotit vždy kladně. Pozitivem
naopak je, že za sebou měl výsledky.
Málokdo by ale čekal, že Jiří Jarošík
ukončí svoje působení na lavičce eskáčka ještě v průběhu podzimu. I když, pokud by se opakoval debakl s Vyškovem,
asi by se zviklala židle. Nyní opouští
Hanou za jiné situace. Jde zkrátka za
lepším. Tak jako jeho předchůdce Pavel Šustr. Oba tyto kouče toho spojuje
více, než by se na první pohled mohlo
zdát. Oba kopali ligu, oba si vyzkoušeli post krajního záložníka v profi
fotbalu, oba jsou čtyřicátníci. A stejně
jako Šustra, i Jarošíka provázela pověst kouče, který začal trénovat vcelku
nedávno, už si ale vybudoval pověst někoho, kdo to „umí s mladými“.
Jiří Jarošík tak měl v lecčem na Šustra
navazovat. A v něčem navázal. Tým
ve většině zápasů znovu ukazoval
kombinační, ofenzivně laděný fotbal,
který se mohl divákům líbit. Kromě
Vyškova a sparaťanského béčka soupeře vesměs dokázal přestřílet. Dokonce šla produktivita oproti Šustrovým dobám mírně nahoru i proto, že
se dokázali prosadit střelci jako Kou-

tahal také v Ústí nad Labem. Stejně
tak zápas s Třincem musel otáčet, což
se za Šustra nestávalo, jeho odchovanci vždy vstřelili první gól v jarních
zápasech. Pak už bylo jen na psychické odolnosti a kvalitě soupeře, zda se
podaří výsledek udržet.
Tým zároveň změnil trochu strategii.
Získat do týmu dva ostřílené ligové
hráče? V minulé sezóně chiméra. Nyní
realita. Nejen tyto příchody ukázaly,
že se trochu pozměnila filozofie stavění kádru. Zatímco v minulé sezóně na
jaře se mezi skutečně zkušené hráče
v poli dali počítat jen Koudelka, Machynek a Schuster, nyní je situace jiná
a zkušení harcovníci, případně hráči
středního věku tvoří významnou část
mužstva. Je samozřejmě otázkou, jak
moc za tím stojí kouč. Nicméně dle
dostupných informací měl velké pravomoci při skládání týmu a vytipovávání hráčů.
Jiří Jarošík své působení v Prostějově
zakončil po devíti kolech na osmém
místě. Jeho výběr neoslnil, ale ani
nezklamal, hra je ale trochu jako na
houpačce. A klubový cíl být do pátého
místa? Zatím se na něj nepodařilo vyšvihnout. Třeba však solidně odehrané utkání s Opavou naznačilo, že ta
chvíle ještě přijde. Nejen proto je třeba
nyní již bývalému trenérovi Prostějova za jeho práci poděkovat.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan FREHAR
yy Už jste měl čas ohlédnout se za působením v Prostějově?
„Abych řekl pravdu, zatím ani nebyl čas na
nějaké ohlížení. Rychlý přechod z Prostějova do Teplic, kde nás čekal hned ostrý duel
o víkendu. Nyní v reprezentační pauze už
je alespoň čas se trošku rozkoukat. Teplice
jsou velkým klubem, kde toho bylo takto
narychlo opravdu hodně. Takže upřímně
jsem to zatím ani nestihl.“
yyA kdybyste se za vším ohlédl nyní?
„Když se podívám zpět tak musím říct, že
jsem se na Moravě začal cítit skvěle. Měli
jsme výbornou partu v kabině. Věřím, že
tomu i pomohla ta menší čistka. Myslím
si, že poté šatna začala úplně jinak dýchat.
Kluci byli skvělí. Celkově i lidé, kteří fotbal
v Prostějově dělají. Všem se sluší opravdu
poděkovat za šanci i jejich vřelý přístup. Je
vidět, že jsou opravdu obyčejní lidé, kteří
to dělají především srdcem, záleží jim na
tom, aby mužstvo fungovalo jako jeden
celek a mělo i výsledky. To se mi hrozně
líbilo. Přeji jim, aby jim to tak vydrželo
i nadále.“
yy Je něco, co vám v Prostějově scházelo?
„Trošku mě mrzí, že těch fanoušků nechodí
tolik, kolik by si sami kluci zasloužili. Věřím
však, že když budou pokračovat v dobrých
výkonech i výsledcích, lidé si tu cestu na
stadion najdou.“

yy Bylo pro vás těžké opustit eskáčko?
„Za mě to bylo hrozně těžké opouštět.
Když si uděláte takovou kabinu, tak je
úplně jedno, zda tam působíte tři roky, rok
nebo jen tři měsíce. Skvělá parta byla i u nás
trenérů, bohužel pro Prostějov jsem si vzal
dva s sebou, naprosto jim důvěřuji. I pro ně
je to určitě životní šance, ale tak to zkrátka
ve fotbale chodí. Mrzí mě to i s ohledem na
to, že jsem si tam některé kluky sám natáhl, a pak jim takto utekl. Na druhou stranu
šance do ligy se neodmítá, a i kdyby přišla
šance jen pro ně, budu jim to jen přát, určitě
je doporučím.“
yy Našel byste zápas, se kterým jste byl
opravdu nespokojený a ve kterém naopak mužstvo ukázalo svůj potenciál?
„Nejhorší zápas byl rozhodně ve Vyškově,
a to nemusím mluvit jen o Prostějově. Tak
hrozný zápas jsem možná nezažil ani během hráčské kariéry, kde nám opravdu nešlo vůbec nic. A naopak ty nejpovedenější
byly podle mě dva. Utkání ve Vlašimi a domácí vítězství nad Zbrojovkou. Tady v těch
zápasech ukázali svou sílu jak jednotlivci,
tak celý mančaft.“
yy Co vám za ty necelé čtyři měsíce dalo
nebo naopak vzalo angažmá v Prostějově?
„Pro mě to byla další obrovská zkušenost,
za kterou jsem nesmírně rád. Určitě převládají pozitivní věci, kdy se člověk těšil do
práce za kolektivem. Viděl jsem na všech,
že i oni se na ty tréninky těší a chtějí se posouvat nahoru. I po porážce chtěli makat
a zvednout se, a to je známka zdravého
prostředí, o které mě angažmá také obohatilo.“

Jiří Jarošík

(QVQ,QUGH2QRGNMC
yy Jistě jste zaznamenal, že mužstvo
převzal kouč Šmejkal s asistentem
Šmardou, co na to říkáte? A budete ještě
po očku sledovat eskáčko?
„Kluky určitě sledovat budu i nadále.
Stejně jako všechny kluby, kde jsem dříve působil ať už jako hráč, nebo trenér.
Mám je přiřazené jako oblíbené a určitě se na ně rád podívám, když na to ten
čas je. V Prostějově je také řada hráčů,
kteří by mohli zabojovat i o tu nejvyšší
soutěž, budu je tak sledovat i jako potenciální posílení. A novým trenérům
i všem ostatním v klubu přeji to nejlepší, ať se jim daří výsledkově i herně. Jsou
to oba zkušení trenéři. Myslím si, že by
jim to mohlo pomoct. Zase jim ukážou
jiný přístup, jiné možnosti a může jim to
pomoct. Když kluci zůstanou stejní, jak

jsou pokorní, hladoví, tak věřím, že se
s tím dostaví i úspěchy.“
yy Nyní se pokusíte nastartovat Teplice
k lepším výkonům. Přišla jejich nabídka náhle nebo už jí předcházelo i nějaké
oťukávání v průběhu podzimu?
„V červnu jsme spolu měli první jednání,
kde to už vypadalo, že to dopadne. Nakonec se však rozhodli dát ještě prostor
stávajícímu trenérskému týmu. Teď se
rozhodli do toho šáhnout. Abych se přiznal, trošku jsem to očekával, ale spíše až
během zimní přestávky. Dokud na stole
nepřistála konkrétní nabídka, tak jsem
ale nic neřešil, plně se soustředil na práci v Prostějově. Teď už mohu prozradit,
že ještě čtrnáct dnů před odchodem do
Teplic jsem měl jednu oťukávačku z ligy,
kterou jsem ale nechal být...“

fotbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

35

11. října 2021

/@KM@U@IO<àIÁKü@NOµQFPQTPÜDGJ@NFµàFJFOM½IDIFP

PODLE
)3Ì
&-,7+3+¡+,3%,1/"+/0(%,1+!"*2
7&Ì&3/,6

PROSTĚJOV Týden po převzetí prostějovských fotbalistů
duem Daniel Šmejkal - Michal
Šmarda přišla na řadu reprezentační přestávka, kterou účastník
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY využil nejen k poctivé přípravě, ale
i poznávání s novým realizačním
týmem. Stejně jako v září nemělo eskáčko naplánovaný žádný
přátelský zápas, týden byl vyplněn výhradně tréninky. Uplynulý
víkend dostali hráči volno a od
pondělí se už začnou poctivě
připravovat na premiéru nových
kormidelníků na domácí půdě
s Jihlavou. „Chceme navázat na
to, co mužstvo doposud dělalo,“
deklaruje Šmejkal.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan FREHAR
a Tomáš KALÁB

„Mám rád individuality, které jsou schopny
podat týmový výkon,“ říká Daniel Šmejkal

„Věříme, že to plní náš účel. Reprezentační přestávka probíhá standardně, snažili
jsme se s kluky pořádně potrénovat. Ukázali jsme si i nějaké věci, které jsme chtěli
a na které předtím logicky nebyl čas. Přes
víkend dostanou kluci volno a od pondělí už se pomalu budeme připravovat
na zápas s Jihlavou,“ prozradil Večerníku
minulý pátek lodivod s prvoligovými
zkušenostmi z angažmá v Teplicích.
„V průběhu tréninkových jednotek jsme
se věnovali obranné i útočné fázi. Samozřejmě jsme se zaměřili také na zlepšení
fyzičky a měli několik náročných jednotek,“ poodhalil Šmejkal program současných dnů.
Nový trenér si tak začíná skládat ucelenější obrázek o kádru, který v Prostějově trénuje, a o jeho možnostech.
„Mužstvo ukázalo už na Dukle, že umí
hrát na hranici svých možností. Kluci
jsou tvrdí, soubojoví, to bychom chtěli,
aby vydrželo. Rádi bychom se prosazovali směrem dopředu. Druhá liga je ná-

Nový trenér nastoupil doslova do rozjetého vlaku, když bývalý kouč Jiří Jarošík
nečekaně sbalil kufry směr Teplice. Po
nějakých třech trénincích se mu podařilo urvat s novými svěřenci tři body na
pražské Julisce, teprve poté se otevřel dostatečný prostor ke sžití se s týmem. Čtrnáctidenní pauzu si tak Daniel Šmejkal
pochvaluje, protože ji mohl využít nejen
k poctivému tréninku.

ročná, byli bychom rádi, kdyby se nám
podařilo vstřelit víc gólů,“ zmínil hlavní
priority nový kouč eskáčka. Ví, o čem
mluví, jedenáct vstřelených branek v deseti utkáních opravdu není mnoho.
Momentálně 8. tým druholigové tabulky má ve svém středu některé individuality, takže se samozřejmě naskýtá
otázka, na co nový trenér rád sází. Jestli na
týmový výkon, nebo na výkon klíčových
hráčů? „Mám rád individuality, které jsou
schopny podat týmový výkon. Týmový
výkon je základ všeho, hráči s určitou
nadstavbou to musí dát ve prospěch
celkového výkonu, nesmí na ně ostatních třeba devět hráčů pracovat. Takový
fotbal už je dávno pryč,“ má jasno Daniel
Šmejkal.
Jak je tom lodivod s poznáváním kádru? „S prostředím už jsme na tom určitě
lépe než v předminulém týdnu, kdy to
bylo opravdu hektické. Hodně nám pomohl zmíněný úspěch na Dukle, protože
je vždy příjemné zahájit nové angažmá

vítězně. Tento týden jsme kromě trénování měli čas i na to se poznávat a už je to
určitě lepší. Kluky už si všechny pamatuji
a už nemusím používat pomůcky,“ pousmál se. „Kluci ukazují, že se chtějí rvát,
a já věřím, že budeme úspěšní,“ doplnil
Šmejkal.
O přátelském zápase nový realizační
tým ani neuvažoval a tuto variantu
rovnou zavrhl. Pauzu pak hráči využívají také k rehabilitaci některých
drobných problémů. U dvou hráčů se
však jedná o větší zdravotní potíže, ale
nemělo by to přesáhnout dvoutýdenní absenci. „Na marodce máme nyní
dva hráče, kteří jsou lehce zranění, ale
nejde o nic vážného. Proto věřím, že i oni
budou brzy stoprocentně připraveni.
Některé další menší problémy máme, ale
nemělo by to znamenat žádné výraznější
komplikace vzhledem k nejbližšímu zápasu a po víkendu by už měli i tito hráči
být stoprocentně připraveni,“ přiznal Daniel Šmejkal.
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Když přijde na hřiště, hned se něco děje.
Obvykle padají branky, hru eskáčka se
hrne dopředu a je nebezpečné. Pro ofenzivu se ukázal být jako jedna z hlavních
posil. Hráč, kterého ještě před časem
nechal Prostějov předvést v Blansku,
ukazuje, jak nesmírně je platný. A vedení prostějovského klubu si nyní musí
mnout ruce, tohle byl kauf roku.
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Tomáš KALÁB
yy Za Prostějov jste už odehrál devět
zápasů, takže máte možnost shrnout
počátek vašeho působení na Hané?
„Platí to, co jsem říkal už na začátku. Šlo
vidět, že si na sebe trochu zvykáme, pro
mnoho kluků to je tady nové, takže to

chtělo nějaký čas, než si to všechno sedne. Myslím si, že teď už to konečně začíná
nějak vypadat, i výsledky tomu odpovídají. V tabulce se držíme na dostřel vrchních míst, takže když budeme poctivě
pracovat, výsledky ještě přijdou.“
yy Po třech měsících se změnil nejen
trenér, ale v podstatě celý realizační
tým. Pro hráče asi nic příjemného?
„Příjemné to jistě není, ale už jsem takovou situaci zažil několikrát, k fotbalu to
samozřejmě patří. Pan Jarošík dostal novou výzvu trénovat ještě o ligu výš, takže
se mu vůbec nedivím. Nikdo mu tady
nemá za zlé, že tuto nabídku akceptoval.
Nezbývá než mu přát, ať se mu daří jako
nám.“
yy Máte za sebou čtrnáct dnů s novými trenéry, je vidět nějaká kontinuita?
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Milan KADLEC
Daniel BIALEK

2
5
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14

0
0

91

l. ¤.

4

0

l.

¤.

0
1

0
1

Aleš SCHUSTER

9

810

0

2

0

Roman BALA
Lubomír MACHYNEK

5
10

430
779

0
0

1
2

0
0

Jakub URBANEC

4

277

1

0

0

Michal ZAPLETAL

10

Solomon OMALE

9

584

Robert BARTOLOMEU
Jan KOUDELKA

10
10

Petr JIRÁČEK
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„Hra i výsledky začínají nějak vypadat,“ hodnotí třetinu sezóny
PROSTĚJOV V prostějovském dresu odehrál pětatřicetiletý harcovník
už devět zápasů. Do střelecké listiny
se záložník Petr Jiráček (na snímku)
sice zatím nezapsal, ale ve středu pole
odvádí dobrou práci. V jeho bohaté
kariéře došlo k podobným veletočům
na trenérské lavičce už několikrát,
proto může nedávnou situaci v prostějovském klubu zhodnotit zkušeným pohledem.
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0
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Marek HAUSKNECHT
Jakub KOPŘIVA

6
8

103
546

0
0

0
1

0
0

Martin SUS
Martin VLACHOVSKÝ

3
9

34
291

0
0

0
1

0
0

Jan SCHAFFARTZIK

4

360
0
¶72¤1©&,

1

0

Jakub VICHTA
Filip ŽÁK

5
10

105
811

0
4

0
1

0
0

Vasil KUŠEJ

8

519

2

0

0

0

Trenér: Jiří Jarošík (1. – 9. kolo), Daniel Šmejkal (10. kolo)
Asistent trenéra: Tomáš Hunal (1. – 9. kolo), Michal Šmarda (10. kolo)
Poznámka: v jednotlivých sloupcích počet odehraných zápasů, minut,
inkasovaných/vstřelených branek, vychytané nuly (brankáři), žluté
a červené karty

MOMENT
podzimu

RYCHLÝ
Petr Jiráček 9(ÿ(5
NÍK

„Každý trenér pracuje malinko jinak, ale ve finále je fotbal pořád
stejný. Samozřejmě nový trenér s sebou přinese nové prvky.
mužstvo, které zatím nenaJe zde hodně hráčů, kteří mají
plňuje svůj potenciál, ale
příležitost se ukázat, mají větší
doma to samozřejmě bude
motivaci k tomu, aby se třeba
výzva?
více na hřiště dostávali. Je
„Byť dosahujeme slušných
důležité, že jsme zvládli
výsledků, i když by
zápas před repremohly být lepší, pro
zentační pauzou,
nás žádný zápas
máme mnohem
není jednoduchý.
víc času se přiNesmíme hlavně
pravit na Jihlavu
nic podcenit a přia udělat vše pro
pravit se na souto, abychom tento
peře tak, abychom
zápas zvládli.“
před našimi diváky
yy Jihlava má sice
udělali dobrý výsle(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
hodně obměněné
dek.“

Statistiky F:NL
Nejlepší střelci
7 – Jakub Řezníček (Brno), 6 – Denis Alijagič (Vlašim), Jakub Přichystal
(Brno), 5 – Filip Blecha (Vlašim), Jan Silný (Líšeň), Bienvenue Kanakimana
(Vyškov), Augusto Alexi Quintero Batioja (Žižkov), 4 – Václav Sejk a Matyáš
Kozák (oba Sparta Praha „B“), Filip Žák (Prostějov)… 2 – Jan Koudelka
(Prostějov), Vasil Kušej (Prostějov).
Hattricky: 1 – Jakub Řezníček (Brno)

3HFK½ÄHND'RVW½OHN
RYO½GOL]½ÔÉ
Prostějov (tok) – Kdo nejlépe
odehrál a odtrénoval v měsíci září
v rámci FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY, už je jasné. Server www.fnliga.cz pravidelně uveřejňuje nejlepšího trenéra a nejlepšího hráče.
Tentokrát zvítězili brankář Šimon
Pecháček z Táborska a trenér Richard Dostálek ze Zbrojovky Brno.
Pecháček stojí za dosud poměrně
úspěšným podzimem Táborska.
Tým nedává hromady gólů, naopak mu často jeden stačí na body.
Přispívá k tomu právě Pecháček,
který je s devíti volnými konty nejúspěšnějším brankářem. A Táborsko týmem, který zatím nejčastěji
odehrál zápas bez inkasovaného
gólu. Richard Dostálek zase po
vlažném úvodu sezóny dovedl
Brno až na špici tabulky. Zbrojovka
v posledních kolech dobře funguje,
zničila Ústí nad Labem, naposledy
porazila silnou Spartu. I u něj je tak
ocenění pochopitelné.

Vychytané nuly
5 – Šimon Pecháček (Táborsko), 4 – František Knotek (Sparta Praha „B“),
Filip Mucha (Prostějov), Tomáš Digaňa (Opava), Vlastimil Veselý (Líšeň), 3 – Martin Berkovec (Brno), Jan Plachý (Ústí nad Labem), Pavel Soukup (Žižkov), 2 – Josef Řehák (Vlašim), Luděk Vejmola (Jihlava).

Inkasované góly

Červené karty:

Í6/2=3$68
7RKOH Ì¬VOR XND]XMH MDN MH
IRWEDORY¼ ĽLYRW QHY\]S\
WDWHOQ¼-HĠWÚORQLE\O0DU
WLQ 6XV DVLVWHQWHP NDSL
W QD LNDSLW Q DSUDYLGHOQÚ
KU O1\Q¬E\ORGHVO QSU\Ì
6HPLQXWDPLQDNRQWÚ

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

MICHAL SOBECKÝ

Divoký start

16 – Petr Mikulec (Chrudim), 15 – Jan Plachý (Ústí nad Labem), Jiří
Adamuška Třinec), 14 – Filip Mucha (Prostějov), 13 – Adam Richter Deset kol je minulostí, dvojná(Varnsdorf), Luděk Vejmola (Jihlava), Jakub Šiman (Příbram), 12 – Martin sobek před námi. Fotbalisté Prostějova tedy stále stojí víceméně
Šustr (Vyškov), Tomáš Digaňa (Opava), Filip Rada (Dukla Praha).
na začátku cesty sezónou. Její
dosavadní průběh už ale ledasco
napověděl. Do určité míry dal za
pravdu předsedovi oddílu Fran6 – Roman Holiš (Tábor), 5 – Tomáš Pilík (Příbram), Václav Svoboda tišku Jurovi, který hovořil o tom,
(Vlašim), Vojtěch Brak (Ústí nad Labem), 4 – Martin Sus a Denis Halinský že sezóna bude těžší a konkurence
(oba Příbram), Jiří Boula a Adam Provazník (oba Táborsko), Jakub Křišťan větší. Ukázalo se, že má pravdu.
(Vlašim), Fares Shudeiwa (Jihlava)… 3 – Solomon Omale (Prostějov),
Navíc je soutěž ještě vyrovnanější.
2 – Aleš Schuster (Prostějov).
Outsider? Žádný není. Snad by se
na hranu této škatulky mohl zařadit Třinec. I ten už ale ukázal,
že na to umí šlápnout. Favoritů je
naopak mnoho…
2 – Vadim Červak (Sparta Praha „B“), 1 – celkem jedenáct hráčů.

Žluté karty:

2QXCåWLGOG\CP÷LFTWJÚIÐN8[wMQXC
RTQVK GUM¾éMW RąK \PCéP÷ PGRQXG
FGPÆOFWGNWX&TPQXKEÊEJ6CVQDTCP
MC WM¾\CNC åG XwGEJPQ LG OQåPÆ
2QFQDP÷ LCMQ UMX÷N¾ JTC U $TPGO
V[VQ OQOGPV[ X[UVKJN[ RTQUV÷LQXUMÚ
RQF\KO FQMQPCNG ,UQW KNWUVTCEÊ
JQWRCéM[ RQ MVGTÆ UG PGWUV¾NG
RąGUQWXCN[XÚMQP[VÚOWPCJQTWFQNč
&TWJÚIÐNURWUVKNNCXKPWMVGT¾X[×UVKNC
PGLGPXFGDCMNCNGVCM[XP¾UNGFPÚąG\
FQVÚOčCRQVÆ\NGRwGPÆXÚUNGFM[

sezóny

Prostějov si v uplynulé desetikolce
udělal pověst nevyzpytatelného
soupeře. Bohužel taky zcela nevyzpytatelného týmu pro své vlastní
fanoušky. Výkony sportovních
týmů pochopitelně nemohou být
pořád v jedné rovině. Nicméně
výkyvy jsou markantní. Až v poslední době přišlo určité ustálení,
chválabohu na poměrně vysoké
úrovni. Přízvisko „divoký“ si však
dosavadní průběh podzimu z pohledu eskáčka rozhodně zaslouží.

NROR 1RYp6DG\Å%´²+).2ORPRXFÅ%´
 3HQ%UDQN\ 1JX\HQ6YUþLQDäOXWp
NDUW\+ROêâXED$QGUHHY±1RYRWQê
/LSQtNQDG%HÿYRX²%čORWtQ  %UDQN\ 
/\NR.RYDĜtN)LOLSHF%DUDQåOXWpNDUW\
+RWČN'XGtN±3DN.XV.RVWHOHFQD
+DQp²3URWLYDQRY  %UDQN\+UXEDQ
D3UHLVOHU6NDOQtN/XåQê SHQ ±
*UPHODåOXWpNDUW\+UXEDQ.XSND 8UÿLFH²
+OXERÿN\  %UDQN\=HOLQD'ORXKê±
D+HQNO.UDMtþHN YO D5HåQê
äOXWpNDUW\.UDMtþHN0DULiQHN'ORXKê
'XEQDG0RUDYRX²3OXPORY  %UDQN\
.DLVHU±+ODGNêD.RWOiQ.LãND-åOXWp
NDUW\3D]GHUD±.RWOiQþHFKRYLFH²6ODYRQtQ
  %UDQN\DŠteiglD.DGOHF
±*DVKL
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 .RVWHOHFQ+      
 /LSQtNQ%      
 1RYp6DG\³%³      
 +).2ORÄ%³     
 %HĖRY
     
 %ČORWtQ
     
 3OXPORY
     
3URWLYDQRY      
6ODYRQtQ
     
'XEQ0
      
8UÿLFH
     

,$7ĜÌ'$6.83,1$%

NROR ĜHWč]iUQD²3DVHND  %UDQN\ 81.
äiN%DUHã.XþHUD.UHMþtŽluté karty: 
-DWL.RYiþ²%XFKWD/DXULQ 1iPčäģQD
+DQp².RQLFH  %UDQN\+ROXE-Dãt
þHNŽluté karty: 9RMWD(OVQHU'ROHåDO±
3URFKi]ND  +XĖND  -DãtþHN &KRPRXWRY ²
%RKGtNRYSN  %UDQN\D9\EtUDO 10.
a 83. Hlavatý Žluté karty: 5LJR±+DWRĖ
Šárník'LYLãŠabo.3RVWĝHOPRY²2OHäQLFH
  %UDQN\ 3LFNDD%DþtNŠichor
  9DVLOMHY åOXWp NDUW\  .UXPSROF  %DþtN
0DOtQHN6DViN/RäWLFH²/HVQLFH  
%UDQN\0LNHã)DOWêQHN SHQ åOXWpNDUW\
3ROFHU0DOHWtQ²/DäģDQ\  %UDQN\
D0LFKDOþiN0DUiN%HUDQ±9LQNOHU
-XUHþND Žluté karty: 0LFKDOþiN±6NOHQiĜ
7URXEHOLFH²&KYiONRYLFHSN  %UDQN\-D
QtþHN±&LHVDUtNåOXWpNDUW\9OþHN-DQtþHN
'RNRXSLO±7RPDQ'RVRXGLO.UHMþt
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 2OHãQLFH      
 0DOHWtQ
     
 3RVWĜHOPRY      
 &KYiONRYLFH      
 &KRPRXWRY      
 %ČON/DãĢDQ\     
 /RãWLFH
     
 7URXEHOLFH      
/HVQLFH
     
3DVHND
     
1iPČãĢQ+      
ěHWČ]iUQD      
%RKGtNRY       

,$7ĜÌ'$6.83,1$$

NROR .UDOLFHQ+²åHODWRYLFH  Branky
34. Zehnálek. äOXWpNDUW\+ODþtN6WXGHQê±
&DOiEHN6NRSDO.UHMþtĜÚstí – Mohelnice
6:0 (5:0). Branky:   D   1HK\ED  D 
6HQFRYLFL  +RORXEHN äOXWp NDUW\  9RNRXQ
0HGORY²ãWHUQEHUNSN  %UDQN\+RORXã
±/RãĢiN äOXWpNDUW\.DVDO0LFKDOtN±
.XED'UPROD%RKXėRYLFH²=iEĝHK  
%UDQN\D.RåXFK äOXWpNDUW\âLãND
.UiO±2NOHãWČN/DãWĤYND1ČPHF/LSRYi²
5DSRWtQSN  %UDQN\2EUXþD±+HJQHU
äOXWpNDUW\)LDOND±6FKHXWHU+XGHF
.XSþtN0D['RODQ\²-HVHQtN  %UDQN\
6HLEHUW SHQ /LãND±0Ui] äOXWpNDUW\
2GVWUþLO2XWOê/LãND±0LQND0Ui]/XWtQ
²/LWRYHO  %UDQN\.YDSLO&KUiVW
9\PD]DO±-LQGUD äOXWpNDUW\.RQHþQê±
7RPiãHN9HONp/RVLQ\²%URGHNX3ĝHURYD  
%UDQN\,QGUD±%XþHN6ORåLOäOXWpNDUW\
6LPRQ1DYUiWLO±6FKPLGWâHEHVWD
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN       
 0HGORY
     
 /LSRYi
     
 ÒVWt
     
 äHODWRYLFH      
 %RKXĖRYLFH      
 0RKHOQLFH      
 -HVHQtN
     
 =iEĜHK
     
 %URGHNX3Ĝ      
/XWtQ
     
/LWRYHO
     
9HONp/RVLQ\      
'RODQ\
     
5DSRWtQ
     
.UDOLFHQ+      

3Ĝ(%252/2028&.e+2.)6

36

Clean4you krajský
přebor muži

PROSTĚJOV Po minulém vítězství nad Šternberkem na něj chtěli v domácím prostředí hráči
Kralic navázat i proti Želatovicím. Utkání stejně
jako minulý týden rozhodla jediná branka, tentokrát se z ní však radoval soupeř a Kralice tak
FC Kralice na Hané stále neopustily poslední příčku tabulky a soupeřům se podařilo mírně o dskočit.
(0:1)
„Bylo to vyrovnané utkání. Šance byly k vidění na
)&ŅHODWRYLFH
obou stranách, ale první jsme bohužel inkasovali
Branky: 40. Obruča – 90+2. Hegner. my, když jsme špatně přebrali soupeřovi hráče
Rozhodčí: Čampišová – Machala, a inkasovaná branka nás trochu srazila do kolen,“
Foral. Žluté karty: 61. Fialka – 19. hodnotil první poločas trenér Kralic Petr Navrátil.
Scheuter, 40. Hudec, 61. Kupčík, 90. Po pauze se mužstvu podařilo zvednout a snažilo
Max. Diváci: 80.
se s výsledkem něco udělat, jenže i přes tlak na
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Král, soupeře branka nepřišla. „Ve druhé půli jsme
Takáč, Vykopal – Kovář (88. Musil), tlačili a soupeř držel náskok. My jsme však branku
Stryk, Ježek, Bořuta (46. Fialka) – vstřelit nedokázali, a pokud nedáte gól, pak
Přikryl (62. Kvapil), Bořuta. Trenér: nemůžete pomýšlet na body. Porážka hodně mrzí
Pavel Růžička.
a komplikuje nám boj o záchranu, který bude

)&ŅHODWRYLFH

FC Kralice na Hané

6.1iPđÆĸQD+DQp

7-6RNRO.RQLFH

Branky: 13. Holub, 60. Jašíček. Rozhodčí: Šteier –
Hubený, Hrbáček. Žluté karty: 31. Vojta, 59. Elsner,
67. Doležal – 26. Procházka, 83. Huňka, 89. Jašíček.
Diváci: 100.
Sestava Konice: Huňka – L. Ryp, Procházka, L.
Blaha (80. Knoll), Plajner – Pospíšil (80. Bílý),
Kořenovský, J. Krása, R. Krása (87. F. Bílý) – Holub
(46. Jašíček), Kamený (87. L. Bílý).
Trenér: Petr
Ullmann.

0:2
(0:1)

nemohli bychom pomýšlet na body. Byl to zatím
nejhorší výkon na podzim. V týdnu nás tak čekají tři
tréninky, na kterých hráči dostanou do těla,“ vzkázal
Ullmann.
Další utkání Konice sehraje v neděli 17. října od
14.30. Soupeřem jí bude ve venkovním prostředí již řečený Chomoutov.
(sob)

„Věděli jsme, že nás bude čekat těžké venkovní utkání, navíc jsme spíše než soupeře
řešili omluvenky, kterých bylo teď opravdu
hodně. Soupeř měl agresivní start zápasu
a ze začátku nám dělal velké potíže. Postupně jsme se však do hry dostávali i my
a díky brance z rohového kopu, který nám
zařídilo gesto fair-play domácího hráče,
když se přiznal k teči. Druhý poločas byl

0:2

7-6PUņLFH

7-6RNRO
0RVWNRYLFH

/,2163257%7ĜÌ'$6.83,1$%

NROR ýHUQRYtU²-HVHQHF']EHO  %UDQN\
=DSOHWDOD SHQ +DYHOND3XONHUW±-DQĤ
äOXWp NDUW\=DSOHWDO6YRERGDŠvajda
3XONHUW±0UĖND8OOPDQQ+DQi3URVWčMRY²9HONë
7ëQHF  %UDQN\D7\SQHUD*iERU
=DWORXNDO±±+UXGQtN3RVStãLOäOXWpNDUW\ 33.
0D]RXFK=DWORXNDO±-DQiN3RVStãLO'ROHåHO
6PUæLFH²0RVWNRYLFH  %UDQN\.RWOiU äOXWp
NDUW\NDSUiO±.UDWLQD9HONi%\VWĝLFH²ãWHUQEHUN
  %UDQN\1RYRWQê6FKXOPHLVWHU SHQ ±
'LWWULFKäOXWpNDUW\=OiPDO.RXSLO1RYRWQê
+UXEê±6PUþHN'LWWULFK0iWO0XGUiN
ýHUYHQpNDUW\0DOLQD.RæXäDQ\²0RUDYVNë%HURXQ
  %UDQN\3XþiOND=iOHãiN YO 7KRPDV
5R]HKQDO0XåiWNRäOXWpNDUW\6WUiQVNê±
=iOHãiN  0DOLQRYVNê 6ODWLQLFH ² +QčYRWtQ   
%UDQN\  9DOVD  .RVWRUHN   6FKLQQHFN äOXWp
NDUW\'RVWiO.U\O±+ROXE.ĜLåDQ+ROXE
'RORSOD]\²+DėRYLFH  %UDQN\7RPtþHN
6WDFK9ONäOXWpNDUW\'LYMDN8Yt]O'RVWiO
3UĤEČåQiWDEXOND
 +DQi39      
 6ODWLQLFH
     
 .RåXãDQ\      
 0RU%HURXQ      
 9HONê7êQHF      
 9HONi%\VWĜLFH     
 'RORSOD]\      
 +QČYRWtQ
     
 6PUæLFH
     
0RVWNRYLFH      
âWHUQEHUNÄ%³      
ýHUQRYtU
     
+DĖRYLFH      
-HVHQHF']EHO      

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

 NROR 2SDWRYLFH ² 7URXEN\    3HQ
 %UDQN\   D  âLJXW ±  &DOHWND
 6NRSDO  3ROHSLO äOXWp NDUW\  .OYDĖD
±  6NRSDO  6WRNOiVHN Ústí „B“ – Horní
0RãWČQLFH    3HQ  äOXWp NDUW\
-DPERU.XQRYVNê%DJDUŠostok
±3RGKRUQê7RYDÿRY²2WDVODYLFH  
%UDQN\  9RJO  'UPROD äOXWp NDUW\ 8.
3LĖRV5XV]yÒMH]GHF±-H]HUQLFH  
3HQ%UDQN\=êYDOD SHQ 2QGURXFK±
-HPHOND9\EtUDOäOXWpNDUW\=êYDOD
 )DELiQ  0D]XU ±  ,OOtN 9UFKRVODYLFH
² .RYDORYLFH    %UDQN\  +UDGLO ± 
&RXIDOtN YO äLGOtNâHYHþHN.UþPiĜ
äOXWp NDUW\  -DãHN 3LYtQ ² .OHQRYLFH 
 %UDQN\D7UDMHUD9DOWU
6YR]LO-äOXWpNDUW\%DUWRQtN7UDMHU
9UED±9ãLDQVNê&pVDU6SiORYVNê
'UHNVOHU5R]HKQDO
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH       
 2SDWRYLFH      
 3LYtQ
     
 2WDVODYLFH      
 5DGVODYLFH      
 .OHQRYLFH      
 äHODWRYLFHÄ%³      
 7RYDþRY
     
 7URXEN\
     
ÒVWtª%³
     
+RUQt0RãWČQ     
9UFKRVODYLFH     
-H]HUQLFH      
ÒMH]GHF
     

4:0

 NROR %URGHN X .RQLFH ² 'REURPLOLFH   
%UDQN\.ROiĜ%XUJHW.RXGHOND*UHSO
âSDþHNäOXWpNDUW\.VFKZHQG±5\ãND
9iFODYtNâSDþHN1H]DP\VOLFH²8UÿLFHÅ%´  
%UDQN\2XOHKOD3ĜLNU\O±9RGiN äOXWpNDUW\
2XOHKOD0XVLO)UJiO'UæRYLFH²1čPÿLFHQDG
+DQRX  %UDQN\6RODQR3URFKi]ND
.RONRS±ěH]iþ3WHQt²7LäWtQ  %UDQN\
9ODFKD1RYiN1HYUOD±D-DQVD
äOXWpNDUW\.RKRXW3OXPORYÅ%´²2OäDQ\  
%UDQN\.LãND/D.RWOiQD.OYiþHN
 .RODĜtN $XMH]GVNê ±  6DPHN  (OOQHU 
/RERGiãäOXWpNDUW\.RODĜtN*U\JOiN±+DQVO
$XJXVWLQ.UDOLFHQD+DQpÅ%´²9UDKRYLFH  
%UDQN\D1ČPþtN=DSOHWDOD3HWUåHOD
5+DYOtþHNäOXWpNDUW\'DQLHO3HWUåHOD2
±9LWiVHN'YRĜiN%XNRYHF3UXFHN
-DQR%URGHNX3URVWčMRYD²9tFRY  %UDQN\
0DWRXãHN=ERĜLOäOXWpNDUW\0DWRXãHN)U\V
2)U\V/-DQXUDâYpGD±D/iWDO
3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX3Y      
 'UåRYLFH
     
 9tFRY
     
 1H]DP\VOLFH      
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 8UþLFHÄ%³      
 9UDKRYLFH      
 3OXPORYÄ%³      
 'REURPLOLFH      
2OãDQ\
     
%URGHNX.RQ     
1ČPþLFHQ+      
3WHQt
     
7LãWtQ
     

3Ĝ(%252)6,,7Ĝ

„Hráli jsme vlastně o šest bodů, chtěli jsme
vyhrát, ale nepodařilo se to. Zkusíme se
bodově dotáhnout v příštích zápasech. Jen
škoda, že jsme nenavázali na vítězný zápas
doma. Jdeme s pokorou dál, zápas od zápasu, krůček po krůčku. Díky klukům, že
zápas odmakali.“
(sob)

Sestava Mostkovice: Zapletal – Drábek, T. Zapletal, 54. Svoboda, 64. Švajda, 73.
Milar, Němeček, Šlambor – Bureš (78. Pulkert – 81. Mrňka, 86. Ullmann. DiváSvoboda), Jančík, Kratina, Dadák (66. ci: 100.
Lacika) – Kazda, Foret. Hrající trenér: Hodnocení Hodnocení předsedy
Ondřej Milar.
Jesence-Dzbelu Stanislava Polcra

Branky: 67. R. Kotlár. Rozhodčí: Stloukal
6ORYDQĆHUQRYtU
– Koutný, Stříž. Žluté karty: 90. Kaprál – 5.
Kratina. Diváci: 100.
6.-HVHQHF
(2:0)
Sestava Smržic: Adamík (46. Tomiga) –
Dzbel
Kaprál, Gottwald, Augustin, Studený – Luža
(85. Kratochvil), Kotlár, Pleva (79. Zbožínek), Branky: 10. a z penalty 80. Havelka, 29.
Vaca (61. Bajer) – Vyroubal (46. Vařeka), Š. Zapletal, 78. Pulkert – 65. Janů. RozhodVerner. Hrající trenér: Ivo Zbožínek.
čí: Milek – Šmíd, Pekárek. Žluté karty: 18.

1:0
(0:0)
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PROSTĚJOVSKO Jedenácté kolo I.B třídy skupiny „B“ Olomouckého
I.B třída skupina B
KFS přineslo i jedno derby mezi prostějovskými týmy. Smržice se střetly
s Mostkovicemi. A potvrdily, že i když se v koncovce trápí, na výsledky to stačí.
Zbožínkův výběr totiž zvítězil díky jediné trefě. Mostkovice naopak navázaly na předešlou mizérii a propadají se.
V dalších zápasech Haná Prostějov potvrdila roli lídra, znovu dala pět branek a jasně zvítězila. Oproti tomu JesenecDzbel nedokázal na předešlý úspěch navázat. A znovu dostal ranec branek.

Konice i letos na podzim válí. Dokonce více než
v předchozích letech, tým je první. A nebýt porážky
s Olešnicí, mohl by pomalu, pomaličku začít slavit
postup. K němu se ostatně přiblížil i o víkendu, a to
další tříbodovou výhrou. Cesta k ní však byla velmi
trnitá. A málem Konice do cíle nedorazila. „Hodně
jsme to podcenili. Náměšť bojovala, snažila se, měla
několik velkých šancí. Nám se naštěstí podařilo po
pěkné kombinaci dát Holubem gól. Měli jsme i další
šance, zejména Kamený. Ale neproměnil,“ poznamenal trenér Konice Petr Ullmann. Výkon týmu
se mu pranic nelíbil. „Musel jsem o přestávce zvýšit
hlas. A prostřídali jsme. Nakonec se nám podařilo
znovu skórovat, soupeř se ale nezalekl. Po chybě
naštěstí mířil mimo odkrytou bránu, v 88. minutě
dal zase penaltu do břevna,“ vypočítával Ullmann
chvíle, kdy měl jeho výběr štěstí v neštěstí. Tým díky
nim vítězství uhájil. Radost by ale člověk v konickém táboře hledal marně. Kromě toho, že předčasně skončila sezóna Filipu Drešrovi kvůli natrženým
vazům v koleni, tým nepředvedl zdaleka optimální
výkon. „Nemůžeme k zápasům takto přistupovat.
Teď jedeme do Chomoutova a zahrát s ním takto,

-QPKEGUPWNQW#NGDG\TCFQUVK

6RNRO
.RYDORYLFH

„Kdybychom vedli po dvaceti minutách
o dvě tři branky, nikdo nemohl nic říct.
Místo toho jsme však polevili a soupeř
hru vyrovnal. Ještě v první půli jsme mu
po našich chybách dovolili dvakrát skórovat. Během prvních patnácti minut druhé
půle jsme nedokázali proměnit čtyři šance, jaké snad ani nejdou nedat. Pak jsme
šli do deseti po faulu brankáře za vápnem
a přísné červené kartě. Do branky musel
jeden z hráčů a soupeř nám přidal další
dvě branky. My jsme pak jen snížili. Musím uznat i kvalitu soupeře, který hrál
opravdu dobře, ale řekl bych, že na šance
jsme byly jednoznačně lepší, my bohužel
doplácíme na tristní koncovku a triviální
chyby.“
(jaf)

Hodnocení hrajícího trenéra
Vrchoslavic Miroslava Panáčka

ček) – Jašek, Nejedlý, M. Hradil (46. Kožela), Coufalík – J. Horák, Panáček, Fialka,
P. Horák – Klesnil (46. Kroupa), T. Hradil.
Trenér: Miroslav Panáček.
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„Jsme rádi, že se podařilo splnit roli favorita
a vyhrát. Měl jsem z utkání trochu strach. Věděl jsem totiž, že když se Slavonín dobře sejde,
jde o nebezpečného soupeře. Jeho postavení
v tabulce totiž vůbec neodpovídá kvalitě toho
týmu. Sice jsme tak prohrávali po penaltě za faul
Veselého, to nás ale nakoplo. Od té doby měl
náš výkon vzrůstající tendenci. Nakonec jsme
to završili vítězstvím 5:1: Ve finále odpovídá
výsledek dění na hřišti. Myslím si, že to byla zasloužená výhra.“
(sob)

Hodnocení hrajícího trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka

Branky: 14., 35. a 68. Preisler, 4. Hruban, 69.
Skalník, 72. Lužný – 20. Grmela. Rozhodčí:
Majer – Lizna, Votava. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ: 62. Hruban, 76. Kupka. Diváci: 108.
Branky:35.,64.a65.aƚĞŝŐů,40.a76.Kadlec–19.
Gashi z penalty. Rozhodčí:aƚĢƉĄŶʹ<ƵŶĚƌĄƚ͕
ĞŵĄŶĞŬ. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ: -. Diváci: 148.
Sestava ĞĐŚŽǀŝĐ: Sedlařík – Veselý, Haluza,
Jurníček (62. Valdez), Hatle – Kadlec (81. Nejedlý), Lakomý, Novák, Běhal (62. Walter) –
Muzikant, aƚĞŝŐů (81. Sobota).
Trenér: Lukáš Koláček.

5:1
(2:1)

zem. Musíme se omluvit divákům, kteří vážili
cestu, aby nás podpořili. A slíbit, že příští víkend
bude náš výkon o sto procent lepší.“

=OtQ

MSDŽ – B

nenbergerová, Prášilová, Koudelková,
Zapletalová – Houdková, Pitáková, Suchánková, Vykopalová – Kopečková,
Barešová. Střídaly: Teplá, Vičarová, Halgašová, Grygarová, Ležanská, Domeso-

vá, Koudelková. Trenér: Matěj Vybíhal.
Hodnocení trenéra Prostějova Matěje
Vybíhala se do uzávěrky vydání nepodařilo získat.
(jaf)

PROSTĚJOVSKO Pátý podzimní zápas za sebou mají také ženy v moravskoslezské
divizi.V sobotu chtěl doma konečně uspět Protivanov, ale i proti Bezměrovu skončil
přes svou převahu bez bodového zisku a prohrál o tři branky. Mostkovice naopak
předvádí slušný start do sezóny a stále neokusily hořkost porážky.Tentokrát si brankou v poslední sekundě zápasu poradily i Mutěnicemi.

Branky: 7. Suchánková, 76. Halgašová
– 1. Žalková, 37. Rozsypalová. Rozhodčí: Nejezchleb – Ječmeň, Koutný. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 90.
Sestava Prostějova: Bednaříková – Ta-
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Hodnocení hrajícího trenéra
Protivanova Bronislava Ptáčníka
06'/67

0:3

Sestava Protivanova: Tempírová – Přikrylová, Kostíková, E. Ptáčníková, Koledová – Smyčková, Průchová, Mikulová,
Kejíková – Frömmlová, Brožovičová.
Střídaly: Štachová, Šimeková, Vybralová,
N. Ptáčníková. Trenér: Bronislav Ptáčník.
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„Prvních dvacet minut byl jednoznačně
lepší soupeř a zaslouženě se dostal do vedení. Pak jsme se však do hry dostávali i my
a vyrovnali jsme se soupeřkám. Na konci
prvního poločasu byla v brejkové situaci
naše hráčka zastavena a sudí nařídil penaltu,
ze které jsme vyrovnali v poslední minutě první půle. Do druhého poločasu jsme
vstoupili parádně a vytvořili si kromě branky i další šance, ze kterých jsme mohli přidat
více branek. Soupeř se pak ale zvedl a zase
nás zatlačil a dokázal i srovnat. Poslední
minuty už se spíše dohrávaly, ale podařilo
se nám v poslední minutě zápasu získat
roh, po kterém Smičková zavěsila přesně
do šibenice. I pokud by dnešní zápas dopadl jinak, musím před holkami smeknout
klobouk, protože za mě předvedly nejlepší
výkon, který pamatuji.“
(jaf)

Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:

3:2

„Na začátku utkání jsme si vypracovali kasovali, když jsme už hráli vabank. Dnes
nějaké šance, ale ukázalo se znovu, jak nás jsme za mě měli i na tři body a je to to pro
trápí koncovka. Soupeřky postupně hru nás zklamání.“
srovnávaly a na konci první půle se dostaly
0RVWNRYLFH
po naší chybě do vedení. Ve druhém poločase jsme soupeře mačkali, co to jen šlo,
(1:1)
0XWđQLFH
ale kýžené branky jsme se nedočkali. Místo toho jsme pak v závěru ještě dvakrát inBranky: 45. Tichá z penatly, 55. a 90. Smič5(/$;&(17580*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267 ková – 5. Rathouská, 80. Kalová. Rozhodčí:
 NROR .RQLFH²ãWHUQEHUN  %UDQN\ Silný – Dömisch, Holinka. Žluté karty: 77.
)UDQF&HWNRYVNê±3ĜtNRSD äOXWpNDUW\ Válková (Mut). Diváků: 70.
ýDSND+DYOtþHN±9DĜHFKD&KRPRXWRY+RUND Sestava Mostkovic: Ptáčníková – Vaverko² ýHUQRYtU    %UDQN\  %~EHOD SHQ  
vá, Smičková, Tichá, Štefková – Holubová,
)LãHU  'YRĜiN ±  0iþDOD  ýHELã SHQ  
9OiþLO3HULþ7RYDÿRY²0RVWNRYLFH.RVWHOHF Schwarzová, Kraváková, B. Karafiátová –
 %UDQN\D)LQNäOXWpNDUW\ 0DFKiþHN Marková, Horáková. Střídaly: T. Karafiáto±.ODSND.UDWLQD=iEĝHK²'XEQDG0RUDYRX vá, Jančíková, Lisická, Vlková, Kalendová.
  %UDQN\0RUiYHN SHQ ±3RSUDFK Trenér: Ondřej Milar.

Mostkovice ve formě, Protivanov stále bez bodu

2:2
(1:2)
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PROSTĚJOV Další duel mají za sebou také ženy eskáčka. Ty přivítaly za místním
nádražím mužstvo Zlína a už po sedmi minutách se jednou radovaly z branky
oba tábory. První poločas nakonec vyzněl lépe pro hostující hráčky, ve druhém
se však podařilo svěřenkyním kouče Vybíhala utkání srovnat a oba celky si tak
body rozdělily.

rychle z hrušky dolů, žádné dlouhé oslavy nás Dvořák, Kropáč, Ondroušek – V. Nejedlý,
Musil, F. Pospíšil, (75. Matúšů), R. Sedlák (46.
nečekají.“
Výmola) – Grmela (75. Menšík), D. Sedlák
7-6RNRO8UćLFH
(75. Fiedler).
Trenér: Pavel Musil.
(1:4)
).+OXERćN\
Hodnocení hrajícího trenéra
Kostelce na Hané Lubomíra Keluce:
Branky: 35. Zelina, 70. Dlouhý – 8., 22., 79.
a 81. Henkl, 40. a 78. Režný, 16. Krajíček. „Před utkáním jsem hráčům říkal, že pokud
Rozhodčí: Motal – J. Horák, A. Horák. ůƵƚĠ dáme dva rychlé góly, tak už nám od soupeře
ŬĂƌƚǇ: 40. Krajíček, 75. Mariánek, 83. Dlouhý. nic hrozit nebude. Zároveň jsme si ale byli vědomi, že to nebude lehké utkání. Dvě branky jsme
Diváci: 116.
Sestava Určice: Sohlich ʹ DĂƓĞŬ͕ Plančar, ale skutečně dali. Soupeř ale při své klasické hře,
Frehar, Zelina – Dlouhý, Mariánek, Handl (70. tedy nákopech a důrazu, dal po našem propaBureš), Vaverka (58. Paul), Krajíček – O. Ha- du gól a snížil. Od dvacáté do třicáté minuty
to byl spíše volejbal, 80 procent času byl míč
louzka (80. Sosík).
ve vzduchu. Pak jsme utkání zlomili. A to naTrenér: Petr Gottwald.
Vyjádření trenéra Petra Gottwalda se redakci cvičenou standardkou, kterou se naši hráči báli
zkusit. Tentokrát ji vyzkoušeli a vyplatilo se. To
nepodařilo do uzávěrky vydání získat.
rozhodlo. Ve druhém poločase už jsme soupeře
)&.RVWHOHF
k ničemu nepustili a my byli dominantní. Jasna Hané
ně jsme Protivanov přehráli. Přidali jsme další
(3:1)
branky, a to mu Piták ještě tak dvě chytil. Hráči
6.3URWLYDQRY
se se zápasem popasovali dobře. Využili jsme
Branky: 14., 35. a 68. Preisler, 4. Hruban, 69. 80 procent větších šancí. Jsem nyní spokojený
Skalník, 72. Lužný – 20. Grmela. Rozhodčí: s postavením v tabulce. Ale je to tým, který by
Majer – Lizna, Votava. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ: 62. Hru- si klidně i mohl zahrát krajský přebor. Bohužel
ne všem hráčům se chce více trénovat. Jsme ale
ban, 76. Kupka. Diváci: 108.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka – Holou- pořád teprve na začátku...“
bek, Pavlíček, Zatloukal, Kupka (81. Entner)
Hodnocení hrajícího trenéra
– L. Grulich, Skalník (72. A. Grulich), Josif (81.
Protivanova Pavla Musila
Entner), Hruban – Lužný, Preisler.
Hrající trenér: Lubomír Keluc.
„Podali jsme nejhorší výkon za mého působení
Sestava Protivanova: Piták – M. Pospíšil, u týmu. Stali jsme se domácím slabým kompar-

MSLŽ

„Odehráli jsme výborný zápas, ve kterém jsme
se konečně dokázali více střelecky prosadit.
O soupeři jsme věděli, že má velice bojovné
mužstvo. Nyní ale přijel s řadou nových hráčů.
S aktivitou soupeř vydržel do prvního gólu,
pak odpadl. Měli jsme další šance, museli to
hlavičkovat z prázdné brány. Do druhého
poločasu asi soupeři došly síly. Pak už to bylo
v podstatě jen na jednu bránu. Oproti předchozím zápasům, které jsme odehráli zhruba
stejně, jsme tentokrát konečně stříleli. Vadou
na kráse je snad jen obdržený gól. Přitom
trošku nečekaně soupeříme s Čechovicemi
o nejlepší obranu. Za mě je ale s utkáním
velká spokojenost, byla to výhra důležitá
k tomu, abychom postupně za námi nechali
v tabulce pár týmů. Teď nás ale čekají Lipník
a derby s Kostelce a Čechovicemi. Takže

Plumlova Miroslava Takáče

Branky: 89. Kaiser – 73. a 78. F. Kotlán,
20. Hladký, 86. J. Kiška. Rozhodčí: Foral
– Molík, Zemánek. ůƵƚĠ ŬĂƌƚǇ: 46. Hronek, 61. Pazdera – 40. F. Kotlán. Diváci: 80.
Sestava Plumlova: Pokorný – V. Kotlán, F.
Kutný (73. aĞǀĐƽũ), Fajstl, J. Kiška – M. Bureš
(87. Takáč), Zabloudil (35. Kolařík), P. Kiška,
Frantík, F. Kotlán – Hladký.
Hrající
trenér: Miroslav
Takáč.
Hodnocení
hrajícího
trenéra

1:4
(0:1)

Zastřílel si i Plumlov. Určice utrpěly debakl

Kostelec rozstřílel Protivanov, Čechovice soupeře přejely

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Vstup do další desítky I.A skupiny „B“ Olomouckého KFS se
třem týmům z Prostějovska velice vydařil. Zbylé dva ale mají problém. Začněme
však vítězi. Nejvyšší skóre zaznamenal Kostelec na Hané, který si v klidu poradil
s Protivanovem. Podobně se ale dařilo také Čechovicím. Ty zrušily Slavonín, navíc si
Jan Šteigl připsal další hattrick. Hodně branek ale tentokrát nastřílel i Plumlov. A to
čtyři, což pro něj rozhodně není zvykem. Naopak Protivanov pohořel. Opět dostal
řadu branek a sune se tabulkou níže a níže. Určice pak zcela svůj zápas nezvládly. A jejich brankář lovil ze sítě míč hned sedmkrát.

WWW.VECERNIKPV.CZ

3URWLYDQRY
„Těžký zápas se silným soupeřem. Díky
naší kvalitě v útoku se nám podařilo vstře(0:1)
%H]PđURY
lit pět pěkných gólů, ale jinak se jednalo
o vyrovnaný zápas, kdy v některých pasážích hry byli naopak hosté lepší. Velice Branky: 38. a 79. Konečná, 84. Pitnerová.
důležité bylo, že se nám pokaždé podařilo Rozhodčí: Mach. Žluté karty: 64. Mirychle zareagovat na góly soupeře vstřelením naší branky.“
(red) kulová – 52. Hovořáková, 78. Dočkalová.
Diváků: 44.

zouch, Typner – Gábor, Zatloukal (80. Jiří
Novák). Trenér: Daniel Kolář .
Hodnocení trenéra Hané
Daniela Koláře
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Branky: 10. a 39. Typner, 13. a 53. Gábor,
19. Zatloukal – 10.Hrudník, 52.Pospíšil Rozhodčí : Winkler – Dömisch, Kubalák. Žluté
karty: Mazouch, Zatloukal – Janák, Pospíšil,
Doležel Diváků: 101.
Sestava Haná Prostějov: Marák – Světlík,
Macourek (83. Ohlídal), Martin Kolář (14.
Jančiar), Trnavský – Hladký, Krupička, Ma-

5:2
(4:1)

PROSTĚJOV V 11. kole I.B třídy skupiny „B“ Olomouckého KFS nastoupili Hanáci na trávě proti Sokolu Velký Týnec a hned od začátku se
hrálo nahoru – dolů.
Reportáž z utkání čtěte na www.vecernikpv.cz

0Oü@G@>FÑFJI>@MO%<IµFĄ

Branky: 83. T. Hradil – 36. Coufalík (vlastní),
39. Židlík, 70. Ševeček, 79. Krčmář. Rozhodčí:
Votava – Brázdil, Hausnerová. Žluté karty: 56.
Jašek (V). Červená karta: 61. Jurčík (V). Diváků: 105.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík (61. Paná-

1:4
(0:2)

5:1

podobný jako první a byl to spíše boj.
Z brejku se nám podařilo přidat i druhou
branku a do větších příležitostí jsme už
6RNRO
(0:1)
soupeře nepustili. Kluky, kteří dnes přišli,
2WDVODYLFH
musím pochválit za přístup a poděkovat za
Branky: 42. Vogl, 66. Drmola. Rozhodčí: výkon.“
Petr – Menšík, Valásek. Žluté karty: 8. Piňos, 56. Ruszó. Diváků: 50.
6RNROY3LYtQđ
Sestava Otaslavic: Sika – Smékal, Maňák,
Koudela, Ruszó – Hon, Chvojka, Vogl,
(2:0)
6RNRO.OHQRYLFH
Piňos (90. Hladík) – Drmola, Šatný (77.
Frehar)
Trenér: Jiří Hon.
Více v rozhledně na straně 39
Hodnocení hrajícího trenéra
6RNRO9UFKRVODYLFH
Otaslavic Jiřího Hona
1946
6RNRO7RYDćRY

I.B třída skupina A

d/GVNGqPCXNP÷8TEJQUNCXKEGUGVQRÊXMTK\K

Branky: 34. Zehnálek. Rozhodčí: Machala –
Sedláček, Štěpán. Žluté karty: 81. Hlačík, 82.
Studený – 44. Calábek, 66. Skopal, 74. Krejčíř.
Diváků: 80.
Sestava Kralic: Peka – Němčík, Hlačík, Hloch,
Blahoušek – Šup, Jurtík (89. Rus), Baran, Studený,
Troneček (46. Novotný) – Cibulka. Trenér: Petr
Navrátil.

0:1
(0:1)

opravdu náročný,“ doplnil ke druhému poločasu
i aktuálnímu rozpoložení kouč.
Šanci na nápravu budou mít Kralice už tuto
sobotu, kdy se představí na půdě Jeseníku.
Výkop je naplánován na 14.30 hodin.
(jaf)

PROSTĚJOVSKO Další výhra, další posílení první pozice v tabulce. Konice o víkendu udělala opět dobrý výsledek. Jak ale ukazuje hodnocení trenéra Petra
Ullmanna i průběh zápasu, čísla nejsou vše. A v tomhle případě to platí dvakrát.
Kouč Konice byl totiž po utkání značně rozladěný. A na dálku slíbil, že dá hráčům
během týdne do těla.

0:1

v netradičním čase od 10.30 utká
venku s Mohelnicí.
(sob)

PROSTĚJOVSKO V jedenáctém kole nejnižší krajské soutěže se diváci dočkali
derby se vším všudy. V něm se jednoznačně lépe dařilo domácímu Pivínu, který
Klenovice vyprovodil pěti brankami (čtěte na straně 39). Už v sobotu se zadařilo i Otaslavicím, které po sérii domácích bodových úspěchů přivezly všechny body i z Tovačova. To Vrchoslavice se
dál trápí a porážky se nedaří zastavit. Tentokrát nestačily na lídra soutěže z Kovalovic.

ní sok, dělal nám problémy. A v některých pasážích zápasu byl lepší než my,“
připustil trenér Lipové Pavel Růžička.
Tým ale přeci jen mohl uklidnit gól těsně
před přestávkou. „Po krásné trefě jsme
se zvedli. Chtěli jsme především po přestávce vstřelit druhý, uklidňující gól. Neproměnili jsme však penaltu ani tutovky.
I soupeř měl ale šance, včetně tyče,“ konstatoval Pavel Růžička. Navíc Rapotín
v 90. minutě vyrovnal. „Nakonec muselo
jít utkání do penalt, které jsme samozřejmě zvládli. Pro nás je ale takový výsledek
utkání jednoznačně ztrátou,“ posteskl si
trenér Lipové.
Navázat na zisk dvou bodů bude chtít
Lipová v sobotu 16. října. Tehdy se

I.A třída skupina A

PROSTĚJOV Velkou mizérii prožila
v předešlém zápase Lipová, v Jeseníku totiž pětkrát inkasovala. Tentokrát ale vypadalo její utkání jinak,
tým Pavla Růžičky vyhrál. A je možné, že načal novou šňůru vítězství.
Proti Rapotínu se však vítězství nerodilo lehce. Rozhodnout musel až
penaltový rozstřel.
Nehledě na předešlý výsledek Lipové,
o favoritovi nebylo pochyb. Zatímco tým
z Prostějovska se trvale nachází v první
pětce týmů, Rapotín je až předposlední.
Konečné skóre je tak svým způsobem
nemilým překvapením. „Přijel soupeř ze
spodku tabulky. První poločas tomu ale
neodpovídal. Rapotín přijel jako kvalit-

-TCNKEGPGUVCéKN[PCäGNCVQXKEG

PROSTĚJOV Jedenáctý díl napsala nejvyšší krajská soutěž a spokojenost nepanovala ani v jednom z táborů regionálních mužstev. Kralice doplatily na koncovku a z vyrovnaného domácího utkání neberou ani bod. Lipová sice
na penalty zvítězila, ale doma proti Rapotínu očekávala plný bodový zisk a dva body jsou slabou náplastí.

)DKJQµE@UKîO <G@E@IN@?QîH<=J?T

fotbal

MSDD – E st.:
12. kolo, neděle 17. října, 10.30 hodin: Třinec „B“ – 1.SK Prostějov (Lukašík)
MSDD – E ml.:
12. kolo, neděle 17. října, 12.45 hodin: Třinec „B“ – 1.SK Prostějov (Lukašík)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
11. kolo, sobota 16. října, 15.30 hodin: 1.SK Prostějov – FC Vysočina Jihlava (rozhodčí: delegace nezveřejněna)
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
12. kolo, sobota 16. října, 14.30 hodin: FK Mohelnice – SK Lipová (10.30,
Matulík – Šteier, Votava), FK Jeseník –
FC Kralice na Hané (Konečný – Petrásek, Horák)

MSDL st.:
12. kolo, sobota 16. října, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek
(Ehrenberger – Hovorka, hřiště Kostelec
na Hané)
MSDL ml.:
12. kolo, sobota 16. října, 12.45 hodin: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek
(Hovorka – Ehrenberger, hřiště Kostelec
na Hané)

III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
4. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:
Luká – Protivanov „B“ (sobota 16. 10.,
14.30, delegace nezveřejněna), Hvozd –
Zdětín (delegace nezveřejněna), Přemyslovice – Čechy pod Kosířem (delegace
nezveřejněna), Kladky – Vilémov (delegace nezveřejněna), Brodek u Konice
„B“ volný los.

III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
4. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:
Pavlovice – Bedihošť (delegace nezveřejněna), Výšovice – Biskupice (delegace
nezveřejněna), Otaslavice „B“ – Želeč
(delegace nezveřejněna), Kostelec na
Hané „B“ volný los

PØEBOR OFS-II. TØÍDA:
12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin: Určice „B“ – Kralice na Hané „B“
(sobota 16. 10., 14.30, delegace nezveřejněna), Olšany u Prostějova – Držovice
(sobota 16. 10., 14.30, delegace nezveřejněna), Vrahovice – Plumlov „B“ (sobota
16. 10., 14.30, delegace nezveřejněna),
Němčice nad Hanou – Brodek u Konice
(delegace nezveřejněna), Dobromilice
– Brodek u Prostějova (delegace nezveřejněna), Ptení – Nezamyslice delegace
nezveřejněna), Tištín – Vícov

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(16.83,1$c%p
1. kolo, neděle 17. října, 10.00 hodin:
Vlkoš – Protivanov (Koláček), Mostkovice – Holešov (delegace nezveřejněna)

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
l(1
8. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:
1.SK Prostějov – Hodonín (M. Pospíšil)

LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin: SK Jesenec-Dzbel – FK Velká
Bystřice (Horák – Motal, Vachutka), TJ
Sokol Mostkovice – TJ Sokol Kožušany
(Štěpán – Horák, Hrbáček), TJ Sokol
Velký Týnec – TJ Smržice (Petr – Novák, Salva), SK Haňovice – Haná Prostějov (Straka – Molík, Valouch).

I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin: TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol
Klenovice (sobota 16. 10., 14.30, Stloukal), TJ Sokol Pivín – SK Radslavice
(Šmíd – J. Antoníček, Lasovský), FC
Želatovice „B“ – TJ Sokol Vrchoslavice
1946 (Milek – Látal, Borůvka)

I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
12. kolo, sobota 16. října, 14.30 hodin: SK Protivanov – TJ Sokol Určice
(neděle 17. 10., 14.30, Kundrát – Majer, Němec), TJ Sokol Plumlov – TJ
Spartak Lipník nad Bečvou (Chládek
– Kreif, Bašný), TJ Sokol Bělotín – TJ
Sokol Čechovice (Šerý – Brázdil, Lasovský), FK Slavonín – FC Kostelec na
Hané (Motal – Kopecký, Petr)

I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin: TJ Sokol Konice – Olomouc-Chomoutov (Doležal – Machala, I. Antoníček)

´
menicko

Přebor OFS mladších žáků:
4. kolo, neděle 17. října, 10.00 hodin:
Lipová-Brodek u Konice – Vícov (sobota 16. 10., 9.00), Hvozd – Bedihošť (sobota 16. 10., 12.15), Otaslavice – Určice
(10.30), Kralice na Hané – Haná Prostějov, Horní Štěpánov-Konice – Protivanov, Pivín – Držovice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši
návštěvu!
(sob)

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
4. kolo, neděle 17. října, 11.15 hodin: Vícov-Plumlov – Protivanov (sobota 16. 10., 9.00), Určice – Otaslavice
(sobota 16. 10., 12.30), Bedihošť – Vrahovice (10.00), Brodek u Prostějova
– Brodek u Konice-Lipová (10.00),
Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Mostkovice, Smržice-Kostelec na Hané volný los

.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFK
SÔÉSUDYHN
20. kolo, neděle 17. října, 12.00 hodin: 1.SK Prostějov – Uničov „B“, 1.SK
Prostějov – Uničov „A“, Prostějov – Nové
Sady (vše hřiště Nové Sady)
21. kolo, neděle 17. října, 13.30 hodin: Olšany u Prostějova – Přerov, Olšany u Prostějova – Šumperk, Olšany
u Prostějova – Kozlovice (vše hřiště Olšany u Prostějova)

.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
12. kolo, sobota 16. října, 10.45 hodin: Sigma „B“ – Jesenec-Přemyslovice
(středa 13. 10., 17.30, hřiště Řepčín),
Prostějov „B“ – Hranice „C“, HFK Olomouc – Smržice-Kostelec na Hané

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
12. kolo, neděle 17. října, 12.30 hodin: Čechovice-Mostkovice – Kozlovice-Radslavice (sobota 16. 10., 11.45),
Dub nad Moravou-Tovačov – Olšany
u Prostějova (11.15), Chválkovice – Nezamyslice-Němčice

.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
12. kolo, neděle 17. října, 10.30
hodin: Čechovice-Mostkovice –
Kozlovice-Radslavice (sobota 16. 10.,
10.00), Dub nad Moravou-Tovačov –
Olšany u Prostějova (9.30), Chválkovice
– Nezamyslice-Němčice

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
skupina „B“:
4. kolo, sobota 16. října, 12.00 hodin:
Radslavice-Pavlovice – Plumlov (neděle
17. 10., 10.30), Nezamyslice – Lověšice
(neděle 17. 10., 11.30), Bělotín – Čechovice „B“, Želatovice – Pivín-Určice

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
skupina „A“:
2. kolo, sobota 16. října, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Velké Losiny

5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙ
pøebor dorostu:
12. kolo, sobota 16. října, 10.00 hodin: Čechovice – Kozlovice (neděle 17.
10., 13.00), Mostkovice-Kostelec – Konice, Brodek u Prostějova-Otaslavice –
Zábřeh (Kryl)

63h08-,+
12. kolo, sobota 16. října, 10.00 hodin: Třebíč – 1.SK Prostějov (Dědek)

63h08-,+
12. kolo, sobota 16. října, 10.00 hodin: Třebíč – 1.SK Prostějov (Rygl)

06l/8
12. kolo, neděle 17. října, 12.30 hodin: 1.SK Prostějov – Poruba (Hubený)

06l/8
12. kolo, neděle 17. října, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Poruba (Hubený)

´
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

PETR NOVÁK
Po celou sezónu prokazuje svoji skvělou výkonnost zkušený hráč Ptení Petr Novák.
Hlavní ofenzivní tahoun dává branky v posledních kolech téměř na počkání,
povětšinou však ani jeho přínos na body nestačil. Předminulé kolo hattrick, uplynulý
víkend znovu, navíc okořeněn výhrou, takže šampion kola je ve správných rukou.

SM LÍK

EXKLUZIVNÍ
reportáž

SOKOL VRAHOVICE
Takhle to nepůjde, zní i z tábora Vrahovic, které se sice zvedly, ale nyní zase
upadly do potíží. Po porážce od Nezamyslic teď přišel tvrdý direkt od rezervy
Kralic, ty jen během první půle daly pět branek a utkání bylo rozhodnuto.
Takhle by mužstvo, které by chtělo hrát o nejvyšší příčky, vypadat nemělo.

PROGNÓZA NA 10. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
VS.

'UzRYLFH

Tip
Na horkou půdu Olšan, kde se domácím daří, nyní zavítají Držovice, Veèerníku:
které se pohybují ve vrchních patrech tabulky. Dá se čekat vyrovnaný
2:3 PK
zápas, který skončí až penaltovým rozstřelem.

Urèice „B“
Tip
VS. FC Kralice na Hané „B“
Souboj dvou rezerv bude na programu v Určicích, kam přijedou Veèerníku:
Kralice. Zápas by mohl nabídnout opravdu pohledný fotbal a hodně
4:3
branek. S výsledkem se však přikláníme k domácím.
Vrahovice
VS. Plumlov „B“
Tip
Největší favorit z Vrahovic se postupně zvedá, ale hráčům evidentně Veèerníku:
schází fyzička. Rezerva Plumlova se po nevydařeném startu výsled3:1
kově také chytla. Ve Vrahovicích však podle nás narazí.
FC Dobromilice VS. Brodek u Prostìjova
Tip
V poháru si Dobromilice s Brodkem poradily na jeho půdě. Nyní jim Veèerníku:
to budou chtít hosté vrátit. Zde to bude určitě bitva se vším všudy dvou
2:4
nedalekých soupeřů, lepší formu však potvrdí prostějovský Brodek.
FC Ptení

VS.

%52'(.835267ę-29$9%2-,2þ(/21(=$9É+$/
Vyrovnané utkání zlomil konec první půle
BRODEK U PROSTĚJOVA Jedenácté kolo Přeboru OFS Prostějov-II. třídy přineslo zápas podzimu v nejvyšší okresní soutěži. Na hřiště v Brodku
u Prostějova dorazil Vícov, který po suverénním vstupu do sezóny po
dvou porážkách přepustil první příčku právě domácímu výběru o jediný bod. V chladném podzimním odpoledni se tak hrálo takzvaně o šest
bodů a nejspíše také o titul podzimního půlmistra. Vyrovnaný duel nabídl řadu soubojů i fotbalových akcí. V produktivitě byl lepší domácí celek
a mohl po zápase oslavovat velmi důležité vítězství.

KOLA

Olšany

fotbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

pro Večerník

Jan
FREHAR
Čekal se spíše opatrný úvod střetnutí, ale
ten se nekonal. Už ve druhé minutě mohli
jít domácí do vedení. Nadýchaný centr Jaromíra Matouška si našel Švéda na malém
vápně a břevno znělo hostujícímu brankáři ještě pár chvil v uších. O chvíli později si šanci vytvořili i hosté, ale nejprve
zachránil situaci Ondřej Frys a následná
hlavička Tesaříka branku nenašla.
Po prvních šancích se hra uklidnila a celá
první půle se nesla ve znamení těžkého
boje o střed hřiště a územní převahu. Hru
chvíli kontrolovali domácí, poté zase hosté. Nescházely však ani šance. Po dvaceti
minutách si míč slepil Švéda a jeho dělovka jen těsně minula branku. Na druhé
straně měl dvě obrovské příležitosti Pavel
Pliska, ale po kolmici od Vávry mířil ve
vápně mimo přední tyč a při následném
brejku, kdy obešel i brankáře Vystavěla,
nedokázal i díky včasnému zásahu obrany
míč dopravit do odkryté branky.
Už to pomalu vypadalo, že poločas skončí
bez branek, ale pět minut před pauzou přišel faul za vápnem a domácí Matoušek poslal centrovaný míč do malého vápna. Ten

ještě tečoval jeden z bránicích hráčů a míč
nakonec doputoval i trochu šťastně pro
domácí až za záda brankáře Dankoviče –
1:0. První branka domácím vlila krev do žil
a nadále hýřili aktivitou. O tři minuty později obrana Vícova na poslední chvíli hasila
centrovaný míč odkopem, ke kterému se
dostal Zbořil, z voleje poslal míč přesně za
zadní tyč. Ukázková branka – 2:0. Poslední
akci první půle měl hostující Pliska, ale ani
ve třetí šanci neuspěl.
Druhý poločas začali domácí tam, kde skončili první, a byli na hřišti aktivnějším mužstvem. Vyložené šance sice nepřicházely, ale
Brodek držel soupeře daleko od své branky,
což mu stačilo. Postupně však začal aktivitu
přebírat Vícov, který se musel tlačit dopředu.
Po hodině hry to ale mohlo být o tři branky.
Švéda využil laxní rozehrávky a řítil se sám
na brankáře, kterého však razantní střelou
nepřekonal. Pak si kromě územní převahy
vytvořil šance i Vícov. Ale domácí družinu dvakrát podržel brankář Vystavěl, kdy

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar
jednou předvedl výborný zákrok a po druhé přidal, ale dlouho ji neslavil, protože mu byl
u něj stálo také štěstí, když jej střela z malého odmáván ofsajd. Vícov se i v deseti snažil
vápna spíše trefila. Minuty pak plynuly dále změnit výsledek, ale domácí ho pustili maxia Vícov se stále nebyl schopen prodrat do málně po vápno a byli to spíše oni, kdo mohl
opravdové gólovky ve druhé půli. Čtvrtho- své vítězství ještě posvětit další brankou.
dinu před koncem navíc přišlo vyloučení, Celkově se však jednalo o kvalitní duel
kdy Látal na polovině hřiště zbytečně faulo- dvou zatím nejlepších celků sezóny, který
val Zbořila a sudímu nezbývalo než vytáh- rozhodla poslední pětiminutovka první
nout hostujícímu hráči druhou žlutou kartu. půle, díky které se domácí Brodek nadále
Chvíli po vyloučení Švéda třetí branku udržel na první příčce.
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Pozápasové hodnocení trenérù
Vít HOCHMAN – Sokol Brodek u Prostìjova:
„Věděli jsme, že nás čeká opravdu kvalitní a těžký soupeř, snažili jsme se na něj co nejlépe
připravit. Myslím si, že prvních dvacet minut jsme byli lepším mužstvem, pak se hra vyrovnala a zbytek prvního poločasu měli o něco více ze hry hosté. Nám se však podařilo vstřelit
branky a podržel nás i brankář. I přes velmi vyrovnanou hru a územní převahu zapříčiněnou i stavem ve druhé půli si myslím, že jsme celkově měli více tutových šancí a na rozdíl od
soupeře jsme dokázali i nějaké proměnit. Kluky musím dneska opravdu pochválit, protože
celý zápas odmakali na sto procent a nic nevypustili. Pochválit musím i rozhodčí, kteří zápas zvládli ukočírovat. Jsme samozřejmě spokojení, že jsme těžký duel zvládli.“

Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
„Prvních dvacet minut jsme trochu prováhali a soupeř měl
mírně navrch. Pak jsme však otěže zápasu převzali my, ale nedokázali jsme proměnit šance, které jsme si v prvním poločase
vytvořili. Naopak jsme na konci poločasu dvakrát inkasovali.
Druhou půli jsme také byli lepším mužstvem, ale nedokázali
jsme si vytvářet dostatek šancí, zatímco soupeř hrozil z brejků.
Zápas bohužel rozhodla produktivita a v ní byl dnes lepší soupeř, díky čemuž se teď může radovat z vítězství.“

11. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE

Haná Nezamyslice

Tip
Ptení už potřebuje začít pravidelně bodovat a odpoutat se od se- Veèerníku:
stupových příček. Na domácí půdě je však nečeká nic snadného
0:3
a Nezamyslice svou kvalitu dokážou prodat.

Nìmèice nad Hanou VS. Brodek u Konice
Tip
Daleký výlet čeká Brodek u Konice, který se utká na druhé straně Veèerníku:
regionu s Němčicemi. Do zápasu půjde s nálepkou favorita domácí
4:1
mužstvo, i když se mu nyní příliš nedaří. Teď se však nakopne.
Tištín
Vícov
Tip
VS.
Na trápící se Tištín nečeká nic jednoduchého, když v azylu Veèerníku:
v Nezamyslicích přivítá jednoho z hlavních aspirantů na titul
0:3
z Vícova. Domácí budou kousat, ale na body to nepostačí.

VÝROK ZAJÍMAVOST
KOLA

KOLA

FRANTIŠEK VLACH

DOMÁCÍ
DOMINANCE

„Po dvaceti minutách zápasu jsem
se na to nemohl dívat a musel jsem
na hřiště. Po dvou minutách se mi
podařilo vstřelit i branku. Je možné,
že byla i rozlučková,“

Jeden známý sází pravidelně na nejvyšší hokejové ligy samé jedničky. O tomto víkendu
by měl solidní výhru i v okresním přeboru,
protože všechna domácí mužstva zabrala
za plný počet bodů a potvrdila pravidlo, že
přiznal v pozápasovém hodnocení kouč je doma nutné bodovat. Hostující mužstva
Ptení František Vlach, který přispěl naopak na tento víkend nebudou vzpomínat
brankou k výhře v záchranářském duelu. vdobrém,protožeodjelabezjedinéhobodu.

Brodek u Konice
FC Dobromilice

4:1
(1:0)

Branky: 15. Kolář, 51. H. Burget, 60. Z. Koudelka, 76. M. Grepl. Rozhodčí: Horák – Holinka. Žluté karty: 71. Kschwend – 75. Ryška, 82. Václavík, 82. Špaček.
Diváků: 40.
Sestava Brodku u Konice: K. Grepl –
Možný, H. Burget, Ščudla, Blatner – Zemánek, Kschwend, P. Koudelka, Z. Koudelka
– Kolář, M. Grepl. Střídali: L. Koudelka,
Vičar. Trenér: Radovan Vičar.
Sestava Dobromilic: Klusal – Kubíček,
Ryška, P. Fialka, Svozílek – K. Rochla, Žondra, Václavík, Selucký – Neděla, Richter.
Střídali: Špaček, M. Rochla, Slavíček.
Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: „Po dlouhé době jsme se
sešli v lepší sestavě a bylo to znát. Už v prvním poločase, který jsme vyhráli o gól, jsme
měli i řadu dalších šancí, a dokonce jsme dali
i druhý regulérní gól, který nám však rozhodčí
z nepochopitelných důvodů neuznal. Druhý
poločas jsme pokračovali v aktivitě a byli jsme
za to odměněni dalšími třemi brankami. Poté
jsme polevili a hosté snížili a měli i další šance.
Drama se však naštěstí nekonalo a zápas jsme
dovedli do vítězného konce.“
Michal Rochla: „V první minutě jsme
neproměnili jednoznačnou tutovku. Po ní
jsme iniciativu přenechali soupeři a v prvním poločase byl lepším mužstvem. Druhý
poločas se hrál nahoru – dolů a šancí bylo
na obou stranách opravdu hodně. Kdyby
ten zápas skončil po šesti brankách na obou
stranách, nikdo by nemohl nic říct, my jsme
ale svoje šance proměnit nedokázali, zatímco domácím se to dařilo. A i z celkového
pohledu musím přiznat, že si to vítězství
soupeř zasloužil.“

Držovice
Němčice nad Hanou

3:1
(2:0)

Branky: 14. Borja, 32. Procházka, 65. M. Kolkop – 86. Řezáč. Rozhodčí: Procházka. Žluté
karty: bez karty.
Diváků: 77.
Sestava Držovic: Menšík – M. Kolkop, M. Valenta, Šťastný, Srbený – Kučera, Borja, Procházka, S. Valenta – Bross, Hodulák. Střídali: Štěpánek, Krčmář,Koutný, Budaj, Štverák. Trenér:
Jindřich Skácel.
Sestava Němčic: Chmelař – Korčák, Řezáč,
M. Tomek, Buček – Jordán, Jiříček, O. Tomek,
M. Hrabal – Kočí, Vrána. Střídali: Hrbáček,
Voráč.
Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Nejslušnější soupeř, kterého jsme zatím potkali. Bylo od začátku vidět, že se nám poslední dobou daří, zatímco
soupeř na tom není teď nejlépe. Musím ocenit, že se snažil hrát a hrál obětavě, ale kvalita

směrem dopředu tam trošku scházela. My
jsme dokázali ovládat hru a dařilo se nám si
vytvářet i šance. Mohlo to skončit i vyšším
rozdílem, ale tři body máme a jsme s nimi
spokojení. Celkově šlo o kvalitní zápas,
a i kromě soupeře musím pochválit i sudího,
který utkání zvládl skvěle.“
Pavel Voráč: „Pro nás dobrý výsledek. Na to,
že nás bylo ještě půl hodiny před zápasem šest.
Naštěstí jsme se postupně sešli a šli jsme tak
do zápasu pouze s cílem vzdorovat co nejdéle
svému soupeři. Kvalita však byla jednoznačně
na straně domácích a ukázali, proč jsou na třetí
příčce tabulky. Doufám, že do příště se nám někdo z marodů dá dohromady a zase navážeme
na body, které jsme na začátku dokázali sbírat.“

Haná Nezamyslice
Určice „B“

2:1
(1:1)

Branky: 3. Oulehla, 78. Přikryl – 21. Vodák.
Rozhodčí: Minx – Antoníček. Žluté karty:
25. Oulehla, 28. Musil, 41. M. Frgál – 59.
Grulich.
Diváků: 45.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Spiller, Lakomý, Hájek, Dočkal – M. Frgál, Musil, J.
Frgál – Oulehla, J. Přikryl, Stejkora. Střídali:
Navrátil, Rus, Dostalík, Kopřiva, Moler, Pavelka.
Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Určic: Kováč – Grulich, Plišťák,
Hanzelka, Kadlec – Rotschendl, Javořík,
Šlézar, Zapletal – Vodák, Kouřil. Střídali:
Berčák, Hudský.
Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů
Marek Pavelka: „Měli jsme výborný vstup
do zápasu, kdy jsme soupeře přehrávali a dali
jsme dvě branky, druhá však vinou ofsajdu
uznána nebyla. Potom jsme ale nějak přestali hrát a utkání se srovnalo. Soupeř navíc
dokázal i srovnat. Druhý poločas se hrál od
vápna po vápno bez vyložených šancí a čekalo se na penalty. Nám se však podařilo
nakonec utkání rozhodnout dobrou akcí
a jsme dneska šťastnější. Remízový zápas, ze
kterého tak bereme tři body.“
Karel Vlach: „Za mě remízový zápas. Domácí se dostali do vedení, kdy jsme udělali
hrubou chybu. Podařilo se nám však ještě
v první polovině srovnat. Ale musím říct, že
soupeř byl v prvním poločase mírně lepším
celkem. Druhou polovinu jsme nastoupili
dobře a chopili jsme se žezla. Srovnali jsme
hru a soupeře přehrávali. Ale domácí po
takovém brejku dokázali vstřelit branku
a utkání rozhodli. Za mě to byl remízový
duel, kde domácí byli šťastnější, bohužel.“

FC Ptení
Tištín

5:2
(2:0)

Branky: 26. Vlach, 34., 68. a 89. P. Novák,
80. Nevrla – 48. a 63. Jansa. Rozhodčí:
Šenkýř – Sedlák, Brychta. Žluté karty: 68.
Kohout (P).
Diváků: 70.

Sestava Ptení: Hon – Pospíšil, Kohout, S.
Doležel, Látal – Kučera, M. Doležel, Nevrla,
Holinka – Jergl, P. Novák. Střídali: Z. Novák, Vlach, Vyroubal, Přikryl.
Trenér:
František Vlach.
Sestava Tištína: Rehák – Hýsek, Hanák,
Bosák, Pátik – Jansa, Hodaň, Rudolf Návrat, Robin Návrat – Varga, Stančík. Střídali: Strýček, Čoupek, Špička, Emperger
Kiriljuk.
Trenér: Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů
František Vlach: „Prvních patnáct až dvacet minut byl soupeř jednoznačně lepším
mužstvem na hřišti a pro nás bylo velké štěstí, že neproměnil své šance. Nemohl jsem se
na to ze střídačky dívat, tak jsem šel na hřiště
a po dvou minutách jsem otevřel skóre. Přidali jsme ještě i druhou branku a do druhé
půle jsme šli s tím, abychom náskok drželi.
Jenže soupeř za chvíli srovnal. Naštěstí pro
nás máme Petra Nováka, který zápas dokázal znovu dostat na naši stranu, a už jsme
vedení nepustili.“
Rudolf Návrat: „Těžko se to hodnotí.
Když nebudeme dávat branky ze šancí,
jaké jsme si vytvořili, tak prostě bodovat nebudeme. V prvním poločase jsme měli dát
minimálně tři branky a místo toho soupeř
dvakrát vystřelí a prohráváme o dvě branky.
Do druhé půle jsme šli s tím, že nemáme
co ztratit a otevřeme hru. Podařilo se nám
srovnat a měli jsme i další šance, ale soupeř
hrál jednoduchý fotbal a po nakopávaných
míčích nás dokázal trestat. Z devíti našich
šancí jsme dali dvě branky, soupeř z pěti
šancí pět, takže jsme zase bez bodu.“

FC Kralice na Hané „B“
Vrahovice

6:0
(5:0)

Branky: 10. a 21. Němčík, 36. Zapletal, 38.
a 40. R. Petržela, 53. Havlíček. Rozhodčí:
Bažant – Slota, Pavlíček. Žluté karty: 76.
Daniel, 85. O. Petržela – 53. Vitásek, 65.
Dvořák, 83. Bukovec, 87. Prucek, 88. Jano.
Diváků: 89.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, Uličný,
L. Petržela, Přidálek – O. Petržela, Kawij,
Havlíček, L. Zapletal – Němčík, R. Petržela. Střídali: Pejřimovský, Daniel, Zatloukal,
Novotný.
Trenér: Jiří Němčík.
Sestava Vrahovic: Kratochvíl – Vitásek,
Jano, Prucek, Michalec – Petík, Hanák, Kurfürst, Vybíral – Dvořák, Bukovec. Střídali:
Šustr, Němec.
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Pohledem trenérů
Jiří Němčík: „Abych se přiznal, tak jsme
čekali náročné derby proti nedalekému
soupeři, ale Vrahovice mě celkem zklamaly. Od první minuty jsme měli zápas
pod svou kontrolou a vytvářeli jsme si
řadu šancí. Podařilo se nám vstřelit pět
branek a druhá půle už se hrála víceméně pouze z donucení, protože nebylo co

řešit. Kluky musím pochválit za velmi
dobrý výkon a doufám, že na něj budeme navazovat.“
Jaroslav Klimeš: „Dnes to bude hodně
krátké. Byli jsme slušným sparingpartnerem
pro domácí, kteří si v tréninkovém tempu
s námi dělali, co chtěli, a už po první půli se
nemusela druhá ani hrát. Nám to zkrátka neběhá a jsme všude pozdě, což je jasně vidět.
Přes zimu s tím musíme něco udělat, protože takhle se hrát opravdu nedá.“

Plumlov „B“
Olšany

8:3
(4:2)

Branky: 5. L. Kiška, 18., 20. a 57. F. Kotlán,
43. a 67. Klváček, 70. Kolařík, 86. Aujezdský – 26. Samek, 31. Elner, 50. Lobodáš.
Rozhodčí: Dömisch – Franc, Horák. Žluté karty: 66. Kolařík, 82. Gryglák – 58.
Hansl, 66. Augustin.
Diváků: 66.
Sestava Plumlova: Pavel Kiška, Gryglák,
Čarný, Surma – Klváček, Bárta, Aujezdský,
Kolařík – L. Kiška, F. Kotlán. Střídali: Stoklasa, V. Kotlán, Ševcůj. Trenér: Ladislav
Ševcůj.
Sestava Olšan: Bokůvka – Reiter, Miška,
J. Pospíšil A. Keluc – Elner, A. Pospíšil ml.,
Koleňák, Lobodáš – Samek – Hansl. Střídali: Rokyta, A. Pospíšil, Augustin, Poupera, Marek, Aila.
Trenér: Antonín
Pospíšil.
Pohledem trenérů
Ladislav Ševcůj: „Soupeř mě překvapil
velmi dobrou hrou dopředu, ale naštěstí
pro nás měl poměrně děravou obranu,
což pro nás znamenalo poměrně snadnou cestu ke skórování. Musím pochválit
i naše útočné hráče, kteří dokázali hledat
prostory a byli opravdu nebezpeční
v koncovce a produktivní. Podařilo se
nám tak znovu zvítězit a dnes myslím, že
zcela po zásluze.“
Antonín Pospíšil: „Zápas na opravdu
složitém terénu, ale to bylo pro oba celky
stejné. My jsme si něco v šatně řekli a po
dvaceti minutách prohráváme o tři branky. Pak se zvedneme a snížíme na rozdíl
jednoho gólu. Jenže ještě do přestávky
dostaneme další branku. Po půli se nám
podařilo snížit, ale pak jsme absolutně
odpadli a soupeř už jen trestal. Musíme
se zamyslet, zda ten fotbal chceme hrát,
protože naše tréninková morálka poslední dobou je hrozná, začíná se to projevovat i na posledních výsledcích.“
(jaf)

fotbal

F
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

Z DERBY FESTIVAL KLENOVIC „Kluci byli naspídovaní,

těšili se na záchod,“

Vyhrocené utkání ovládlo „Turecko“

PIVÍN Zajímavou podívanou
tradičně slibují derby z I.B třídy Olomouckého KFS mezi
pro Večerník
Pivínem a Klenovicemi na
Michal
Hané. Další v řadě se hrálo uplySOBECKÝ
nulou neděli odpoledne v rámci 10. kola Olomouckého KFS. A první souboj rivalů v této sezóně
skončil mnohem lépe pro domácí, kteří se dostali do trháku a už
nepolevil. Klenovice jen v závěru snížily penaltou. Hosté a později
i domácí se často přeli s rozhodčím Liznou. Ani jednomu týmu
se nelíbily četné karetní tresty, Klenovice navíc hlasitě podezíraly
sudího z toho, že nepíská nestranně.

vtipkoval o „poburčákovém

EXKLUZIVNÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Oba týmy se trvale drží v horní polovině tabulky. O něco výše byl Pivín, který
navíc v předešlých dvou zápasech jednou prohrál a jednou vyhrál. Naopak
Klenovice v obou případech prohrály.
Navíc tým trápí absence řady hráčů. Pivín oproti tomu mohl potrápit sobotní
Burčákový pochod. Jak se ale ukázalo,
přinejmenším týmu nijak neuškodil, dokonce mu snad i pomohl.

9ÙYRM]½SDVX
Začátek zápasu patřil Klenovicím, které
se vrhly na svého soupeře. S přibývajícím časem však Pivín převzal iniciativu.
Hodně jej nakopl Trajerův gól. Právě
jeho střelec byl často spolu s Konupkou
v dobrých šancích. Klenovice pak hrozily
zejména ze standardních situací. A taky
z dobře mířených centrů. Pivínu se je
však dařilo odvracet, případně zasáhl
Oršel. Celkově se pak hostujícímu týmu
nedařilo dostat do šancí a přecházet přes
soupeře, který naopak několikrát zahrozil
z přečíslení.
Druhý poločas začal aktivně Pivín, který
měl zkraje dvě tutové šance. Do hry se
však začaly více dostávat i Klenovice. Ty
hrozily znovu především z centrů, připsaly si ale i několik nebezpečných střel.
Těm však vesměs chyběla přesnost. Na
straně Pivína naopak řádil útok, který po
pěkných kombinacích postupně navýšil
až na 5:0. Kosmetickou úpravu skóre
přinesla až penalta Césara. Tou dobou už

derby“ David Trajer

BYLI JSME
U TOHO

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

na hřišti plály emoce. Klenovicím se styl to šel vyříkat s rozhodčím a žlutou kartu
pískání rozhodčího pranic nelíbil. A v zá- viděl naopak on. 51. minuta přinesla návěru se na hřišti více hádalo, než kopalo. znak šance na hostující straně, Rozehnal
ale dostal hodně těžký centr. I tak doká=½VDGQÉRNDPzLN\ zal zakončit, zamířil vedle. Hned nato
Pivín nastřelil ve velké šanci tyč. KlenoÚvod utkání se vydařil lépe Klenovicím. vice se ale přesto více dostávaly k míči.
Ty zatlačily, ale nic moc nebezpečného Dreksler tak z osy vypálil do brankáře,
z toho nakonec nebylo. Po čtvrthodině Rozehnal vyzval dobrou prací s míčem
hry už naopak začal přebírat otěže utkání k zakončení Zapletala, ten z dobré poPivín. Nejprve několikrát zahrozil, v 18. zice minul. A přišel trest. V 63. minutě
minutě si už ale Trajer potáhl míč po ose, totiž Pavel Valtr napřáhl z dobrých 25
vystřelil k pravé tyči a mohl slavit gól. Ve metrů a míč zapadl k pravé tyči. Záhy
20. minutě se naopak ocitl Trajer v nefot- poté musel při tlaku Pivína hlavičkovat
balové pozici, ležící na trávníku a držící se z brankové čáry Zbořil. Jeho spoluhráza hlavu. Po chvíli už se ale pokračovalo. či reagovali dvěma solidními centry
A Klenovice se ocitly ve velké šanci, Do- Drekslera. Ty nenašly adresáty. Poté se
stál poslal vysoký balón na Všianského, připomněl Konupka a v 73. minutě Jarozhodčí však pískl ofsajd. Domácí pak roslav Svozil. Z volného přímého kopu
Klenovicím oplatili velkým tlakem po mířil přesně k pravé tyči a navýšil už na
standardce Konupky. A zmatky po dal- 4:0. Brzy nato navíc ustál tlak soupeře
ším jeho nákopu před bránou ve 30. a založil akci, na jejímž konci byl Pavel
minutě pokračovaly. Hned nato se ale Valtr, který dal do protipohybu Polákopřipomněli i hosté. Rozehnal si vyskočil vi. Další minuty byly o marném dobýna centr, hlavou však míč netrefil. Krát- vání pivínské šestnáctky. Nakonec se ale
ce poté zahodil velkou šanci Trajer, brzy i „Klenky“ dočkaly, v 87. minutě si totiž
nato už ale byl přesný. Ve 34. minutě hosté vysloužili penaltu, kterou zakonKonupka zblízka nedal, míč se odrazil čením těsně nad zemí proměnil Martin
k Trajerovi, který mířil hlavou přesně – César. Závěr byl ale hodně emotivní, ve
2:0. Navýšit mohl znovu Konupka, když velkém padaly nadávky za nastřelené
Martin Bartoník vystihl rozehrávku sou- ruce, zákroky na i za hranicí pravidel.
peře. Poločas prakticky zakončila pěkná A za styl pískání. Vše vyústilo ve čtyři
nahrávka Hyžďála na Konupku, ten ale žluté karty v krátkém sledu.
skončil v ofsajdu.
Ve druhé půli se dala čekat zvýšená ak2VREQRVWXWN½QÉ
tivita Klenovic. Zprvu však měl navrch

Neúnavně chystal spoluhráčům míče
a taky si tvořil šance. Byl navíc jeden
z těch, kteří se přeci jen zase tolik nehádali
s rozhodčím. A takových hráčů bylo tentokrát na obou stranách poskrovnu.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Jednou je počet diváků. Ten byl tentokrát
poměrně nízký, dal se čekat i dvakrát takový počet. Zajímavostí pak nepochybně bylo, že až v 58. minutě Klenovice
přímo ohrozily pivínskou branku. A u ní,
respektive jejího strážce, zůstaňme. Erik
Oršel totiž dost nešťastně a zblízka v 56.
minutě nakopl míčem hostujícího Zapletala. To nemohl být příjemný zážitek…

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Divoká, jak se dalo čekat. Fanoušci vytvořili skvělou atmosféru. Bohužel někdy
až příliš kořeněnou vulgaritami. Na hřišti
to pak zejména ve druhém poločase
vřelo. Hlavně hosté hlasitě protestovali
proti výrokům rozhodčího. A i v pozápasových ohlasech byli vůči němu hodně
rozladění.

Pivín. Na úvod totiž nachystal Trajer dvě
střely k tyči, Polák ale skvěle zakročil. Po Nejvíce byl vidět Lukáš Konupka. Branskrumáži před bránou Pivína naopak ku sice nedal, ale pokaždé, když se objevil
byl faulovaný César. Po neodpískání si u míče, bylo z toho něco nebezpečného.

PIVÍN Tradičně velkým zápasem
bývá derby Klenovic a Pivína.
Utkání obvykle nabízí největší
návštěvu nejen kola, ale i sezóny.
A stejně tak solidní fotbal. V neděli tomu tak taky bylo, v průběhu utkání se však derby stalo jasnou záležitostí Pivína, který byl
častěji na míči a více se dostával
do zakončení. Emotivní
utkání, v němž nechybělo pár sporných výroků rozhodčího, pro
Večerník tentokrát
zhodnotil
střelec
David Trajer. I tenFoto: Michal Sobecký
tokrát se dostával
pravidelně k zakončení. A dvě z nich skončila gólem. na výkon rozhodčího. Co na něj
vy?
Michal SOBECKÝ říkáte
„No, musím říct, že pak už jsem z něj
ƔƔ Jak celkově hodnotíte zápas? měl taky nervy. Ale jo, zvládl to nějak
Opět byl docela vyhecovaný… odřídit. Nemyslím si, že tam bylo něco
„Nemyslím si, že to bylo zase tak hrozného. Klenovice si často stěžovaly,
vyhecované. Přišlo mi, že možná ze že měl nebo naopak neměl dávat žluté.
strany Klenovic. Ale je to bomba, Ale že by měl třeba ovlivnit výsledek,
s výsledkem je maximální spoko- to si nemyslím. Výsledek je 5:1, kdyby
jenost. Začíná to už být veselé… to bylo o gól, tak neřeknu půl slova. Na
Ze začátku se nám to moc nedaři- tohle si nemůžou stěžovat.“
lo, pak jsme ale dali gól. A už se to ƔƔ Včera jste měli v Pivíně burčákový pochod. Jak zapůsobil na
sypalo…“
ƔƔ Co podle vás zápas rozhodlo? hru?
„Rozhodně kombinační hra. Oni „Vidíte, je to 5:1. (smích) Dobře rozbyli běhavější, když máme věkový hodně, kluci byli naspídovaní, těšili
průměr třicet let. (smích) Ale asi se na záchod po zápase. Tak jsme víc
fakt ta kombinace, zkušenosti. Lep- lítali.“
ƔƔ Bral byste teda víc pochodů…
ší jsme byli.“
ƔƔ Klenovice si hodně stěžovaly „Ano. Ale burčákových.“ (směje se)

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
3$YHO9$/75KUDMÉFÉWUHQÅU3LYÉQD

9ODGLPÉU+25.WUHQÅU.OHQRYLF

„Utkání hodnotím pozitivně, protože se vyhrálo. Musím ale říct, že prvních deset minut
nebylo optimálních. Klenovice byly trochu lepší, nevím, čeho jsme se báli. Po těch patnácti
minutách jsme se ale dostali do hry a byli zodpovědnější zezadu. A hráli jsme ze začátku na
brejkovésituace.Párnámjichvyšlo,dostalijsmesedovedení.Soupeřtohosměremdopředu
moc nepředvedl, takže nám úlohu dost ulehčil. Do druhé půle jsme šli s tím, že jde o zrádný
výsledek. Chtěli jsme pokračovat ve zodpovědné hře dozadu. To se povedlo, k tomu jsme
přidali nějaké góly navíc a okolo osmdesáté minuty bylo rozhodnuto. Škoda té penalty,
brankář si mohl připsat další nulu. Jsme ale rádi, že jsme vyhráli. Klukům chci poděkovat za
odvedený výkon. Myslím si, že to byl jeden z těch lepších, co jsme na podzim podali.“

„Pivín byl lepší. O tom nebudeme diskutovat, dali pěkné góly,
výhru si zasloužili. My se nedostali do kombinace a nevytvořili si
téměř žádné šance. Na druhou stranu mě mrzí jedna věc: My jsme
Pivínu vyhověli v tom, že se hrálo tady, že zde mají oslavy. Ve výsledku mi přístup rozhodčích nepřišel férový. A nadávat nám do kok..ů,
nám taky nepřišlo správné. Mohli jsme hrát zápas u nás… Netrénujeme, na tréninku se to nedá, v neděli byli čtyři hráči, co nebyli
půl roku. Takže zavinili jsme si to sami. Ale výkon trojky rozhodčích
nebyl ideální, Pivín nepotřeboval v momentální formě pomoc...“

TJ Sokol Klenovice
5:1
11. kolo I. B třídy Olomouckého KFS, skupina A

TJ Sokol Pivín

M. Bartoník

Spálovský

S. Vrba
Owusu

Pavel
VALTR

Vladimír
HORÁK

M. Svozil

César
Konupka

T. Vrba

Dostál
Dreksler

Polák

Oršel
Hyžďál

Liška

J. Svozil
Všianský

Rozehnal

Trajer

Pospíšil

Valtr
Zapletal

Branky: 18. a 34. Trajer, 63. a 77. Valtr, 74. J. Svozil

PIVÍN

5:1
( 2 : 0)

KLENOVICE

Střely na branku: 12
Střely mimo branku: 3

Rohové kopy: 7

Branka: 87. César z penalty
Střely na branku: 1

Rozhodčí: Lizna – Kopecký, Valouch.

Grepl

Střely mimo branku: 3

Diváků: 256 Rohové kopy: 3

Žluté karty: 71. M. Bartoník, 85. Trajer, 87. T. Vrba

Žluté karty: 6. Všianský, 49. César, 68. Spálovský, 83. Dreksler, 90. Rozehnal

Střídání: 73. J. Bartoník za Pospíšila, 77. Vláčilík za Konupku, 83. Verbický za Valtra

Střídání: 55. Zbořil za Owusu, 70. Cetkovský za Všianského, 88. Drábek za Drekslera
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rozhovor večerníku

Do Prostějova dorazila olympijská vítězka Kateřina Siniaková
PROSTĚJOV Olympijská
vítězka v tenisové čtyřhře
žen dorazila v polovině září
do Prostějova. Kateřina
Siniaková (na snímku) se
nejdříve objevila na zdejší
radnici, kde nejenže ukázala svou nejcennější trofej,
ale současně se i podepsala
do městské kroniky. Po této
společenské části zamířila za mladými talenty do
prostějovského tenisového klubu, kde byla hlavní
hvězdou tradiční náborové
akce „Hledáme nové vítěze
Fed Cupu a Davis Cupu“.
Návštěvu vynikající tenistky si nenechal ujít ani Večerník, který při
této příležitosti hvězdu českého
sportu vyzpovídal.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yyOd zisku vašeho olympijského
zlata uplynuly už dva měsíce, jaké
máte vzpomínky?
„Samozřejmě jedině dobré. Jsem velice ráda, že to nakonec dopadlo tak,
jak jsme si všichni přáli, a byl to pro
mě zážitek, na který nikdy v životě
nezapomenu, i když si myslím, že mi
stále ještě zcela nedošlo, co se nám
podařilo.“
yy Jak náročné to bylo, obzvláště
když jste byly hlavními favoritkami turnaje?
„Byla to neskutečně dlouhá a složitá
cesta, kde jsme měly řadu těžkých
zápasů, mohlo se to klidně otočit
i proti nám. Táhla nás však vidina
olympijské medaile, ideálně zlaté.
Postupnými krůčky jsme tomu byly
blíž a blíž. Nakonec se nám to opravdu povedlo a po posledním zápase
musím říct, že nám spadl i kámen
ze srdce, protože jsme věděly, že tu
zlatou medaili od sebe nečekáme jen
my.“

V Českém domě byla skvělá atmosféra,
všichni se podporovali a sledovali zápasy
i závody v televizi společně. To se jen tak
někde nevidí. Nejvíce mě mrzelo, že byla
všechna sportoviště uzavřená a nemohli
jsme se tak jít podívat na další sporty
a podpořit naše želízka přímo na místě...
yyOlympijské hry byly letos
přeci jen poněkud jiné vinou
pandemie a z ní plynoucích opatření. Dokázala jste si i tak užít atmosféru?
„Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. I když byla
olympiáda pandemií hodně
ovlivněna, tak jsme se mohli
alespoň v olympijské vesnici pohybovat bez omezení
a viděla jsem i řadu dalších
českých sportovců. Bylo
to něco navíc, co v tenise
člověk nezažije, protože
tam je vše individuální.
Také v Českém domě
byla skvělá atmosféra,
všichni se podporovali
a sledovali zápasy i závody v televizi společně. To
se jen tak někde nevidí.
Nejvíce mě mrzelo, že
byla všechna sportoviště uzavřená a nemohli jsme se tak jít
podívat na další sporty, podpořit je
přímo na místě. Ale přestože to bylo
všude bez fanoušků, stále to neztratilo ten šmrnc olympijských her.“
yy Stihla proběhnout i nějaká
krátká oslava přímo v Tokiu?
Nebo je teprve v plánu?
„Na olympiádě ten večer nějaká
malá oslava proběhla. Čekalo nás
opravdu nádherné přivítání od
dalších českých sportovců. Potom
jsme ještě seděli a dlouho si povídali

Siniaková na radnici

PROSTĚJOV Primátor Statutárního města Prostějov František
Jura spolu s dalšími členy nejužšího vedení města přivítal 16. září
na radnici tenistku Kateřinu Siniakovou, která na letních olympijských hrách v Tokiu získala zlatou medaili.
Při setkání primátor pětadvacetileté tenistce gratuloval k jejímu úspěchu.
Druhá nejlepší deblistka světa aktuálního žebříčku WTA (ve dvouhře
53.) se mohla o svůj úspěch s fanoušky podělit až měsíc a půl po triumfu
na olympiádě v Tokiu. Povinnosti ji totiž krátce po návratu do Česka, poslaly na turnaje do Severní Ameriky.
„Je třeba poděkovat za skvělou reprezentaci naší země a také Prostějova
v Tokiu. Kateřina Siniaková je spjatá s naším městem, kde tenis za klub
léta hrávala a nyní jej reprezentuje ve světě, stejně jako marketingovou
společnost TK PLUS. Za Prostějov hraje i její bratr. Vyhrát olympiádu
je jistě sportovní vrchol a obrovský úspěch. Jsme za to moc rádi a já jsem
velmi potěšen, že jsem tuto návštěvu zde mohl, spolu s kolegy z vedení
města, přivítat,“ usmíval se primátor František Jura, který byl také návštěvě průvodcem po historických prostorách radnice.
(red)

2x foto: www.prostejov.eu

a byla to taková příjemná, ale poklidná oslava. Doma jsem to zatím
oslavila pouze skromnou večeří. To
pak určitě napravíme po ukončení
letošní sezóny.“ (úsměv)
yyJaký je váš nejbližší program?
„Po turnaji v Ostravě podnik Indian
Wells v Americe a ještě doufám, že
Fed Cup a turnaj mistryň v Mexiku.
Pak už se těším na krátkou dovolenou.“ (pousměje se)
yy Měla jste velmi úspěšný rok
2018, kdy jste se svou parťačkou
vyhrály French Open i Wimbledon a na konci roku Fed cup. Letos jste opanovaly French Open
a olympijské hry. Dají se úspěchy
nějakým způsobem srovnat?
„To je hodně složité. Rok 2018 byl
pro mě neuvěřitelný. Protože se nám
povedlo vyhrát první grandslam
a o měsíc později další. Na konci
letopočtu se nám pak povedlo ještě
opanovat i Fed Cup v O2 areně, kde
byla neuvěřitelná atmosféra, takže to
jde opravdu těžko porovnat. Každý
takovýto úspěch však pro mě znamená opravdu hodně a doufám, že
těch úspěchů přijde ještě více.“
yy I když nechcete porovnávat,
přece jen. Co je víc - ovládnout
grandslam, nebo olympijské hry?
„Tak olympiáda je samozřejmě jen
jednou za čtyři roky, zatímco grandslamy máte čtyřikrát v roce, v tomto
jsou hry zcela jistě výjimečná událost. Nicméně i když tenis hrajeme
každý týden, tak grandslamové
podniky jsou pro nás absolutní top.
Takže to nedokážu porovnat, ani si
netroufám. Všech těchto úspěchů si
nesmírně cením.“
yy Vrátila jste se z Ameriky, kde
to příliš nevyšlo, co se tam přihodilo?
„Občas se to stává. Myslím si, že los,
který nám vyšel, byl na první kolo
hodně nepříjemný, ale ani tak jsme
takovou porážku nečekaly, ale bohužel
se to stává. Je to už ke konci sezóny, člověk už cítí tu únavu, navíc hodně cestuje. Zklamání bylo velké, ale jsme také
pouze lidi a není každý zápas posvícení. Soupeřky naopak zahrály perfektně

a postoupily zaslouženě.“
yy Během takto úspěšné sezóny
se však i to zklamání asi vstřebává
lépe.
„Je to spíše pořád stejné. Každý
turnaj, na kterém startujete, tak ho
chcete vyhrát. Ale i přes porážku je
důležité si po zápase říct, že tam člověk nechal úplně všechno, aby odešel vítězně. Potom se to vstřebává
rozhodně lépe.“
yy Když se podíváme i na vaši kolegyni Báru Krejčíkovou, tak je patrné, že si na kurtu skvěle rozumíte. Je tomu tak i v osobním životě?
„Na dvorci nám to funguje opravdu
výborně,. mimo tenisové turnaje
se však spolu nevídáme. Přeci jen
jsme každá z jiného města a každá si jede spíše svůj život. Obě se
pak těšíme spíše na rodinu a pobýváme doma. Není to tak, že bychom byly nejlepší kamarádky,
ale určitý kontakt samozřejmě

udržujeme. K tomu se navíc obě
soustředíme i na dvouhru.“
yy Jste třeba i povahově na tom
stejně, nebo je to hodně odlišné?
„Jsme určitě úplně jiné. (smích) Já
jsem také více impulzivní a také
upovídanější. I když si myslím, že
nejsem upovídaná oproti dalším
hráčkám. Bára zase spíše potřebuje takový ten svůj klid a nadhled.“
yyDorazila jste do Prostějova. Co
vy a místní Haná? Vybaví se vám
nějaké vzpomínky?
„Jezdila jsme sem v minulosti dost
často, ale jak člověk létá už po
celé zeměkouli, je to logicky těžší.
A když je náhodou chvíli doma, tak
přece jen z Hradce Králové nebo
z Prahy je to také celkem daleko.
Ale vždycky jsem tady měla super
akce i krásné vzpomínky. Řekla
bych, že každý hráč či hráčka si při
vyslovení města Prostějov ihned
vybaví, že právě zde vyrůstá obrovské množství budoucích vynikajících tenistů i tenistek.“

yy Ochutnala jste také prostějovskou Starorežnou, tak jak vám
chutnala?
„Já upřímně alkohol nemusím, takže
nedokážu posoudit, jak moc chutnala.
Panáky mi třeba nechutnají, ale myslím si, že se to dalo zvládnout.“ (smích)
yy Čekala vás i návštěva mladých
talentů v Prostějově, těšíte jste se
za nimi?
„Moc a jsem ráda, že se za nimi
mohu podívat. Pro děti je důležité
mít cíle i své vzory nejen ve sportu,
aby se stále mohly zlepšovat. Navíc
mezi nimi si člověk také hned uvědomí, jaká byla jeho vlastní cesta,
a rád si s dětmi ty chvíle a emoce
znovu připomene.“
yyNejen Večerník by jistě zajímalo, co jste napsala do pamětní knihy na radnici?
„Jsem ráda za pozvání, takže tam
bylo v první řadě poděkování, že
jsem tu mohla být a také jaká je pro
mě čest reprezentovat Českou republiku. A že doufám, že se tu sejdeme ještě znovu.“ (úsměv)

vizitka
KATEŘINA SINIAKOVÁ
✓ narodila se 10. května 1996 v Hradci Králové
✓ profesionální tenistka, členkou TK Sparta Praha, hrající za TK Agrofert Prostějov
✓ vyrůstala v Hradci Králové, kde stále žije
✓ vystudovala hradecké soukromé gymnázium se zaměřením na cizí jazyky
✓ od útlého věku se věnovala tenisu a jejím prvním trenérem byl otec Dmitrij Siniakov,
který ji vede i aktuálně
✓ kariéru odstartovala v oddíle TK Tenis-centrum Hradec Králové, aby se v juniorském věku přesunula do stáje
manažera Miroslava Černoška a stala se členkou TK Sparta Praha a TK Agrofert Prostějov
✓ v roce 2010 a 2012 se stala dívčím talentem v anketě Zlatý kanár
✓ na konci roku 2012 byla druhou nejlepší hráčkou na okruhu ITF mezi juniorkami
✓ v roce 2013 vyhrála se svou parťačkou Barborou Krejčíkovou tři grandslamy v juniorské kategorii
✓ v roce 2018 získala první grandslamový titul, po boku opět Barbory Krejčíkové uspěla ve čtyřhře na French Open
a ve Wimbledonu
✓ v letošním roce znovu oslavila titul na French Open
✓ na Australian Open a US Open došly s Krejčíkovou nejdále do finále (2021, resp. 2017)
✓ ve dvouhře se na grandslamech dostala nejdále do osmifinále ve French Open 2019
✓ na olympijských hrách v Tokiu získala společně s Barborou Krejčíkovou zlatou medaili ve čtyřhře
✓ v singlu získala 2 tituly okruhu WTA (2017 - Šen-Čen, Bastad) a 7 v rámci ITF challenger, v deblu jich je celkem 17
✓ v singlovém žebříčku se nyní pohybuje na 53. místě, nejvýše byla 31. (22. října 2018)
✓ ve čtyřhře je aktuálně druhá nejlepší na světa, nejvýše byla 1. (22. října 2018)
✓ v roce 2018 byla členkou vítězného týmu ČR ve Fed Cupu, jehož oporou má být i teď v listopadu na finálovém
podniku v Praze
✓ na turnajích vydělala již přes sedm a čtvrt milionu amerických dolarů (cca 165 milionů korun)
zajímavost: tenisu se věnuje také její bratr Daniel Siniakov, který reprezentuje v juniorských kategoriích Prostějov

hokej
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Starší žáci eskáčka rozstříleli Krnov!

PROSTĚJOV Uplynulou neděli odpoledne se na prostějovském
zimním stadionu odehrálo hned několik zápasů. V rychlém sledu
za sebou nastoupili mladší žáci„A“ a„B“ proti sobě, starší žáci a nakonec dorost. Reportáž přinášíme ze zápasu starších žáků, kteří se
střetli s týmem Hokej klub Krnov. Už v úvodní třetině předvedli hráči SK svoji jednoznačnou převahu, kdy si vytvořili sedmibrankový
náskok. Ve druhé a třetí třetině tlak žáků neupadal, finální skóre se
zastavilo na stavu 19:1.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Začalo se velmi hbitým hokejem. Zejména mládež Prostějova byla velice
aktivní. Oproti Krnovu měla navrch
hlavně po fyzické stránce. Nejprve pěkná akce Špičáka před brankou soupeře,
s ním si gólman Krnova ještě poradil.
Po odehraných dvou minutách vstřelil
první gól za SK Jakub Kumstát – 1:0.
V 5. minutě první vyloučení zápasu, na
straně hostů pykal Bednárek. Dvacet
sekund před koncem využil přesilovku
Jakub Fiala po asistenci Klímy – 2:0.

Pouhých 13 sekund stačilo v další početní výhodě Hanákům, aby navýšili
z hole Jana Špičáka na – 3:0. V čase
7:48 se SK znovu radoval po brance
Radima Vitáska – 4:0. Ve vlastním
oslabení se hosté dostali před gólmana Šťourače a prosadil se Filip Bednárek – 4:1. V pokračující výhodě byl
vyloučen ještě další hráč Krnova, a tak
SK hrál 5 na 3. Dvojnásobnou početní
převahu nevyužil, ale výhodu jednoho
muže už zprostředkoval Jakub Klíma –
5:1. Hned po buly se na gólmana Krnova rozjel Adam Pítr, který se nemýlil
– 6:1. Ani nadále tlak domácích žáků
nepolevoval. V čase 15:30 přidal další
branku Jakub Kumstát – 7:1. V 18. minutě dostal Ada Pítr puk za záda brankáře Pernici – 8:1.

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 .

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

Po 41 sekundách druhé třetiny slavili prostějovští starší žáci další gól
z hole kapitána Tomáše Marka – 9:1.
Dvakrát se pak po odehraných třech
minutách do větší šance dostali hosté.
V čase 23:43 svítila už u Prostějovanů
desítka, tento gól poslal do sítě Pavel
Tesař – 10:1. Hostující celek hodně
fauloval. Ve 26. minutě šli opět do
čtyř, a pak dokonce opět do tří. Převahy využil hbitě Jakub Fiala – 11:1.
V polovině zápasu přišlo vyloučení
domácího celku, které doprovázelo
i střídání gólmanů SK v brankovišti.
Antonína Šťourače nahradil v brance
Kristián Rychlý. I ve vlastním oslabení
byl Prostějov aktivnější. Akci Kumstá-

ta se Špičákem zakončil v čase 32:31
Adam Pítr do brány – 12:1. Pro Pítra
tento gól znamenal hattrick. Vzápětí
hosté inkasovali znovu po střele Radima Vitáska – 13:1. Další branka padla
4 minuty před koncem druhé dvacetiminutovky a opět z hole Adama Pítra
– 14:1. Před koncem druhého dějství
ostře fauloval Špičák a dostal dvě minuty. Soupeř ale gól do šatny nepřidal.
Po minutě a půl ve třetí části lovil Pernica puk ze své brány po třetí přesné
trefě Radima Vitáska – 15:1. Následně
byli hosté opět vykázáni do čtyř, domácí kombinovali, ale tuto přesilovku
nevyužili. V čase 46:35 opět zakončoval Radim Vitásek – 16:1. SK ubral

Co čeká hokejové naděje
v nadcházejícím týdnu?
PROSTĚJOV Ligový ročník 2021/2022 je v plném proudu. Týmy už se
stihly sehrát a jdou od zápasu k zápasu. Jak si junioři, dorost, starší a mladší
žáci SK Prostějov 1913 vedli a co je hlavně v nadcházejícím týdnu čeká?

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
&HO½SUYQÉVH]ÏQD='$50$
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

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

Eva REITEROVÁ
Prostějovští junioři absolvovali
v minulém týdnu dva zápasy, ale ani
jeden svěřencům trenéra Janečka
nevyšel. V pátek padli v Třebíči 1:6
a v neděli prohráli v Kroměříži 3:4
po samostatných nájezdech. V tomto týdnu čeká juniorku jediné utkání, a sice v sobotu 16. října na domácím ledě s Uherským Ostrohem.
Dorost má za sebou také dvě utkání,
oproti juniorům ale slavil. V sobotu
porazil Rožnov pod Radhoštěm 8:0
a v neděli Kroměříž 6:0. V následujících dnech dorost žádný zápas nečeká.

Starší žáci měli na programu v uplynulém týdnu jediný zápas. V neděli smetli
Krnov vysokou výhrou 19:1! Teď mají
před sebou domácí utkání v sobotu
16. října s Uničovem a v neděli 17. října
s Novým Jičínem.
Zajímavý zápas měli mladší žáci
A a B, kteří v neděli nastoupili proti
sobě. Toto derby vyhrálo áčko v poměru 6:3. Teď budou mít mladší žáci
A opět stejný program a soupeře
jako starší žáci, takže v sobotu Uničov a v neděli Nový Jičín. Mladší žáci
B přivítají v sobotu na prostějovském ledě Rožnov pod Radhoštěm
a v neděli je čeká zápas v Uničově.

„Tým se nám podařilo doplnit,“

PROSTĚJOV Michal Janeček (na snímku) působí u SK Prostějov
1913 nejen jako sekretář, ale i jako hlavní trenér prostějovské juniorky, kterou vede společně s Liborem Miškovským. Jejich svěřenci hrají Regionální ligu juniorů, ve které mají za sebou necelý měsíc zápasů. Proto jsme se jej zeptali, jak zatím hráče a jejich výkony
vidí.„Zatím je to padesát na padesát,“ lehce se pousmál.

Eva REITEROVÁ
yy Jak zatím hodnotíte dosavadní
působení svých svěřenců?
„Zatím je to padesát na padesát, kdy
máme výhry a prohry tak nějak napůl. Uvidíme do budoucna, jak to
bude pokračovat. My do toho jdeme
zápas od zápasu.“
yy Který z odehraných zápasů
byste označil za nejhorší a naopak
za nejlepší?
„Nejhorší byl asi ten doma s Kroměříží, kdy jsme vedli 3:1, nakonec jsme ho
prohráli 3:4. Hrubými chybami jsme
si to utkání prohráli. Za nejlepší bych
jednoznačně označil zápas ve Znojmě,
kde jsme vyhráli vysoko 11:3.“

yy V čem vidíte největší slabinu,
na níž je potřeba ještě zapracovat?
„Největší slabina je v tom, že bychom
měli více trénovat v hojnějším počtu.
Nám pořád na tréninku někdo chybí. Kluci tomu tréninku nedávají to,
co by měli. Docházka na tréninky, ta
nás trápí nejvíce. Najdou se ale i hráči, kteří chodí pravidelně. Před těmi
opravdu smekám, že absolvují všechno. Druhá půlka, která nepracuje, by
se nad svým přístupem měla zamyslet. Musí všichni táhnout za jeden
provaz a dělat to stejně.“
yy Před startem sezóny jste přiznal, že jste měli problém se složením juniorky. Jak ten tým teď
vnímáte?

říká Michal Janeček

o prostějovské
„Mně se zaplaťpánbůh podařilo družstvo nějakým způsobem doplnit. Sice je
to z cizích a okolních
týmů, konkrétně z Přerova, Šumperka a Olomouce. Pokud nám
je všechny kluby
pustí, jelikož
je máme na
střídavé
starty, tak
tři lajny do
utkání složíme. To je
podle mě
posun.“

juniorce

¸67<75(1§5č
¸67<
Pavel MUSIL – SK Prostìjov 1913:
„Soupeř byl slabší, takže nám to neukázalo, jak na tom doopravdy jsme. Pro nás to byl spíše takový
lepší trénink. Kluci si mohli vyzkoušet to, co děláme na trénincích. Veškeré herní věci. Za vítězství
jsme spokojeni, ale neukázalo nám to, co bychom chtěli.“

tempo, ale i tak byla vidět jeho převaha.
Soupeř jednou za čas přešel do protiútoku, ale kotouč za záda Rychlého
neprotlačil. V polovině poslední části
opět soupeř na trestnou. Početní výhodu v čase 41:49 využil Adam Pítr
– 17:1. Necelých osm minut před
koncem vystřelil Jakub Kumstát, stal se
tak třetím hráčem, který slavil hattrick

– 18:1. Jeden na jednoho se na Rychlého rozjel krnovský Bednárek, branku
ale minul. S ubývajícím časem bylo
na ledě vidět mnohem více šarvátek.
Ve vlastním oslabení zazvonila tyč po
střele Marka. Pouhých 28 sekund před
koncem upravil finální skóre sobotního utkání Tomáš Palánek – 19:1. Starší
žáci měli po zápase co slavit.

Regionální liga juniorù 2021/2022 – 8. øíjna
SK Horácká Slavia Tøebíè – SK Prostìjov 1913
6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
5R]KRGÿt0H]OtN±0DUHþHN-HOHW]9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD7ĝHEtÿH0DUWLQ 9HMPHOND ±âSOtFKDO6YRERGD)XUFK'ROQtþHN0LFKDOþXN.XED
.RWDþND1RYiN9HGUDOâWRUHN.URWNê'DĖKHO+UEiþHND5ĤåLþND
7UHQpU'ROQtþHN
6HVWDYD3URVWčMRYD'XEVNê +RĜHMãt ±=DWORXNDO0DVDUH0XGUiN0DãHN.XQFHN/DP
EHUW7iERU7DUãLQVNê3tFKDO3HWU6ODEêD3RNRUQê
7UHQpU-DQHþHN
Regionální liga juniorù 2021/2022 – 10. øíjna
+..URPÈÔÉzs6.3URVWÈMRY
4:3 SN (1:1, 2:0, 0:2 – 1:0)
5R]KRGÿt:HVOH\±.XþHUD9DOHQWtN9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD.URPčĝtæH.REOLKD 3UDåDQ ±2SUDYLO'$SROHQiĜ.RFiE2SUDYLO0.RSþLO.XER
Yê.RQtþHNâHYþtN0RMåtã6FKQHLGHUýDSND0RUHY0DFHN.REOtåHND/iQtN 7UHQpU
%HþND
6HVWDYD3URVWčMRYD'XEVNê +RĜHMãt ±ýHUQê=DWORXNDO0DVDUH0XGUiN3HWĜHNRYi.XQ
FHN/DPEHUW7iERU3tFKDO3ĜHFHFKWČO3HWU6ODEê7DUãLQVNêD3RNRUQê 7UHQpU-DQHþHN
Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 9. øíjna
6.3URVWÈMRYs+&¤HUQÉYOFL 5RzQRYSRG5DGKRvWÈP
8:0 (4:0, 2:0, 2:0)
5R]KRGÿt&LN±'ROHåHO6NRNiQHN9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt 'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD.URXSD ýHUQê ±7VXEHUDěHSD-DQNĤ'RVWiOýHUPiN6YRERGD71HPH
UiG1HYUOê+UDþRYiäiN7RPiQHN6OtYD.DVDO0DUWLĖiN1ČPHF3LSSDOD.XEtN7UHQpU3ĤþHN
6HVWDYD5RæQRYD0ROO±.XQþLFNê.\VHOD6WUXåND9DãHN.RYiĜ9DOiãHNäiUVNêýHUYHQ
ND(OLFK9OND0DUHN
7UHQpU3ROiãHN
Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 10. øíjna
6.3URVWÈMRYs+..URPÈÔÉz
6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
5R]KRGÿt.XåtOHN±'XEVNê3ĜHFHFKWČO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt0:0 'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD.URXSD ýHUQê ±6YRERGD0'RVWiOýHUPiN6YRERGD73RVStãLO
1HPHUiG1HYUOê+UDþRYiäiN7RPiQHN6OtYD.DVDO0DUWLĖiN0RMåtãHN1ČPHF3LSSDO
D.XEtN
7UHQpU3ĤþHN
6HVWDYD.URPčĝtæH6NiFHO 7UQND ±+DYOtNâYDMGD7DWêUHN2QGULã5XGROI'RSLWD=DNUD
YDþâLQGHOiĜâHMED7XQNHU'RãOtN0OOHU2QGtND'YRĜiN
7UHQpU5RåQRYMDN
/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½sÔÉMQD
6.3URVWÈMRY VWDUvÉz½FL s+..UQRY
 
5R]KRGÿt6NRNiQHN±6WXGHQê.URXSD9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYDâWRXUDþ 5\FKOê ±3tWU3DOiQHN9UED7HVDĜ)LDOD)U|PO.XPVWiW
âSLþiN0DUHN5DLV9LWiVHN.XWPRQ3RVStãLO6WU\ND.OtPD
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD.UQRYD3HUQLFD &KXGRED ±.RQtþHNýHYHOD%RXFKDO'DQČN$EtG%H]UXþ.ROi
þHN1RYiNýHUQRFK.UYiþäHUDYD%HGQiUHN%UL]GtNâWLEUDQêDNRQHþQê47UHQpU*DOYDV
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½sÔÉMQD
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ s6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% 
6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
5R]KRGÿt6WXGHQê6NRNiQHN9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt 'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD$+R]PDQ±/XNiã.RQþLFNê3UiãLO0RXND.XFLiQ.XWPRQ3URFKi]
ND*U\JDU.XþHUD3RVStãLO6WXåND%URVV7iERURYi9RUiþD.ULãWRItN 7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD3URVWčMRYD%0LFND±+ROXE0XGUOD.RYiĜ.DGOþtN2åYROGtNâRXVWDO*U\JiUHN
0XVLO0DWRXãHN)UHOLFK'DQNR6HOLQJHU$OH[D'YRĜiNDýHUQRãHN
7UHQpU3ĤþHN
UHL

2.0º24181<4'&#-%'8Ąª,07
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ý
V derby o jedin
Orli padli bod!
2GVWDUWRYDODGUXKÛOLJ\æHQ

OLOMOUC Pouze v první minutě se dostali basketbalisté Prostějova do vedení při utkání na
půdě Olomouce. Pak sice hned
několikrát dokázali vyrovnat, ale
po dramatickém průběhu páteční předehrávku 4. kola východní
skupiny první ligy prohráli rozdílem jediného bodu 72:73.

vyrovnali. Do vedení se do konce náct bodů, do poslední části vstupovali
poločasu nedostali, prohrávali však po závěrečné trojce Trávníčka za stavu
minimálním rozdílem – 32:34.
47:58.
Zkraje druhého poločasu vyrovnal Hráči Prostějova v závěrečné periodě
Šiška, stejný hráč pak odmítl příleži- při snaze o obrat zrychlili hru. Po třech
tost otočit průběžný výsledek a toho minutách Rytíř a Šiška přiblížili hosty
domácí využili, po koši Štěpána vedli 57:62, košem s faulem pak odpověděl
40:34 ve 24. minutě. Orly výrazně Štěpán. Přesto Orli bojovali o úspěch
limitovaly časté ztráty, které jim braly a čtyři minuty před koncem snižoval na
na obrat. Hráči Olomouce také 62:65 Michalčík. Do poslední minuty se
Ladislav VALNÝ šance
byli nepřesní, i tak odskočili na 50:40 šlo dokonce za stavu 69:70. Ani to hosZačátek prvního derby sezóny byl ve 29. minutě po zakončení Srníka. tujícímu výběru na obrat nestačilo, konz obou stran lehce nervózní, rych- Hosté chvílemi ztráceli dokonce čtr- covku si Olomouc se štěstím pohlídala.
leji se uklidnila Olomouc a po pěti
minutách vedla 11:5. V domácím
NA TISKOVCE...
dresu se dařilo především Jirákovi,
který v sedmé minutě pěti body
Michal PEŠTA – BCM Orli Prostìjov:
v řadě natáhl vedení svého týmu „Bylo to klasické derby, bojovné a dramatické. O lepší výsledek jsme se připravili sami vlastní
na 18:9. Vzápětí trojkou odpověděl špatnou koncentrací. Kvůli tomu bylo na naší straně strašně moc chyb. Dostávali jsme laciné
v útoku se nám nedařilo hrát rychlý basketbal, což jsme chtěli. Prakticky pořád se hrálo
Rytíř a když se trefil ze stejné vzdá- koše,
pět na pět. Bohužel jsme se přizpůsobili soupeři, nedodržovali jsme pravidla jednoduché hry,
lenosti Sychra a Michalčík, prohrá- což se nám dařilo v minulém zápase.“
vali Orli v 10. minutě pouze o dva
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ.2/2
body (18:20) a čtvrtinu ztratili těsně 20:21.
%DVNHWEDO2ORPRXF²%&02UOL3URVWčMRY
Na začátku druhé čtvrtiny hráči Pros(21:20, 34:32, 58:47)
tějova téměř tři minuty nedali ani bod
a jejich ztráta narostla na pět bodů.
1HMYtFH ERGĥ 2ORPRXFH âWČSiQ  äiN 
Domácí ale měli podobný problém
-LUiN7URMN\Fauly: 7UHVWQpKRG\
'RVNRN\
při zakončení a až v 16. minutě se
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD
ještě více od svého soupeře odpouta5\WtĜ0LFKDOþtN7UiYQtþHN(.OHSDþâLãND6\FKUD'RNRXSLO+DYHO0OOHU
li - 30:22. Stačila ale jediná povedená
6WUQDG6WUiåQLFNê6FKQHLGHU
minuta a Orli po nájezdu Michalčíka

&2=$=1÷/2

73 72

PROSTĚJOV, MOUILLERON
LE CAPTIF Poprvé od loňského
února se prostějovský tenista Jiří
Veselý dočkal turnajového vítězství. Triumfoval na challengeru
ve Francii, když ve finále porazil
Norberta Gomboše ze Slovenska.
„Čekání na úspěch bylo hodně dlouhé.
Trápil jsem se, chybělo mi sebevědomí
a herně to z mé strany nebylo dobré. V posledních týdnech se to lepší,
škoda že se blíží konec sezóny. Ale
pochopitelně mám radost, že jdu zase
nahoru. Mám na co navázat v dalších
týdnech a měsících,“ řekl Veselý.
Nasazená dvojka francouzského challengeru se mohla po celý týden spoléhat
na svůj servis. Během posledního utkání dokonce nemusel čelit ani jednomu

/,*$þ56.83,1$9ê&+2'
4. kolo: Brno - Ostrava 94:84 (27:20, 54:42,
78:73). 1HMYtFHERGĤâ6YRERGD'iĖD
6WUDãiN.XEtQ±0LþND6QRSHN
/XNiþ-DQLVFK 2ORPRXF3URVWč
jov 73:72 (21:20, 34:32, 58:47). * Zlín - Svitavy
57:104 (13:21, 25:42, 47:73). 1HMYtFH ERGĤ
6]DURZVNL-HGRYQLFNê0OþRFK.UXWt
OHN±6OH]iN+ORELO1RYiN-RNO
 1RYë -LÿtQ  2SDYD   
70:50). 1HMYtFHERGĤâ6YRERGD3URãHN
%XNRYMDQ7êPO±.DYDQ0RQLQHF
ýHUQê0DWČMND 3DUGXELFH9\VRÿLQD
  1HMYtFHERGĤ9O
þHN%XUGD7NDGOHF.DOQê±.DQ
WĤUHN'RNXOLO.QHWO3OHãLQJU
3UĥEčæQiWDEXOND
6YLWDY\
    
1RYê-LþtQ     
%UQR
    
2VWUDYD
    
2ORPRXF     
3DUGXELFH     
2SDYD
    
=OtQ
    
3URVWČMRY     
9\VRþLQD     
.$03ĜÌã7Č
NRORQHGčOHĝtMQD3URVWčMRY²
=OtQ SiWHN 2SDYD±%UQR SiWHN
ĜtMQD 6YLWDY\±1RYê-LþtQ  
2SDYD±3DUGXELFH9\VRþLQD±2ORPRXF

brejkbolu, což bylo pro konečný úspěch
klíčové. „Narazil jsem na kvalitní soupeře, kromě Norberta to byl například Andreas Seppi, dlouholetý hráč první světové stovky. Titul má svoji cenu, protože
celý turnaj byl hodně dobře obsazený,“
pochvaloval si Veselý.

Ostatním prostějovským tenistům
se tentokrát nedařilo. Dalibor Svrčina v chilském Santiagu vypadl
hned v 1. kole stejně jako Jiří Lehečka v Barceloně. V Neapoli pak
Zdeněk Kolář skončil ve 2. kole.
(lv)

7(1,6

08l,
6DQLWLDJRGH&KLOH²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR6YUþLQD±%DH] $UJHQWLQD 
1HDSRO²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR.ROiĜ  ±6HUGDUXãLþ &KRUYDWVNR 
2. kolo: .ROiĜ±%UDQFFDFLR ,WiOLH 
0RXLOOHURQOH&DSWLI²$73FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR9HVHOê  ±)HUUHLUD6LOYD 3RUWXJDO
VNR 2. kolo:9HVHOê±0D\RW )UDQFLH 
þWYUWÀQiOH9HVHOê±0RUDLQJ 1ČPHFNR VNUHþ
6HPLÀQiOH9HVHOê±6HSSL ,WiOLH )LQiOH9HV
HOê±*RPERã 6ORYHQVNR 
%DUFHORQD²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR /HKHþND   ± $OYDUH] 9DURQD
âSDQČOVNR 

l(1<
,QGLDQ:HOOV²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR
6LQLDNRYi ± &OLMVWHUVRYi
%HOJLH 
NROR .YLWRYi   ± 5X
VRYi 1L]R]HPt  
 .DUROtQD 3OtãNRYi
  ± )UHFKRYi 3ROVNR 
  .UHMþtNRYi
  ± 'LMDVRYi .D
]DFKVWiQ    
6LQLDNRYi ± .HUEHURYi
1ČPHFNR   


1DVD]HQpWHQLVWN\Y86$SRNUDĀXMt
INDIAN WELLS, PROSTĚJOV
Hned tři nasazené české hráčky
vstoupily úspěšně do turnaje v Indian Wells. Vedle Petry Kvitové
a Karolíny Plíškové prošla s drobnými problémy do 3. kola Barbora Krejčíková. Všechny nasazené
měly v úvodním kole volný los.
Mimo hru už je Kateřina Siniaková.
Po vítězství nad bývalou světovou
jedničkou Kim Clijstersovou nestačila na další velkou hvězdu nedávné
minulosti Dominique Kerberovou
z Německa. „Los byl hodně těžký

a atraktivní. Mám radost, že jsem si
takové zápasy mohla zahrát, škoda
že ten druhý nedopadl lépe,“ uvedla
Siniaková.
Kvitová si poradila s Nizozemkou
Arantxou Rusovou, Krejčíková
s Kazaškou Zarinou Dijasovou
a Plíšková s Magdalenou Frechovou
z Polska. „Během zápasu jsem se postupně lepšila. Pomohlo mi, že jsem
do dějiště turnaje dorazila s týdenním předstihem. Snad se to vyplatí,“ řekla nasazená jednička v Indian
Wells.
(lv)

Å1DEUiFKXMVHPFKWěO

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK hrát,“ őHNONVRXERML

s Adamem (ULN.OHSDĀ

Prostějov (lv) – Zajímavé utkání
s nádechem „starých časů“ čeká
prvoligové basketbalisty Prostějova v rámci 5. kola soutěže. Do
haly Sportcentra přijede 15. října
Zlín, hrát se bude od 18.00 hodin. V hostující sestavě nastoupí
například Martin Vaňák, který
s Prostějovem před časem získal
ligový bronz. Především ale dorazí
bývalý kapitán Orlů Jaroslav Prášil,
který na Hané strávil dlouhých šest
sezón. Proti svým nedávným spoluhráčům se naopak postaví Petr
Dokoupil, nejzkušenější prostějovský basketbalista. Původně měl
dohodu právě se zlínským klubem,
po prostějovské nabídce se však
domluvil na změně působiště.

2ORPRXFNRSRMHGH
QDVHYHU
Prostějov (lv) – Díky odloženému zápasu s Nymburkem měli
basketbalisté BK Redstone Olomoucko možnost připravit se na
další pokračování Kooperativa
NBL. Tým zatím v sezóně získal
jediné vítězství, další se pokusí
přidat v utkání 8. kola, v němž od
18 hodin hostuje 17. října v Ústí
nad Labem. „V krátké pauze jsme
pracovali na lepším sehrání sestavy, do které nově přišel Balša
Dragovič. Začátek sezóny nám nevyšel, přesto věřím, že tým může
vyhrávat a posunout se v tabulce
nahoru. Snad to ukážeme hned
v Ústí,“ přeje si kouč Robert Skibniewski.

OLOMOUC, PROSTĚJOV Na
předchozí dvouciferné výkony nedokázal v derby proti
Olomouci navázat Erik Klepač
(na snímku), křídlo BCM Orli
Prostějov. Zaznamenal devět
bodů a těsnou porážku to neodvrátilo. „Mrzí nás to, chtěli
jsme navázat na předchozí výhru nad Vysočinou. Musíme si
jeden zápas počkat,“ krčil zklamaně rameny Erik Klepač.

!

EXKLUZIVNÍ

rozhovor
pro Večerník
Ladislav VALNÝ

na palubovce. Byla to náhoda?
„Už před zápasem jsem říkal, že chci
Adama bránit, že mu nedám ani milimetr. (směje se) Na hřišti je to soupeř. Poznat ho nebylo těžké. Nejdřív
chtěl sedmičku, pak sedmnáctku.
yy Porážka o bod musí bolet. Proč To nevyšlo, tak měl dvě sedmičky, nese nepodařilo zvítězit?
bylo těžké ho tedy najít.“
„Chtěli jsme hrát rychle, proto- yy Jak hodnotíte začátek sezóny?
že hned pět hráčů soupeře mělo „Sezónu jsme nezačali dobře a doza sebou těžký trénink s Olo- stali dvakrát o třicet. S jihlavskou
mouckem. Místo toho jsme se hlavně Vysočinou už to bylo lepší, vzápětí
na začátku prezentovali profesorským ale přišla porážka v derby. Už teď
basketbalem. Bylo to z naší strany po- v pátek doma proti Zlínu chceme
zabrat a zahájit nějakou úspěšmalé, to nemohlo vyjít.“
yy Nastoupil jste proti bratnou sérii.“
yy Na palubovce jste strárovi Adamovi. Všiml jste si,
vil přes dvacet minut. Jak
že jste ani jeden nedohrál
kvůli faulům?
hodnotíte vlastní výkon?
„Optimální to nebylo, což
„A to jsme se na zápas hodně
jsem však očekával. Zátěšili... Možná jsme byli přemopasová praxe prostě
tivovaní. Oba jsme chtěli
chybí. To se napředvést to nejlepší,
hradit nedá.
bráchovi se to poNavíc ještě
dařilo lépe. Měl
potřebuji
několik dobdohnat konrých akcí, u mě
to bylo horší.
dici.
Jsem
př ipravený
V odvetě mám
udělat maco oplácet.“
yy Často jste
ximum, aby
se v souboji
to netrvalo
střetli přímo
dlouho.
“
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Atletika
Badminton rekreační
Basketbal
Bastl kroužek
Cyklistika
Čchi-kung
Elektrotechnika
Florbal
Fotografický kroužek
Geocaching
Hasičský
Herní klub
Horolezci
Hrátky s batolátky
Hravé pískání na flétnu
Hry bez hranic
Jóga pro děti
Jogaerobik
Karate
Keramika

!

0573.&,306Ļ,Ĭ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopaná
Kreativní žurnalistika
Kytara
LEGO Robotika
Let`s go
Malí kuchtíci
Malí mistři malíři
Malování pro radost
Malý Mánes dětský folklorní
soubor
Mladí konstruktéři
– LEGO/MERKUR
Mladí řidiči
Mladý polygraf
Modelář letecký
Netradiční hry
Parkour
Pohybové hry
Pokémon GO
Posilování

•
•
•
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•
•
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Potápění – Sea Horse Diving
Roztleskávačky
S tancem kolem světa
Sebeobrana
Sportovní gymnastika
Sportovní hry
Stolní tenis rekreační
Střelecký
Šachy
Švadlenky
Táborové hry s Fílou a Láďou
Tančíme latinu
Tvořeníčko
Veselé zpívání
Volejbal rekreační
Výletnický kroužek
Výtvarný ateliér
– přípr. k talent. zk.
Zábavné výtvarné stvořidlo
Železniční modeláři

Kontakt na lektory:

Přihlašování bude možné od 02.09.2021 a pouze prostřednictvím webových stránek v sekci Kroužky.
Veškeré informace najdete na http://www.sportcentrumddm.cz/krouzky
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KOSTELEC NA HANÉ Výsledková tradice prestižního derby mezi
házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK a TJ Sokol II Prostějov zů- PŮVODNÍ
zpravodajství
stala i tentokrát zachována. Prvně jmenovaný tým jej na vlastní
pro Večerník
palubovce pravidelně vyhrává, což se mu povedlo také ve 4. kole
2. ligy mužů JM 2021/22. Byť místy vyhecovanou bitvu v neděl- Marek
ním večeru zlomil na svou stranu až úplným závěrem, když utekl SONNEVEND
na konečných 31:26 (17:17).
Domácí šli třemi góly za sebou do vede-

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

ní (z 0:1 na 3:1), které pak více než čtvrt
hodiny udržovali. O vstřelené branky se
7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.²7-6RNRO,,3URVWčMRY rovnoměrně podělilo víc hráčů, nejčastěji trojice Jan Smékal, Martin Popelka
%UDQNRYëVOHG 0:1, 3:1, 3:3, 5:4, 7:7, 9:8, 9:11, 12:12, 13:14,
a David Palička. K většímu odskočení
16:16, 17:18, 19:18, 21:19, 23:22, 26:23, 27:26, 31:26.

ve skóre však nedošlo, neboť za hosty se
5R]KRGÿtHlavinka a Krobothová. 9\ORXÿHQt 3:5.þ. 48.
Smékal (Kostelec). 6HGPLÿN\ 3/2:5/3. 'LYiFL150.
extrémně často prosazoval mladík David
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
Flajsar, který pohyblivou dravostí i odSestava a branky Kostelce: Navrátil, Mayer – V. Prášil, Bílek, Popelka 5, Smékal 10/1, Dostál 4,
3RGKUi]VNê9\PČWDO/9DUKDOtN.QiSHN-2ãþiGDO0*UHSO22ãþiGDO3DOLþND
vahou do přestávky sám nasázel téměř
Havlík.
7UHQpĝL'DYLGâHYþtND0DUWLQ*UXOLFK
deset tref!
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
Hlavně jeho zásluhou Sokol II nejprve -QUVGNGEMÚ IÐNOCP 2CXGN 0CXT¾VKN (vlevo) NKMXKFWLG LGFPW \ RTQUV÷LQXUMÚEJ UVąGN
Foto: Marek Sonnevend
+UXEê0LFND±+XGHþHN0LNXOND%RNĤYND-XUtNâ.LQWUýHORYVNê%HþLþND')ODMVDU
opakovaně vyrovnával průběžný stav
-DQHþHN5ĤåLþNDâHVWRĜiG-XUHþND-XUD.RVLQD 7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW
(3:3, 5:5, 7:7) a ve druhé části úvodního poločasu šel s pomocí zkušeného Jiřího dál víc vypjaté, emoce logicky rostly. Olej
Kosiny i střídajícího veterána na pivotu do ohně přilil zejména domácí kapitán
Tomáše Juríka dokonce nahoru (z 9:8 na Jan Smékal tím, jak ve 48. minutě při mo9:11). Následně to bylo naopak hákáčko, mentální naštvanosti zápasnicky praštil
kdo neustále dotahoval, celkově se hrála o zem s Davidem Flajsarem. Zaslouženě
David ŠEVÈÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Bylo to klasické derby, ve kterém emoce převládly nad hráčským umem. Já jsem hlavně rád, že jsme jej doma zvládli vítězně. Kluci to ustáli po naprosto vyrovnaná partie. A nutno říct, dostal přímou červenou kartu, a protože
stránce morálu, i když červená karta pro Honzu Smékala byla zasloužená. Neudržel nervy na uzdě po některých předchozích zákrocích na že divácky velmi pohledná. Nápadité prostějovský soubor v tu dobu snížil na
něho a vybil si zlost zbytečně ostrým zákrokem. Podstatné je, že šikovný Davča Flajsar je zdravotně v pořádku. A náš tým musím pochválit, ofenzivy kralovaly nad prostupnými 24:23, zůstával finiš střetnutí otevřený.
jak si bez kapitána v závěru poradil. Hodně to vzal na sebe Marek Dostál, přidali se i další včetně ostříleného Jirky Vymětala, ten po přestávce obranami, padala spousta fíků. A do ša- Nicméně poslední desetiminutovku
pomohl svými zkušenostmi v obraně. Důležité zákroky předvedl Honza Mayer, celý mančaft bojoval a dřel. Vyhrát tohle derby je vždycky
ten rivalové odcházeli za nerozhodného opanoval mírný favorit. Hosté se totiž
příjemná třešnička na dortu, budeme mít hezký zbytek neděle – tentokrát nezvykle krátký.“
poměru 17:17.
složitě prosazovali přes zlepšenou defenTomáš ÈERNÍÈEK – TJ Sokol II Prostìjov
Brzy po pauze si kostelecký mančaft vzal zivu HK, za nějž se výborně rozchytal
„Nebyli jsme favoritem tohoto zápasu, ale věřili aspoň v bod a tajně doufali v ještě lepší výsledek. Většinu utkání se nám opravdu dařilo být vedení zpět obratem ze 17:18 na 19:18. gólman Jan Mayer. A směrem dopředu
Kostelci vyrovnaným soupeřem, během prvního poločasu jsme dokonce několikrát vedli o dva góly. Konečná porážka mě samozřejmě netěší, ale
A od té chvíle až do závěrečného klakso- zastoupilo diskvalifikovaného kanonýra
na druhou stranu mi udělali velkou radost všichni mladí kluci, co dnes nastoupili. V čele s Davidem Flajsarem, který hrál hlavně do přestávky
výborně. Když se lámal průběh střetnutí, tak jsme měli na hřišti čtyři osmnáctileté talenty, a to vidím jako slibný vklad do budoucna. Nicméně nu již nepustil vývoj duelu ze své moci, hned několik jeho parťáků, jmenovitě
naši dnešní porážku to nezmění. Přesto nemám svěřencům co vytknout, všichni včetně zkušených borců maximálně bojovali. Rozhodla až byť ještě dlouho šlo o dost rovnocenné Marek Dostál, Marek Grepl, Martin
koncovka, kde nás doslova ořezal sudí Hlavinka, s jehož rozhodováním jsem hrubě nespokojený.“
drama. S přibývajícím časem rovněž čím Popelka i Rostislav Podhrázský. Kromě
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Pozápasové hodnocení trenéra

toho snahu „dvojky“ o finální odpor
zrušil diskutabilními výroky rozhodčí
Martin Hlavinka, na kterého byli poražení právem rozčilení. K ničemu jim
to však samozřejmě nepomohlo, tudíž
odjížděli s trpkou prohrou. O vítězství
Kostelce přitom definitivně rozhodl jeho
čtyřbrankový sprint do zápasového cíle
z 27:26 na konečných 31:26.
2. LIGA, SK. JM
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Tomáš Jurík: „Tipoval jsem remízu a nebyli jsme daleko“ c5R]KRGORzHMVPHWRYÉFUR]EÈKDOLp
OLERYDOVLNRVWHOHFNÙMartin Popelka

KOSTELEC NA HANÉ Návrat do
sestavy prostějovských házenkářů
po osobně dlouhé pauze opepřil velezkušený Tomáš Jurík (na snímku)
svým až nečekaně povedeným výkonem ve vstupním poločase derby na
kostelecké půdě. Po změně stran se
však urostlý pivot přestal prosazovat,
stejně jako celé hostující mužstvo.
A dosáhnout výsledkového překvapení u okresního soka tak Sokol II
ně podat ruce. A ještě se společně vyfoznovu nedokázal.
tit, což jsem zorganizoval.“ (smích)
Marek SONNEVEND yy
Velice dlouho se vám dařilo dryy Zůstal vzájemný mač rivalů tento- žet vyrovnaný průběh. Věřil jste, že
krát v rozumných mezích zjitřených v Kostelci konečně uspějete?
emocí?
„Rozhodně jo. Do každého zápasu jde„Určitě. Derby je vždycky vyhecované me s tím, že něco uhrajeme, navíc dnes
a já jsem jich v minulosti zažil hodně, co jsme nastoupili v hodně solidní sestavě.
se vyhrotila mnohem víc než dneska. Průběh utkání byl fakt dlouho vyrovnaTentokrát zápas ničím extra nevybo- ný, proto velká škoda závěru, že jsme to
čil, patřil v historii vzájemných utkání nedotáhli aspoň k remíze, kterou jsem
spíš ke klidnějším. I když nějaké nervy tipoval. Bod nebyl daleko, ale nedá se
a emoce pokaždé vzniknou. Podstatné nic dělat. Pogratulujeme domácím k víje, že si po konci jsme schopní normál- tězství a půjdeme dál.“

yy Co podle vás rozhodlo?
„Možná trošku štěstíčka v lepším zakončení soupeře. My jsme nějaké čtyři
minuty před koncem dotáhli na rozdíl
jednoho gólu, jenže potom už neproměnili ve zbývajícím čase žádnou střelu.
Zatímco Kostelec přidal ještě několik
branek, asi právě tahle produktivita v závěru byla rozhodující.“
yy Máte ze svého comebacku k aktivní házené i přes porážku dobrý
pocit?
„Ale jo, hlavně v první půlce to docela
šlo. Po covid pauze jsem měl na rozdíl
od ostatních výhodu, že jsem se rozehrál jako vicemistr světa na World Cupu
veteránů. (směje se) Tohle je samozřejmě sranda. Pokud to řeknu vážněji, tak
mi velkou radost udělal především fakt,
kolik mladých kluků dneska v obou týmech nastoupilo a jak dobře hráli. My
staří jim to chceme postupně předávat,
budoucnost házené v regionu teď už vypadá díky nastupující generaci nových
šikovných hráčů slibněji než dřív.“

KOSTELEC NA HANÉ Sám je spíš
nenápadný kliďas, čímž se do vyhecovaných a emočně vypjatých derby
moc nehodí. Jeho nadhled i pevné
nervy se však kosteleckým házenkářům při včerejší konfrontaci s konkurenčním Prostějovem tentokrát dost
hodily. Martin Popelka nastřílel pět
branek včetně některých hodně důležitých, tím pomohl k triumfu HK
31:26.

Marek SONNEVEND

mi ofenzivní házená, padala spousta

yy Jak náročný byl střet se Sokolem II gólů. Měl duel i po covidové výluce

po dlouhé době?
„Těžké to bylo moc, řekl bych až nečekaně. Věřili jsme, že se soupeři gólově
urveme hned ze začátku a zápas pak
proběhne víc v klidu. Tradičně jsme ale
trochu prováhali první poločas, ten byl
vyrovnaný. Až ve druhém jsme přidali
a vybojovali důležité vítězství.“
yy Zejména do přestávky se hrála vel-

dobrou úroveň?
„Možná jo, ale mně se nelíbilo, že jsme
proti dost vysunuté prostějovské obraně dlouho hráli moc ze stoje. V útoku
chyběl pohyb, abychom to víc rozběhali
a využili děr, které oni vzadu měli. Až ve
druhé půlce jsme tohle dokázali, navíc
se povedlo výrazně zlepšit defenzivu.
O přestávce jsme si řekli, co je potřeba

zkvalitnit, a taktiku ve větší míře dodržovali. Znovu se potvrdilo, že druhé poločasy pravidelně míváme mnohem lepší,
než ty úvodní.“
yy Bývá derby pro vás osobně speciálnější v porovnání s jinými utkáními?
„Určitě ano. S některými protihráči jsem
dřív nastupoval za stejný tým, takovéhle
zápasy většinou bývají vypjatější. Proto
jsme se s trenéry před začátkem bavili
o tom, že se budeme snažit nic zbytečně
nehrotit a přistupovat k derby jako ke
každému jinému utkání. Prostě v klidu.“
yy Hlavně ke konci ale emoce rostly.
Zůstalo vše v rozumných mezích?
„Já myslím, že jo. Chvilkama se to víc
vyhecovalo, Sméky (kapitán Kostelce Jan
Smékal – pozn.red) dostal za ostrý faul
červenou kartu. Závěr pak byl trochu
vyhrocený, všechno mohlo proběhnout
víc klidně. Ale nic hrozného se nestalo.
A pro nás je nejdůležitější domácí výhra,
za kterou máme další dva body.“
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PARDUBICE,
PROSTĚJOV
131. ročník legendárního dostihu Velká pardubická je minulostí.
Jako v posledních letech bývá tradicí, ve startovním poli nechyběla
želízka z prostějovského regionu
Rodák ze Srdéčka ve Hvozdu na
Konicku Lombargini do vrcholu
tuzemské dostihové sezóny vstupoval jako jeden z favoritů, když
měl třetí nejnižší kurz ze všech
osmnácti koní. Potkala jej však
dvojitá smůla. A druhému koni
Strattonovi zase došel dech v cílové rovince.
Situaci u Lombarginiho bohužel
zkomplikoval fakt, že v jednom
z rámcových dostihů se zranil žokej
Jan Odložil, který tohoto svéhlavého

koníka dobře zná. Počítalo se s tím, že
ho povede do Velké pardubické. Jako
náhradník se do sedla vyhoupl zkušený Martin Liška. Ten si však s Lombarginim neporozuměl, zdárně spolu
sice absolvovali Velký Taxisův příkop,
nicméně pak nezvládli relativně snadný Francouzský skok. „Martin mi říkal, že mu to před skokem uklouzlo,
Lombargini se špatně odrazil, nedoskočil tak daleko, jak bylo potřeba,
a už to neustál. Dobrou zprávou je, že
by měl být v pořádku,“ prozradil Večerníku Stanislav Popelka.
Druhý zástupce stáje na Srdéčku
Stretton skákal bez problémů a nějaký čas celé závodní pole i vodil. Pak jej
jeho jezdec Jakub Kocman „schoval“
mezi ostatní koně a vyčkával na finiš.
Ještě na začátku cílové rovinky byl
Stretton na úrovni Talenta, který v le-

gendárním dostihu nakonec poměrně překvapivě zvítězil, když po boji
zdolal druhého Evžena. Na rozdíl od
obou koní Strettonovi zcela došly síly
a do cíle nakonec doběhl se ztrátou
na sedmém místě. „Stretton možná
ztratil síly, když vodil pole, ale jinak to
s ním prostě nešlo. Ve finiši tam přišli další koně a těm už nebyl schopný
konkurovat,“ komentoval Popelka.
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Ještě před hlavním dostihem se koním trénujícím na Konicku poměrně
dařilo. Výrazného úspěchu dosáhl
ve druhém nejprestižnějším dostihu Ceně Labe Zataro, který doběhl
na stříbrné pozici. „Doufal jsem, že
bude do pátého místa, takto výrazný

úspěch jsem po pravdě řečeno nečekal,“ ocenil výkon svého svěřence
jeho trenér. Naopak zkušený Mahony
na irské lavici přišel o svého jezdce
a závod pro něj skončil. „Mahony
zachyboval, špatně mu vyšel krok
a do překážky vlastně narazil,“ popsal
Popelka.
Ještě úspěšnější byli Popelkovi
koně v méně dotovaných dostizích.
V Ceně Laty Brandisové zvítězila
Ztracenka. „Do tohoto závodu měla
původně od nás nastoupit i Apas
Rocka, které jsem věřil snad ještě víc.
Bohužel kobylka se zranila v tréninku
a Ztracenka ji dokázala skvěle zastoupit,“ komentoval Stanislav Popelka.
Radost fanouškům stáje na Srdéčku
ještě udělala také Kornelia, která zvítězila v handicapu na 4 600 metrů.
„Kobylka nám dělá velkou radost

v tréninku, takže jsme rádi, že to dokázala zúročit i v závodě,“ komentoval
Stanislav Popelka. Posledním z jeho
koní byl Lianel, který v Memoriálu kpt.
Popplera dokončil na čtvrtém místě.

ještě za dva týdny. Letošní sezóna pak
pro něj a jeho svěřence definitivně
skončí posledním dostihovým dnem
ve čtvrtek 28. října na Velké slušovické steeplechase.
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VÝSLEDKY KONÍ ZE SRDÉČKA
V PARDUBICÍCH 2021

Celkově se dá říci, že pokud koně ze
Srdéčka dokončili, pak uspěli. „Samozřejmě nás těší každé vítězství, ukazuje se, že forma ve stáji je. Rovněž druhé místo Zatara je skvělý úspěch. Jistě
to v samé Velké pardubické mohlo
být lepší, ale určitě i horší. Celkově se
dá říci, že pokud už naši koně dokončili, tak se vždy umístili na dotovaných místech, což určitě není špatná
vizitka,“ uzavřel Stanislav Popelka,
který se do Pardubic na dostihy vrátí
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