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ODCHÁZÍ
„Mrzí mě, že mi paní ředitelka nevysvětlila,
z jakého důvodu se rozhodla mé místo zrušit,“
posteskla si Kamila Husaříková

Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Stála za přípravou celé řady exkluzivních výstav výtvarných děl, které
neměly nejen v Olomouckém kraji obdoby. Díky svým letitým osobním kontaktům
na zástupce galerií po celé republice se právě této dámě dařilo do Prostějova dostat
kolekce často velmi vzácných děl, které takto pohromadě nebyly jinde k vidění. Po nástupu nové ředitelky do prostějovského muzea však Kamila Husaříková v této instituci
skončila. Sice tak činí v nejlepším, přesto si svůj odchod dle vlastních slov představila
trochu jinak... Večerník zjišťoval bližší podrobnosti této nečekané události.
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Prostějov (mik) – No, na koupání
to už letos nebude, tedy kromě vany
v koupelně. O první slova se i na Prostějovsku hlásí zima, což pocítili i řidiči.
V Prostějově v ranních hodinách šoféři
„škrábali“ zamrzlá okna pouze jednou,
ovšem ve vyšších polohách je tato zimní rutina již mnohem častější. „Jezdím
do práce už po páté hodině ráno a okna
čistím od námrazy už skoro každý den.
V těchto hodinách tady máme teď od
jednoho do tří stupňů pod nulou,“ hlásil Večerníku muž z Konicka. V příštích
dnech slibují meteorologové mírné
oteplení i na Prostějovsku, ovšem jen
na velmi krátkou dobu.

=PDPLQN\KHUGHNEDED
Prostějov (mik) – Minulé pondělí
odpoledne se Večerník stal svědkem
hádky mladé maminky s kočárkem
s postarším pánem, který jel na kole po
cyklostezce ve Školní ulici v Prostějově.
Žena jednoznačně porušila předpis,
protože na stezce pro cyklisty neměla
jako pěší vůbec co pohledávat. „Zastavil jsem a vytkl jí to. Slyšel jste sám,
jak na mě křičela. Že je přece matka
malého dítěte, tak musím dávat pozor,“
ulevil si před Večerníkem muž, který si
postěžoval i na nevybíravá slova, kterými ho mladá herdekbaba počastovala.
Soudnost některým lidem prostě není
vlastní...

rubriky
Večerníku
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Ochránci středem pozornosti. Po
slavnostním otevření nově vybudovaného sídla Českého svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení
IRIS na Husově náměstí v Prostějově se tady dveře netrhnou. V úterý
vedení organizace uspořádalo den
otevřených dveří. Večerník mezitím
zjistil, proč se město rozhodlo starou budovu zbourat.
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Michal KADLEC
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Covid „vězní“ i děti. Koronavirová pandemie nabírá už čtvrtý
dech a počet nově nakažených nepříjemně stoupá i na Prostějovsku.
Pozitivní test na covid-19 hlásí také
jedenáct školáků a čtyři učitelé základních škol. A co víc, nákaza už
uzavřela také tři třídy, jejichž žáci
byli hygieniky „uvězněni“ do karantény. Přímo v Prostějově je pak
aktuálně nakaženo už 227 osob.

PROSTĚJOV Tímto snímkem se ještě vracíme k nedávné návštěvě končícího premiéra České republiky Andreje Babiše,
který svým obdivovatelům podepisoval na Žižkově náměstí
v Prostějově vlastní knihu. Jak jsme informovali, předvolební
akce byla ostře hlídaná desítkami policistů a tak k žádnému
incidentu nedošlo. Premiér tak v klidu podepsal na šest set knih.
Večerník při tom „zblýskl“ dvojici prostějovských strážců zákona, kteří se náramně bavili pohledem na mobilní telefon. „Hele,
na internetu koluje dobrej fór o Babišovi,“ říkali si možná policisté, protože se smáli, až se za frčky popadali. Nebo na mobilu
zahlédli něco mnohem vtipnějšího? Kdo ví...
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Foto: Michal Kadlec
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Prostějov (mik) – Již fungujícím
měřením rychlosti v Brněnské ulici
zahájilo město projekt stacionárních
radarů. Zatím ale v plánech radních
není měření na silnici, která si o to přímo žádá. „Pořád se mluví o Brněnské,
Dolní, Olomoucké, Vápenici nebo
Vrahovické. Ale zajímá se někdo, jak
se jezdí po severní obslužné komunikaci? Pánové, toto je ta pravá závodní
dráha,“ napsal Večerníku Jiří Přikryl
z Prostějova. Má pravdu, tato silnice
by stála za přítomnost radaru.

rubriky
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Nad zelení v Prostějově se stahují
černá mračna. Už tak se v posledních letech kácelo ve městě ozlomkrk, ale co se chystá v nejbližších
dvou letech, to nemá obdoby! Agentura Hóser zjistila, že prostějovští
konšelé se nechali ukecat vládními
činiteli, aby v Prostějově bylo vybudováno velkokapacitní letiště, které by vyplnilo díru mezi Ostravou
a Brnem. Letiště v samém středu
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•• Pondělí ••
Snad nejezdí jen feťáci. Hned první den uplynulého týdne šokovali velmi negativní zprávou policisté. V ulicích Prostějova hlídky nachytaly pět řidičů pod
vlivem drog! Namátkové kontroly přistihly osoby při řízení vozidla v ulicích Majakovského, Zahradní, Konečná, na Floriánském náměstí a mezi Vrahovicemi
a Držovicemi. Nabízí se otázka, zda snad proboha neřídí auta jen samí feťáci...
•• Úterý ••
Když důchodci juchají. Senioři z Prostějova si to po dvou týdnech namířili znovu do „Kaska“. A bodejť by zůstávali doma, když program v hlavním
sále Společenského domu byl přímo šitý na míru těm dříve narozeným.
Duo Jamaha je zase po více než roce přišlo rozveselit a nejen to. Babičky
a dědečkové to pod pódiem tradičně znovu rozbalili.
•• Středa ••
Levice plakala. Středeční den si redakce Večerníku vyhradila pro zástupce
ČSSD a KSČM, tedy dvou levicových stran, které v parlamentních volbách
zcela vyhořely a nedostaly se ani do sněmovny. Prostějovští komunální politici
ze sociální demokracie a od komunistů se netajili obavami z příštích let a hlavně z komunálních voleb, které Prostějovany čekají už v roce 2022.
•• Čtvrtek••
Analýza to rozhodne. Snaha vedení magistrátu z února letošního roku vybavit
školská zařízení nanonástřiky proti nákaze covid-19 skončila fiaskem. Po kritice
politiků i rodičů dětí byly tyto ochranné nástřiky obsahující karcinogeny zastaveny.
Uprostřed minulého týdne na výzvu opozičního zastupitele Aleše Matyáška dali
radní najevo, že již nastříkané lavice a židličky odešlou na odbornou analýzu.
•• Pátek ••
Pohled na lehkou holku. Divadelní pátek v Němčicích nad Hanou má v kulturním kalendáři už vyhrazeno nezanedbatelné místo a potěšil i nyní. Divadelní soubor z Hostivic předvedl v úvodním díle letošního ročníku zcela zaplněnému sálu kina Oko představení Tonka Šibenice.
•• Sobota ••
„Hurikán“ to rozbalil. Pěvecká hvězda osmdesátých let minulého století zavítala
do Prostějova. Po zdravotních problémech to v sále Společenského domu naplno
rozbalil Dalibor Janda, který kromě svého největšího hitu zazpíval i mnoho dalších
písniček. Těmi dobýval srdce nejedné fanynky před více než třiceti lety. A jak bylo
patrné při pohledu do hlediště, slečny mu padají k nohám dodnes.
•• Neděle••
Rybník vyloven. Kdo o uplynulém víkendu nebyl v Tovačově, o hodně přišel. Právě tam byl dokončen výlov tamního rybníka. Návštěvníci nemuseli jen obdivovat
rybáře, kteří lovili ryby na náš vánoční stůl, ale zabavili se při mnoha atrakcích. Pro
děti bylo organizátory připraveno nespočet aktivit. I když bylo poměrně chladno,
lidé si poslechli také báječnou country muziku a z tomboly si odvezli spoustu cen.

Moravy je prý potřebné i z hlediska
bezpečnosti a obrany státu!
„Snaha postavit letiště v Prostějově
jak pro klasickou osobní přepravu,
tak i pro využití armády se tady objevila už před mnoha lety. Současné
malé letiště za Brněnskou ulicí už
dávno nevyhovuje dnešní době, navíc
zde nemohou přistávat obří dopravní
letadla. Ano, podlehli jsme vládním
úředníkům a rozhodli jsme se, že pro
výstavbu velkého letiště v našem městě uděláme potřebný prostor,“ přiznal
pravdu Juraj Rozháněl, náměstek
primátora pro všechno, co se staví.
Otázkou ale je, kam s letištěm, které má být velikostně srovnatelné

KRIMI
Ü½NGJ

Jsme samozřejmě všichni lidé
chybující, ale když nás chyba
stojí nemalé peníze, bývá to
k vzteku. Velice neopatrně se
zachovali žena a muž, které
nezávisle na sobě okradli zatím
neznámí pachatelé. Oba poškození nedávali dostatečný pozor na svá odemknutá vozidla
a dali tím šanci zlodějům.

10 000
Třiačtyřicetiletá dáma nechala
své auto bez dozoru na parkovišti před Kauflandem v Okružní ulici a o tři roky starší muž
zase v Pražské ulici. Oba během
několika vteřin přišli o peněženky, doklady, finanční hotovost, platební karty či mobilní
telefon. To vše dohromady za
deset tisíc korun. Nepozornost
a ledabylost se holt nevyplácí…

s ruzyňským v Praze. A jak už teď
Agentura Hóser opět jako první ví,
prostějovští konšelé mají i v tomto
ohledu jasno. „Trhalo nám to srdce,
ale nakonec jsme rozhodli. A našim
občanům se to líbit nebude,“ lezlo to
jako z chlupaté deky z úst náměstkyně primátora pro životní prostředí
Miládky Bitva u Sokolova. „Jako jediné možné řešení, kam umístit velké
letiště, je prostor mezi Kostelcem na
Hané a Prostějovem. To znamená,
že kromě záboru zemědělské půdy
musíme pokácet i celý lesopark Hloučela. Ano, je nám to líto, ale veškerá
zeleň z tohoto prostoru zmizí a říční
koryto bude zabetonováno. Voda

z plumlovské přehrady se přesměruje
jinam,“ popsala nakonec Miládka
Bitva u Sokolova.
Vlastní výstavba letiště má pak začít
po letních prázdninách příštího roku.
„Díky tomuto letišti se Prostějov náramně zviditelní a bude to znamenat
zvýšení cestovního ruchu. Navíc v případě války zde budou moci přistávat
i velké bombardéry,“ uzavřel toto
téma primátor Prostějova Francimór
Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

12 400 000

Takovou sumu peněz investují
prostějovští radní do revitalizace pivovarského rybníčku ve
Vrahovicích. Po deseti letech
odkladů tato investiční akce
města začne ještě letos.
=$8-$/1É6

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

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.

STANISLAV FRÉHAR
se narodil 18. ledna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
20 do 21 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má střední postavu a hnědé vlasy.
Může se vydávat za Stanislava Frahara.

DALIBOR JANDA
Pěvecká hvězda osmdesátých
let minulého století a pořád ještě idol ženských srdcí vystoupil
v sobotu v sále Společenského
domu v Prostějově. A nezavál
jen jeho Hurikán...
=$6/(&+/,-60(«

„UPADLI JSME
V ZAPOMNĚNÍ!“
Bývalý dlouholetý primátor
Prostějova a sociální demokrat
Miroslav Pišťák glosoval pro Večerník současnou situaci v ČSSD po
krachu v parlamentních volbách.
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Michaela
Vendelín

VLASTIMIL MEDŘÍK
se narodil 9. prosince 1963 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 10. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 54 do 55 let, měří okolo 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a šedé vlnité vlasy. Nosí knír a bradku.

Brigita
Sabina
Teodor

Nina
Zdroj: meteocentrum.cz
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COVID-19 V PROSTĚJOVĚ ZAVÍRÁ

DĚTI DO KARANTÉNY!
PROSTĚJOV Tohle už opravdu není žádná sranda! Denní přírůstky nově nakažených rostou i v Prostějově, a co je nejhorší, nákaza covid-19
postihuje také děti! Přestože vedení magistrátu o tom nechce moc
mluvit, hned trojici celých tříd prostějovských základních škol poslali
hygienici do karantény.

Michal KADLEC
Nákaza covid-19 aktuálně otřásá i prostějovským školstvím. „Nemocnost žáků
v prostějovských základních školách je
vzhledem k počtům úměrná ročnímu období. Pokud se týká nemocnosti s ohledem
na covid-19, tak registrujeme celkem jedenáct žáků s tímto onemocněním a čtyři uči-

tele. Tři třídy jsou v karanténě. Na školách
fungují opatření směřující k důslednému
dodržování základních pravidel hygieny,“
sdělil v pátek odpoledne exkluzivně Večerníku Jan Krchňavý, náměstek primátora pro
školství v Prostějově. Na opakované otázky,
kterých škol se nákaza i karanténa týká, však
již přes e-mail neodpověděl a na mobilní telefon jsme se nedovolali.

Situace houstne také v prostějovské nemocnici. Také zde přibylo od předchozího
týdne hospitalizovaných pacientů. „Nemocnice AGEL Prostějov aktuálně hospitalizuje celkem čtrnáct pacientů s onemocněním covid-19, z toho dva jsou ve vážném
stavu na jednotce intenzivní péče. Kapacity
pro tyto pacienty jsou v současné době dostatečné,“ uvedl Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
Aktuálně bylo v pátek večer přímo
v Prostějově pozitivně testovaných na
covid-19 celkem 227 osob, což je o 56
nemocných více než předchozí týden.

-QTQPCXKTQX¾P¾MC\CWåX2TQUV÷LQX÷RTQPKMNCKOG\KOCNÆF÷VKCWéKVGNG6ąKwMQNPÊVąÊF[LUQWXMCTCPVÆP÷
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Opilci napadli .ORERXNGROī
Prostějov má držitele
NOMµÜIÁFT
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„Osoby navíc manipulovaly s kovovou mříží umístěnou na budově smíšeného zboží. Hlídka dvojici mužů
vyzvala, aby ihned svého jednání
zanechala,“ popsal počátek incidentu
Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
Jednalo se o pětatřicetiletého a dvaatřicetiletého muže. Po oslovení obrátila
dvojice svůj hněv okamžitě na strážníky. „Začala je slovně vulgárními výrazy
urážet a chovat se agresivně. Následně
tak byli vyzváni jménem zákona k prokázání totožnosti a zanechání protizákonného jednání. Na místě byl schopen pouze mladší z dvojice předložit
občanský průkaz. Staršího muže hlídka předvedla ke zjištění totožnosti na
Policii ČR,“ pokračoval Zapletal.
Ke škodě na majetku nedošlo a mladší
muž po poučení od strážníků z místa
odešel. „Chování obou bylo oznámeno správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku
a porušení obecně závazné vyhlášky
1RKNÊOWåKUKX[NÆXCNK\NQUVPGLGPPCUVT¾åPÊEÊEJCNGNQOEQXCNKVCMÆOąÊåÊQDEJQFW města Prostějova,“ dodal tiskový mluvRQDNÊåEGPVTCO÷UVC
(QVQ/22TQUV÷LQX čí prostějovských strážníků.
(mik)
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Lidé procházející centrem Prostějova
si v posledních týdnech mohli všimnout trojice speciálních výstavních
stojanů před budovou radnice. Rozhodli jsme se jejich prostřednictvím
informovat občany o našich budoucích záměrech s některými důležitými
lokalitami ve městě. V současné době
touto formou prezentujeme možnou
budoucí podobu pivovarského rybníčku, návrh vzhledu dopravního terminálu na Újezdě a záměry s jižní částí
centra Prostějova. Dále zájemcům
představujeme například takzvaný
participativní rozpočet města, který
občany ještě více zapojuje do rozhodování o prostějovských investicích.
Těší mě, že je o stojany na náměstí
T. G Masaryka velký zájem. Téměř
pokaždé u nich vidím stát obyvatele
města, kteří si prohlížejí návrhy nebo
čtou vysvětlující texty.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

2x Foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV Zlaté kříže Českého červeného kříže třetí třídy
za 80 bezplatných odběrů krve
si převzali dárci v jednom ze sálů
Regionálního centra Olomouc.
Ocenění jim ve středu 6. října předal hejtman Olomouckého kraje
Josef Suchánek. A předávání se
neobešlo bez prostějovské účasti.
Mezi oceněnými je i Prostějovan
Jan Lázna, který je znám jako papírový modelář, spolupracovník
spolku Hanácký Jeruzalém a také
jako dlouholetý středoškolský pedagog.

„Žádné problémy s odběry nemám,
tak jsem rád, že určitě několika, možná i desítkám, pacientům pomohla.
Proto to dělám. Učím na střední
zdravotnické škole, takže vím, že je
té krve potřeba dost,“ uvedl exkluzivním rozhovoru pro Večerník, který vám přineseme již v příštím vydání, Jan Lázna. Cena ho samozřejmě
potěšila. „Určitě jsem nedával krev
kvůli nějakému ocenění, to je jen
taková satisfakce za těch pět kýblů
krve, které ode mě získali,“ usmál se
s humorem sobě vlastním.
Hejtman Josef Suchánek při příleži-

tosti oceňování vyzdvihl důležitost
dárcovství i krve jako takové. „Krev
je pro člověka tou nejcennější tekutinou a přes veškeré pokroky moderní
medicíny je stále nenahraditelná.
Bez dárců by lékaři nemohli uzdravovat, proto chci poděkovat za sebe,
za kraj i za všechny pacienty, kterým
jste zachránili život,“ konstatoval při
předávání.
Jan Lázna před sebou ovšem může
mít ještě výraznější metu v podobě
kříže 1. třídy. Ten získávají lidé, kteří bezplatně poskytnou krev ve 160
případech.
(mm, sob)

9iQRĀQtVWURPSUR3URVWěMRY

72-(21
zjistili jsme
PROSTĚJOV Večerník jako
první zjistil, který jehličnatý
krasavec ozdobí náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově
během letošních Vánoc.
Ano, magistrát už má vybráno! Před radnicí bude
poslední listopadový pátek
slavnostně rozsvícen právě
tento smrk z ulice Rudolfa
Těsnohlídka v Čechovicích.
Jak se vám líbí?
(mik)

Foto: Michal Kadlec

VÍCE SI O PŘÍPRAVÁCH NA VÁNOČNÍ SVÁTKY
V PROSTĚJOVĚ PŘEČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 28-29

20110311680

PROSTĚJOV Troufalí a agresivní.
Při vykonávání hlídkové činnosti
zaměřené na veřejný pořádek si
v sobotu 9. října prostějovští strážníci povšimli dvou osob, které konzumovaly alkohol na zakázaném
místě. Z jindy banálního případu
se ale záhy vyklubalo něco mnohem horšího. Opilí mladíci obrátili
svůj hněv na strážníky!
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KRALICE NA HANÉ Tohle se konečně
pohnulo! Už před dvěma lety měla být dokončena cyklostezka propojující Kralice
na Hané a Bedihošť. V těchto dnech vše
nasvědčuje tomu, že se projekt podaří dotáhnout do úspěšného konce. Probíhající
stavební práce by měly skončit v polovině
letošního listopadu. Naopak rekonstrukce bytů v budově bývalého zámku stále
stojí. Dle vedení městyse jsou na vině vady
a nedodělky ze strany stavební firmy.
Už je to bezmála tři roky, co byl slavnostně otevřen zbrusu nový most u Bedihoště na silnici
spojující obec s vedlejšími Kralicemi na Hané.
Most za více jak 20 milionů korun byl rozdělen
na dvě části. Jedna slouží vozidlům, druhá se
měla stát součástí plánované cyklostezky. V té
době zbýval dodělat zhruba kilometr dlouhý
úsek spojující obě obce. Původní předpoklad
byl, že se s výstavbou začne už přede dvěma
roky. Nakonec na ni došlo až v těchto dnech.
„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zahájit
stavbu II. etapy spojující Kralice na Hané a Bedihošť. Na straně Kralic se jedná o jednotnou
stavbu zahrnující výstavbu jak cyklostezky, tak
i lávky přes kanál na straně Kralic, ale i napojení
se na most na straně u Bedihoště. Cyklostezka

Práce na zámku
stojí už tři roky
Druhým projektem, který byl v Kralicích na
Hané pozastaven, je rekonstrukce bytů v budově bývalého zámku, jež dle smlouvy měly
být hotové už koncem roku 2018. Zde mělo
údajně dojít k výraznému prodražení stavby,
které nebylo písemně odsouhlaseno. Stavební firma následně měla vedení městyse předložit dodatek smlouvy, který však právník
doporučil nepodepsat, protože měl být pro
městys nevýhodný. Od té doby stavba stojí.
„Najatá firma by nám měla v dohledné době
předat projekt zachycující vady a nedodělky
přerušené stavby. Poté oslovíme firmu, která na rekonstrukci od začátku pracovala, aby
uznala své závazky a rekonstrukci dokončila,“
odhalila aktuální stav věci kralická starostka.
(mls)
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lázním
demolice
nehrozí.

by měla být dokončena a předána do 15. listopadu 2021,“ potvrdila Večerníku starostka
Kralic na Hané Veronika Petrželová Bašná
s tím, že městysi se podařilo získat na stezku
dotace ve výši 70 procent celkových nákladů.
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FQOčOčåGLGP\F¾V-TQO÷VQJQUGLGFP¾VCMÆQ\CLÊOCXQWCTEJKVGMVWTW (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Je to už pět let, co se zdálo,
že konec Městských lázní v Prostějově je
neodvratitelný. Tehdy se hodně nahlas hovořilo o tom, že do dvou roků má v aquaparku vyrůst nový krytý bazén s luxusním
wellness zařízením. Investice do Městských lázní na Floriánském náměstí se
tím pádem zastavily. Z nákladných plánů
na nový bazén ovšem zůstává pouze STÍN
MINULOSTI...
Roční náklady na provoz městských lázní činí
přes deset milionů korun. Před lety se hovořilo o tom, že u aquaparku vznikne druhý krytý bazén, přičemž provoz dvou obdobných
zařízení by pro město znamenal nesmyslný
přepych. Přebudování lázní tak, aby mohly
sloužit jinému účelu, by však bylo velmi náročné a stálo spoustu peněz. Z tohoto důvodu
se zcela otevřeně začalo uvažovat o jejich možné demolici. K té však zatím naštěstí nedošlo.
Jedním z důvodů je i fakt, že výstavba krytého
bazénu zůstává stále v nedohlednu.
Přitom ještě před třemi roky se živě diskutovalo o tom, zda budeme moci využívat bazén

o délce padesát metrů, nebo Prostějovanům
postačí poloviční. Vše souviselo nejen s výší
nákladů na výstavbu, ale i s financováním dalšího provozu. Zařízení by totiž mělo na sebe
alespoň částečně vydělat. V případě menšího
bazénu by bylo snadnější jej doplnit o wellness vybavení, které by do něj zřejmě ve velkém přitáhlo rodiny s dětmi. Co se týče padesátimetrového bazénu, z toho by určitě
zase měli radost plavci i někteří další sportovci. Je jich však v našem nevelkém městě
tolik, aby provoz takového zařízení dokázali z vlastních peněz ve větší míře dotovat?
Mezitím se velmi podařilo opravit koupaliště
ve Vrahovicích, kde je rovněž k dispozici krásný padesátimetrový bazén. „Plavu rád, k moři
mě to netáhne, takže jsem byl letos v létě ve
Vrahovicích, jak to bylo jen trochu možné.
I když je voda na jedné straně nepochopitelně mělká, plavalo se mi tam vždy perfektně.
Bylo to i díky tomu, že nás, kteří jsme využívali celou délku bazénu, nikdy nebylo moc.
Ve srovnání s těmi, co jen tak dováděli mimo
plavecké dráhy, to mohla být tak desetina. Je

Zatím...

to možná smutné, ale stavět za takových okolností v Prostějově padesátimetrový krytý bazén s vyhřívanou vodou, mi přijde poněkud
rozmařilé,“ zauvažoval jeden z Prostějovanů.
Celá diskuse o délce nového bazénu byla
v minulosti bouřlivá, ukázalo se však, že
se jednalo o příslovečnou bouři ve sklenici
vody. Jejím výsledkem totiž prozatím bylo
velké nic. „Byla vypracována studie na tři varianty bazénu s odhadovanými náklady od 665
milionů korun až do výše 828 milionů korun.
Vzhledem k výši této částky a prioritám v investiční výstavbě, kdy je na prvním místě rekonstrukce Společenského domu, se s tímto
projektem pro letošek nepočítá,“ uvedl pro
Večerník náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal.
Teď už tedy zůstává jediná otázka: Obejdou se
i nadále Městské lázně bez finanční injekce určené k opravě zastaralých technologií? Nebo
už nastal čas najít v rozpočtu dostatek peněz
pro jejich modernizaci? Na to v tuhle chvíli
není odpověď...
(mls)
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Pro ty, kteří vehementně bojovali
proti plánované demolici budovy
Dony ve Svatoplukově ulici, to jistě
bude znamenat šok. Ministerstvo
kultury České republiky jako poslední záchrana jejich snahy s definitivní platností odmítlo bývalý
Neherův obchodní dům prohlásit
za kulturní památku. Neznamená
to nic jiného, než že soukromý majitel celého objektu přikročí brzy
k demolici!
Když před časem vyšlo najevo, že Dona
má být zbourána, ve městě to způsobilo velký rozruch. Jde totiž o unikátní

funkcionalistickou stavbu, která má
navíc úzký vztah k historii Prostějova.
Bývalá textilní továrna je považována
za jednoho z předchůdců pozdějšího
OP Prostějov. „Neshledali jsme, že by
případ bývalého zásilkového obchodního domu splnil požadavky zákona
o státní památkové péči. Umístěním,
charakterem a historickou podstatou
nelze tento objekt prohlásit za kulturní
památku,“ vysvětlil mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar. Odvolal se na
stanovisko Olomouckého kraje a také
na to, že ani město Prostějov nemělo
proti demolici námitky. „Rozhodnu-

tí ministerstva se dalo předpokládat,
stejně jako se dá tušit, že nyní Dona
bude rychle zbourána. Budeme se ovšem snažit, aby soukromá společnost,
která na uvolněné ploše připravuje
výstavbu obchodního centra, dodržela
architektonický ráz celé lokality. Aby
prostě nový objekt zapadl do koloritu
okolí,“ sdělil nám Jiří Pospíšil, místostarosta Prostějova. V létě se už naši
radní s vietnamskými majiteli současné Dony setkali na půdě radnice. „Bylo
to velmi vstřícné jednání, jde o slušné
lidi, kteří jsou ochotni splnit všechny
požadavky města,“ dodal Jiří Pospíšil.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Nepřipadá vám, že v porovnání se současnou realitou je tento deset
let starý článek jakoby z jiného světa? V říjnu roku 2011 se vietnamští majitelé ale opravdu chlubili prostějovským radním, že po
rozhodnutí Ministerstva kultury budovu Dony co nejrychleji pošlou k zemi a na jejím místě postaví nové obchodní centrum. Jeden
významný prostějovský architekt měl už dokonce v šuplíku připravený projekt. Co se ale stalo? No, to nikdo dodnes neví. Nad vietnamskými majiteli se zavřela voda a deset let jsou nezvěstní! Nekomunikují s najatým architektem, stavebním úřadem ani s městem.
Budova bývalého zásilkového domu stále stojí a chátrá. Reagovat
ohledně její budoucnosti nemá kdo
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Lutinovova ulice
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OGEM[3WGT)CUUG PCXC\WLÊEÊé¾UVWNKEGUGLOGPQXCNC0C0¾URGEJ FQTQMWP÷OGEM[9CNN)CUUG 
CRQUNGFPÊé¾UVUGQFTQMWLOGPQXCNC6[NQXC5QWéCUPÆRQLOGPQX¾PÊUGWåÊX¾QFéGTXPC
RQFNGRTQUV÷LQXUMÆJQHCT¾ąGCMCVQNKEMÆJQD¾UPÊMC-CTNC&QUV¾NC.WVKPQXC  8NGVGEJ
CåUGRQWåÊXCNP÷OGEMÚP¾\GX.WVKPQX)CUUG,GFP¾UGQWNKEKXDÚXCNÆOåKFQXUMÆOIJGVVWLGLÊå
RčXQFPÊ\¾UVCXDCD[NCRąGX¾åP÷\DQWT¾PCXNGVGEJOKPWNÆJQUVQNGVÊ2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Vojáčkovo náměstí
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Taxikáři zůstal dlužen

Vychytralý zákazník taxislužby se
v pondělí 11. října nechal povozit
a odvézt z Přerova do Prostějova.
Po příjezdu na požadovanou ulici
byla klientovi vytištěna taxikářem
účtenka z taxametru. K jeho velkému překvapení mu zákazník sdělil,
že nemá finanční hotovost na zaplacení. Přivolaná hlídka v zákazníkovi zjistila dvaačtyřicetiletého
muže, který za smluvenou přepravní službu dluží částku 1 132 korun.
Strážníkům při vysvětlení uvedl, že
jel za svou přítelkyní, která mu měla
dát peníze, ale ta se momentálně
nenachází doma a není k zastižení.
Jelikož nebyl na místě za provedenou službu schopen zaplatit, hlídka zjištěné skutečnosti oznámila
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

PROSTĚJOV Prostějovská kriminálka v těchto dnech řeší další
ze série podvodů přes internet
nebo sociální sítě. Pátrá se zatím
po neznámém pachateli, který
prolomil zabezpečení mobilní
aplikace u několika poškozených. Stačilo mu k tomu několik
podvodných SMS zpráv, pomocí
kterých obalamutil důvěřivé lidi.
Těm sice nezpůsobil nijak závratnou škodu, podle mluvčího krajské policie„jen“ 4 500 korun, ale
o to více zaráží, jak jednoduché je
přijít přes moderní technologie
k penězům. Pokud se policistům
podaří podvodníka vypátrat,
hrozí mu až čtyři roky kriminálu.

Michal KADLEC
„V období od 1. do 10. října tohoto
roku neznámý pachatel ze vzdáleného
přístupu překonal zabezpečení účtu
na sociální síti provázaného s další

(QVQ/22TQUV÷LQX

Slib nedodržel, nezaplatil
Předminulou sobotu 9. října po
šestnácté hodině vyjížděla hlídka
do jedné z prostějovských restaurací k případu nezaplacené útraty.
Mazaný třiapadesátiletý muž si poroučel, co hrdlo ráčí, a když došlo
na placení, najednou chtěl odejít.
V hostinci si vychutnával nejen pivečko, ale také tvrdý alkohol. Zkonzumoval lihoviny celkem za 424
koruny. Strážníkům při vysvětlení
uvedl, že u sebe nemá žádné peníze.
Dohodl se s personálem a přislíbil
ještě tentýž den svůj účet uhradit.
Hlídka však následující den ověřením zjistila nezaplacený účet. Dotyčný slovo nedodržel a v hospodě
se vůbec neobjevil. Svým jednáním
je podezřelý z přestupku proti majetku, který byl oznámen správnímu orgánu, kde může být udělena
pokuta do výše 50 000 korun.

Při krádeži užili i kočárek
Ve čtvrtek 14. října dopoledne během hodiny a půl vyjížděla hlídka
hned třikrát do jednoho prostějovského supermarketu řešit krádeže.
První byla jednadvacetiletá žena,
která si na prodejně uschovala plato
vajec v hodnotě 89,90 koruny do
spodní části dětského kočárku. Druhý v pořadí byl jednašedesátiletý
muž. Ten si vybral uzené ramínko,
vložil jej do nákupního košíku a zamaskoval batohem. Poté prošel pokladní zónou bez zaplacení. Třetím
hříšníkem v pořadí se stal jednadvacetiletý cizinec. Odcizil různé druhy
zboží v hodnotě 419,60 koruny.
Následně ukradené zboží odkoupil
a přestupek byl hlídkou vyřešen uložením pokuty v hodnotě 1 000 korun příkazem na místě. Protiprávní
jednání zbylé dvojice strážníci oznámili správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Neuhlídala si peněženku

mobilní aplikací šestačtyřicetiletého
muže z Prostějovska. V profilu pozměnil údaje a zablokoval uživateli přístup.
Následně jeho jménem rozeslal osobám uloženým v ´přátelích´ na tomto
účtu žádosti o telefonní kontakty na ně,
o sdělení informací k jejich platebním
kartám a o reakci na zaslané údajně výherní kódy. Někteří z ´přátel´ na žádost
zareagovali, a to v domnění, že komunikují se známým. Vzápětí jim však byly
přes mobilního operátora stržené různé finanční částky,“ informoval Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Obdobnou zkušenost s podvodníkem poznala i dvaačtyřicetiletá žena z Prostějova, která byla
1. října přes sociální síť požádána
známým o sdělení svého telefonního čísla. „Poté, co žádosti vyhověla
a zaslala své telefonní číslo, byla

Ve čtvrtek 14. října dopoledne
neznámý pachatel využil nepozornosti čtyřiašedesátileté ženy
v obchodním domě v Prostějově. Žena si při nakupování zavěsila tašku do nákupního vozíku. V nestřeženém okamžiku jí
zloděj z tašky sebral peněženku
s osobními doklady, finanční
hotovostí a platebními kartami.
Žena přišla o věci za 4 000 korun. Pachateli hrozí za přečiny
krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest odnětí
svobody až na dva roky.

požádána o přeposlání SMS
zprávy s kódem a informací,
že slouží k restartování hesla
k účtu na sociální síti. I této
žádosti jmenovaná vyhověla
a následující den se již nedostala do svých účtů na sociálních
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sítích. Neznámý pachatel zneužil její
účet na síti a jejím jménem oslovil
její „přátele“ za účelem získání finančního prospěchu,“ popsal druhý
případ Libor Hejtman s tím, že policisté po pachateli usilovně pátrají.
„V obou případech prostějovští

řidiče podrobili testu na přítomnost jiných návykových látek, který
byl pozitivní na pervitin a THC.
Řidič uvedl, že předchozí den užil
„jointa“ marihuany. „Zhruba o hodinu později policisté kontrolovali
jednadvacetiletého mladíka s vozidlem Škoda Felicia v Zahradní ulici
v Prostějově. Provedený test na přítomnost jiných návykových látek
odhalil u řidiče přítomnost THC.
Před polednem odhalili policisté třicetiletého řidiče vozidla Audi v Konečné ulici v Prostějově. Řidič byl
pozitivní na amfetamin/metamfetamin, kokain a THC,“ pustil se do
popisu případů Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství

policie
Olomouckého
kraje.
Před čtrnáctou hodinou pak policisté kontrolovali devětadvacetiletého řidiče vozidla Citroen
v Majakovského ulici. A i zde narazili. „Řidiče podrobili testu na
přítomnost jiných návykových
látek, který byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin a THC.
Muž uvedl, že před třemi dny užil
asi 0,3 gramu marihuany. Posledního hříšníka policisté zastavili
krátce před šestnáctou hodinou
na Floriánském náměstí v Prostějově. I u tohoto muže provedli
test na přítomnost jiných návykových látek, který ukázal přítomnost THC,“ přidal Libor Hejtman.

kriminalisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému
systému a nosiči informací, za který
pachateli hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až čtyři léta,“ prozradil
mluvčí krajské policie.

Všichni uvedení řidiči se po poučení podrobili lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu. „V danou chvíli jsou
podezřelí z přestupku jízdy po užití jiné návykové látky, za který jim
hrozí ve správním řízení pokuta od
2 500 do 20 000 korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho
roku. Na základě výsledků hodnot
biologického materiálu může dojít i ke změně právní kvalifikace na
přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, na které trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti,“ vyjádřil se k možnostem
trestů mluvčí krajské policie. (mik)
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Okradeni u svých vozidel
Hned dva lidé během předminulého víkendu policistům oznámili odcizení věcí z otevřených
vozidel. V pátek 8. října po čtrnácté hodině neznámý pachatel
využil nepozornosti třiačtyřicetileté ženy na parkovišti u obchodní zóny v Okružní ulici.
Zloděj jí z otevřeného vozidla
Renault Megane nepozorovaně odcizil dámský batoh. Žena
v něm měla+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
peněženku, osobní
doklady, finanční hotovost, platební kartu a mobilní telefon.
Obdobně dopadl v neděli 10.
října dopoledne i šestačtyřicetiletý muž v Pražské ulici v Prostějově. V době, kdy se nacházel před otevřeným vozidlem
Renault Koleos, tak mu zloděj
nepozorovaně odcizil koženou
brašnu ze zadní sedačky. Poškozený měl v brašně peněženku, finanční hotovost, platební karty
a doklady. Celková škoda činila
dohromady téměř 10 000 korun.
V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku, za které pachateli
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Patnáctkrát trestaný Martin Nový
dostal u soudu „přidáno“
PROSTĚJOV Jak trefně poznamenala soudkyně Adéla Pluskalová, jinak než podvody
se zatím živit nenaučil... Před senátem Okresního soudu v Prostějově byl uplynulý čtvrtek řešen případ zpronevěry, které se dopustil rodák z Valašského Meziříčí Martin Nový.
Jednačtyřicetiletý patnáctkrát soudně trestaný muž si nyní odpykává trest za jinou trestnou
činnost v ostravské věznici s ostrahou, tudíž soudní jednání v Prostějově probíhalo formou
videokonference. Muž odmítl v celé kauze vypovídat, takže senát ani Večerník si neposlechl
jeho vysvětlení, proč vybral zálohy od tří seniorek na opravy hrobů a pak zmizel...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

21040610387
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PROSTĚJOV Tak to je opravdu
síla! Co se děje na prostějovských
silnicích, o tom jednoznačně vypovídá policejní zpráva o přistižení hned pěti řidičů pod vlivem
drog během jediného dne! Běžné
policejní kontroly odhalily, že
hříšníci byli zdrogovaní pervitinem, marihuanou, v jednom
případě dokonce kokainem. Přistiženým šoférům hrozí vysoké
pokuty, odebrání řidičského průkazu a v případě, že odběry biologického materiálu v nemocnici
prokáží vyšší hodnoty užitých
drog, tak i nepodmíněné tresty
vězením.
Na pět řidičů s pozitivními testy na
drogy v pátek 8. října narazili policisté v Prostějově. Prvního jednatřicetiletého šoféra vozidla Peugeot
zastavili pár minut před devátou
hodinou mezi Držovicemi a Vrahovicemi. Při dopravní kontrole
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Čtyřem poškozeným byly operátorem
strženy stovky korun

Martin Nový má už v rejstříku trestů patnáct záznamů trestů za podvody, zpronevěry, krádeže i zanedbání povinné výživy. „Obžalovaný
je viněn z toho, že od června do
srpna loňského roku převzal zálohu
50 tisíc korun od seniorky z Prostějova, dále 70 tisíc od další starší

ženy ze Želče a nakonec i 20 tisíc
korun od důchodkyně z Nového
Jičína. Všem ženám slíbil opravit rodinné hroby, přičemž k tomu neměl
žádné oprávnění ani živnostenský
list. Navíc slíbenou opravu hrobu
započal částečně pouze v jednom
případě, ve zbylých dvou případech
práce ani nezačal. S poškozenými
pak přestal komunikovat a stal se
nekontaktním. Dopustil se tak přečinu zpronevěry,“ uvedla předsedkyně senátu Adéla Pluskalová s tím,
že přes video dala obžalovanému
možnost své chování vysvětlit.

„Odmítám vypovídat,“ byla jediná
slova Martina Nového na dálku
z vězení v Ostravě. V něm si odpykává trest ve výši 20 měsíců za jiné
podvodné jednání.
Prostějovský soud mu tak za uvedené činy přidal ještě dalších deset
měsíců! „Obžalovaný Martin Nový
se odsuzuje k souhrnnému trestu
odnětí svobody v trvání třiceti měsíců nepodmíněně. Bylo nad vší pochybnost prokázáno, že peníze od
poškozených seniorek vybral, a to
v hotovosti bez vystavení jakéhokoliv dokladu. Peníze však nepoužil
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na opravu hrobů, ale ponechal si je
pro svoji potřebu. V tomto případě
neexistuje žádná polehčující okolnost
pro obžalovaného. Jinak než podvody
se zatím živit nenaučil a z nich si udělal byznys. Navíc jeho hustě popsaný
trestní rejstřík hovoří za vše,“ konstatovala soudkyně Pluskalová s tím, že
navýšení trestu o deset měsíců je za
přečin zpronevěry, podvod, a navíc
i na neoprávněné podnikání.
Rozsudek není ještě pravomocný,
Martin Nový i státní zástupce Jiří
Jančík si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.
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Eliška DOSEDĚLOVÁ
14. 10. 2021 52 cm 3,60 kg
Zdětín

Tadeáš STUDENÝ
4. 10. 2021 48 cm 3,55 kg
Krasice

Foto: Adam Knesl

umístění na různé plochy a navíc disponuje implementovaným
moderním biometrem. „Tento
biometr nahradí náš původní starý biometr, který se dnes používá
již jen na výrazně zakalené čočky
před operací šedého zákalu. Nový
biometr umožní přesnější vypočítání hodnot nitrooční čočky před
operací a tím i následně lepší vidění
u pacienta po operaci výrazně zkalené čočky,“ dodává MUDr. Kopal.
Nové přístroje ročně poslouží až
14 tisícům pacientů očního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov
a budou k dispozici i během přibližně 700 operačních zákroků,
které zdejší zdravotníci každý rok
provedou.

Jan HRAZDIRA
13. 10. 2021 48 cm 2,80 kg
Kelčice

a nikdo z nich nebyl zraněn. Policisté

Tomáš PLUHÁČEK
13. 10. 2021 50 cm 3,75 kg
Prostějov
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jak se bouralo na přejezdu...

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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medicíny. Díky dvojice nových
přístrojů budou nově zdravotníci
moci provádět stávající diagnostické i léčebné zákroky rychleji i přesněji, a navíc rozšíří jejich nabídku
i o novinky.
„Díky novému laseru se rozšíří
spektrum péče o ošetřování sklivcových zákalů, takzvanou vitreolýzu. Tyto zákaly mnohým pacientům ztrpčují život tím, že jim
překáží v zorném poli a způsobují
vidění takzvaných poletujících mušek či jiných obrazců,“ říká Jakub
Kopal, primář očního oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov.
Další významné benefity pak přinese pacientům nový ultrazvuk.
Ten je kompaktní, umožňuje

0QXÆRąÊUVTQLGLKåUNQWåÊRCEKGPVčOQéPÊJQQFF÷NGPÊ0GOQEPKEG#)'.2TQUV÷LQX

PROSTĚJOV (Adam Knesl, manažer společnosti Agel) Dvojice
nových ultrazvuků v hodnotě
přes milion korun již slouží pacientům očního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov. Lidé
s obtížemi zraku se tak mohou
těšit z rychlejší i přesnější diagnostiky, a navíc také z nových
zákroků, které doposud nemocnice nenabízela.
Oční ultrazvuk technologie DGH
Scanmate Flex a YAG laser technologie Ultra Q Reflex v hodnotě 1,2
milionu korun, které nově získalo
oční oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov, nahradí starší přístroje,
které již plně neodpovídaly moderním trendům a možnostem

děti, zdraví 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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Z NE
NEM
MOCNICE ...

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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není správná, plně souhlasím a oceňuji
to o to víc, že v současné politice to běžné není. Samozřejmě to neznamená, že
z komunální politiky v Prostějově zmizí, ale dává prostor i dalším. Její rozhodnutí respektujeme a v Zastupitelstvu
města Prostějova ji nahradí pedagog
Švec,“ uvedl již s prozrazením dalšího
kroku, který bude následovat.
Ano, právě František Švec je z kandidátky hnutí Změna pro Prostějov prvním
náhradníkem, o čemž rozhodly komunální volby v roce 2018. Učitel Reálného gymnázia a základní školy Otto
Wichterleho v Prostějově už zkušenosti
z komunální politiky má. „S tím, že nahradím paní Naiclerovou v zastupitelstvu, jsem počítal. V zastupitelstvu jsem
působil již čtyři roky během minulého

zjistili jsme

do práce v zastupitelstvu opět zapojím,“ konstatoval.
Hana Naiclerová s největší pravděpodobností rezignuje na mandát zastupitelky na nejbližším jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova,
které se uskuteční v úterý 23. listopadu.
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volebního období a styk s radnicí jsem
neztratil ani teď, pracuji v kontrolním
výboru,“ poznamenal František Švec,
jehož se Večerník ještě zeptal, zda se na
roční práci v zastupitelstvu těší. „Těším
není asi to správné slovo. Jsme v opozici
a tato úloha je hodně těžká. Rád se ale

PROSTĚJOV O tomto projektu se
na radnici uvažovalo už před deseti lety, doteď se ale na nic nesáhlo.
Z různých důvodů. Předminulé
úterý ale prostějovští radní definitivně rozhodli o tom, že už letos
v prosinci začne dlouho naplánovaná revitalizace pivovarského rybníčku ve Vrahovicích. Investice za
bezmála dvanáct a půl milionu korun bez DPH však nebude jedinou
v této lokalitě. V blízké budoucnosti proběhne rekonstrukce sousedního Sídliště Svornosti, přilehlého
parku, upravena bude komunikace
kolem „myší díry“, prostor dostane
cyklostezka od Olomoucké ulice
a mnoho dalších stavebních akcí.
„V rámci revitalizace vodní nádrže
bude opraven výtok nádrže, a to včetně výpustného zařízení. Bude zde
třeba odtěžit sediment z celé plochy
nádrže a obnovit opevnění břehů
rovnaninou z lomového kamene.

PROSTĚJOV Jak večerník předeslal
v předchozím čísle, minulé úterý
proběhl v nové budově Ekocentra
Iris Prostějov na Husově náměstí
den otevřených dveří, kterým byla
prakticky zahájena činnost nové budovy. Slavnostního přestřižení pásky
se ujal spolu s dětmi blízké mateřské
školy primátor Prostějova František
Jura a zástupkyně hejtmanství Renata Honzáková, vedoucí oddělení
ochrany přírody Odboru životního
prostředí Olomouckého kraje.
Společně se zástupci vedení města prvním náměstkem primátora Jiří Pospíšilem, náměstky Jiřím Rozehnalem a Miladou Sokolovou si následně všichni
zbrusu nový areál prohlédli. „Budova,
kde se zabývají především ekologickou
výchovou, vzděláváním a osvětou v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny,
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infrastrukturou. Ta sem neodmysliPROSTĚJOV V Letecké ulici pozemní komunikaci nachází labuť. telně patří a já děkuji všem za úspěšné
v Prostějově našli lidé minulou Hlídka našla v nahlášené lokalitě dokončení stavby tohoto místa, které
středu časně ráno podivně se mládě labutě, které bylo na první po- bude sloužit jak těm nejmenším, tak
chovající mládě labutě. Nález- hled nezraněné. Pro jeho neobvyklé širokému spektru generací,“ uvedl při
ci to oznámili městské policii chování byl ale mladý opeřenec od- slavnostním proslovu prostějovský pria strážníci se okamžitě vydali na chycen a převezen na služebnu měst- mátor František Jura.
záchrannou akci. Labutí slečna se ské policie. Záchranná akce dobře Vnitřní pracovní prostory Ekocentnakonec dostala do odborné péče dopadla, a tak strážníci během dne ra nově zahrnují recepci, kanceláře,
ochránců přírody.
předali mladičkou labuť ochráncům učebny, knihovnu a sociální zázemí.
„Stavba centra je konstrukčně velmi
„Před půl šestou ráno ve středu přírody,“ informoval Petr Zapletal,
povedená a vlídná k životnímu pro13. října vyjížděla hlídka do Letec- mluvčí Městské policie Prostějov.
středí. Jde o další dílek do skládačky
ké ulice prověřit oznámení, že se na
(mik) objektů s takzvanou, již zde zmíněnou,
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u myší díry ve spolupráci se Správou
železnic a revitalizace parčíku u rybníčku ve Vrahovicích,“ doplnil rozsah budoucích kroků náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011), který se stará
o stavební rozvoj a investice města.
Celková předpokládaná hodnota
veřejné zakázky revitalizace pivovarského rybníku činí 12,4 milionu
korun. Předpokládaný termín zahájení realizace je prosinec tohoto roku
a požadovaný termín ukončení je do
31. srpna 2022.
(mik)
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dit,“ věří náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), zodpovědná
za životní prostředí.
Je třeba také zmínit, že město má
v plánu řešit celou tamní lokalitu!
„Souběžně s touto revitalizací se připravuje projekt na novou cyklostezku
od Olomoucké ulice směr rybníček
– mimo komunikaci Říční, dále rozšíření komunikace kolem občerstvení
Na Rybníčku, revitalizaci Sídliště Svornosti, rozšíření železničního přejezdu

Prostějov (mik) - V Prostějově se usilovně připravuje rozšíření sítě cyklostezek, a dokonce i za hranice katastru. Už
vloni byla dokončena projektová dokumentace na stezku pro cyklisty, která
spojí Prostějov s Vrbátkami. Tato stavební investice se ale bohužel zdrží. „Na cyklistickou stezku Prostějov–Vrbátky byla
v minulém roce zhotovena projektová
dokumentace. Vzhledem k tomu, že navržená trasa cyklistické stezky je v kolizi
s plánovanou modernizací železniční
tratě Správy železnic, musíme vyčkat do
doby zpracování jejich projektové dokumentace na modernizaci železniční
tratě,“ oznámil náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Cyklostezka musí poèkat

Prostějov (mik) - Už před letními
prázdninami informoval Večerník
o projektu města na revitalizaci Sídliště
Svornosti ve Vrahovicích. Jak známo, po
letitých odkladech, kdy se vedení magistrátu nebylo schopné dohodnout s obyvateli tohoto sídliště, byla tato náročná
stavební investice schválena. S výjimkou
revitalizace okolo bloku 7/15, kde občané se stavebními pracemi nesouhlasí
a odmítají je. Otázkou nyní zůstává, kdy
se město do uvedené akce skutečně
pustí. „Aktuálně se dokončují projekční
práce a je požádáno o stavební povolení.
Pokud to půjde dobře, revitalizaci vrahovického sídliště zahájíme už v roce 2022,
pokud samozřejmě finanční prostředky
na tuto akci budou schváleny v rozpočtu města,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.

Sídlištì Svornosti
v roce 2022?
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modro-zelenou infrastrukturou. Je to
směr, kterým se město vydává,“ doplnil
první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Novostavba vznikla na místě původního objektu, který byl pro nevyhovující
technický stav zbourán. Vše je postaveno podle moderních technologií 21.
století. „Je zde takzvaná zelená střecha
se zavodňovacím systémem, učebny,
zahradní nádvoří, kde mohou probíhat
venkovní aktivity. Nezapomínáme ani
na hospodaření s vodou. Šedé splaškové vody jdou do čističky odpadních
vod a po jejich přečištění jsou zaústěny
do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití těchto vod
v objektu. Dešťové vody jsou svedeny
do retenční nádrže s bezpečnostním
přepadem do vsakovací jámy. Retenční
nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku
a toalety,“ popsal náměstek primátora
pro stavební investice Jiří Rozehnal.
Zbývá doplnit, že novostavbu sídla pro
Český svaz ochránců přírody, Regionální
sdružení IRIS Prostějov dodala firma Pozemstav a stavěla ji od prosince 2020 do
července letošního roku. Městskou pokladnu tato investice přišla na 10 036 730
korun, přičemž magistrát pro tento účel
získal dotaci od Olomouckého kraje ve
výši jednoho milionu korun. Letos v srpnu
byla stavba úspěšně zkolaudována. (red)
Exkluzivní rozhovor s náměstkyní
primátora Miladou Sokolovou si
můžete přečíst na dvoustraně 28-29
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Součástí zakázky bude pro zvýšení
rekreačního potenciálu území vytvořena v prostoru zátopy mělká zóna
s brouzdalištěm se zpevněným dnem
a s nášlapnými kameny vystupujícími
nad vodní hladinu. Přístup k mělké
zóně bude umožněn po betonových
schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží
jako náhradní stanoviště pro vodní
živočichy. Revitalizace rybníčku zároveň vytvoří i možnost částečného vypouštění nádrže pro údržbové práce,“
rozsáhle popsal prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011), podle
kterého vedení města nezapomíná
také na relax pro ty, kteří budou oblast
využívat k odpočinku.
„K dispozici bude nový mobiliář jako
nové lavičky, také pochopitelně i odpadkové koše. Pevně věřím, že se toto
místo změní tak, aby zde lidé mohli
trávit volný čas, aby tento kus přírody
byl místem, kam budou lidé rádi cho-

Začne se už v prosinci těžbou sedimentu,
počítá se s rekreačním zázemím
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„Vážně uvažuji, že se vzdám mandátu
zastupitelky statutárního města Prostějov, nechci kumulovat funkce,“ sdělila
Hana Naiclerová a její slova Večerníku
potvrdil v pátek dopoledne také předseda a lídr hnutí Změna pro Prostějov Jan
Navrátil. „S postojem Hanky Naiclerové, že kumulace zastupitelských funkcí

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Úspěch v parlamentních volbách vynesl prostějovské
zastupitelce Haně Naiclerové (hnutí
Změna pro Prostějov) poslanecký
mandát za koalici Piráti a STAN. Jak
sama již den po volbách Večerníku
potvrdila, pozice v nejvyšším orgánu statutárního města Prostějova se
hodlá vzdát. Během minulého týdne
se tento krok potvrdil. Víceméně
chybí už jen oficiální akt. Kdo vzpurnou dámu z opozice v zastupitelstvu
nahradí? Večerník to ví!
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měst, že se potýkají s obdobnými
problémy, a budeme sledovat, zda se
jim podaří, s ohledem na vývoj trhu,
situaci úspěšně vyřešit,“ oddechl si Jiří
Pospíšil.
Ceny energií jdou raketově nahoru
v celé Evropě a obrovskou zátěží
bude trpět i rozpočet města Prostějova. „Vliv to samozřejmě bude mít
neblahý. Město Prostějov bude muset vynaložit mnohem více peněz za
zemní plyn, než původně předpokládalo, což se ve finále odrazí například
v množství městem realizovaných investičních, kulturních či sportovních
akcí nebo v množství provedených
oprav majetku města. Někde prostě
bude nutné tyto finance ušetřit a orgány města budou muset důkladně
zvažovat, na úkor čeho to bude,“ varuje první náměstek prostějovského
primátora.
Co se týká ceny elektřiny, zde má
město Prostějov aktuálně uzavřenou smlouvu a zafixovanou cenu do
konce roku 2022. „Nelze ale bohužel
vyloučit, že i u této komodity nastane
v příštích dnech či měsících obdobná situace, jako se stala u plynu. To
opravdu není dnes nikdo schopen
odhadovat. Všichni doufáme, že se
situace na trhu s energiemi co nejdříve stabilizuje,“ poznamenal Pospíšil
s tím, že aktuálně vedení města zvažuje právní kroky proti společnosti Conte, která nečekaně ukončila
dodávky plynu. „Město Prostějov
bude zcela jistě zvažovat vymáhání
náhrady škody, která mu přechodem
k jinému dodavateli zemního plynu
za neúměrně vyšší ceny vznikla,“ potvrdil Jiří Pospíšil.
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Dolní hlásí: neprojedete!
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smluvnění nových odběratelů, natož
takového objemu MWh, který město
má,“ uvedl Pospíšil.
O kolik je současná cena vyšší a co
to bude znamenat pro městský rozpočet? „Cena je nepřiměřeně vyšší, ale
s ohledem na aktuální situaci je vůbec
úspěchem, že se podařilo dodavatele
na období do konce roku 2022 získat
a ceny na toto období zafixovat. Momentálně nelze najít žádného dalšího
dodavatele, který by byl schopný za
stávající situace vývoje cen na trhu a nedostatku zemního plynu nabídnout
městu Prostějovu a jeho organizacím
dlouhodobější smlouvu. Pro městský

a nikdo z nich nebyl zraněn. Policisté
odhadli škodu na pětasedmdesát tisíc
korun,“ sdělil další podrobnosti mluvčí
krajské policie s tím, že okolnosti zůstávají v šetření policistů Dopravního inspektorátu Prostějov.
Zatímco sanitka odvezla zraněnou
ženu do nemocnice, hasiči měli v okolí
železničního přejezdu plno další práce.
„Po poskytnutí první pomoci zraněné
chodkyni řešili následky havárie a v součinnosti s Policií ČR zabezpečili celé
místo,“ uvedl Radek Buryánek, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Podle informací Večerníku utrpěla čtyřicetiletá žena středně těžké zranění hlavy
a policisté až po důkladném šetření nehody určí právní kvalifikaci neuvěřitelného selhání řidiče Renaultu.

rozpočet to bohužel bude znamenat
zvýšené výdaje,“ konstatoval první náměstek primátora Prostějova.
Předmětem uvedené zakázky jsou
dodávky plynu pro budovy Magistrátu města Prostějova, městské
policie, dále pak pro budovy v hospodaření všech městem zřízených
příspěvkových organizací, tedy
základních a mateřských škol, reálného gymnázia, divadla, kina,
knihovny, ZUŠ, Sportcentra a dále
pak několika odběrných míst společnosti Domovní správa Prostějov.
Zakázka se netýká městských bytů
a nebytových prostor ve správě Domovní správy.
A co by se stalo, kdyby se rychle nepodařilo sehnat náhradního dodavatele.
Bylo by město skutečně bez plynu?
„Pokud by se městu nepodařilo najít
nového dodavatele a původní dodavatel by ukončil plnění dodávek plynu
z důvodu insolvence, znamenalo by
to pro město přechod k dodavateli
poslední instance v případě odběrů
v maloodběru, a to za podstatně vyšší
ceny. Dodavatelem poslední instance
(DPI) je subjekt na trhu s energiemi,
který má v zákonem stanovených
případech povinnost dodávat energii
zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Středoodběry by nepokryl ani DPI. Určité
riziko, že město Prostějov zůstane
úplně bez dodávek plynu, tedy také
viselo ve vzduchu. Učinili jsme ale
všechno pro zdárné vyřešení vzniklé
situace. Velký dík patří naší energetičce paní Vosičkové, která má zásadní
podíl na vyřešení celého problému.
Zároveň máme informace z jiných
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V závěru měsíce září se vedení prostějovského magistrátu dozvědělo
velice nepříjemnou zprávu. Společnost CONTE, stávající dodavatel
zemního plynu pro město Prostějov
a všechny jeho příspěvkové organizace, vítěz nadlimitní veřejné zakázky
na tyto dodávky pro období let 2021
a 2022, 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. Na to nemohlo
město pro rozpor se zákonem bez
dalšího přistoupit. Vzhledem k tomu,
že se blížil začátek topné sezóny
a bylo nutné zajistit, aby jak budovy
magistrátu, tak budovy všech příspěvkových organizací města, tedy
školy, školky, divadlo, kino, knihovna,

Michal
KADLEC

pro Večerník

vPŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Už v minulém vydání Večerník informoval o možné
katastrofě, která v Prostějově mohla nastat kvůli náhlému vypovězení smlouvy ze strany dodavatele plynu pro město a všechny
jeho příspěvkové organizace. Magistrát byl na konci září vystaven
podobné situaci jako dnes více než milion občanů České republiky
v případě krachu společnosti Bohemia Energy. Vedení města se
však nepříznivou skutečnost, že by školy, mateřinky a kulturní či
společenská zařízení zůstaly bez plynu, podařilo odvrátit bleskurychlou dohodou s jiným dodavatelem. I když za mnohem vyšší
cenu. Na veškeré podrobnosti ohledně této nepříjemné situace
jsme se ptali prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila.

nastínil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.
Večerník pochopitelně zajímalo,
jak těžké bylo sehnat náhradního
dodavatele. „Situace na trhu s plynem je aktuálně velice složitá a nepřehledná, přesto se městu Prostějovu
podařilo získat postupem v souladu
se zákonem o zadávání veřejných zakázek náhradního dodavatele. Tím je
společnost ČEZ ESCO. Nově získaná
cena zemního plynu odpovídá stávaZUŠ, Sportcentrum a další, nezůstaly jící situaci na trhu. Byl velký problém
bez dodávek plynu a tím pádem i bez sehnat nového dodavatele, neboť dotepla, bylo nutné okamžitě jednat,“ davatelé obecně nemají zájem o za-

„Cena od náhradního dodavatele je skokově vyšší,“
konstatuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil

I takový scénář se
v Prostějově rýsoval

Michal KADLEC

Vozidla Policie ČR, hasičů a záchranky
s modrými majáky mířící od centra města, ale také z Vrahovic, k železničnímu
přejezdu v Českobratrské ulici dávala
tušit, že se stalo něco vážného. „Šel jsem
po chodníku a najednou mě vylekala
strašlivá rána. Ohlédl jsem se a vidím, že
od kolejí odlétlo modré auta a že u něj
navíc leží zraněná žena, která po srážce
s autem upustila nákupní tašky,“ řekl Večerníku muž středního věku, který se ve
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PROSTĚJOV Člověk je tvor chybující
a řidič samozřejmě také. Ale až takto
selhat? Šofér Renaultu minulou středu odpoledne vjel na železniční přejezd v Českobratrské ulici v době, kdy
se k němu po kolejích blížil od místního nádraží osobní vlak. Muž za volantem vozidla ho musel vidět, k přejezdu
se blížil po silnici, která vede souběžně
s kolejemi. A navíc mu byla evidentně
úplně fuk světelná výstražná světla
před přejezdem. Neuvěřitelná chyba
mohla skončit tragédií...

řidič Renaultu musel být opilý. Tento dojem ale vyvrátilo další policejní
šetření. „Muž jel ve vozidle sám a vyvázl
beze zranění. Dechová zkouška na alkohol byla u něj i strojvůdce vlaku negativní. Ve vlaku cestovalo pět cestujících

jjak
ak see bouralo
bouurallo nnaa př
přejezdu...
řejeezddu...

byla převezena do nemocnice v Prostějově,“ informoval Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Někteří svědci nehody na železničním přejezdu byli přesvědčení, že
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středu 13. října odpoledne ocitl poblíž
vážné nehody. „Ten chlap musel vlak vidět, navíc semafory na kolejích byly puštěné,“ poznamenala žena stojící opodál.
Hlouček lidí pak sledoval, jak policisté zajišťují stopy nehody, zatímco
hasiči a lékaři poskytovali zraněné
chodkyni první pomoc. „Pár minut
před šestnáctou hodinou jsme vyjížděli
k dopravní nehodě osobního vozidla
a osobního vlaku v Prostějově na ulici
Českobratrská. Podle dosavadního šetření jel osmapadesátiletý řidič po ulici
Barákova směrem k ulici Českobratrská.
Při přejíždění železničního přejezdu bez
závor se střetl s projíždějícím regionálním vlakem, který jel po trati od obce
Červenka na Prostějov. Vozidlo Renault
Clio bylo po střetu odhozeno a zranilo
kolemjdoucí čtyřicetiletou ženu, která
saa
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Prostějov (mik) - V pořadí 96. jednání Rady statutárního města Prostějova
se uskuteční v úterý 19. října v zasedací
místnosti prostějovské radnice. Konšelé
začnou projednávat desítky bodů od
10.00 hodin. A na programu mají některé hodně zajímavé body, například výběr
nového provozovatele veřejných záchodků ve městě. „Budeme projednávat
nový požární řád města i návrhy odměn
předsedům a členům výborů, osadních
výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Vyslechneme si informace
o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností a udělíme výjimky
ze zákazu konzumace alkoholu při pořádání akcí Prostějovské zimy. Zabývat
se budeme také výběrem nového provozovatele veřejných WC v Prostějově,“
potvrdil Večerníku František Jura (ANO
2011), primátor Statutárního města Prostějova. Radní také projednají zadávací
řízení na rekonstrukci brány i dopravního řešení před Městským hřbitovem
v Brněnské ulici a výběr firmy, která bude
zajišťovat ostrahu magistrátních budov
v letech 2022 až 2025. „Na programu
máme rovněž diskusi o problematice
hlučnosti Discoklubu Morava a zabývat
se budeme i v pořadí již druhým návrhem rozpočtu Prostějova pro rok 2022,“
nastínil další body programu primátor.
V programu mají konšelé jako vždy i projednání rozpočtových opatření ke stavebním investicím. „Hlavně budeme řešit
havarijní stav římsy na budově základní
školy v Kollárově ulici a vybudování biocentra ve Vrahovicích,“ přidal náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Radní vybírají
provozovatele WC

Prostějov (mik) - Další dopravní komplikace přinese týdenní úplná uzavírka
místní komunikace v Dolní ulici v Prostějově. V době od pondělí 18. do neděle 24. října dojde totiž k úplné uzavírce
obslužné místní komunikace v Dolní
ulici, a to konkrétně mezi ulicemi Slezská
a Mojmírova. „Důvodem je výstavba automatického měření rychlosti, což je investiční akce města. Uzavírka bude dlouhá sto dvacet metrů a objízdná trasa není
stanovena,“ uvedl Jan Vejmělek, vedoucí
odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak dodal, po dobu uzavírky veškerá
doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní komunikace.

Město bez plynu!

zpravodajství
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s tím, že někoho okradli. Ti se možná dočkají tzv. alternativního trestu.
Tento druh trestu spočívá v tom,
že na základě rozhodnutí soudu
zloděj v některé z obcí odpracuje
určitý počet hodin v rámci obecně
prospěšných prací. Okradenému to
obvykle mnoho užitku nepřinese.
To, že se uleví přeplněným věznicím a zloděj bude namísto lochu
kupříkladu trhat třešně do starostovy palírny, poškozeného logicky
nijak zvlášť nenadchne. Ten by spíše
uvítal, kdyby dostal zpět to, o co přišel. Určitě mezi námi chodí i šťastlivci, kteří se náhrady škody někdy
dočkali. Na tyto případy můžeme
pohlížet podobně jako na výherce
v loterii. Trošku jim to závidíme, ale
co už, štěstí občas sedne i na vola...
Kromě svých peněz a ukradených
věcí by okradení často rádi viděli
i svého zloděje. Existují nejrůznější
druhy seznamek. A taková, která by
nabízela seznámení mezi zlodějem
a jeho obětí, by se mezi většinou lidí

určitě setkala s ohlasem. U potřesu
rukou a několika slov mezi okradeným a lapkou by takové seznámení
nemuselo skončit. Když už by však
jednou znal svého zloděje, určitě by
pro něj měl i nějakou tu práci. Zloděj
by si tak svůj prohřešek odpracoval
přímo u své oběti. Představa takového řešení je stejně úžasná jako prakticky nerealizovatelná. Důvodů je
mnoho. Patří mezi ně i to, že někteří
zlodějíčci prostě nebudou dělat asi
NIKDY.

T

stává modla, které se samozřejmě
v první řadě chytli ekologičtí šílenci, dále pak partička vyžírků z Evropské unie, kteří si stále myslí, že
budou vládnout všem normálním
obyvatelům celé Evropy, a bohužel
také ta již zmiňovaná média a reklamní agentury, které mají toto
slovo snad v každém příspěvku. Poučme se z toho, že čeština se stává
fackovacím panákem pro kdejaké módní trendy, a já musím říct,
že je mi jí líto...

ANALÝZA
ÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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s inherentní schopností přírody udržet život. Organizačním principem
udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje čtyři propojené oblasti:
ekologii, ekonomii, politiku a kulturu. Věda udržitelnosti zkoumá udržitelný rozvoj a environmentalistiku.
Tento termín má původ v ekologii
jako schopnost ekosystému udržet
ekologické procesy a funkce i biologickou rozmanitost a produktivitu do
budoucnosti.
současnosti se udržitelnost
vztahuje na mnoho oblastí,
a to včetně ekonomiky, prostředí,
produkce potravin, energie, a architektury/stavebnictví. Může být
zkoumána na různých úrovních od
místní až k planetární. Udržitelná
architektura se snaží minimalizovat
negativní následky budov zvyšováním jejich efektivnosti a moderací
v použití materiálů, energie, a prostoru. Důraz se klade na umístění
budov a jejich orientaci vůči slunci,
použití obnovitelných materiálů
(bambus na podlahy, staré džínsy na
izolaci) a materiálů z likvidovaných
budov a místní využití odpadků

a výkalů (šedá voda, kompostovací
záchody). Udržitelná architektura
existovala donedávna všude. Lidé
stavěli z místních materiálů podle
místních tradic z kamene, dřeva, hlíny a proutí s pomocí hliněné nebo
vápenné omítky. Současné experimenty přidaly kompresovanou
hlínu, papírbeton, slámové balíky,
pěchovanou slámu pokropenou jílovou vodou a sáhové dříví v betonové
bázi. Udržitelnost měst je možno
podporovat omezením jak dálkové
importace energie, vody a potravin,
atp., tak i odpadů (tepla, znečištěného vzduchu a vody, nevyužitého
„lidského hnoje“, atp.). Zatím je udržitelné město jen papírový koncept,
ale je nutno dodat, že i velkoměsta
jako Paříž a New York byla na přelomu 20. století zásobována z nedalekých rozlehlých zahrad a Havana se
navrátila k modelu městských farem
po ztrátě laciné sovětské ropy. Udržitelná energetika využívá zdrojů
energie, které nebudou vyčerpány
v časovém rozmezí relevantním
lidstvu. Většinou to znamená obnovitelné zdroje energie. Například
Dánsko dnes získává 20 procent své
energie z větrných turbín a doufá
v eventuálních 50 procent. Řada
zemí podporuje solární panely a geotermální pumpy (tepelná čerpadla)
subvencemi.
akto bychom mohli pokračovat a teoretizovat donekonečna. Jenže za mne se z dobré věci

Snad budu pøekvapen
Dvì vìci kazí Smetanovy sady
Zajímalo by mě, jak se bude řešit rondel v Olomoucké ulici u Držovic. Ve Večer- Smetanovy sady se po revitalizaci před sedmi lety opravdu rozrostly do krásy,
níku jsem se dočetl, že kraj počítá s okružní křižovatkou ve tvaru oválu. Ach jo, fascinuje mě mimo jiné hlavně javorová alej, která se krásně ujala. Ale i celkový
to zase bude zmatek na této komunikaci. Denně tudy projíždím a vidím, že už je vzhled tohoto parku je velice příjemný. Na tomto krásném místě poblíž centra
skutečně nachystaná v pořadí šestá větev s výjezdem na tento maličký rondýlek. města mi ale hodně vadí dvě věci. Jednak shlukující se omladina, která za kinem
Proto se tedy má vybudovat nějaký ovál, aby se ustoupilo budovatelům další Metro kouří a často i popíjí alkoholické nápoje, a jednak pejskaři. Ti v mnoha
obchodní zóny? Tato okružní křižovatka je podle mě nejnebezpečnější v celém případech neuklízejí po svých pejscích jejich exkrementy, a že se jich tam denně
Prostějově a neumím si představit, jak bude propustná v budoucnosti. Snad ale povaluje hodně! Já vím, že strážníci nemohou být všude, ale copak by se tyto
budu překvapen.
Milan Sadílek, Prostějov věci nedaly hlídat a kontrolovat?
Milada Snášelová, Prostějov
Vyberte pøíštì schopnou firmu!
Vrahovická ulice bude asi ještě dlouho hodně ve smlouvě dané termíny? Jsem přesvědčen mrznout a firma se bude vymlouvat na to, že nevděčné téma. Jen bych chtěl poznamenat, že o tom, že celá Vrahovická ulice se do konce to- může pokračovat dál. Nechci být stále pesimistak nešikovnou firmu bych hnal z Prostějo- hoto roku opravit nestihne, jak je nám neustále ta, ale prosím vedení města nebo Olomouckého
va svinským krokem! Copak v dnešní době je podsouváno! S takovým hlemýždím tempem, kraje, aby byla příště vybrána firma schopná
možné, aby někdo odvedl tak mizernou práci co předvádí stavební firma z Prahy, to bude tr- a šikovná. Nedívejte se jen na to, co je nejlevnějPetr Rozmánek, Prostějov
s tolika nedodělky? A navíc absolutně nestíhal vat až do jara příštího roku. V listopadu začne ší.

Nìkde to nešlo, jinde ano
Chápu, že za to provozovatel koupališť nemůže, ale čemu se pan Průša diví, nekontrolovali. Ten samý den pak dcera a její manžel jeli do Olomouce do aquaže byla letos tak nízká návštěvnost? Já sám jsem společně s manželkou patřil parku a, světe, div se, taky u pokladen po nich žádná potvrzení nechtěli! Takže
k těm, které pokladní v červenci do aquaparku nepustily, protože jsme neměli kdyby v Prostějově nebyli tak příliš aktivní a akurátní, byla by koupaliště mnos sebou potřebná potvrzení o bezinfekčnosti. Nehádali jsme se, a přestože nás hem více navštěvovaná. Osobně jsem ani nikde nepostřehl, že by koupaliště
to v parném dni hodně mrzelo, otočili jsme se a jeli domů. Druhý den jsme za- a jejich návštěvníky během léta kontrolovali hygienici nebo někdo podobný.
Jiří Šindler, Prostějov
mířili na koupaliště ve Stražisku a strávili jsme tam nádherné chvíle. Vůbec nic

N

o mne velmi vytáčí, je „prznění“ češtiny umělými slovy převzatými nejlépe z ciziny, potažmo
pak nejvíce z angličtiny, takže v dnešní době již například nepředpokládáme, ale „predikujeme“, nemáme
poradu, ale „briefing“, nemáme přestávku na kávu, ale „coffee break“
a takhle bychom mohli pokračovat
donekonečna. A pak tu máme slovo,
které slyšíme dnes a denně, je velmi
módní a hlavně je součástí dnešního
korektního myšlení a mluvy. Schválně se zkuste zamyslet, které slovo
teď slyšíte často? Já bych tady jedno měl a je to slovo UDRŽITELNOST, případně UDRŽITELNÝ.
A tak se na něj pojďme podívat
kapku blíže.
ejdříve nudná definice. Udržitelnost je definovaná v kontextu lidské civilizace jako praktická
schopnost uspokojit základní potřeby
dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit
jejich základní potřeby a udržet jejich
životní úroveň. Udržitelná společnost
musí být vystavena tak, aby její životní styl a podnikání nebyly v rozporu

C

Jazyk český je jazyk hezký, aspoň tedy býval. Bohužel v poslední době mám kapku pocit, že se ten náš jazyk ocitl na scestí
a Dobrovský s Jungmannem a další jazykozpytci trochu pláčou.
Pustím-li si televizi či rádio, otevřu-li tisk, tak se mnohdy nestačím
divit. Smutné je, že se potkávám s pravopisnými chybami, mluva
některých reportérů či takzvaných moderátorů se dá srovnat kvalitativně s pubertálním deváťákem a já nemohu nevzpomenout
na bardy literární, televizní a rozhlasové tvorby.

OÈEŠTINÌ AMÓDNÍCH TRENDECH

„Ten krade ve firmě, ten zase v podkroví, ta krade v obchodě, ta raděj
v soukromí. Ten krade to a ten
zas tohle. A všichni dohromady
ukradneme moc!” I tak by se dala
parafrázovat píseň Jana Wericha ze
slavného filmu Císařův pekař – Pekařův císař. Důvod této aktualizace
je nasnadě. Asi každému z nás se někdy přihodilo, že ho okradli. A komu
se to náhodou zatím nestalo, ten se
jistě brzy dočká. Samozřejmě že jsou
mezi námi i tací, kteří mají zkušenost
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Kralice na Hané (sob) - Příjemné
posezení a možnost si popovídat. To
čeká 24. října starší z obyvatel Kralic
na Hané. Tedy přinejmenším ty,
kteří mají rádi společnost a hudbu.
Protože právě to jsou dva hlavní body
programu. Na akci dorazí například
děti z místního folklórního souboru
sdružené v Klásečku, dále drobotina z mateřinky. A také skupina
Druhý dech. Jelikož se pak posezení
bude konat v kulturním domě, bude
nepochybně možnost si k hudbě taky
zatančit. A nasucho to také nebude.
Beseda začne ve 14.00 hodin.

Dùchodce èekají
dìtská vystoupení

Brodek u Prostějova (jaf) - Zámecká
ulice v Brodku u Prostějova, kde se
kromě brodeckého zámku nachází také
mateřská škola a zdravotní středisko, už
není průjezdná z obou stran a od minulého týdne platí v místě jednosměrka.
Směr jízdy je z Krátké ulice, tedy od
centra města směrem nahoru k zámku.
Městys věří, že se tímto krokem vyřeší
dopravní potíže, které v této lokalitě
v ranních hodinách nastávaly.

Zámecká v Brodku
novì jednosmìrkou

Konice (sob) – Nejen chalupáři
jistě ocení počin vedení Konice.
Městský úřad totiž získal do svého
držení více než stovku kompostérů,
které nyní nabízí obyvatelům města.
„Město má k dispozici 140 plastových
kompostérů o obsahu 900 litrů, které
získalo z dotace v rámci Operačního
programu životního prostředí. Žádost
o kompostér můžete vyplnit osobně
na podatelně městského úřadu.
Najdete ji také na internetových
stránkách,“ píše se na facebookových
stránka města. Žádosti je možné posílat elektronicky také na podatelnu.
Lidé budou mít od města kompostéry
zapůjčené na pět let, následně přejdou
do jejich vlastnictví.

Konice nabízí kompostéry

Vícov (mls) – Z důvodu rekonstrukce
vozovky dochází ve Vícově k částečným
uzavírkám silnic. V minulém týdnu již
došlo k částečným uzavírkám z obce
směrem na Plumlov a Ptení. Ode
dneška do čtvrtka platí úplná uzavírka
silnice na Ptení včetně autobusové dopravy a obyvatelé se tak budou muset
připravit na drobné komplikace.

Ve Vícovì pokládají
QRYÙDVIDOW
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3x foto: Michal Sobecký

dost,“ hodnotí mladá žena. A to patnáct
minut poté, co se skupina vydala do
akce.
O kus dál, naproti škole, jiné dvě skupinky čistí trávník. A ani v tomto případě nejsou bez práce. „Ježíš, tady toho

je!“ zaslechnu od jednoho z dětí.
Zděšení je namístě, ostatně okolí
gymnázia a sportovní haly je pověstné tím, že tam lidé „ukládají“ co
mohou. „Jsme zde podruhé. A většinou nacházíme běžný odpad, kromě
toho, co za sebou nechají bezdomovci,“ uvádí paní Eva, která do úklidu zapojila děti. Nic moc kuriózního
zatím brigádníci nenašli, i když dříve
to byl třeba i spacák. „V lese jsme narazili na hodně skla a spoustu rozbitých sklenic,“ dodává vedle uklízející
žena. Kolem poletuje spousta pilně
pomáhajících dětí. Zdá se, že je uklízení po druhých baví. Vtipkují a nahlas si sdělují, co kdo našel. „Tady asi
někdo hodoval,“ zjišťuje jedna slečna
po nálezu (nejen) obalu od sušenek.
Akce trvá až do odpoledních ho-

HRADČANY-KOBEŘICE Obec na
jihu Prostějovska Hradčany-Kobeřice hlásí novinku. Na zastupitelstvu
se nedávno řešila budoucnost nakládání s odpadem. Výsledkem je hned
několik změn, které brzy pocítí obyvatelé obce.
„Vypověděli jsme smlouvu s firmou
Respono a už jsme oslovili firmy na
zajištění svozu. Chtěli jsme, abychom
měli větší přehled o každé domácnosti.
Budou tam slevy a zavedený bonusový
systém. Chystáme se měřit množství
odpadu z každé domácnosti. Plus pytlový sběr plastu,“ prozradil Večerníku
Lukáš Matějíček, místostarosta Hradčan-Kobeřic.
V jaké fázi nyní změna je? „Od nového
roku by mělo nařízení platit. Nyní probíhá výběrová soutěž. Chceme každopádně přejít na systém, abychom pokud možno splňovali zákonné limity.

A aby lidé neplatili za odpady tolik, co
by platili, kdybychom tohle nezavedli,“ dodal starosta asi čtyřsethlavé obce.
Její obyvatelé už nedávno vyklízením
lokality Na Skale ukázala, že jí životní
prostředí není lhostejné. Místní se pak

tradičně podílí ve velkém počtu na akci
Ukliďme Česko. „Chceme zároveň
všechny donutit, aby víc třídili. Někteří tedy třídí už nyní dost, někteří méně
a někteří bohužel vůbec,“ posteskl si
místostarosta.
(sob)

1DGE*TCFéCP[-QDGąKEGUGTQ\JQFNC\O÷PKVPCMN¾F¾PÊUQFRCF[#QD[XCVGNGRąKO÷V
COQVKXQXCVMX÷VwÊOWVąÊF÷PÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Radikální proměna práce s odpadem

VRANOVICE-KELČICE Snadnější
doprava pro místní a nové lákadlo pro
přespolní. Obojím by měla být nová
cyklostezka, která by se brzy z plánů
měla přemisťovat do reality. Čerstvě
totižnaniobceokolodobrochovského
vysílače – středu Moravy – dostaly nemalépenízeodStátníhofondudopravní infrastruktury. Cyklostezka by měla
propojit hned čtyři obce v délce trasy
přes deset kilometrů.
„Obdrželi jsme sedmadvacet milionů
korun na rozsáhlou cyklostezku. Měla
by propojit Dobrochov, Vranovice-Kelčice, Výšovice a Vřesovice. Je to v rámci
meziobecní spolupráce a usnadnění
dopravy pro lidi. Cyklostezka bude
asfaltová, takže nejen pro cyklisty, ale
i bruslaře,“ informovala starostka Vranovic-Kelčic Irena Blažková.
Samotná stavba povede podél místní přírodní památky Blátka, přičemž i samotný
vrch Předina s vysílačem je pro cyklisty
atraktivní lokalitou. K tomu navíc obce
přispějí také zázemím pro uživatele cyklo-

trasy. „Plánujeme vybudovat i různá posezení a podobně. Ty nejsou součástí dotace,
obce je zbudují na své náklady,“ vysvětlila
první dáme dvou spojených obcí.
Například pro Vranovice-Kelčice půjde o vůbec první možnost, jak se do
okolních vesnic dostat po cyklostezce.
Vzhledem k zákonným lhůtám a tomu,
že teprve nedávno došlo k přisouzení
dotace obcím, se však začne stavět až
za několik měsíců. „Zahájení výstavby
vidím na příští rok, úplně přesně to
odhadnout neumím. Teprve nedávno
jsme se dozvěděli o přidělení dotací ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Čeká nás výběrové řízení a další procedury,“ dodala Irena Blažková.
V obci i blízkém okolí přitom myslí i na
majitele elektrokol. Po Konici a Prostějovu
totiž přibyla nabíjecí stanice s posezením
takévDobrochově.Ačerstvěrovněžprávě
ve Vranovivích-Kelčicích.
(sob)
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U Masarykovy mohyly se na chvíli skupinka zastaví, aby si odpočinula. Čeká
ji ještě dlouhá trasa. Navíc podél silnice, a krajnice si zde řada řidičů plete se
smetištěm. „Jsem zde poprvé, nelíbil
se mi svinčík v okolí. A mám ráda tuto
planetu, vždyť máme jen jednu,“ svěřuje se dobrovolnice Šárka. Již nyní má
s kolegy nemálo věcí v pytlích. „Kolik
si myslím, že toho nakonec odneseme?
Nevím, neumím to posoudit, jelikož
jsem loni nebyla. Už teď toho ale máme

že nebudeme mít moc co na práci.
Tu a tam papírek. Pod jednou z prudkých zatáček Březského vrchu však
nadějné vyhlídky pomíjí. Skleněné
a plastové lahve, plechy, nepořádek,
kam se jen podíváte. Navíc v těžko
přístupném místě. A tak se vrhly do
akce nejmenší děti. „Našly zlatý důl,“
konstatuje jejich starší kamarád s vážným výrazem. V tomto případě se
bohužel nejedná o cennosti, ale obří
množství nepořádku.

V komunitním centru v Konici to
v sobotu 16. října ráno bzučelo jako ve
včelím úlu. Sešlo se v něm na osmdesát
mladých či starších nadšenců, často celých rodin, dorazili hasiči i skauti. Prostě přišel vypomoct ten, kdo jen mohl.
A chtěl. Vyzbrojeni pytli na odpadky,
rukavicemi a vírou v to, že lidé tentokrát za sebou nenechali tolik nepořádku, vyšli do ulic.
Večerník se vydal se se skupinkou
na Březský vrch. Zprvu to vypadá,

pro Večerník

Michal SOBECKÝ

KONICE Není nám jedno, jak město a jeho okolí vypadá. A styďte
se vy, co děláte nepořádek. Takové dva vzkazy vyslali všichni, kteří
se uplynulou sobotu brzy ráno sešli v konickém komunitním centru. Cíl byl jasný – uklidit po strůjcích nepořádku neuznávajících ani
přírodu. A povedlo se. Akce nalákala řadu dobrovolníků všeho věku,
i když je čekala věru těžká dřina. Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Do akce Ukliďme Česko se zapojilo na osm desítek dobrovolníků
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BYLI JSME
U TOHO

Pravidla pro vytápění upravuje
vyhláška Ministerstva průmyslu
a obchodu č.194/2007 Sb. Podle ní
začíná topná sezóna 1. září a končí
31. května následujícího roku. Reálný termín, kdy teplo doputuje až do
vašich radiátorů, ale závisí ještě na
teplotní podmínce. Dodávky tepla

Topná sezóna je
urèena vyhláškou

Topná sezóna sice začíná 1. září
a končí 31. května, ale kromě tohoto
časového vymezení musí být splněna ještě podmínka teplotní. Když
teplota v lokalitě poklesne alespoň
dva po sobě jdoucí dny pod 13 °C,
může se topná sezóna zahájit bez
ohledu na konkrétní datum.

Podle kalendáøe
i teploty

Celý článek najdete na
www.vecernikpv.cz

se spouštějí ve chvíli, kdy v dané
lokalitě poklesne průměrná denní
teplota pod 13 °C po dva po sobě
jdoucí dny a ani v následující den se
neočekává oteplení.
Platí to ovšem i obráceně. Podle tohoto pravidla je totiž možné i v průběhu topné sezóny dodávky tepla
na několik dní přerušit. Vytápění
bytů se může omezit nebo přerušit
v období, kdy průměrná denní teplota venkovního vzduchu přesáhne
13 °C dva po sobě následující dny
a nelze očekávat pokles teplot ani
další den. Omezení během topné
sezóny se provádí s ohledem na tepelnou stabilitu místností. Při opětovném poklesu teplot pod 13 °C se
centrální dodávky tepla opět spustí.
Teplárny obvykle disponují automatickou regulací, která se stará o omezení vytápění tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému plýtvání energií.

Říjen se přehoupl do druhé poloviny a počasí za okny signalizuje, že je tu podzim se vším všudy. U radiátorů se sice rádi zahřejeme až při příchodu z nevlídného počasí, ale sama topná sezóna začíná mnohem dřív.
Neznamená to však, že se hned musí začít topit. V dnešní tematické straně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku si
připomeneme, jak to s topnou sezónou vlastně je, jaké jsou zvláštnosti centrálního vytápění, jestli jsme nepodcenili přípravu, která je logicky jiná v bytovém domě a v rodinném domku, a v neposlední řadě několik základních upozornění, aby nám neunikala drahocenná energie, která se při současném zvyšování cen může obrazně
opravdu vyvažovat zlatem.
Text připravil: Tomáš Kaláb

PROSTÌJOVSKO

téma večerníku
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vizitka

✓ narodil se 9. března 1947 v Prostějově
✓ provozuje muzeum Praga Piccolo
v Dobrochově
✓ žije v Prostějově
✓ je podruhé ženatý, má syna i vnoučata
✓ vystudoval střední stavební průmyslovou školu v Prostějově
✓ k automobilům ho přivedl už jeho otec, který byl prodejcem
automobilů Praga
✓ k veteránům se dostal v roce 1967 při základní vojenské službě,
kterou absolvoval jako letecký mechanik v Ostravě
✓ celkově měl 86 veteránských aut
✓ provozuje muzeum Praga Piccolo v Dobrochově
zajímavost: vlastní také dva americké automobily Hudson a Buick

HUBERT GRMELA

dokázal přesvědčit,
že
mu
určité vozidlo musím
prodat. K vidění
je tak stále v muzeu
kompletní sbírka Škodovek, k tomu jsem si ještě pořídil
jako poslední dva kousky americká
vozidla. Jedno je značky Hudson,
což je třetí největší automobilka
v Americe, a renomovaný Buick.“
yy Jak těžké bylo sehnat americké
vozidlo a přivézt ho sem?
„To je stejné už dlouhé roky. Přes dealera si zadáte požadavek a on vám za
určitou cenu automobil či případně
cokoliv jiného doveze. Ještě se vás
zeptá, zda to chcete dovézt pouze
do republiky, či přímo domů. Takto
jsem totiž i dlouhá léta sháněl díly,
kterých na tyto veterány je opravdu
jako šafránu.“
yy Jak rozdílná jsou americká
auta od českých?
„Například Hudson byl přímo vyroben pro evropský trh, takže zde je
to hodně podobné českým autům.
Když jsme pátrali po tom, kam do
Evropy mělo vlastně zamířeno, tak
jsme podle dokumentace zjistili, že
to byla přímo Praha, tam však naše
informace skončily. U Buicka je to
pak klasické americké vozidlo, kde
je vlastně vše v mílích a ne kilometrech.“
yy Co je na autech nejsložitější?
„Samotná renovace. Obvykle ji majitel vozidla pouze zadá určité fir-

jsme si to
však museli dělat
sami. Na to člověk potřeboval znát téměř všechna řemesla, a pokud nějaké neuměl,
tak se ho musel naučit.“
yy Byl jste spíše samoukem, nebo
jste sháněl určité řemeslníky?
„Naštěstí ještě v době, kdy jsem začínal, žili důchodci, kteří ta řemesla
opravdu uměli. A od nich se člověk
hodně naučil. Měli jsme tady navíc obrovskou výhodu v podobě
průmyslu, který by jen těžko někde
jinde člověk našel. Byla tu pérovna,
železárny, Wikovka. Nebyl tu tak ani
problém vyřešit převodovku, různá
ozubená kolečka a podobně. Vy-

jak vypadal úklid konice…

mě a ta už
v dnešní době
dokáže téměř zázraky. V dřívějších dobách

Michal SOBECKÝ
nikající klempíři. Zkrátka všechno
bylo po ruce. Dnes už na to je řada
techniky a vymožeností, která opravdu pomáhá.“
yy Finančně se zřejmě také jedná
o velmi náročný koníček?
„Ono to sběratelství je samozřejmě za peníze, ale renovátorská
činnost už je opravdu za zlatý
důl za částky, které někdy
převažují chápání.“
(směje se)
yy Kam všude
jste se se svými
vozidly podíval?
„Jezdili jsme
nejen s dalšími
členy veterán
klubu, ale také
jsme tyto vozy využívali i při rodinných
výletech a cestách.
Republiku
máme
projetou křížem krážem, kromě toho jsme
navštívili Německo,
Maďarsko, Slovensko,
Rakousko. Kluci jeli
dokonce až do Rigy,
kde jsem však s nimi
nebyl. Přes letní sezónu
jsou vozy v provozu každý
víkend.“
yy Dochází na
cestách k potížím,
nebo jsou to spolehlivé vozy?
„Jistě že se stane... Některé ty součástky se tváří,
že jsou dobré, ale pak se najednou
z ničeho nic přeci jen projeví, že už
má třeba osmdesát let. Občas se však
i u těch renomovaných najednou
pokazí nová součástka. Tam i všechny slitiny kovu jsou neporovnatelné
s těmi dnešními, dnes už každý ví
přesné složení, aby to fungovalo, dříve to zkrátka bylo daleko složitější.“
yy Najdeme tyto veteránské spolky i ve světě? A jsou u nás nějakým
způsobem výjimečné?
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„Tyto spolky najdeme téměř všude
ve světě. Kolébka veteránismu je
však v Anglii, kde to bylo snad už
v předminulém století. V Itálii nebo
třeba ve Francii se zase nejvíce sbírají sportovní vozy, se kterými se pak
i soutěží. V amerických státech, kde
komunikuji s některými svými známými, také jezdí tak spíše na pohodu po dálnicích a cestách nižších tříd
stejně jako tady.“
yy Je tam velký rozdíl v řízení těchto vozidel? I třeba podle značek?
„Tam jsou propastné rozdíly. V první řadě jsou tam zcela odlišně poskládané pedály. Plyn je u některých značek uprostřed. Spousta
těch veteránů má také obrácené
řízení, takže sedíte na pravé straně
a řadíte levou rukou, což sice nezní
jako velký problém, ale když si do
toho člověk sedne, pochopí. Pak je
tam zcela jiné řazení, kdy to není
synchronní, takže tam chrčí zuby,
což si u moderních aut jen těžko
dokáže člověk představit. Pokud se
tam člověk nenaučí určité fígle, tak
nezařadí a pouze ohne řadicí páku.
Je tam spousta věcí, které vývojem
zcela zmizely. I třeba kinematika je
dnes zcela o něčem jiném. To auto
musí člověk hlídat, aby bylo na cestě, protože tam zkrátka byla ještě určitá vůle. Proto ta auta často končila
také v příkopech.“ (úsměv)
yy S takovými auty asi nemůže
jezdit každý…
„To ne. Co jsme navíc vypozorovali, změnila se také výška i hmotnost
lidí. Což je znát i u těch aut. Kolikrát
se tam totiž lidé ani nevejdou, taky
musí sundat volant a až po nasednutí ho znovu nasadit. Často se také
někdo tluče hlavou do stropu auta.“
(smích)
yy K vašemu muzeu, kdy se k vám
mohou případní zájemci dostat?
„Přes léto tady bývám pravidelně
tři až čtyři dny v týdnu, jinak normálně stačí zavolat a domluvit se na
termínu. Pevnou otevírací dobu už
nemám.“

Dotáhl jsem to tak daleko, že se se mnou
nechtěl nikdo kamarádit. A když už přišel
Do akce Ukliďme Českona
se návštěvu,
zapojilo na
dobrovolníků
takosm
mi desítek
musel pomoct
odtáhnout
nějaké vozidlo, odnést nějaké díly a tak dále,
takže už se ke mně vůbec nikomu nechtělo...

„Jsou lidé, kteří auta sbírají podle
určitého typu. Například podle karoserií, zda je otevřené, či uzavřené,
dvoudveřové, čtyřdveřové. A já jsem
chtěl mít z každé takové série toho
hlavního představitele nebo kus,
který stojí za záchranu.“
yy Kolik těchto automobilů vlastníte?
„V současnosti už na to vzpomínám
spíše na fotografiích, nakonec mi
jich zůstalo dvanáct.“
yy Máte zprávy i o těch dalších
vozech?
„Konec mé sběratelské činnosti ještě nenastal. Ale ten základ dvanácti
automobilů jsem zapůjčil do nového historického muzea v Olomouci, některá další jsou i v různých dalších muzeích, další řada aut už také
změnila majitele, kdy mě někdo
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yy Jaké první auto jste si pořídil?
„Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem
chtěl udělat radost tátovi, který pracoval jako prodejce automobilů Praga, tak jsem si koupil právě pragovku, což byla za mě dobrá investice.
Ale došlo k absolutnímu nepochopení ze strany otce, který jako prodejce už viděl ve všem, co měl někdo
v rukou, problém, byl to pro něj ojetý automobil. Trochu jsme se kvůli
tomu nepohodli. Jenže já pak poznal
jednoho velmi uznávaného celostátního zaměstnance Pragy pana Emila
Příhodu, a to byl člověk, který založil Automuzeum Praga. A to byl pro
mě člověk, který do toho mého koníčka vnesl nějaký řád a poskytl informace. Přivedl mě k devíti autům,
která v té době patřila k veteránům.
Podařilo se mi sehnat čtyři a poté už
došel zdroj. Nakonec mi však za celé
roky prošlo rukama šestaosmdesát
veteránů.“
yy Byla pro vás všechna stejně
zajímavá, nebo některá sloužila k jiným účelům?
„Samozřejmě mezi nimi
byla auta, která se prodávala k úče-

libu
v těchFoto: ar
to
vochiv Hu
berta G
zech,
budou
rmely
v roce 1967, kdy jsem nastupoval na vojenskou službu, a protože lům koupit
jsem měl hotovou stavební prů- levně, draze prodat. Nebo se kumyslovku, tak mě vyučili leteckým povala kvůli nějakým součástkám,
mechanikem. Tam jsem se dostal protože spousta prodejců nechtěla
do technického oddělení, kde měl slyšet na náhradní díly, chtěli odkoujeho šéf nějaké veterány. Sehnal pit celé vozidlo.“
partu pilotů a ti založili veteránský yy Slyšel jsem také, že vašim kaklub v Ostravě. A protože jsem byl marádům a známým se k vám přína letišti v Mošnově, tak jsem tam liš chodit nechtělo, proč?
s nimi tomu pomalu začal přicházet „Dotáhl jsem to tak daleko, že se
na chuť a pomáhal jsem jim. Jeden se mnou nechtěl nikdo kamarádit.
z pilotů byl přeložený na jiné letiště A když už přišel na návštěvu, tak mi
a nechtěl si svého veterána brát s se- musel pomoct odtáhnout nějaké vobou, načež jsem ho od něj koupil. zidlo, odnést nějaké díly a tak dále,
A protože benzínu bylo na letišti takže už se ke mně opravdu nikomu
vždycky dost, tak jsme natankovali nechtělo.“ (smích)
a jezdili pravidelně s dalšími kluky yy Podle čeho jste se rozhodl, ktez Prostějova na víkendy domů.“
rá auta sbírat?

yy Kdy jste začal tíhnout právě
k veteránským vozidlům?
„Úplné prvopočátky, od kdy
datuji moji zá-

Jan
FREHAR

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

PROSTĚJOV V Dobrochově
najdeme Automuzeum Praga
Piccolo, které provozuje ten nejpovolanější na Prostějovsku Hubert Grmela (na snímku), jenž se
svému koníčku veteránství věnuje už více než půl století a jehož
rukama prošlo necelých sto těchto vozů. V muzeu je k vidění především celá historie vozů Škoda
a také dva nádherné americké
vozy známých značek. „Do koníčka, ať už je to jakýkoliv, je vždy
potřeba dát všechny volné peníze
i všechen volný čas. Pak to teprve
za něco stojí,“ prozradil ke své
vášni nadšenec. Kromě muzea
však působí také jako velký poradce pro spoustu známých, protože jeho zkušeností, poznatků
i vědomostí o těchto vozidlech
dosahuje málokdo.

Hubert Grmela má v Dobrochově výkvět
své sběratelské činnosti
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„Cesta dostane nový koberec, už to
opravdu potřebovala. V části obce
vzniknou rovnou také chodníky na
místech, kde ještě chybí, a přidáme i určitá parkovací místa, aby se nemuselo
stát v cestě, případně na trávníku. Bude
se také dělat nové osvětlení směrem na
Kobeřice, dojde i na opravu hydrantů ve
vozovce a opravu dešťové kanalizace.“
V rámci modernizace chce obec udělat z místní komunikace bezpečnější
místo a doplnění chybějících chodníků
i nový plášť cesty by k tomu jistě měly
přispět. Plánované opravy by měly pokračovat do poloviny listopadu. Podle
starosty zatím průběh prací běží podle
plánu, a pokud to tak půjde dál, nevylučuje ani dřívější kolaudaci.
V současné chvíli se pracuje především
na dokončení chodníků. Až se bude
řešit i hlavní cesta, dojde ke kompletní

Jan FREHAR

DOBROCHOV Cesta, chodníky,
parkovací místa, osvětlení, ale také
oprava hydrantů i dešťové kanalizace. To všechno se nyní v Dobrochově mění. Práce započaly už na konci
letních prázdnin a pokračovat mají až
do poloviny listopadu, kdy je v plánu
otevření modernějšího a bezpečnějšího průjezdu obcí. Co všechno
v současnosti prochází v Dobrochově
proměnou, prozradil Večerníku starosta obce Miloslav Kříž.

I přes kompletní uzavírku v obci v důsledku pokládky nové cesty budou
v centru v provozu všechny nezbytné služby a umožněno zásobování.
„Musíme samozřejmě i přes uzavírku
zajistit, aby byla zásobena prodejna,
důležitý je odvoz odpadu a také cesta
pro složky integrovaného záchranného systému,“ doplnil závěrem dobrochovský starosta.

Školu ve Vřesovicích otevřeli před osmi
lety. Šlo o poměrně překvapivý krok, dlouhodobý trend směřoval spíše k tomu, že
se vesnické školy zavíraly. Po počátečním
nadšení se škola dostala na rozcestí. „Bez
rekonstrukce by její další pokračování nebylo možné, tříd bylo málo, nemělo by to
budoucnost,“ ohlédl se v čase starosta Vřesovic Josef Fica.

Martin ZAORAL

Zrekonstruované prostory se dětem otevřely
před dvěma roky a od rodičů sklízely jen slova
chvály. Nejinak to viděli i porotci prestižní soutěže. „Rekonstrukce ZŠ Vřesovice je zdařilým příkladem symbiózy starého a nového. Kultivované
řešení přístavby, barvy a materiály jsou v příjemném kontrastu k původní budově, avšak nesnaží
se přebít historický objekt farní budovy. Jedná
se o příklad hodný následování, a to nejen po

Skloubení nového a starého

VŘESOVICETohlejevelkýúspěch!OzdařilostirekonstrukcezákladníškolyveVřesovicích
nemůže být pochyb. Nyní to má vedení obce, učitelé i žáci potvrzené černé na bílém.
Moderní škola sídlící v historických prostorách bývalé fary získala hlavní trofej architektonické ceny pořádané spolkem Za krásnou Olomouc. Podařilo se jí to v konkurenci dalších
200projektů.Cenujejízástupcipřevzalivsobotu2.říjnavolomouckémdivadleNacucky.

JESENEC Populace České republiky stárne. Na některých místech
se tak rozhodli, že rozšíří kapacity
a případně i služby pobytových zařízení pro klienty ve vyšším věku.
A jedním z takových je i Jesenec.
Nyní uvažují o tom, že by se zdejší
domov pro seniory, který se nachází v zámku, značně rozšířil a vyšel
vstříc i těm, kteří dosud nemohli na
získání pobytu v podobném zařízení dosáhnout.
„Je to teprve v teoretických úvahách
a podmíněno tím, že se nám ještě
podaří vystavět další budovu. Nyní
jednáme se zřizovatelem,“ potvrdila
informace Večerníku Andrea Spíchalová, ředitelka domova.
Co konkrétně by tedy mohli v Jesenci
poskytovat? „My jsme si to zatím neupřesnili. Spíše by se ale jednalo o klienty pocházející z nízkopříjmového prostředí, kteří nemohou být v návaznosti
na svůj zdravotní stav dále v azylových
domech. Nejsou zcela soběstační, potřebují už nějakou péči a jsou těžko
umístitelní,“ pravila ředitelka.

Faktem zůstává, že domovy pro seniory nepatří k levným záležitostem.
Běžné jsou ceny od 7 tisíc za měsíc
výše. „Už teď k nám chodí hodně klientů, kteří jsou bez vlastního příjmu,
nedosáhnou na důchod. My se musíme snažit jim alespoň ten minimální
zajistit, aby mohli přinejmenším zčásti
pobytovou službu hradit,“ ujistila Spíchalová, která ubezpečila, že samozřejmostí služby by bylo stravování,
zdravotní a sociální péče.
Kdy by však měly plány přejít v realizaci, není úplně jasné. Jak ředitelka
zdůrazňuje, zatím se jednání pohybují v rovině teorie. A další záležitostí
jsou finanční prostředky. „Vše závisí
na tom, jak se podaří postavit novou
budovu, což je rovněž podmíněno
dotačními tituly. Bez nich by do toho
zřizovatel nešel, což chápu,“ konstatovala ředitelka domova.
Jesenec by nebyl prvním zařízením,
které by v poslední době přistavovalo. O totéž usilovali ve Víceměřicích,
kde zdejší domov U Rybníka již začal
s pracemi na novém pavilonu. (sob)

FQOQXCRTQUGPKQT[
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stránce architektonické, ale i coby ukázka snahy
o vytvoření prostoru, kde se všichni zúčastnění
budou cítit dobře a příjemně. Základní škola se
tak stává jakousi společenskou oázou. Přesně ta- #TEJKVGMVQPKEMQWEGPWRąGX\CNK\¾UVWREKwMQN[XQNQOQWEMÆOFKXCFNG0CEWEM[ (QVQCTEJKX<i8ąGUQXKEG
kové tahouny moravský venkov potřebuje!“ shr- umožnila dětem i učitelům využívat moderní, husarský kousek, když 90 % nákladů získala
prosvětlené, prostorné a technicky vybavené z dotací. Tím však stavební ruch ve škole na
nul názor poroty architekt Tomáš Machovský.
učebny. Velkou terasu propojující dvě třídy delší dobu neustal. V současné době zde probívyužíváme pro aktivní odpočinek dětí formou há přestavba bývalé orlovny. „Rádi bychom z ní
Na terase cvičí jógu
jógy, a to i v průběhu vyučování. Pohodovou udělali novou tělocvičnu tak, aby žáci už neŠkola ve Vřesovicích je určená žákům atmosféru nám umocňuje výhled na kostel sv. museli docházet za tělocvikem do sokolovny.
1. až 5. ročníku s kapacitou 61 žáků. V součas- Petra a Pavla,“ dala nahlédnout do života školy V novém prostoru se rovněž bude hrát divadlo
né době ji navštěvuje 52 žáků, některé z nich její ředitelka Dagmar Halašová.
a poslouží také pro besídky žáků navštěvujících
každé ráno a odpoledne z okolních obcí sváží
naši pobočku ZUŠ Němčice nad Hané,“ promikrobus řízený starostou obce. V budově jsou
zradil starosta Vřesovic s tím, že práce by měly
Nové kulturní centrum obce
plně vybavené 3 třídy, 2 školní družiny, kerabýt dokončeny v závěru letošního roku. Náklamická dílna, knihovna a školní jídelna. Ke škole Rekonstrukce školy před dvěma lety přišla dy se v tomto případě vyšplhají na 10 milionů
patří i nádherné nádvoří. „Rekonstrukce školy na celkem 37 milionů korun, obci se podařil korun, polovinu obec získala díky dotacím.

„Takové tahouny moravský venkov potřebuje,“ zhodnotila porota

ǆĵƊņåŉå΄āĎœƞ΄åƂāĮĳƖĎņƖƲ

uzavírce. „Komunikace bude samozřejmě uzavřena, takže jsme si vědomi,
že to způsobí určité komplikace a dopravní omezení. Projíždět po rozbitém
terénu asi nebude nikdo, zdržení na objížďce nebude nijak zásadní. Větší potíž
to bude ale znamenat pro místní obyvatele, ale musíme to nějaký čas vydržet. Věřím, že pak se nám tu všem bude
jezdit i žít daleko lépe,“ nastínil Kříž.

8&QDTQEJQX÷D÷JGORQF\KOWX\PKM¾PQX¾COQFGTPÊMQOWPKMCEG Foto: Jan Frehar
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din. A nakonec zaměstnala sedmasedmdesát snaživců všeho věku.
„Vysbíraly se čtyři přívěsné vozíky
velkoobjemového i drobného odpadu, mezi tím i větší množství nebezpečného odpadu. Sběr probíhal jak
na území města, tak i v jeho blízkém
okolí, konkrétně výpadovky na Jesenec, Březsko a Křemenec,“ informovala Večerník za organizátory Jitka
Klemsová.
Po práci pak dobrovolníci mohli
dostat i ty pověstné „koláče“. „Jako
poděkování obdrželi účastníci guláš nebo párek v rohlíku, děti navíc
diplom a balíček s drobnostmi na
památku. Akce se vydařila a všichni
odcházeli spokojení s dobrým pocitem, že udělali něco prospěšného
pro své okolí,“ usmála se Klemsová.

5RQNGéP¾HQVQITCHKGXwGEJ×éCUVPÊMč×MNK
FW-QPKEGCQMQNÊFoto: Michal Sobecký
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a n e b SNĚMOVNA A PROSTĚJOVSKO
OHLÉDNUTÍ ZA PARLAMENTNÍMI VOLBAMI aneb

PROSTĚJOV Už je to více než týden, co byly vyhlášeny výsledky parlamentních voleb. Zatímco emoce pomalu vyprchávají a tam „nahoře“ se už vyjednává o budoucí vládě,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník v dnešním ohlédnutí za volbami
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zabrousil spíše
do politiky regionální. Celostátní výsledky totiž mnohé naznačily i směrem k blížícím se komunálním volbám, které se
uskuteční na podzim příštího roku. Čtenářům tak přinášíme
názory nejen těch neúspěšných z řad levicových stran, ale
i poznatky odborníků a mnohá čísla, které ještě nejsou veřejnosti dostatečně známé.
Jak již Večerník zdůraznil v minulém vydání, Prostějov posílil ve sněmovně svůj vliv, máme totiž o jednoho zvoleného
poslance z regionu víc (místo tří čtyři) než v předchozím volebním období. Prakticky jde ale „jen“ o z Vysočiny se navrátivšího Jaroslava Faltýnka. Ladislav Okleštěk (oba ANO 2011),
Radim Fiala (SPD) své mandáty obhájili a jedinou změnou
je nečekaný nástup Hany Naiclerové (Piráti+STAN) namísto
nezvolené Ireny Blažkové (ANO 2011).
Na druhé straně našince bude daleko více zajímat, jaké politické rozpoložení přinese příští rok na prostějovské radnici.
Budou výsledky komunálních voleb v roce 2022 kopírovat ty
z letošních voleb parlamentních? A vzchopí se ČSSD a KSČM,
které na „zmrtvýchvstání“ mají pouhý rok?

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Michal KADLEC, Petr KOZÁK,
Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR

Celkový počet
voličů v regionu:
Celkový počet odevzdaných
platných hlasů v regionu:
NEJ zajímavosti
voleb

na Prostìjovsku
4GOÊ\CX7TéKEÊEJ
Jediným místem v regionu, kde
měly první dvě strany stejný počet
hlasů, byly Určice. O výhru se podělila rovným dílem koalice SPOLU s hnutím ANO 2021, když
obě uskupení získala 173 hlasů, tj.
25,82% z celkového počtu hlasů.

<O÷P[X$QWUÊP÷
V roce 2017 obsadili první místo
komunisté a druhé SPD, v těch
letošních ale bylo všechno jinak.
Volby v této obci opanovala koalice
SPOLU před hnutím ANO 2011
a koalicí PirStan. Komunisté brali
až čtvrté místo a hnutí SPD zcela
propadlo na pouhá čtyři procenta.

1DGE5TDEG
PCTWwKNCDCTGXPQUV
Jediným městem či obcí na Prostějovsku, kde se neradovala jedna ze
dvou nejúspěšnějších stran celostátně i v regionu, byla obec Srbce.
Vyhrála totiž Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury s téměř
třetinou všech hlasů. Na druhém
místě skončily shodně všechny tři
strany, které ještě do sněmovny
proklouzly. Komunisté i zde zažili
tvrdý pád.

80KX÷UMQPéKNC
FTWJ¾2ąÊUCJC
Nejlepšího výsledku dosáhlo hnutí
Přísaha v Nivě, kde získalo téměř
patnáct procent hlasů a obsadilo
druhé místo za vítězným hnutím
ANO 2011. V žádné další obci se
už k nejvítěznějším nepřiřadilo.

8 670
55 634

POČET
ZÍSKANÝCH
HLASŮ NA
PROSTĚJOVSKU

16 318
13 315

7 724

3M@BDJIPE<NIÑHQGµ?>@H+,
SPD na Prostějovsku lepší než Piráti
PROSTĚJOV V drtivé většině zdejšího regionu včetně města Prostějov
ovládlo volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
stejně jako před čtyřmi lety hnutí
ANO 2011. Za jednoznačným vítězem skončila téměř v každém okrsku
na druhém místě celorepublikově
nejúspěšnější koalice SPOLU, která dokázala uspět v sedmnácti obcích. V jednom případě (Určice) to
byla mezi těmito rivaly čistá plichta.
Dvoubarevnou mapu pak jako jediní změnili obyvatelé v Srbcích, kde
se radovalo hnutí Svoboda a přímá
demokracie, které v konečných výsledcích v regionu skončilo na rozdíl
od celostátní úrovně před druhou
koalicí Pirátů se Starosty. Nechyběla
však řada překvapivých výsledků či
odchylek oproti volbám předešlým.
Stejně jako v předešlých volbách se
i v letošním roce voličská mapa prostějovského regionu zbarvila poměrně
jednoznačně ve prospěch hnutí ANO
2011, které zde získalo téměř třicet
procent. Oproti předchozím volbám,
kde kandidovala každá ze stran zvlášť, si
hodně polepšila koalice SPOLU, jež obsadila druhé místo se ztrátou pěti a půl
procenta. S necelými čtrnácti procenty
skončilo třetí hnutí SPD a čtvrté místo
brali Piráti se Starosty. V rámci Prostějovska by se do sněmovny podívali
ještě také sociální demokraté i Přísaha
Roberta Šlachty.
Pořadí na celém prostějovském regionu odpovídalo také pořadí v jednotlivých městech a obcích, kde se v drtivé
většině opakovala trojice ANO, SPOLU a SPD, pouze výjimečně se mezi
tuto trojici dostala i další uskupení.
Oproti roku 2017 však hnutí ANO
2011 ztratilo hned v jedenácti obcích, kde tentokrát zvítězila právě
koalice SPOLU. Velký propad v regionu zaznamenali stejně jako v celorepublikovém hlasování komunisté,
kteří oproti předchozím volbám
ztratili více než pět procent, lepší
výsledky neslavili ani v jedné z obcí.
Podobný sešup je znát také u strany
ČSSD.
S velkým otazníkem do voleb směřovalo hnutí Přísaha Roberta Šlachy a na Prostějovsku by do se mu
do sněmovny otevřely dveře, kdyby
získalo více než pět procent všech
hlasů. Na dalších místech se umístila
ještě Trikolóra, Volný Blok a Zelení,
ti však nepřekonali ani tříprocentní
hranici.

Volební mapa Prostějovska:
takto se hlasovalo
v jednotlivých okrscích

Zdroj: www.volby.cz

Vysvětlivky:
Modře označené okrsky ovládlo hnutí ANO 2011, světle šedé
koalice SPOLU, sloučené barvy značí remízu v Určicích,
rudý dílek patří triumfu SPD.

-FGUGO÷PKNCUKVWCEG"
Hnutí ANO od předešlých voleb,
které opanovalo zcela jednoznačně,
na Prostějovsku letos o některá svá
drobná vítězství přišlo. Hned v jedenácti obcích dali voliči přednost
koalici SPOLU. Tam, kde před čtyřmi lety zvítězila KDU-ČSL zvítězila
znovu v koalici. Půltucet doplnily
i další obce jako například Tvorovice, Pivín, Výšovice, Ptení nebo
Hvozd.

Velký propad i na Prostějovsku měli
komunisté. Ze třetího místa v roce
2017 spadli až na sedmé a ztratili
více než pět procent hlasů. Už při
předešlých volbách zvítězili pouze ve
třech okrscích, letos poprvé od roku
1989 dokonce nezískali jediný primát
v regionu. I v Srbcích je převálcovalo
hnutí SPD i další strany, které oslavily vstup do sněmovny. Ve Skřípově
to znamenalo dokonce až šesté místo a poprvé od revoluce nezvítězila
KSČM ani v Bousíně. Tam je předstihla vítězná koalice SPOLU, hnutí
ANO i PirStan.

8[UQM¾XQNGDPÊ×éCUV
Volební účast letošních voleb do Poslaneckésněmovnybylaovícenežčtyřiprocenta
vyšší než v předchozích volbách, v regionu
byla vyšší naposledy v roce 2006. Kromě
Obědkovic, kde se účast zastavila na 47,42
procenta, byla všude nadpoloviční. Nejvíce oprávněných voličů dorazilo k urnám
ve Vincencově, kde odvolilo téměř osmdesát procent. Přes 75% se vyšplhal zájem
v Suchdolu (dokonce 76,72), Ohrozimi,
Hačkách, Rakůvce a Lipové.

vítìzné strany v obcích a mìstech na prostìjovsku

5 859
VOLEBNÍ ÚČAST V REGIONU: 64,59 %
Nejvyšší účast: Vincencov 79,61 %

3 059
2 909

8QNPÚDNQM
\ÊUMCNX,GUGPEK
Pouze v Jesenci se v rámci prostějovského regionu dostal Volný blok
nad pětiprocentní hranici, dokonce s více než osmi a půl procenta
skončil na čtvrtém místě.
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kde získaly strany nejvíce procent na prostìjovsku...

Nejnižší účast: Obědkovice 47,42 %
...kde naopak získaly nejménì

MICHAL SOBECKÝ

.20(17Éì
9(Ġ(51Ì.8

volby 2021 - ohlédnutí

No a jsou proherci a proherci. Zatímco SPOLU nebo ANO nedopadly jen
v některých ohledech nejlíp, jiné strany zažily katastrofu. Hodně hořkosti
nyní prožívají Piráti, protože přišli
o drtivou většinu mandátů, očekávání se nenaplnila. Ještě větší katastrofou dopadly volby pro komunisty
a sociální demokraty. Optimistické
prognózy jejich lídrů se nevyplnily.
A strany nyní musí najít nejen lídra,
hlavně však směr a přimět voliče
k tomu, aby opětovně objevili smysl
těchto stran. Jinak zaniknou. Průšvihem skončily volby i pro Zelené. Necelé jedno procento a padesát tři tisíc
hlasů? Obrovské zklamání. A stejně
i Volný blok nedosáhne na peníze od
státu, čímž se dá předpokládat ryzí
úpadek těchto dvou subjektů. Někde
mezi je pak seskupení Trikolora-Svobodní-Soukromníci. Ani jim se vynaložené investice nevrátí a je otázkou,
jestli přežije ale jeden z těchto tří subjektů.
Letošní volby byly zkrátka často označovány jako nejdůležitější v historii
země. Nejdůležitější možná byly nejen
pro zem, ale pro celou řadu politických
stran a hnutí. Pro mnohé to možná
jsou poslední velké volby vůbec… Poražených je totiž v těchto volbách více
než obvykle.

Město Prostějov bude mít do roku
2025 čtyři poslance. Rozhodli o tom
voliči, kteří hlavně poctivě kroužkovali. Úlohu favoritů na poslanecký
mandát splnila beze zbytku trojice
Prostějovanů – Ladislav Okleštěk
s Jaroslavem Faltýnkem a Radim Fiala. Právě od nich se obhajoba mandátu čekala a jejich znovuzvolení tak
není žádným překvapením. Doslova
šokem ale byl počin Prostějovanky
Hany Naiclerové, která kandidovala z pátého místa kandidátní listiny
Pirátů a Starostů a s malou šancí na
celkový úspěch. Leč voliči jí přisoudili 7 855 preferenčních hlasů, což
Naiclerovou „vystřelilo“ na první
místo kandidátky v Olomouckém
kraji i před lídra Tomáše Müllera!
Členka prostějovského zastupitelstva se „svezla“ s kroužkováním zastánců hnutí STAN, kteří na společných kandidátkách doslova povalili
vyslance od Pirátů. Na Naiclerovou
byl tak rázem krátký i dosavadní
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dvojka kandidátní listiny Vojtěch Pikal, který nakonec mandát vůbec nezískal.
Poslanců z prostějovského regionu
ale mohlo být v konečném součtu
víc. Jenže tři kandidáti a lídři kandidátek doplatili na totální neúspěch
jejich stran či hnutí. Ladislav Hynek
(ČSSD), Václav Vévoda (Přísaha)
a Ludvík Šulda (KSČM) tak nyní
zpytují svědomí a musí si vyhodnotit, proč jejich mateřské strany
nedosáhly ve volbách potřebné pětiprocentní hranice. Pak by i zmíněná
trojice politiků z Prostějovska měla
šanci získat poslanecký mandát.
Naopak dvěma kandidátům tento mandát unikl o chloupek. Petr
Sokol (SPOLU) se dlouhou dobu
držel na postupovém místě, v závěru ho ale potřebnými kroužky od
voličů z Olomouce předběhli Martin Major i Michael Kohajda. „Já se
přiznám, že jsem vůbec nečekal 6
090 preferenčních hlasů, to je můj
obrovský osobní úspěch. Do Parlamentu jsem se nedostal, ale aspoň
jsem prvním náhradníkem za Olo-

Narodila se 19. června 1972 v Prostějově. Více než 25 let podniká a pracuje v oblasti
ekonomického, účetního a daňového poradenství pro drobné a střední podnikatele
i velké firmy. Členkou městského zastupitelstva se stala v roce 2014 jako lídryně
hnutí ANO 2011, které však pro neshody s vedením v roce 2016 opustila. Další dva
roky působila jako nezařazená zastupitelka, aby v roce 2018 mandát zastupitelky
obhájila, tentokrát už na kandidátce hnutí Změna pro Prostějov. O dva roky později
ho zastupitelstva, z 22. pozice
kandidovala za hnutí Piráti a Starostové do krajského
však nevyskočila. V poslaneckých volbách však na kandidátce koalice Piráti+STAN
kala mandát poslankyně Poslazaskočila posunem z pátého místa na první, čímž získala
necké sněmovny Parlamentu ČR.

yy Byl jste dlouho rozhodnutý,
zda půjdete k volbám?
„Jestli půjdu, jsem byl rozhodnutý
v podstatě hned. Vzhledem k tomu,
že jsem čerstvě dosáhl osmnácti let,
tak jsem toho chtěl využít. Že půjdu
volit, jsem bral jako jistou věc. Těžší

kampaně. Rozhodnutý, že půjde
k volbám, však byl jednoznačně.
V exkluzivním rozhovoru pro Večerník pak prozradil, co na něj při
rozhodování mělo vliv, kam jeho
hlas směřoval, co ho oslovilo.

bylo vybírat koho volit, v podstatě
až do poslední chvíle jsem zvažoval
mezi dvěma subjekty.“
yy Sledoval jste diskuse politiků
na internetu a v televizi? A ovlivnily vaši volbu?
„Na diskuse jsem se díval. Četl jsem
hodně článků a průzkumů a podobně. Vliv na mě určitě měly.“
yy Je nějaké politické téma, které
vás jako mladého voliče oslovilo?
„Já jsem si v tom nehledal nějak jednotlivé věci, které by měly vliv přímo
jen na mě, ale tak celkově jsem si to

dával dohromady, jak mi ty věci přišly, že jsou nejlepší, nejschůdnější.“
yy Co mělo tedy vliv na vaši volbu?
„Hodně jsem se díval na vyjadřování
a prezentování jednotlivých stran/
koalicí a jejich představitelů/lídrů.
A v neposlední řadě na mě taky mělo
vliv okolí, rodina, přátelé a podobně,
ale rozhodoval jsem se samozřejmě
sám za sebe.“
yy Byly volby tématem ve škole?
Řešil jste je se spolužáky?
„Se spolužáky jsme se o tom hodně bavili. Klidně bych řekl, že místy
Foto: Michal Sobecký

jsme o tom vedli hodně rozsáhlé
konverzace.
ace. Ve škole jsme mimochodem mělili o takové ty středoškolské
volby, nebo
ebo nevím, jak se to přesně jmenovalo.
ovalo. Tam jsem též
volil, alee je pravda, že
účast nebyla
ebyla moc
vysoká.“

ve škole velkým tématem“

PROSTĚJOV Starší voliči jsou
stabilnější, pravidelně k volbám
chodí. Mladší naopak na volání
politiků po jejich podpoře neslyší.
Takový názor se často ve veřejném
prostoru objevoval ze strany nejen veřejnosti laické, ale také od
politických komentátorů. Mnozí
„náctiletí“ však přesto k urnám
vyrazili. Mezi nimi i prostějovský gymnazista Tomáš Novák (na
snímku). Osmnáctiletý mladík
slavil plnoletost v létě, v době pomalu se blížícího vrcholu politické

Narodil se 10. března 1961 v Prostějově, je ženatý a má dceru a syna. Pracoval
v zemědělském družstvu a v tomto oboru i podnikal, před dvěma lety se přestěhoval
z Výšovic do Prostějova. Dvacet roků vedl Výšovice, z toho 16 roků jako neuvolněný
starosta při soukromém podnikání a řízení obce tak bylo vlastně jeho koníčkem.
V roce 2016 kandidoval do Zastupitelstva Olomouckého kraje, ve volbách uspěl
a v únoru 2017 byl členy zastupitelstva zvolen hejtmanem. Krajské volby vyhrál i před
rokem, hnutí pod jeho vedením suverénně vyhrálo a získalo historicky nejvyšší počet
hlasů. Post hejtmana však neobhájil, ostatní politické strany se rozhodly vítěze voleb
obejít. Opakovaně uspěl v parlamentních volbách, členem Poslanecké sněmovny je od
roku 2013. Je členem předsednictva hnutí ANO 2011.

ANO 2011
LADISLAV OKLEŠTĚK (60)

jen jediný náš kandidát, lídr Radim
Fiala. A já skončil třetí. Přesto bych
chtěl za 1 111 preferenčních hlasů
voličům poděkovat, moc mě jejich
podpora potěšila. SPD ale v Prostějově získala necelých 14 procent hlasů, což je velký příslib pro komunální volby příští rok,“ sdělil Večerníku
Pavel Dopita.
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a další ohlasy

volbami

parlamentními

ohlédnutí za
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Narodil se 28. dubna 1962 v Prostějově a vystudoval Vysokou školu zemědělskou, Agronomickou fakultu. Od roku 1984 pracoval jako agronom ZD Lešany, poté ředitel Agrární
komory Prostějov a od roku 1995 ředitel divize Obchodních Sladoven Prostějov. V letech
2001 až 2013 působil ve společnosti Agrofert jako ředitel zemědělské divize a následně člen
představenstva. V roce 1994 se stal zastupitelem města Prostějova za ČSSD a byl jím za
tuto stranu až do roku 2012. V prostějovském zastupitelstvu skončil až v roce 2018, to už
byl jeho členem za ANO 2011. V roce 2011 spolu s Andrejem Babišem zakládal zmín
zmíněné hnutí
a po volbách v roce 2013 se stal poslancem, který byl zvolen i ve třetím volebním období
v řadě. V roce 2015 se stal 1. místopředsedou hnutí ANO 2011, funkci opustil loni v říjnu po
kauze „Vyšehrad“. Od roku 2013 až do října 2021 vedl poslanecký klub, na post rez
rezignoval.

ANO 2011
Piráti + STAN
(59)
(49) JAROSLAV FALTÝNEK
HANA NAICLEROVÁ

Prvovolič Tomáš Novák: „Volby byly

vysoká. „Překvapují mě zástupy lidí,
kteří zde stojí už před druhou hodinou. Myslím si, že nakonec to bude víc
než šedesát procent, co se předem odhadovalo,“ řekl Večerníku kandidát za
ANO Ladislav Okleštěk, který k volbám na základní škole v ulici Dr. Horáka přišel rovněž s předstihem. „Museli jsme lidem vysvětlovat, že je před
čtrnáctou hodinou nemůžeme pustit
dovnitř,“ usmíval se předseda volební komise na základní škole v ulici E.
Valenty. „Těsně před koncem prvního
volebního dne máme v Držovicích
účast už okolo 48 %,“ řekla Večerníku
zase Milada Sokolová, členka volební
komise v Držovicích.
Všechna tato dílčí sdělení svědčila o tom, že Prostějované si letošní
parlamentní volby prostě nechtěli
nechat ujít.

RąGFéKNCQéGM¾X¾PÊ

PROSTĚJOV Volební účast při
letošních parlamentních volbách
byla vysoká. Celostátně dosáhla 65,43 procenta, což je víc než
předem odhadovali odborníci. Ti
předpokládali účast 60 procent
oprávněných voličů. Volební účast
v Olomouckém kraji i na Prostějovsku byla sice o něco nižší, ale z průměru moc nevybočovala.
Olomoucký kraj hlásí volební účast
64,69 %, Prostějovsko 64,59 % a sám
Prostějov pak 62,47 %. „Já jsem z letošní účasti voličů nadšen. Lidé přišli
k volbám v hojném počtu a podle mě
je to tím, že si přáli změnu,“ komentoval vysokou účast Petr Sokol, kandidát
do sněmovny za koalici SPOLU.
Už podle dlouhých front těsně před
otevřením volebních místností v Prostějově se dalo čekat, že účast bude

(52)

Narodil se 24. července 1969 v Prostějově. Soukromý podnikatel, majitel bezpečnostní
agentury V letech 2006 až 2013 byl poslancem za ODS, o čtyři roky později získal
poslanecký mandát už jako člen hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Poslancem se stal i po volbách v roce 2017, to už ale za hnutí Svoboda a přímá demokracie, načež byl zvolen předsedou poslaneckého klubu SPD. V letech 2002 až 2006 byl
zastupitelem Prostějova za ODS, po čtyřleté odmlce se do zastupitelstva vrátil v roce
2010, o čtyři roky neuspěl na kandidátce Úsvitu a zastupitel se opět stal v roce 2018
za SPD. Ve stejném roce ovšem na post prostějovského zastupitele rezignoval kvůli
pracovnímu vytížení v Poslanecké sněmovně, v níž zasedá i ve vedení nejrůznějších
výborů a komisí. Od roku 2016 je členem Zastupitelstva Olomouckého kraje.

RADIM FIALA

SPD

moucký kraj,“ uvedl pro Večerník
Petr Sokol.
Jen trochu dál do Parlamentu ČR
měl kandidát SPD Pavel Dopita,
prostějovský zastupitel. „Hned po
začátku sčítání hlasů jsem se dostal
na druhé místo za Radima Fialu,
postupem doby jsem ale začal ztrácet. Nakonec se do sněmovny dostal

Mandát těsně unikl Sokolovi i Dopitovi, překvapením Naiclerová

PROSTĚJOV Úspěch, nebo zklamání? Podle toho, jak si to kdo přebere. Když nepočítáme Jaroslava
Faltýnka, který v právě končícím volebním období byl poslancem za kraj Vysočina, měl prostějovský
region ve sněmovně tři poslance. Ladislava Oklešťka a Irenu Blažkovou (ANO 2011) a Radima Fialu
(SPD). Po sobotním sečtení hlasů z parlamentních voleb máme poslance čtyři. I to se dá brát jako velký úspěch, vždyť každý hlas z Prostějova je v Praze potřeba. Jenže, zaprvé tím čtvrtým navíc je právě
navrátilec Faltýnek, který zájmy regionu nepřestal hájit ani v minulém volebním období. Z tohoto
pohledu tedy Prostějovsko zůstává na svém. Zadruhé, šancí na poslanecký mandát mělo vícero osob.
O to víc mrzí, že tři jedničky kandidátek pohořeli a dvojice skončila těsně za branami poslanecké sněmovny, když Petru Sokolovi (SPOLU) a Pavlu Dopitovi
(SPD)
p
(
) unikl mandát jen
j o pověstný
p
pověs fous.

8QNGDPÊ×éCUV

Dlouho očekávané volby do Poslanecké
sněmovny jsou minulostí. Což znamená, že je nyní čas na dvě věci: na dojednání nové vlády a na bilancování.
Čísla mluví vcelku jasně. Za vítěze se dá
považovat kdekdo. Třeba hnutí ANO
2011. Po osmi letech ve vládě atakovat
třicet procent? V České republice nevídané. Hnutí navíc výrazně neoslabilo
a získalo těsně nejvíce mandátů. Za
vítěze se dá označit ale i koalice SPOLU. Je velmi pravděpodobné, že složí
novou vládu, získala více procent, než
odhadovaly průzkumy. Navíc dvě ze
tří stran koalice výrazně posílily a Petr
Fiala se nejspíš stane novým premiérem. Vítězem je ale taky třeba Robert
Šlachta. Vedl do voleb ani ne roční stranu. A získal desítky milionů na státním
příspěvku za získané hlasy.
Jak už to ale bývá v mnoha ohledech,
vše není jen o číslech, nýbrž i o úhlu
pohledu. Fakta jsou sice jasná, interpretovat se však dají různě. Ano, vládní hnutí ANO sice vyhrálo. Jenže jeho
vládní potenciál je v tuto chvíli nulový
a Andreji Babišovi hrozí, že ztratí vliv.
Koalice SPOLU sice zvítězila. Ovšem
nyní se ale ve vládě bude muset domlouvat pět stran, nejvíce v historii
České republiky. Navíc propadnuté
hlasy vesměs patří výrazným odpůrcům těchto subjektů.
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Složení Poslanecké
sněmovny aneb mandáty
dle navrhující strany

2013, jednalo se o 74 104 400 korun.
Politický nováček, hnutí Přísaha, si vydělal 25 156 200 korun. Hnutí vzniklo
teprve v lednu tohoto roku a jeho šéf
Robert Šlachta měl z výsledku radost
i přesto, že parlamentní křesla mu
utekla jen o kousek. Poslední, kdo
získal 1,5 procenta hlasů, byli Trikolóra Svobodní Soukromníci, kteří dostanou příspěvek 14 846 300 korun.
Ostatní jako Volný blok, Strana zelených nebo hnutí Otevřeme ČR normálnímu životu či Švýcarská demokracie nepřekročily potřebnou hranici
půldruhého procenta. Další subjekty
obdržely méně než 0.3 procenta hlasů.

C 6TKMQNÐTW

politickým subjektem, který se do
Poslanecké sněmovny dostal, je hnutí
SPD. To si vydělalo 51 391 000 korun.
Oproti volbám před čtyřmi lety je to
o něco méně, v roce 2017 si na hlasech
vydělalo 53 857 400 korun.
Poprvé se do Poslanecké sněmovny
neprobojovala sociální demokracie,
která za posledních 15 let zažila velký
propad. Zatímco v roce 2006 ČSSD
získala 172 882 700 korun, letos pouhých 25 039 700 korun. Do sněmovny se poprvé také nedostali komunisté, kteří na hlasech letos vydělali 19
381 700 korun. Za posledních 15 let
KSČM získala nejvíce peněz v roce

2CXGNiRQTENQFXQNKNX -GNéKEÊEJ

PROSTĚJOVSKO V OlomoucP
kém kraji se ucházelo o hlasy
k
v parlamentních volbách celkem
dvaadvacet politických stran,
d
hnutí a koalic. V rámci jejich kanh
didátek se objevily i desítky zád
sstupců z Prostějovska. Z nich si
nakonec na základě přízně voličů
n
vvybojovalo poslanecké mandáty
kvarteto úspěšných, a sice Ladik
sslav Okleštěk s Jaroslavem Faltýnkem (oba ANO 2011), Radim Fik
aala (SPD) a překvapivě také Hana
Naiclerová (Piráti+STAN).
N
Večerník zacílil na oblíbenost
V
kandidátů z prostějjednotlivých
e
jovského regionu během parlamentních voleb v rámci hlasování
v celém Olomouckém kraji. Redakce se zaměřila pouze na známá
jména a přešla malá uskupení, která
ostatně obdržela jen minimum hlasů voličů. Kdo se tedy největší přízni a dostal nejvíce „kroužků“?
Absolutním vítězem v tomto ohledu se stal obhájce poslaneckého
mandátu a bývalý hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
(ANO 2011), kterému voliči dali
8 466 přednostních hlasů. Na
pomyslnou stříbrnou příčku vystoupala Hana Naiclerová (Piráti+STAN), která díky kroužkovací
mánii „stanařů“ přeskočila z pátého místa kandidátní listiny vše, co
jí stálo v cestě, a z prvního místa
míří do Poslanecké sněmovny. Třetí v oblíbenosti voličů z Prostějovska byl vysokoškolský učitel Petr
Sokol (SPOLU). Ovšem bohužel
ani 6 090 přednostních hlasů mu
nestačilo na poslanecký mandát

preferenčních hlasů obdržel tradičně i Radim Fiala (SPD) a také
primátor statutárního města Prostějova František Jura (ANO 2011).
Největším „skokanem“ z Prostějovska v pořadí jednotlivých kandidátních listin zásluhou preferenčních
hlasů je právě prostějovský primátor, druhá je Hana Naiclerová (Piráti a STAN) a na třetím místě se
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ocitl prostějovský zastupitel Tomáš
Blumenstein (SPOLU).
Počet „kroužků“ od voličů z Prostějovska byl úměrný tomu, s jakým
úspěchem si v parlamentních volbách vedly jednotlivé politické subjekty. Proto moc nepřekvapuje, že

ze 14. na 9. místo
z 5. na 1. místo
ze 14. na 10. místo
například lídr ČSSD Ladislav Hynek získal jen 816 přívrženců, Ludvík Šulda (KSČM) byl oceněn jen
681 kroužky a přeskočil je dokonce
i do těchto voleb neznámý Václav
Vévoda (Přísaha) s 847 přednostními hlasy.

František Jura (ANO 2011)
Hana Naiclerová (Piráti+STAN)
Tomáš Blumenstein (SPOLU)
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Zdroj: www.volby.cz

poøadí kandidátù z prostìjovska podle poètu preferenèních hlasù

a stal se tak prvním náhradníkem
do sněmovny za koalici SPOLU
v Olomouckém kraji. Spokojený
může být také Jaroslav Faltýnek
(ANO 2011), jehož návrat po čtyřech letech na kandidátku hnutí za
Olomoucký kraj byl ohodnocen
5 182 kroužky od voličů. Příjemně
překvapen může být i Prostějovan
Tomáš Weber (SPOLU), dostatek
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Foto: Facebook

VRANOVICE-KELČICE Prvním voličem letošních voleb v Kelčicích
byl houslista Pavel Šporcl, který právě cestoval na koncert do Ostravy
a cestou se náhodně zastavil v obci nedaleko Prostějova, aby zde
odevzdal svůj hlas, který díky voličskému průkazu mohl odevzdat
kdekoliv. Rozhodl se právě pro Olomoucký kraj. Pro volební komisi
na obecním úřadu se tak jednalo o zajímavé zpestření startu voleb.
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PRAHA, PROSTĚJOV Ač se to
zdá neuvěřitelné, některé politické
subjekty dostanou za svůj volební
výsledek nemalé částky, i když se
do Poslanecké sněmovny neprobojovaly. Které strany peníze od státu
dostanou a jak se příspěvek vypočítá?
Výpočet příspěvku za politické hlasy
je velmi jednoduchý – za každý hlas
obdrží částku 100 korun. Vyplácí se
stranám, které u voleb získaly alespoň
1,5 procenta.
Koalice Spolu, která volby vyhrála, tak
dostane 149 390 500 korun. Hnutí
ANO 2011 obdrží jen o něco méně.
Jedná se o částku 145 814 000 korun.
Oproti volbám v roce 2017 pohoršilo, tehdy získalo 150 011 300 korun.
Koalice složená z Pirátů a STAN, která skončila na třetím místě, obdrží 83
977 600 korun. Čtvrtým a posledním
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RYCHLÝ
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ÈSSD padly i bašty
Prostějov (sob) – Baštou levice,
zejména pak ČSSD, bylo Prostějovsko dlouhé roky. Ostatně sám
Prostějov to potvrzoval. ČSSD zde
bývala silná a z jejích řad také vzešli dva primátoři Miroslav Pišťák a
Alena Rašková. Zdá se však, že ty
časy jsou pryč. A oslabení sociální
demokracie se projevuje ve velkém i
na Prostějovsku. Zde dostala jen necelých 6 procent hlasů. A to přesto,
že dříve to bývalo mnohonásobně
více. Neúspěch ČSSD pak byl ale
vidět i v jednotlivých městech, tam,
kde dříve strana vládla. Nejlepší
úspěch zaznamenala v Kostelci na
Hané, kde obdržela dvouciferný výsledek. V komunálních volbách tam
ale strana dostávala i 40 procent.
Němčice nad Hanou zase vedla oblíbená starostka Ivana Dvořáková a
i nyní má město v čele sociální demokratku Janu Oulehlovou. Ani na
jihu Prostějovska se však sociálním
demokratům nedařilo, skončili pod
deseti procenty. I oranžové bašty se
tak rozdrolily.
Tématu se budeme obšírněji věnovat v příštím vydání Večerníku.

Hodnì stavìli?
Tam volili Spolu
Prostějov (sob) – Hned několik
trendů platí na Prostějovsku u volebních výsledků. Jeden z nich je,
že s novou zástavbou se poměrně
výrazně mění to, komu dává obec
hlas. A jak v nich dopadají volby.
Příkladů se přitom v okrese najde
celá řada. Vesnice, kde se v poslední době stavělo ve velkém, často dávají hlas Spolu, respektive tam – na
poměry Prostějovska – pravicová
koalice uspěla více než v okolí. Příklady? Víceměřice, Smržice nebo
třeba Seloutky. Tam dostala koalice
přes 26 procent. Hodně hlasů ale
získala v Kralicích na Hané nebo
Vincencově. Může to ukazovat
na to, že Spolu volila spíše mladší
nebo střední generace? Možná. Zároveň však platí, že v těchto obcích
podobně hodně a často ještě více
získávalo hnutí ANO. Ostrouhali
tam zkrátka jiní.

volby 2021 - ohlédnutí
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„Obec jsem nikdy neposlala na druhou kolej“
PROSTĚJOV Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude chudší o jednu osobnost z Prostějovska. Starostka Vranovic-Kelčic Irena
Blažková (ANO 2011) neměla na kandidátce extra vysoké postavení
a že by uspěla, ani ona sama nečekala. Ostatně poslankyní se stala až
v průběhu volebního období z pozice náhradníka, sama předtím neúspěšně usilovala o pozici senátorky. Nyní končí ve sněmovně, kam
se i přes dobré výsledky hnutí ANO nedostala. Pro Večerník pak poskytla exkluzivní rozhovor, v němž hodnotí své působení v uvedené
instituci i to, co jí vlastně tato zkušenost dala a vzala.
yy Jak hodnotíte výsledek hnutí
ANO 2011 ve volbách?
„Kladně. Samozřejmě to nestačilo na
absolutní vítězství, přesto chci zůstávat pozitivní. Výsledek sám o sobě
totiž určitě není špatný. Rozhodně
tedy ne v Olomouckém kraji.“
yy Ve funkci poslankyně ale končíte. Jak se za vaším působením
ohlížíte?
„Za rok a dva měsíce co jsem byla
v parlamentu, se celou dobu řešil
koronavirus. Byl to v tomhle směru
asi nejhorší možný rok, který mohl
být. Jednalo se tedy hodně o zákonech, které souvisely s kompenzacemi. Pořád samý koronavirus,
koronavirus a koronavirus... Ze životního prostředí, což je moje ob-

last zájmu, toho tak bylo projednáno a vyřešeno pramálo. Blokovala
nás také kauza kolem otrávení řeky
Bečvy, která byla na výboru častým
tématem.“
yy Jak jste tedy s fungováním
v parlamentu spokojená?
„To tedy moc nejsem. Neměla jsem
příliš možnost ovlivnit tvorbu zákonů, podílet se na jejich změnách
nebo vzniku. Ta doba mi ale na druhou stranu dala přehled a vhled do
toho, jak se tvoří legislativa, jak vše
pracuje a kolik lidí se na vzniku zákonů podílí nebo se k nim vyjadřuje.
Není to tak, že si někdo něco navrhne, nechá schválit a hotovo.“
yy Jaké jsou vaše další plány? Ve
funkci starostky zůstáváte…

Starostka Vranovic-Kelčic Irena Blažková
se ohlíží za svým působením v parlamentu
„Ano. Byla jsem neuvolněná, požádala jsem o to v tomhle směru zastupitelstvo. Během roku jsme rozjeli
dvě velké akce, konkrétně tedy nadregionální biokoridor a regionální
biocentrum. Soustředíme se také
na cyklostezku mezi Dobrochovem,
Kelčicemi a Výšovicemi. Obec jsem
nikdy neposlala na druhou kolej.
Práci pro ni jsem se věnovala po odpoledních, večerech, o víkendech.
Věřím, že mnozí blízcí ani nepoznali,
že jsem zrovna jinde, v Praze.“
yy Plánujete v budoucnu kandidovat do některé další veřejné
funkce?
„V krajském zastupitelstvu jsem,
i když v opozici. Teď na to ale neumím odpovědět. Nezáleží to samozřejmě jen na mně, jde i o to, zda
bych získala nominaci. Ale popravdě
jsem zatím o tom neuvažovala. Prioritní je pro mě obec Vranovice-Kelčice.“
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Policie zaznamenala
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PROSTĚJOV Před každými volbami na nás prší ze všech stran
průzkumy, analýzy, zkrátka odhadování, jak volby dopadnou a co
to bude znamenat. Ani Večerník
nezůstal pozadu. A tak v sobotu
dopoledne na www.vecernikpv.
cz hádal, jaké budou výsledky letošního volebního klání. Jak se
později ukázalo, tipy to nebyly zas
až tak špatné. Avšak v pár věcech
jsme se minuli.
Vezměme to ale popořádku. Předvídali jsme kupříkladu, zda Andrej
Babiš znovu sestaví vládu. Naším
odhadem bylo, že volby skončí krutým patem. Tento odhad se nesplnil.
Na druhou stranu jsme tvrdili, že se

sestavení nové vlády protáhne. A to
se ještě potvrdit může…
V čem jsme se hrubě zmýlili, to
bylo „kouzlo“ antikampaně. Ta byla
namířená zejména proti Pirátům. I
přesto jsme tušili, že dostanou 21
procent. Všichni už ale víme, že patnáct procent pro koalici je méně a
pouze čtyři pirátské mandáty se dají
nazvat výbuchem.
Naopak velmi dobře jsme se trefili v tom, jak na tom budou novější
ze stran. Tip vyšel téměř u Roberta
Šlachty, zcela pak u Volného bloku a
Trikolóry. Večerník rovněž správně
odhadl, že ČSSD má v parlamentu
konečnou. Poslední tip se pak týkal
Miloše Zemana. I zde jsme se trefili,

předpověděli jsme totiž, že je na tom
sice špatně, ale pověření k sestavení
nové vlády zvládne. Zde tedy ještě
nevíme, jaký bude mít situace vývoj,
celkově se dál ale říct, že tentokrát
Večerník před volbami zabodoval!

PROSTĚJOV V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které proběhly v pátek 8. října a v sobotu 9. října nedošlo v celém Olomouckém kraji k narušení jejich
průběhu ani k narušení veřejného
pořádku. Policisté o tom informovali už v sobotu odpoledne.
„Uzavřením volebních místností
však bezpečnostní opatření nekončí.
Policejní hlídky budou nadále spolupracovat s jednotlivými volebními
komisemi tak, aby zamezily případným komplikacím při sčítání či převozu volebních výsledků,“ uvedla
v sobotu 9. října těsně po čtrnácté
hodině Marie Šafářová.

Jediné problémy zaznamenali policisté v jednotlivých případech, kdy si
někteří voliči odmítali po vstupu do
volebních místností nasadit ochranu dýchacích cest. „Během voleb
byly cestou tísňové linky oznámeny
pouze jednotky případů porušení
mimořádného opatření ministerstva
zdravotnictví vydaného v souvislosti
s volbami, které se týká používání
ochrany dýchacích cest jak u voličů,
tak u členů volebních komisí. Ve
většině případů po prověření hlídkami nebyla tato porušení potvrzena.
Zjištěné přestupky budou po zadokumentování postoupeny k projednání příslušnému správnímu orgánu,“ prozradila Marie Šafářová.

Politolog Jakub Lysek: „Ještě to může
Exkluzivní rozhovor o výsledcích
parlamentních voleb a jejích dopadech
PROSTĚJOVVolby do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2021 jsou
minulostí. Některé strany si lízají rány, jiné se pohybují přímo na
hraně existence. S koncem sčítání a začátkem bilancování pak
ale také pokračuje práce politologů. Ti analyzují, vyhodnocují,
zkoumají výsledky voleb ve společenském kontextu. Jedním
z nich je i Jakub Lysek, který pochází z Prostějova. Politolog
z Univerzity Palackého v Olomouci byl redakcí Večerníku osloven ohledně současné politické situace. Třicetiletý akademik
se v následném rozhovoru věnoval výsledkům levice, úspěchu
Spolu a kampani. Nebo také tomu, co nyní strany čeká a jak do
povolebního dění zasáhne Miloš Zeman.
yy Jak za sebe hodnotíte volby?
Překvapily vás některé výsledky?
„Překvapením voleb je to, že se mobilizovali voliči protibabišovké koalice. Hlavně koalice Spolu. Zdá se,
že v závěru kampaně došlo k přelivu
Pirátů a STAN k této koalici. Ten výsledek je dost překvapující v tom, že
koalice Spolu tak odskočila, je první
a porazila ANO. A skončila daleko
před Piráty a STAN. Kteří byli ještě
před půlrokem favoritem.“
yy Může za to podle vás i lépe
zvládnutá
kampaň
Spolu?
PirSTAN byli často kritizováni, že
se jim naopak kampaň nedaří…
„To si nemyslím, že by kampaň Spolu
byla výborná nebo skvělá. Spíše těžili z negativní kampaně hnutí SPD
a ANO, kdy tím, že útočili na Piráty
a částečně na ně útočila i ODS, tak

to část voličů odradilo a řekli si, že
z koalic to dají Spolu. S tím se dalo
počítat. A možná to byla chyba marketingového týmu ANO, že tu kampaň proti Pirátům tak moc vyhrotil.
Jim to sice mobilizovalo přesvědčené voliče, hnutí ANO je na svém. Ale
jen se stalo to, že od PirSTAN přešli
voliči ke Spolu a tím, že to tak vyhrotili, tak mobilizovali i voliče, kteří by
jinak zůstali doma. Asi si ale řekli, že
je kampaň moc ostrá, moc se tam
lže. Pak přišlo téma uprchlíků, taky
tam byl faktor daňových rájů. Spousta vlažnějších voličů ti řekla, že zvolí
Spolu.“
yy Když se vrátíme k překvapením,
překvapilo vás, že ČSSD a KSČM
skončily pod pěti procenty?
„Pro mě bylo překvapením ČSSD.
Tam jsem si myslel, že se dosta-

nou. Dával jsem šance i Přísaze,
že pět procent získá. Ale byla to
opravdu loterie. Nakonec se stala
varianta, že se o stejný segment
popralo hodně stran a dostaly se
pod pět procent. Zase máme tedy
obrovský počet propadlých hlasů.
Od KSČM se to tak nějak očekávalo. Záviselo to hodně na volební
účasti. Vzhledem k tomu, že byla
relativně vysoká, tak tomu hodně
pomohla. A u té volební účasti to
vypadá, že senioři zůstali doma.
Z modelu to vychází tak, že v obcích, kde bydlí hodně staršího
obyvatelstva, byla nižší účast oproti volbám v roce 2017. Tam mohl
hrát roli covid-19 a obava z toho,
že se nakazí. Já bych to nepodceňoval. Myslím si, že i situace kolem
covidu mohla hrát nějakou roli.“
yy Když se podíváme konkrétně
na Prostějovsko, tak se dostali
do sněmovny Jaroslav Faltýnek
a Hana Naiclerová. Co na to říkáte?
„Myslím si, že mimo Prostějov
Faltýnka na Jesenicku nebo v Olomouci podporují. On nemá zase tak
negativní renomé zde v Olomouci,
to je vyloženě lokální záležitost Prostějova. Takže mě to ani nepřekvapuje. Navíc je to pravá ruka Andreje

být cirkus...“

Babiše, řada seniorů mu mohla dát
nějaký ten kroužek, to si umím představit. A Hana Naiclerová, tam je to
o tom, že je Prostějov relativně velké
město, ona je známá. Byla navíc hlavním kandidátem z toho města. Roli
hraje bydliště. Když tam vidí Prostějov a nezná kandidáty, tak pokud je
z Prostějova, zakroužkuje Prostějovany. Takže lidi z větších měst mají
mnohem větší šanci být zakroužkovaní ve sněmovně.“
yy Na řadě je povolební vyjednávání. Jak vidíte šance, že do konce
roku budeme mít vládu?
„Piráti jsou jen čtyři, asi si budou
lízat rány. Každopádně pozice Ivana
Bartoše je hodně oslabená. Takže je
otázkou, jestli dosáhnou na nějaké
ministerstvo. Tím, že je STAN tak
dominantní, nevidím důvod, proč
by vláda neměla vzniknout. Protože STAN byli v koalici s TOP 09
a koketovali v roce 2017 s lidovci.
A vlastně i s ODS jednali. Takže se
politici znají z komunální úrovně,
spolupracují, takže teď padl argument, proč koalici PirSTAN nedělat. Poslední faktor už je Miloš Zeman. Nevíme, v jaké je kondici. Ale
myslím si, že je rozhodnuto. Takto
výrazný výsledek asi ani Andrej Babiš nečekal.“

Foto: internet

yy Faktor Zeman je dost důležitý.
Jak se nyní prezident zachová?
„Myslím si, že to bude koalici komplikovat. Uvidíme, ještě to tady
může být cirkus. On to ale nemůže
zdržovat donekonečna. Takže do
půl roku, do roku budeme mít vládu.
I kdyby ne, tak většina ve sněmovně je naprosto jasná. Takže výbory, schvalování zákonů. Jiná vláda
by byla k ničemu, nemohla by nic
prosadit. V podstatě by dělala jen

příkazy ministerskými vyhláškami.
U zákonných úprav by ale neměla
šance, vždyť by jí neprošel ani rozpočet. Nedokážu si představit, co by
se dělo. Byla by to hodně nebezpečná situace i s ohledem na to, že nás
nejspíš čeká další vlna koronaviru.
I když už je hodně lidí očkovaných.
Byl by to hazard s republikou. Musí
se řešit hlavně zadlužování a zdražování, což bude největší problém pro
nastupující vládu.“
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PROSTĚJOV Pandemie koronaviru nenapáchala v Prostějově tak
velké škody jako jinde. Obzvlášť
letos na jaře se podařilo postavit
mu do cesty překážku v podobě
testování, k němuž se později přidalo očkování. Město mělo štěstí,
že v něm vzniklo nové zdravotnické zařízení KoRo Medics, které se
na testování zaměřilo...
Když se totiž začalo o povinném testování v prvních měsících roku 2021
mluvit, nikdo na ně nebyl připraven.
Výrobní firmy, úřady či podnikatelé
ve službách neměli zdravotnický personál ani zkušenosti s řešením takové
situace. Představa, že se všichni lidé
budou testovat individuálně takzvanými samotesty, byla zcela nereálná.
Za firmou KoRo Medics stojí
prostějovský manažer Jiří Rolný, jenž vybudoval nové zařízení
a shromáždil zdravotníky, kterých
byl v té době akutní nedostatek.
„S odstupem času to tak možná
nevypadá, ale právě nedostatek odborného personálu byl kritický. Bez
sester a dalších zdravotníků se testování v tomto rozsahu nedá provádět.
Vyškolené lidi s praxí není možné
ničím nahradit,“ říká Jiří Rolný.
Klíčové bylo zajistit také dostatek
testovacích sad. „Nebyl až tak velký
problém sehnat test, ale sehnat opravdu kvalitní test. Hned mezi prvními
jsme testovali zaměstnance magistrátu a pracovníky významných prostějovských firem, naše odpovědnost
byla obrovská. I proto nerozumím
nedávným předvolebním výkřikům,
které zpochybňovaly naši práci. Stojíme si za kvalitou, kterou opakovaně
prokázala praxe,“ dodává Rolný, jehož firma používala stejné testy jako
prestižní zdravotnická zařízení v kraji.

Výhodou této formy kontroly, zda
člověk není nakažen novým typem
koronaviru, byly téměř nulové náklady pro zaměstnavatele. Vše totiž
hradily zdravotní pojišťovny. To
ocenila nejen radnice, ale také firmy
zvažující, jak vyřešit nastalý problém
pro své pracovníky. „Zajištění kompletního servisu testování ze strany
KoRo Medics s.r.o. nám minimalizovalo náklady na testování a snížilo
časovou zátěž našich zaměstnanců,“
říká například prokuristka dopravní
firmy Spedition Feico z Kralic na
Hané Jitka Čechová.
Postupně tak služeb nového zdravotnického zařízení začalo využívat na 150 firem a živnostníků.
K prvním patřily velké společnosti
v prostějovské průmyslové zóně,
další klienti rychle následovali.
„Mnozí z nich nechávají testovat
své zaměstnance i dnes, kdy to není
výslovně nařízeno. Podnikatelům se
vyplatí zachytit případnou nákazu
dříve, než se rozšíří a třeba i zastaví
výrobu,“ uvádí Jiří Rolný.
A jak on sám vidí budoucnost testování proti koronaviru? „Myslím,
že ještě nejsme ze všeho venku. Už
nyní přibývá nakažených a dá se
předpokládat, že čísla dále porostou.
V posledních dnech se hovoří o dalším kole testování dětí ve školách,
k podobnému kroku jistě sáhnou
i některé firmy. Naši zdravotníci proto budou připraveni znovu lidem
pomáhat tuto situace zvládnout,
beru to jako naši povinnost,“ dodává
Jiří Rolný. Ten v současné době připravuje nový projekt zvyšování
imunity prostějovských dětí prostřednictvím vitamínových balíčků. Ty chce nabídnout žákům
(red)
základních škol zdarma.

Koronavirus v poslední době zasáhl do života řady firem
v Prostějově, na Prostějovsku i v celém Olomouckém kraji.
Řadě z nich pomohlo právě nové prostějovské zdravotnické zařízení KoRo Medics, které jim umožnilo splnit vládní
nařízení požadující provádění testů zaměstnanců. Zástupcům několika těchto zaměstnavatelů, kteří dávají práci
místním lidem, jsme položili následující otázky:

1.
2.
3.

Považovali jste pandemii koronaviru a opatření zavedená
proti šíření nákazy za potenciální hrozbu pro vaši firmu?
Jak vám ve vzniklé situaci pomohla firma KoRo Medics
s.r.o.?
Měli jste hodně nabídek od zdravotníků na testování
vašich zaměstnanců?

Danica Bauerová, Mubea
1. Ano, pandemie koronaviru velkou měrou ovlivňovala naše výrobní procesy, i proto
jsme přistoupili k plošnému testování zaměstnanců zdravotníky ještě před zavedením povinnosti ze strany státu a opatření v naší firmě byla velmi striktní.
2. Firma KoRo Medics s.r.o. velkou měrou přispěla ke stabilizování situace a pravidelnému screeningu všech zaměstnanců, a to po dobu sedmi měsíců. Stala se hlavním
dodavatelem testování. Oceňuji především flexibilitu, komunikaci a profesionální
přístup.
3. Před zavedením povinného testování ve firmách jsme testovali s naším poskytovatelem PLS. Od března jsme navázali spolupráci s firmou KoRo Medics s.r.o. a využívali
i další dva dodavatele, nakonec na základě výsledků a spolupráce převzala postupně
firma KoRo Medics testování plně a stala se naším výhradním dodavatelem. Celkově
nás v uplynulých měsících s nabídkou kontaktovalo asi deset jiných firem.

Monika Kapustová, WTC Písečná
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1. Pandemie se nás dotkla hlavně v době, kdy pár zaměstnanců bylo nakažených,
nebo byla na pořadu dne karanténa. Z části nám to ovlivnilo výrobu, opatření jsme
pak vnímali jako nutné a vyžadovali jsme je hlavně od návštěv nebo zaměstnanců,
kteří byli v blízkém kontaktu na pracovišti.
2. Společnost KoRo Medics nám pomohla hodně, protože jsme nemuseli řešit samotesty nebo přesun zaměstnanců na odběrová místa.
3. Nabídka na testování v počátcích, kdy nám bylo nařízeno zaměstnance testovat,
nepřišla vůbec žádná, jsem ráda, že se spolupráce s KoRo Medics povedla a trvá dodnes.

Tomáš Zikmund, Toray Textiles Central Europe
1. Ano, určitě. V minulých vlnách bylo riziko velké, ale ani v současné době není zanedbatelné. Situaci musíme sledovat a adekvátně reagovat. Klastrové rozšíření nákazy
v klíčových odděleních je reálnou hrozbou pro každou firmu nebo instituci.
2. Zajištění kompletního servisu testování ze strany KoRo Medics s.r.o dle požadavků
vládních nařízení a našich časových možností nám minimalizovalo náklady na testování a snížilo časovou zátěž našich zaměstnanců.
3. Kromě KoRo Medics s.r.o. jsme měli nabídku ještě jednoho alternativního dodavatele, jehož služby jsme však nevyužili hlavně z důvodu větší dojezdové vzdálenosti
a tím nižší flexibility.

Jitka Čechová, SPEDITION FEICO, Kralice na Hané
1. V době, kdy pandemie začala, jsme samozřejmě obavy měli, jelikož jsme spediční
a logistická firma, není pro nás dost možné, aby zaměstnanci pracovali z „home office“. V případě skladových pracovníků je to absolutně nemožné. Zavedli jsme veškerá
opatření, ale i přesto jsme se nákaze neubránili a minulý rok v říjnu prošlo nákazou
asi osmdesát procent zaměstnanců. Situaci jsme zvládli.
2. Firmu KoRo Medics jsme oslovili na základě nařízení povinného testování ve firmách a využili jejich nabídky. Každý pátek proběhlo testování všech našich zaměstnanců v naší společnosti, za celou dobu testování jsme neměli jeden jediný pozitivní
případ. Testování firmou KoRo Medics s.r.o. nám ulehčilo splnit nařízení vlády tím, že
jsme se nemuseli zabývat nákupem testů a organizací testování v naší společnosti.
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3. Ano, měli jsme hodně nabídek od jiných společností. Vybrali jsme si však firmu z regionu a v případě dalšího povinného testování bychom ji znovu oslovili.

Prostějov byl v posledních dvou letech opakovaně dáván za
vzor ostatním městům, která bojovala s pandemií covidu. Jak
se s odstupem měsíců na celou situaci dívá primátor František
Jura? Položili jsme mu několik otázek.
yy Jak hodnotíte zvládnutí pandemie koronaviru v našem městě?
„Mohu hovořit pouze o dosavadním průběhu, protože virus je tu
stále s námi a není vyloučeno, že
v průběhu podzimu a zimy bude
třeba znovu přijmout nějaká opatření. Věřím, že díky očkování už
nebudou muset být tak moc omezující. Další lockdown bych si
rozhodně nepřál. Pokud jde o dosavadní vlny epidemie, musím
především poděkovat našim obyvatelům. Byli to právě oni, svým
zodpovědným přístupem přispěli

ke zvládnutí situace v našem městě.
My na radnici jsme se samozřejmě
snažili pomoci každému, kdo to potřeboval, ale bez ochoty našich lidí
vzít vážně všechna varování a dodržovat nařízená omezení bychom
v dosavadních vlnách byli takříkajíc
někde úplně jinde.“
yy Myslíte, že na covid jednou
budeme vzpomínat i v dobrém?
„Na nákazu jako takovou určitě
ne. Vzala nám naše blízké, zásadně
omezila naše životy, řada lidí má
po prodělání nemoci přetrvávající
zdravotní obtíže. I moje rodina přišla o několik členů, je pro nás těžké

se s tím vyrovnat. Ale i v těch nejhorších chvílích jsem jak na radnici, tak v celém městě viděl spoustu
pozitivní energie. Viděl jsem touhu
pomáhat druhým, nenechat nikoho na holičkách. Soused pomáhal
sousedovi, mladí lide seniorům,
zdraví lidé se starali o nemocné
a zajišťovali jim základní potřeby.
Právě tyto věci jasně ukazovaly, že
situaci zvládneme. Dokud lidé bojují za sebe, za své blízké, za známé
a kamarády nebo třeba jen za paní,
kterou za normálních okolností
potkávají každý den ve své ulici, je
téměř nemožné prohrát.“
yy Které stěžejní body přispěly
ke zvládnutí epidemie v Prostějově?
„Některé už jsem vyjmenoval, to
byla ochota lidí dodržovat všechna

opatření a vzájemně si pomáhat.
Měli jsme výhodu, že ve městě sídlí
nemocnice s infekčním oddělením,
s odborníky rozumějícími této práci a také se zkušeným managementem schopným zvládnout mimořádné situace. Pomohly nám složky
integrovaného záchranného systému, městská policie, personál sociálních zařízení i lidé v organizacích
pečujících o potřebné. Kromě toho
vidím několik zásadních milníků.
Když půjdu chronologicky, tak to
byla naše schopnost rychle zajistit roušky a materiály na jejich šití
a dále velké množství dezinfekce
rozdávané každému obyvateli města, který o to projevil zájem. Také
jsme zajistili bezpečnost lidí přicházejících na magistrát, například
instalací přepážek nebo testováním

zaměstnanců. A velkým projektem
bylo vybudování očkovacího centra, na kterém jsme se podíleli s nemocnicí. Myslím, že právě úspěšné
fungování očkovacího centra sloužícího nejen obyvatelům města, ale
celému Prostějovsku možná oceníme v příštích měsících, když bude
nákaza opět více hrozit.“
yy V souvislosti s testováním zaměstnanců se v médiích objevily
spekulace, zda bylo vše v pořádku. Co si o tom myslíte?
„Testování zaměstnanců provádělo
nově vzniklé zdravotnické zařízení,
bez něhož by celý Prostějov včetně
velkých zaměstnavatelů měl zásadní potíže. Město přitom testování
nic nestálo, vše hradily zdravotní
pojišťovny. Naším úkolem bylo jen
zajistit místo pro odběr vzorků.

Samozřejmě jsem si vědom, že za
každou dobrou věc dostáváme od
několika vybraných kritiků strašlivě
vynadáno, ale to už k té věci patří.
Prostějov jsme ochránili lépe než
kdokoliv jiný, to je to nejdůležitější. A jsme připraveni dělat pro naše
občany to nejlepší i dál.“
(red)
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František Jura: „Prostějov pandemii zvládl velmi dobře“
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Konstelace hvězd Prostějova
Nejeden Prostějovan si nedá říct a bude strkat nos do věcí, do kterých mu vůbec, ale
vůbec nic není. Pak ať se ovšem nikdo nediví, že bude velmi neoblíbený a jen těžko
najde nové kamarády. A u těch dosavadních přestane být v kurzu.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Budete lidi kolem sebe kritizovat, což
se pochopitelně nikomu zamlouvat
nebude. Přijdete tak o podstatnou
část přátel do té doby, než si je něčím
udobříte. Vaše nálada nebude dobrá
a dáte to najevo všem okolo.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Pustíte se do činností, které do této
doby byly pro vás tabu. Jakmile je
ale okusíte, najdete v nich velkou
zálibu. Váš soukromý život se tak
může rapidně změnit, poznáte
spoustu nových lidí i věcí.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Pokud se pustíte do změn ve vaší
domácnosti, prokonzultujte to se
všemi, kteří s vámi bydlí. Ne všem se
totiž vaše plány mohou líbit. Budete
mít ale dostatek času na to, abyste
rodinu přesvědčili.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Pokud se pustíte do finančních transakcí, tak jen po odborné konzultaci
s někým, kdo se vyzná. Sami se do
žádných kšeftů nepouštějte, dopadlo
by to katastrofálně. Peníze na investice máte, ale buďte rozumní.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Nedá se říct, že byste měli nouzi o přátele a ani o lidi, kteří by s vámi chtěli
prožít romantickou noc. Možná i něco
víc a na delší dobu. Vy ale budete po
nedávném zklamání hodně váhat, než
si někoho připustíte k tělu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Partner vás nečekaně pozve na romantickou večeři, což neodmítnete.
Bodejť by také ano, když jste spolu
už dlouho nikde nebyli. Věc má ale
jeden háček, váš miláček vám chce
sdělit něco nepříjemného.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Celý týden si naplánujete velice pečlivě, přesně budete vědět, co a jak
udělat. Plány vám ale před víkendem
zhatí nepříliš potěšující zpráva o stavu vašeho finančního konta. Budete
muset začít šetřit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Tyto dny jsou pro vás jako stvořené
pro navázání nové známosti. Chybí
vám někdo, kdo by vás večer pohladil
a řekl aspoň pár romantických slov.
Nebudete hledat dlouho, dotyčná
osoba vám přímo vběhne do cesty.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Ve svém živlu se tento týden budete cítit při nákupech v obchodních
domech. Nakoupíte ve slevách velké
množství věcí, některé z nich vám
doma pochválí i partner. Nebojte se
utrácet, jde o dobrou investici.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Vy se v těchto dnech věnujte výhradně odpočinku. I vaši přátelé na
vás vidí, jak jste utahaní a vystresovaní z práce. Pokud se nezabrzdíte,
vaše hlava i tělo přestanou fungovat
tak, jak mají.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Dostanete geniální nápad, k jeho
realizaci vám ale budou chybět peníze. Nedá se nic dělat, musíte zajít do
banky a vypůjčit si. V žádném případě to ale nedělejte u lichvářů, přišli
byste na buben.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Neplánujte si žádné velké cíle pro
tento týden. Jednak máte slabou
vůli dojít k úspěšným výsledkům
a jednak nebudete mít tolik času,
kolik byste si přáli. Zaměřte se jen
na jednoduché záležitosti.

nákupní
servis
pro vás
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Víte, že název cereálie je odvozen od římské bohyně Cerery? Cereálie, neboli
obiloviny, se dělí na celozrnné a necelozrnné. Největší výhodou celozrnných
cereálií je z výživového hlediska vyšší obsah cenných látek, které pocházejí z obalové vrstvy. Müsli je pak druh pokrmu z obilnin, v některých částech
světa oblíbený jako snídaně. Základní verze se skládá z tepelně neupravených
ovesných vloček a ovoce, připravuje se ve dvou hlavních podobách: jako čerstvé a suché. Neznačkové Corn flakes nabízí nejlevněji Penny market a Lidl,
který má i cenově nejvýhodnější zapékané müsli a špaldové lupínky. Cereální
kakaové kuličky má za nejnižší cenovku Tesco a Kaufland, kde přihoďte do
košíku i medové kroužky. Klasické ovesné vločky jsou nejlevnější hned ve třech
námi sledovaných marketech.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 13. října 2021.

%ORNRYpîLÔWüQt PüVWDv roce 2021
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 19. října: Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová (Luční – kruhový objezd
Albert), Vřesová, Třešňová
čtvrtek 21. října: Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova
(Česká - Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, Kolářovy sady

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: Určice
Obec: Vranovice - Kelčice
Obec: Prostějov
Dne: 1. 11. 2021 od 7:30 do Dne: 1. 11. 2021 od 10:00 do 12:00 Dne: 3. 11. 2021 od 8:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: základní 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé ulice Kelčická, Javořičská, škola a ul. naproti ZŠ od č. 429 po část obce Vranovice - Kelčice:
Vícovská, J. Kaštila, V. Škracha, 449. Ul. od č. 399 po 487. Ul. od celé Kelčice ve směru od Vřesovic
Dr. J. Uhra, V Polích vč. novosta- č. 122 po 108 včetně domu služeb. včetně bočních ulic po č. p. 20, 65
veb RD, Brodecká č. 9, 11, J. Ku- Oboustranně ulice od č. 39 po 144 a 104. Odběratelské trafostanice:
čery - levá strana od č. 17 po č. 65, včetně hřbitova. Od č. 127 po 249 Kelčice 3. v ZD (č. 300209) fa.
Dr. Plajnera č. 2, ul. Krasická č. 3, a dále oboustranně až po č. 279 a 78. Kittec, Kelčice voda (č. 300699)
Moravská Vodárenská.
obchody a garáže (u Aquaparku), Obec: Prostějov
ul. Drozdovická 81A, 83A, dále Dne: 1. 11. 2021 od 7:30 do Obec: Kostelec na Hané
15:00
hodin.
Vypnutá
oblast:
Dne: 5. 11. 2021 od 7:30 do
ulice Jezdecká s č. 12 - 20, Petra
s.r.o. a Home Fit Plus, družstvo celé ulice Kelčická, Javořičská, 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
na ul. Okružní, Šárka č. 18, 20, Vícovská, J. Kaštila, V. Škracha, oboustranně celá ul. B. Němcové,
24, 26, 28. Ul. Jezdecká s č. 12 Dr. J. Uhra, V Polích vč. novosta- mimo č. 23, ul. Tyršova - pravá
- 20, Petra s.r.o. na ul. Okružní, veb RD, Brodecká č. 9, 11, J. Ku- strana od ul. 8. května po č. 368,
čery - levá strana od č. 17 po č. 65, levá strana s č. 954, ul. 8. května
Šárka č. 18, 20, 24, 26, 28.
Dr. Plajnera č. 2, ul. Krasická č. 3, č. 281.
Obec: Určice
Dne: 1. 11. 2021 od 8:30 do 10:30 obchody a garáže (u Aquaparku), Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: část obce: ul. Drozdovická 81A, 83A, dále Dne: 8. 11. 2021 od 8:00 do
jednostranně od č. 351, vč. BUS ulice Jezdecká s č. 12 - 20, Petra 10:00 hodin. Vypnutá oblast: fa.
nádraží a dále od č. 335 po 385 s.r.o. a Home Fit Plus, družstvo NAVOS, a.s., Kralický Háj č. 322.
včetně sokolovny. Oboustranně na ul. Okružní, Šárka č. 18, 20, Obec: Dzbel
od č. 406 a 386 po 401 a 390 a dále 24, 26, 28. Ul. Jezdecká s č. 12 Dne: 8. 11. 2021 od 11:00 do
ulice s č. 391, 392 a 453. Regul. st. - 20, Petra s.r.o. na ul. Okružní, 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Šárka č. 18, 20, 24, 26, 28.
odběratelská trafostanice Dzbel
RWE + jídelna ZD.
Obec: Držovice
ACHP (č. 300800).
Obec: Želeč
Dne: 4. 11. 2021 od 7:30 do Dne: 2. 11. 2021 od 7:30 do Obec: Němčice nad Hanou
13:30 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Dne: 8. 11. 2021 od 11:00 do
část obce Želeč: č. p. 82 - 86, 88 Jasmínová s č. 524, 560, 528, 568, 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
- 99, 106 - 109, 112, 114-116, 545, 558, parc. č. 703/16, 702/9, odběratelská trafostanice Němči193, 125, 212, 213, 225, 233, 702/8, 702/4, ul. Smržická s č. ce skládka (č. 300718).
535, 546 a 531.
EG.D, a.s.
242, 245.

PODZIMNÍ ÚKLID 2021
PROSTĚJOV Úklid probíhá stejně jako obvykle
v tomto měsíci a zahájen byl v pondělí 4. října. Od
tohoto dne začaly být po Prostějově rozmisťovány
velkoobjemové kontejnery v termínech dle zveřejněného harmonogramu.
Stejně jako každý rok se odpad třídí na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např.
koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad
ze zahrad).

Kontejnery jsou na místě vždy v určený den od 15:00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin. Naplňování
každého kontejneru odpadem je sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné
odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů
větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

pondělí 18. října: Pod Kosířem – Palečkova – Pod Kosířem – Atletická * Rejskova * Volfova – Příční
úterý 19. října: Žižkovo nám. * nám. E. Husserla
středa 20. října: Žešov-hospoda * Žešov-u obchodu * Žešov-dětské hřiště * Žešov-hřiště
čtvrtek 21. října: Domamyslice-u samoobsluhy * Domamyslice-ul. 5.května * Domamyslice-u kapličky * Gen. Sachera
pátek 22. října: Čechovice-u pošty * Čechovice-Luční * Čechovice-u kapličky * Čechovická u ZD
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.

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

SLUŽBY
„Je dobré vědět a uložit si
telefonní číslo 777 135 540.“
Jsme zde pro Vás 31 let. „Tato služba je
našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn. ohřívačů,
karmy PO-35-370-371 (Mora).
Zabudování bezpečnostních zámků
do bytů. Tel.: 777 135 540,
mail: 99fab@seznam.cz

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

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

Koupím nefunčkní elektro, počítače,
elektromotory, kabely, autobaterie,
mob.telefony, notebooky, svářečka
TRIODYN. Tel.: 702 809 319

Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám,
Míšo, chybíš nám všem…

Dne 24. října 2021
vzpomeneme 12. smutné výročí
úmrtí našeho syna
Míši HORÁKA
z Klopotovic.
Vzpomínají rodiče
a sestra Lucka.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti
naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 24. října 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí
od úmrtí
pana Jaroslava MELKY
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Anna, Marcela
a syn Jaroslav s rodinami.

VELKÁ

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

ŐÌ-129É

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

16011421482

5(92/8&(
PRODÁM
Prodám elektrický drtič ovoce, bez
podstavce DE 30L. Tel.: 732 931 783.
Cena dohodou.

21101421322

Prodám krmnou řepu.1kg za 3 Kč.
Tel.: 607 237 203
Zdravotní prodejna IVKA - Plumlovská ulice nabízí velice pohodlnou obuv
i na velmi problémové nohy (vyteplené
papuče, zdr. pantofle, důchodky a velmi
žádanou softshellovou obuv na chladné
dny). Otevřeno 9:30-17:00 hodin, sobota 9:30-12:00 hodin. Tel.: 603 445 601
– majitelka Ivana Stopková.

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

Nelepší řešení – co udělat se starou
nebo poškozenou vanou? Renovace
koupelnových van, akrylátovou vložkou,
bez zbytečného bourání a nepořádku.
Pro informace a objednávky volejte:
608 690 926 nebo 775 562 356
– pan Přecechtěl.

nyní
-rѴ-ঠ|;
pouze

Dne 20. října 2021
uplyne 20. smutné výročí, kdy
nás nečekaně opustil náš tatínek,
dědeček, pradědeček a kamarád
pan Stanislav ŠINDELÁŘ
z Držovic.

A dne 23. října 2021
vzpomeneme 23. výročí,
kdy nás opustila maminka
pana Stanislava Šindeláře
a naše babička a prababička
paní Eliška ŠINDELÁŘOVÁ
z Držovic.
Všichni, kdo jste je znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina
Charvátova a Šindelářova.

Dne 19. října 2021
uplyne už 10 smutných let
od úmrtí mého tatínka
pana Miloše BOHDÁLKA.
Stále vzpomíná dcera
Jana s rodinou.
Dne 13. října 2021
jsme si připomenuli 1. smutné
výročí od úmrtí naší kamarádky,
tvůrčí a výjimečné ženy,
dlouholeté kronikářky
městyse Tištína
paní Marie GAZDOVÉ,
rozené Hlaváčové z Tištína.
Vzpomínají spoluobčané,
kamarádi a rodina.

Dne 17. října 2021
uplynuly 3 roky, kdy nás opustila
paní Kamila PIŠTĚKOVÁ,
rozená Nováčková.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Jana s rodinou.

zadejte
vzpomínku
od 1. do 31.
ংझfm-

 (ݿ

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

A přišla dlouhá noc...
A po ní žádné ráno...

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

Dnes, tj. 18. října 2021,
jsou tomu 4 roky
od úmrtí naší milované
paní Libuše HRDLIČKOVÉ
z Otaslavic.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Věra s rodinou.

Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád...

Dnes, tj. 18. října 2021,
vzpomínáme 9. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín KOŠŤÁLEK
z Otaslavic.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti
s rodinami.
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Dne 21. října 2021
by oslavil 90. narozeniny
pan Vladimír JANOŠEK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Alena a Naďa
s rodinami.

.ġ

Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás rád.

Dne 24. října 2021
si připomeneme 8. výročí úmrtí
pana Tomáše OTČENÁŠKA
z Nezamyslic, rodáka ze Skalky.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

www.vecernikpv.cz

Dne 15. října 2021
jsme vzpomenuli
18. výročí úmrtí naší
maminky a babičky
paní Marie KAČEROVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují synové a dcery
s rodinami.

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Nabízím opravy šicích strojů všech
značek. Tel .: 608 690 926

Pohřební služba Pavel Makový

2
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

21061620769

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Naďa Burgetová 1970
Prostějov
Antonín Hoňka 1944
Vícov
Jaroslava Vaňková 1940
Plumlov
Josef Hubál 1957
Prostějov
František Šimek 1935
Zdětín
Jarmila Jelínková 1943
Suchdol
Milan Všetička 1965
Prostějov
Jaroslav Gamba 1949
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 18. října 2021
Marie Rusinová 1945 Alojzov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 19. října 2021
Milan Burian 1930 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Eduard Lutera 1946 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Labounková 1928 Olšany u Prostějova 14.00 kostel Olšany u Prostějova
Středa 20. října 2021
Marie Malečková 1939 Otaslavice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Bohumila Krutowská 1949 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 21. října 2021
Radoslav Hénik 1939 Vrahovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 22. října 2021
Alois Blaťák 1958 Vrbátky 14.00 kostel Dubany

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Drahomíra Mlčochová 1926 Lešany Ivana Pařízková 1945
Prostějov Květoslava Hyndrichová 1937
Jaroslav Vincourek 1928
Prostějov Vítězslav Maceček 1953
Prostějov
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Olga Hlawiczková 1967 Český Krumlov
František Adámek 1946
Křenůvky

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 18. října 2021
Marie Tomečková 1939 Hrubčice 14.00 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov hledá
uklízeče/uklízečku. Datum nástupu:
1.1.2022. Zájemci hlaste se telefonicky
na 582 301 402.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Firma na šití kožené konfekce hledá šičky, plat. podmínky 16.000 Kč-20.000 Kč,
firemní benefity, nástup možný ihned.
Informace na tel.: 603 834 529.

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

21081621020

21100721186

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 23. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

W\/:DD

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Operátor/-ka
Zámečník/-ce
Stavěč/-ka pecí
Skladník/-ce
Čísník/servírka
Projektant/-ka
Masér/-ka
Svářeč/-ka
Řidič/-ka nákl. automobilu

20 857 Kč
24 800-32 300 Kč
19 600 Kč
25 000 Kč
21 000 Kč
24 000 Kč
18 500 Kč
18 500-22 200 Kč
22 200 Kč

třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
turnusový
jednosměnný
pružný
třísměnný
pružný

nižší stř.odborné
nižší stř. odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
střední odborné
základní+praktické

Kendrion, Prostějov
Windmöller, Kralice na Hané
Kittec,Vranovice-Kelčice
Mürdter Dvořák, Olšany u Pv
Mgr. Miroslav Čapka, Prostějov
Lachman Interier Design, Prostějov
Ayur – Lanka, Prostějov
Zámečnictví Winkel, Prostějov
Hopi, Kralice na Hané

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

2007162118

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

21100821200

21081321007

WKDKEKh<h,\<h
ͳWKDKE,K<h,\
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

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pracovník/-ce pneuservisu

115-200 Kč/hod.

jednosměnný

základní+praktické

Pneuservis -PV.CZ,Prostějov

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

21101411321

21101511328

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

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Určická ulice
Marek SOLDÁN, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč do muzea.

Rovněž jedenačtyřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a 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 21. 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
Jan Schaffartzik
Martina KRATOCHVÍLOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na masáž.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...BASIC
Ludmila ŠVECOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 9, 8, 6
František STROUHAL, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Podzim je za dveřmi, ponožky od Marušky zahřejí.
František SKLENÁŘ, Kralice na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

18120761378

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.
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ABSENCE, ANDY, AZAL, BABO, BEDLA, BÍTI, BRELA, EDNA, ENOL,
CHVĚV, LIBRETA, OBRUBY, OHON, PICTOR, PIKOLA, PRASKAT,
RAUT, ROLL, RYTEC, SADE, SEJK, SHEET, SOTIR, SOTVA, VLACH,
ZBRAŇ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili opětovně zvoleného poslance
z Prostějova, ketrý je stále hnací silou doposud vládního
hnutí...
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GALAKONCERT 4 TENOŘI

KDY: STØEDA 20. ØÍJNA 2021, 19:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL. 4, PROSTÌJOV
Středeční podvečer bude ve Společenském době v Prostějově patřit
hudebním milovníkům. Zazpívá zde
totiž seskupení 4 Tenoři. Je opravdu
na co se těšit, vždyť tato čtveřice je
tvořena držiteli tří cen Thálie, muzikálovým zpěvákem a sólistou opery
pražského Národního divadla.
4 Tenoři zpívají ty nejlepší české a světové muzikálové a filmové melodie.
Repertoár tvoří převážně árie autorů
Sira Andrew Lloyd Webbera, Leonarda
Bernsteina, Karla Svobody nebo Ennia
Morriconeho. Složení této čtveřice je

tenorista Marian Vojtko, barytenorista
Pavel Vítek, tenorista Jan Kříž a tenorista Michal Bragagnolo. Doprovod tomuto kvartetu zajišťuje Unique Quartet
a další dva hudebníci.
Svoji premiéru si 4 Tenoři, kteří v současnosti patří k největším fenoménům
české mezižánrové hudby, odbyli na
koncertu Proms Gala v roce 2017. O tři
roky později v září vydali debutové album u vydavatelství Supraphon, které
je dodnes na špičce nejprodávanějších
domácích nahrávek. Na konci srpna letošního roku převzali hudebníci zlatou

desku za půlmilionový prodej tohoto
alba.
No a ve středu 20. října vystoupí
4 Tenoři v prostějovském „Kasku“.
Jedná je o přesunutý koncert z května
letošního roku. Původně zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti. Ti
z vás, kteří ještě lístky na galakoncert
nemáte, si je můžete pořídit v předprodeji. Ten probíhá v Cestovní kanceláři FTL na Žižkově náměstí, na
pokladně Městského divadla nebo na
internetovém portále:

www.ticketportal.cz.

KDE SE CO DÌJE?
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Kino
Metro 70
Školní 3694, Prostějov
pondělí 18. října
17:30 KAREL
český dokument
20:00 ADA
horor Island
úterý 19. října
17:30 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
česká komedie
20:00 KINO NA SLEPO
středa 20. října
15:00 KAREL
17:30 MALÍŘKA A ZLODĚJ
dokumentární Norsko
20:00 DUNA
USA scifi
čtvrtek 21. října
15:00 METRO SENIOR:
BOTTICELLI - FLORENCIE
A MEDICEJŠTÍ
dokumentární Itálie
17:30 KAREL
20:00 POSLEDNÍ SOUBOJ
americký historický film
pátek 22. října
15:30 ROZBITÝ ROBOT RON
animovaný USA
17:30 KAREL
20:00 DUNA
sobota 23. října
15:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaný film ČR
17:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
akční USA
20:00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
americký horor
neděle 24. října
10:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
15:30 ROZBITÝ ROBOT RON
17:30 KAREL
20:00 VENOM 2:
CARNAGE PŘICHÁZÍ
akční USA

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 18. října
16:00 ZPÍVÁME PRO ,,DÍTĚ V SRDCI“
koncert pěveckého sboru Nota Bene
čtvrtek 21. října
19:00 NA PLNÉ COOLE
zábavný pořad se Zdeňkem Izerem
pátek 22. října
19:00 MRZÁK INISHMAANSKÝ
Spolek Kašpar, Divadlo v Celetné Praha
komedie o tom, co se stane, když do nejzápadnějšího zapadákova v Irsku přijedou
filmaři až z Ameriky
Hrají: Matouš Ruml, Jitka Nerudová, Eva
Elsnerová, Martin Hofmann, Aleš Petráš,
Martina
Prášilová, František Kreuzmann, Lukáš
Jůza, Pavel Lagner
Režie: Jakub Špalek
sobota 23. října
19:00 SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI
VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
slavné melodie z československých filmů
neděle 24. října
15:00 POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Divadlo Loutek Ostrava
divadelní představení
Hrají:Karolína Hýsková, Lenka Pavlíčková,
RichardLiberda, MarianMazuraPetrSedláček

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

Muzeum a galerie

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 21. listopadu
PENÍZE A MOC
výstava mincí
do 5. prosince
Husovo nám. 91, Prostějov
KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR
pátek 22. října
autorská výstava
19:00 SOBOTÍN 2020
do 31. prosince
s odstupem jednoho roku přichází
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
k divákům to nejlepší z posledního
ŽIDOVSKÉ OBCE
filmového tábora, který se konal v legen- výstava věnující se historii prostějovdárním areálu
ských synagog a modliteben, která
sobota 23. října
aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
19:00 BRANDON THOMAS:
Církve českobratrské husitské
CHARLEOVA TETA
klasická komedie v nejnovějším proveKniho klub
dení další generace
DUHA
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil,
Ondřej Kučera, Vojtěch Kůrka, Martin
Školní 4, Prostějov
Dobeš, Adam Špičák, Magdaléna Májsobota 23. října
ková, Vojtěch Palatý, Lucie Tesařová,
15:00 KRTEK VE SNU
Kristina Hlavinková, Aneta Dobrovolpásmo pohádek ČR
ná, Tereza Rozkošová, Denisa Kopecká, 17:30 VLASTNÍCI
Tea Svobodová a další
česká komedie
Režie: Aleš Procházka
20:00 VLASTNÍCI

Divadlo
Point

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 18. října
17:00 MARIE TEREZIE
poutavé vyprávění spisovatelky a lektorky Dany Šimkové
úterý 19. října
17:15 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
cyklus přednášek ,, Evropské kulturní
hodnoty“
středa 20. října
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
akce určená především seniorům
středa 20. října
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE
poslech písní, deskové hry
středa 20. října
15:00 SKAUSTKÉ ODPOLEDNE
Chcete vědět, co by měl umět správný
skaut? Přijďte se podívat!
čtvrtek 21. října
15:00 PORADNA SOS
akce pro spotřebitele
čtvrtek 21. října
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
akce pro děti, malování na sklo

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

6SROHÄHQVNÙ
dùm
Komenského 6, Prostějov
středa 20. října
19:00 4 TENOŘI
galakoncert známého seskupení; Marian
Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal
Bragagnolo zazpívají muzikálové árie, hity
Karla Svobody a písničky z nového alba
pátek 22. října
20:00 SIMA
koncert hvězdy slovenské populární scény

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

akce v regionu...
Konice láká na výstavu obrazů
Centrem kulturních a společenských akcí se v posledních
letech stala Konice. Velká část událostí se koná v zámku, a právě v jeho výstavních síních dostane prostor Helena Pirohová. Od pátku 22. října tam
bude k vidění výstava s názvem Svítání. Malířka přijede s desítkami obrazů,
často s přírodními motivy. Umělkyně, která je prostějovskou rodačkou, vystavuje po celém širokém okolí. Zajímavostí je, že ve větší míře začala malovat a následně vystavovat až po odchodu do předčasného důchodu. Výstava
bude přístupná v otevírací době informačního centra v Konici. A nechybí ani
vernisáž, jež proběhne tento pátek 22. října od 17.00 hodin.

Halloween v Pivíně
Nadcházející pátek 22. října od 17:00 hodin se bude konat sraz příšer a duchů na školním dvoře v Pivíně. Připraveny budou úkoly a hry pro malé i velké, lahodné lektvary pro děti i dospělé a začarované odměny. Po setmění se
chystá lampionový průvod, stezka odvahy jen pro silné povahy a mumifikovaný elixír.

Dýně dorazí i do Plumlova
Nevíte kam s dětmi o sobotě 23. října? Jeden tip bychom měli. Co takhle Halloween na plumlovském zámku? Od 13.00 hodin bude na děti čekat řada
aktivit, které je rozhodně nudit nebudou jako třeba soutěže, nebo halloweenský kvíz. Pořadatelé slibují také velkolepou show včetně například prohlídek
strašidelného sklepení, kde skloubí jak oživlá strašidla – kdo se bojí, nesmí
do sklepa – tak sledování epizod Simpsonových. Chybět nebude ani velká
halloweenská party, opět pro děti. Dospělí pak ocení spíše podzimní atmosféru akce, stejně tak podzimní svařák a mnohé další dobroty. Pokud tedy
máte rádi dýně, strašidla a vše, co souvisí s halloweenem, neváhejte - v Plumlově si přijdete na své.

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, 14.00-16:30, čtvrtek
9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.
* ve čtvrtek 21. října od 9:00 do 12:00
hodin bude probíhat PLETENÍ Z PEDIGU v klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pletou se misky, ošatky,
zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci se
tvoří výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést
něco pěkného pro sebe nebo pro své
blízké. Vyrábění probíhá pod vedením
dobrovolnice Věry Šenkové za finanční
podpory statutárního města Prostějov.

* každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
v čase náročné životní etapy, či manželské
krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování. S psycholožkou Mgr. Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
Účast v kroužku usnadňuje přípravu na
nástup do MŠ, připravuje na separaci od
rodičů a navazování vztahů s vrstevníky
v malé skupině a bezpečném prostředí.
Ekocentrum Iris

Husovo nám. 67, Prostějov

* ve středu 20. října od 7:45 do 13:30
hodin vycházka nejen pro seniory ZA
STUDÁNKAMI NAD PTENÍM a povede do lesů Sečí a Ptení. Procházka se
půjde kolem několika studánek a zakončení bude návštěvou nově vybudované
naučné stezky Světluška u Ptení. Ráno
společný odjezd autobusem v 7:55 hoRÙZNÉ...
din do Seč (st. č.10). Návrat ze Ptení do
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
13:30 hodin. Délka trasy 7-8 km.
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR * v sobotu 23. října od 9:00 do 12:00
Svatoplukova 15, Prostějov,
hodin proběhne celosvětová akce DEN
tel. 775 549 777
STROMŮ na náměstí T. G. Masaryka.
Provozní doba: úterý a středa od Aktivity pro všechny věkové kategorie, in8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 formace pro dospělé, výstava o stromech,
hodin, čtvrtek jen pro objednané hravé, výtvarné a naučné aktivity pro děti.
klienty. Můžete využít služeb našeho
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
Raisova 1159, Prostějov
sluchadel a drobné příslušenství ke * v úterý 19. října od 17:00 do 19:00
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či hodin bude probíhat seminář ,,ABY
ušní tvarovky různých velikostí).
ZÁDA NEBOLELA“. Přednášet bude
fyzioterapeutka K. Frantalová. Úvodem
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. probere nejčastější příčiny bolestí zad,
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí ujasní, co je to hluboký stabilizační sysk zapůjčení kompenzační pomůcky, tém (HSS) a jaké jsou možnosti terapie.
např. polohovací lůžka, ortopedické Ve druhé části se naučíte základní aktivozíky, chodítka, WC křesla aj. Služ- vaci HSS, protažení nejčastěji zkráceby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. ných svalů a ergonomické zásady denBližší info na tel. č. 588 008 095, ních činností. S sebou pohodlný oděv
724 706 773
na cvičení, karimatku nebo ručník.
* ve čtvrtek 21. října od 17:00 do 19:00
Regionální pracoviště TyfloCen- hodin je na programu tvořivá dílna s E.
tra Olomouc v Prostějově na- Svobodovou ,,ZÁVĚSNÉ DEKORAČdále poskytuje služby nevido- NÍ SRDCE Z PAPÍROVÝCH RULImým a slabozrakým občanům na ČEK“. Tentokrát se budou vyrábět srdce
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. pletená z papírových ruliček, zdobená
Provozní doba: pondělí od 8:00 do krajkou s dalšími dekorativními prvky.
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý Lze je použít jako dekoraci do interiéru,
a ve středu po telefonické domluvě. nebo jako hezký dárek pro vaše blízké.

BASKETBAL:
pátek 22. října
18.30 BCM Orli Prostějov – Tygři Brno
(6. kolo extraligy kadetů U17, Sportcentrum DDM Prostějov)
sobota 23. října
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – TJ
Slavia Kroměříž (2. kolo středomoravského přeboru mladších žáků U12, ZŠ
Palackého)
10.00 K2 Prostějov – Vlčata Žďár
(2. kolo oblastního přeboru minižákyň
U12, ZŠ Palackého Prostějov)
13.00 K2 Prostějov – SKB Tišnov
(3. kolo oblastního přeboru minižákyň
U12, ZŠ Palackého Prostějov)
15.30 K2 Prostějov – OSK Olomouc
(1. kolo žákovské ligy mladších žákyň
U14, Sportcentrum DDM Prostějov)
18.00 K2 Prostějov – KP Brno „B“
(6. kolo celostátní ligy kadetek U17,
Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 24. října
9.00 BCM Orli Prostějov – BK Vyškov
(8. kolo žákovské ligy mladších žáků
U14, Sportcentrum DDM Prostějov)
11.00 BCM Orli Prostějov – Basket
Brno (7. kolo extraligy kadetů U17,
Sportcentrum DDM Prostějov)
10.00 K2 Prostějov – BK Žabiny Brno
„B“ (7. kolo celostátní ligy kadetek U17,
Sportcentrum DDM Prostějov)

FLORBAL:
sobota 23. října
18.00 FBC Playmakers Prostějov – FBC
Orca Krnov (7. kolo Divize mužů, sportovní hala RG a ZŠ Otto Wichterleho
Prostějov)
neděle 24. října
8.30 a 10.50 FBC Playmakers Prostějov
– FBC Lutín a FBC Falcons Šternberk
„B“ (3. kolo Olomouckého přeboru
mužů, sportovní hala Senice na Hané)

HÁZENÁ:
sobota 23. října
10.30
Házenkářská
akademie
Olomouckého kraje – Sokol Telnice
(6. kolo 1. ligy mladších dorostenců ČR,
hala Olšany u Prostějova)
neděle 24. října
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK
– Tatran Bohunice (6. kolo 2. ligy mužů
JM, městská sportovní hala Kostelec na
Hané)
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – HK
Ivančice (6. kolo 2. ligy mladších dorostenců ČR, městská sportovní hala Kostelec na Hané)

MALÁ KOPANÁ:
sobota 23. října
8.00 turnaj okresní ligy mužů ČUS Prostějovska, skupiny o 1. až 8. místo (hřiště
Vrbátky)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 23. října
12.00 a 13.00 SK Prostějov 1913 – HC
Olomouc (3. kolo ligy 4. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
13.15 SK Prostějov 1913 – HC
Olomouc (10. kolo ligy mladších žáků,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
15.30 SK Prostějov 1913 – HC Uherské
Hradiště (10. kolo ligy dorostenců, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 24. října
18.00 SK Prostějov 1913 – Orli Znojmo
(10. kolo ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

STOLNÍ TENIS:
sobota 23. října
17.00 TJ Sokol Ondratice – TJ Sokol
Čechovice (6. kolo Divize mužů, sokolovna Brodek u Prostějova)

VOLEJBAL:
sobota 23. října
9.00, 11.00 a 13.00 VK Prostějov –
Bohuňovice, Přerov, UP Olomouc
(1. turnaj krajského přeboru starších žákyň,
hala Národního sportovního centra PV)
9.00 a 13.00 VK Prostějov B – SK Kojetín (5. a 6. kolo krajského přeboru juniorek, letní hala u velodromu)
11.00 a 15.00 TJ OP Prostějov – TJ
Šumperk (5. a 6. kolo krajského přeboru
juniorek, letní hala u velodromu)
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NA FOTBALE!
Co se událo
v Němčicích nad Hanou?

Číslo 41 •Ročník 25
Pondělí 18. října 2021
Naleznete
uvnitř

DO TOVAČOVA
NA VÝLOV
ƔƔ Tradiční rybářská akce přilákala
opět pozornost až stovek Prostějovanů,
Večerník se zajel také podívat
dvoustrana 28-29

SERVIS
PRO ŽENY

V prostějovském „Kasku“
potěšil zaplněný sál
legendární zpěvák
Dalibor Janda
strana 26

ƔƔ Měsíc utekl jako voda a jsme tady

EXKLUZ
IVNĚ

s dalším dílem tematické strany určené
nejen něžnějšímu pohlaví strana 30

Jan FREHAR
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NĚMČICE NAD HANOU Netradiční záležitost musel řešit hlavní sudí v zápase
v Němčicích nad Hanou, kde se utkal domácí klub proti Brodku u Konice. Za
hostující celek totiž neoprávněně nastoupil jeden z hráčů, kterého z domácího týmu někteří hráči poznali a na situaci upozornili. V průběhu poločasové
přestávky tak vedoucí domácích šel tento prohřešek řešit. Podle dostupných
informací Večerníku se sám hráč nakonec doznal a do druhé půle už nenastoupil. Situací se bude zabývat komise STK OFS Prostějov a měla by pravděpodobně skončit kontumací pro domácí mužstvo.

2À=?
ßNíN?H; VENKU TO ŠLAPE
MNL;Hí ƔƔ Prostějovští hokejisté opět vybra38
kovali další dva stadiony a nadále tak
drží třetí příčku Chance ligy
dvoustrana 42-43
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ŠLÁGR VEČERNÍKU - HOKEJ

PROSTĚJOV Dvanácté kolo skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS
slibovalo zajímavý souboj, v němž
se měly na domácí půdě utkat rozjeté Otaslavice proti nedalekému
soupeři z Klenovic na Hané. Během
čtvrtečního a pátečního dne se však
kupil jeden problém za druhým na
domácí straně a utkání se muselo
po dohodě klubů odložit. „Metle“
si totiž pravděpodobně kromě tří
bodů z Tovačova dovezly předcházející víkend i nákazu Covid-19,
kterým byl zřejmě nakažený někdo
z hráčů v šatně, což se na konci uplynulého týdne začalo neblaze projevovat. Jestli se situace do příštího
týdne uklidní, nebo budou muset
Otaslavice odložit i další zápas, není
zatím rozhodnuto.

Jan FREHAR
Ještě v úterý 12. října se přitom hráči
věnovali tréninku, i když postupná
marodka vinou viróz pomalu stoupala. Vše pak zlomil čtvrtek, když se
objevil první pozitivně nakažený hráč
v týmu a další hráči postupně odpadali vinou respiračních onemocnění.
p
„V pátek
se k nim přidali zatím další
va potvrzení,
potv
po
ttvr
vvrrzen
zeen
ní,í, jeden
ní,
je ještě čeká na výdva

sledky, ale příznaky nasvědčují, že i on
bude mít koronavirus,“ prozradil Večerníku sekretář klubu Pavel Skalický.
„Nyní jednáme o tom, aby i další hráči
absolvovali pro jistotu test. U nemocných to bude nutné, pro jistotu však
budeme chtít vyzkoušet i další hráče.
Zrušit jsme tak museli nejen zápas „A“-mužstva, ale i ´béčka´, protože v současné situaci nedokážeme dát dostatek
zdravých hráčů dohromady. Hlavně
pak nemůžeme zaručit bezinfekčnost
všech účastníků v zápase,“ konstatoval
smutně Skalický.
K situaci se vyjádřil také trenér „A“-mužstva Jiří Hon. „Už v úterý nebyla
tréninková účast zrovna valná a v pátek
se mohli dostavit pouze tři hráči z obou
mužstev. Máme tak obavy i o další kluky a moc nevěřím tomu, že se situace
do příštího duelu s Radslavicemi změní. Uvidíme také, co nám k tomu řekne
i hygiena, protože mezi nakaženými
jsou všichni, kteří byli právě na zápase
v Tovačově,“ doplnil k situaci předseda
klubu a hlavní kouč.
Klenovice se rozhodly svému soupeři
vyhovět a nyní doufají, že se snad sezóna dohraje bez větších komplikací,
které vzbuzují obavy. „Musíme situaci
respektovat. Věděli jsme, že něco tako-

Derby proti Klenovicím odloženo

vého může přijít, a vidíme, že v Otaslavicích se to stále rozrůstá, takže bylo
rozumné zápas odložit. Očividně to
všechno nasvědčuje tomu, že si to
soupeř přivezl po zápase s Tovačovem.
Mohlo by se tak stát, že se to může
objevit i v Tovačově, který hraje dnes
v Troubkách, a právě Troubky nás čekají příští týden. No, raději nebudu polemizovat… Uvidíme, jak to také bude
s náhradním termínem. Zatím je tam
nahlášen osmadvacátý říjen, který by
však zase neseděl nám, jelikož už teď se
mi na tento zápas kluci omlouvali,“ vyjádřil se k nastalé situaci kouč Klenovic
Vladimír Horák.
Termín ale zatím není stoprocentní
a bude otázkou, zda nebude muset domácí mužstvo do karantény, protože
pozitivních případů postupně přibývá.
„Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet,
každopádně soupeři přejeme brzké
uzdravení. Teoreticky by se ještě první
týden v listopadu mohlo hrát, což bývalo dříve pravidlem. Pokud by však
mužstvo muselo do karantény, neumím si moc představit, že po čtrnácti
dnech nicnedělání by měli nastoupit
do zápasu. Loni jsme sezónu zápasem

boje na zelených trávnících aneb

v Otaslavicích ukončili po desátém
kole. Doufám, že letos to bude jinak,“
dodal Horák.
Problémy tak nyní řeší také na krajském fotbalovém svazu. Jak ale ubezpečil sekretář Pavel Peřina, zatím
se jedná pouze o ojedinělý případ,
a pokud by se situace ještě zhoršovala, budou čekat na kroky hygieny.
„S případy nakažených hráčů jsme se
už setkali v průběhu podzimní části.
Obvykle to řeší hygiena karanténou
pouze pro pozitivně testované, zbytek mužstva může dále nastoupit. Pokud by nastala situace, že hráčů bude
více, čekali bychom na kroky místní
hygieny a dali na její doporučení. Jinak může klub do utkání nastoupit,
výjimkou by bylo doložení neschopnosti dostatečného počtu hráčů k nastoupení do zápasu,“ řekl k současné
situaci Peřina.
Další možností pro kluby je domluva
se soupeřem, krajský fotbalový svaz
by ale chtěl mít kompletně dohranou
podzimní část nejpozději do 15. listopadu, což by se podle sekretáře mělo
podařit, když nepřijdou komplikace
v podobě karantény celého týmu.

KAM ZA F
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PROSTĚJOV Čekání je u konce a jeden z vrcholů hokejové sezóny je tady. Derby s přerovskými Zubry je za
dveřmi, dva nesmiřitelní rivalové se v aktuální sezóně
utkají poprvé. Otázek před zápasem je tak více než před
všemi ostatními. Nejde jen o výsledek a obraz hry, ale
i o atmosféru. Zápas taky nabídne odpověď na to, zda
nadále trvá „přerovská kletba“. Utkání začne na prostějovském zimním stadionu ve středu 20. října s úderem
osmnácté hodiny.
Derby do ochozů přivábilo vždy nejvíce fanoušků v sezóně, ať už byla ve druhé lize, nebo od roku 2015 o soutěž výš. Navíc Prostějov se až na dvě výjimky držel v horní části tabulky. A jelikož Přerov také, atraktivita zápasů
se jen zvyšovala. I v aktuální sezóně se oběma týmům vede. Jak Jestřábi, tak
Zubři se trvale drží v horních patrech tabulky. Prostějovští hokejisté dokonce
pošilhávají po pomyslném bronzu.
Přerov je týmem, který staví na svých odchovancích, ale také na brněnské či
zlínské výpomoci z extraligy. Ve svých službách má takových hráčů hned několik. Co pak platí o Přerovu dlouhodobě, je i stabilita kádru. Velká část týmu
je pohromadě už tři čtyři roky. A tak v Přerově nadále působí hráči jako Jan
Suss, Tomáš Doležal, veterán Roman Pšurný nebo kvalitní bek Jiří Krisl. Tým
ale také pár hráčů posílilo. Včetně bývalých Prostějovanů Františka Hrdinky
a Matěje Nováka. Hrdinka je však po vážném zranění ruky mimo hru.
Ať už ale Přerov hraje v jakékoli sestavě, zdá se, že je pro Jestřáby tento tým
prokletý. Prostějov s ním prohrál už pětkrát v řadě, naposledy naopak uspěl
v prosinci 2018...
(sob)

vs.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 42-43
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FC KRALICE NA HANÉ
TJ JISKRA RAPOTÍN
SOBOTA 23. 10. 14.30 HODIN

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 24. 10. 14.30 HODIN

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 24. 10. 14.30 HODIN

TJSOKOLVRCHOSLAVICE1946
TJ SOKOL PIVÍN
NEDĚLE 24. 10. 14.30 HODIN

TJ HANÁ PROSTĚJOV
SK SLATINICE
SOBOTA 23. 10. 14.30 HODIN

TJ SOKOL DRŽOVICE
TJ SOKOL VRAHOVICE
SOBOTA 23. 10. 14.30 HODIN

Fotbalový stadion Kralice na Hané

Fotbalový stadion v Kostelci na Hané

Fotbalový stadion v Čechovicích

Fotbalový stadion ve Vrchoslavicích

Fotbalový stadion SCM Za nádražím

Fotbalový stadion v Držovicích
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DALIBOR JANDA S HURYKÁNEM
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PROSTĚJOV Sobotní večer patřil Daliboru Jandovi. Energický osmašedesátiletý zpěvák původem z Drahotuš u Hranic se do Prostějova vrátil po delší pauze ve své kariéře. Jeho fanoušci tak
měli příležitost zavzpomínat a nechat se unášet strhujícími hity Jandovy čtyřicetileté hudební
éry. Sál Společenského domu zaplnili nejenom fanoušci charismatického zpěváka z řad starší
generace, ale na jeho písničky „trsali“ i ti nejmenší Prostějované. Koncert Dalibora Jandy okořenilo také několik jeho hostů, se svou dcerou Jiřinou Annou si dokonce zpěvák střihnul nádherný
duet. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

BYLI JSME
U TOHO

Alena
FOJTOVÁ

FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz
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(QVQ #NGPC (QLVQX¾
Pamatujete na zlatá léta osmdesátá a prožíval absolutní vrchol popularity.
v české pop-music? Tak právě v tomto Pro nejširší veřejnost to byla tehdy
období se charismatický zpěvák Da- bomba. Přišel a zvítězil. Odkudsi se
libor Janda stal idolem dívčích srdcí objevil kluk s dlouhými vlasy a strniš-

těm vousů a jeho chraplavý hlas pobuřoval oficiální média a staromilce. Jeho,
jak tehdy říkali, ‚nesocialistický‘ hlas
vyrážel kopřivku na obličeji papalášům
všeho druhu, přicházely zákazy, rafinované aféry, jak ho eliminovat ze všech
možných žebříčků.
Dalibor Janda však v žádném případě
neupadl do zapomnění jako celá řada
takzvaných hvězd české populární hudby z osmdesátých let minulého století.
Naopak, se svojí kapelou Prototyp vystupuje dodnes a stále plní i ty největší
koncertní sály. Stejně jako uplynulou

-QPEGTV&CNKDQTC,CPF[UG\MT¾VMCRQXGFN
sobotu v Prostějově. Dalibor Janda zcela Zpěvák v Prostějově nevystupoval
zaplnil sál Společenského domu.
sám, prvním hostem nemohl být niDoprovodná videoprojekce hned na kdo jiný než jeho dcera Jiřina Anna.
úvod vystoupení představila ve zkrat- Ta se uvedla písničkou Mám strach.
ce jeho hudební dráhu. Koncert začal Dalibor Janda také nezapomněl na
parádní peckou Žít jako kaskadér, svůj první hit Jahodový koktejl nebo
čímž rozproudil diváky v hledišti, ve Vždycky jsem to já, Hurikán či Hráli
kterém sice převažovala starší gene- jsme kličkovanou. K Jandovi neodrace, ale našli se tu i poměrně mladší myslitelně patří skupina Prototyp,
návštěvníci. Nejmladší z nich byl pě- která ho celý večer doprovázela. Zatiletý Andreas, který po celou dobu zněly i hity jako Znám tvůj trik, Tikoncertu tančil a zpíval. „Dalibor Jan- síckrát krásnější nebo Padá hvězda.
da je jedním z nejčastějších zpěváků, Skupina Prototyp vyzvala v jednu
které si můj syn pouští,“ svěřila se Ve- chvíli zpěváka, aby se vzdálil, nečerníku Andreasova maminka.
boť pro něj měla připravenou píseň

(QVQ #NGPC (QLVQX¾
Pojď, dáme řeč. Než přišel na řadu
další host, střihl si Janda duet s dcerou v písni Pátý perný den. No a pak
už se objevil imitátor Petr Martiňák
a svými vtípky rozesmál všechny
přítomné. Závěr hudební produkce
patřil písni Oheň, voda, vítr, po které publikum ve stoje dlouze tleskalo.
Večer uzavřela autogramiáda s možností pořízení fotografií. „Dalibora
poslouchám již od útlého věku. Jezdím na všechny jeho koncerty, je to
moje srdeční záležitost, “ prozradila
při autogramiádě paní Jarmila, jedna
z fanynek.

$SODXVQHNRQêË0RUDYVNÇGLYDGORSVDORGUXKÛGËO
PROSTĚJOV Za letošním ročníkem divadelní přehlídky Aplaus
to měla být tečka, jaksepatří, avšak
z důvodu nemoci její největší
hvězdy Miroslava Donutila se čtrnáctý ročník protáhne až do roku
příštího, kdy se pravděpodobně
až v únoru 2022 uskuteční odložená inscenace Smrt obchodního
cestujícího. Máme se tedy stále
na co těšit. Páteční večer patřil
ale hvězdám Moravského divadla
Olomouc, které na prostějovských
prknech představily známou komedii slavného italského dramatika Carla Goldoniho Sluha dvou
pánů. A ani tentokrát nechyběl
v hledišti Večerník.

21101511337

Josef POPELKA
Páteční hru uvádělo Národní divadlo
v Praze právě s Miroslavem Donutilem v hlavní roli více než dvacet let.
V olomouckém souboru se této role
výtečně zhostil Roman Vencl, který
od začátku až do konce představe-

ní kouzlil široké úsměvy na rtech
všech diváků. Hra plná záměn a nedorozumění, vtipných situačních
kotrmelců a „lazzi“ je svým obsahem
aktuální i dnes. Dopomohly tomu
i bravurní improvizační schopnosti
jednotlivých herců duchapřítomně
reagujících na aktuální dění ve společnosti, ale také na prostějovské
publikum či město samo. Právě interakce s diváky, jež vtáhla všechny
přítomné do děje, byla doménou
Goldoniho komedie. „Dobré je
docílit toho, že se herec představením baví a myslím si, že to se do
puntíku splnilo,“ pronesl na adresu
sluhy Truffaldina návštěvník Jaroslav z Prostějova. Herecké výkony
podpořila i čtveřice muzikantů,
která vytvořila dokonalou souhru
hudebním doprovodem.
Závěrečné „standing ovation“ tak
bylo jasným důkazem, že se představení v podání Moravského divadla Olomouc nesmírně líbilo, díky
bouřlivému potlesku se jeho členové
museli dokonce několikrát na jeviště
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vracet. A že to dělali s velkou radostí,
nemusíme příliš zdůrazňovat.
Ještě před vlastním začátkem sobotní
inscenace pronesl úvodní slova Petr
Chytil z pořadatelské společnosti TK
PLUS. „Podporujeme projekty, které
si to zaslouží, zvláště ty prostějovské,“
uvedl na adresu studentského Divadla Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera, kterému opět věnovala část výtěž-

ku z Aplausu. Šek jeho řediteli předal
primátor František Jura, jenž popřál
všem přítomným příjemný večer.
Jak je na Aplausu zvykem, všechna
představení slibují setkání s umělci
zvučných jmen v pozoruhodných
rolích. Nejinak tomu bylo i letos, ačkoliv si ještě, můžeme-li dodat na zlatý hřeb, budeme muset chvíli počkat.
Zaručeně to ovšem bude stát za to.

21100810334

FOTOGALERIE
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Divadelní pátek v Němčicích nadchl
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Tonka šibenice byla skvělou one-woman show

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Já si vzpomínám, když jsme byli malá
děcka a rozflákal jsem okno, tak na mě
řvali: ‚Ty rosteš pro šibenici!‘. Nevím,
jak to dopadne s Tonkou dneska, ale
doufám, že dobře – šibenici tu nikde
nevidím,“ rozhlížel se po pódiu.
Pro mnohé přítomné byl děj hry také
překvapením. „Nevíme, o co ve hře kráčí. Necháme se překvapit. Nic jsem nesaa
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četla, vůbec žádné recenze. Jsme hlavně
rádi, že to zde je a můžeme vyrazit,“ poznamenala třeba jedna z divaček, která
se Večerníku představila jako Světlana.
Divadelní pátek pro ni ale nebyl neznámou. „Pokud máme správnou směnu
nebo nejsme nějak jinak časově vytížené, tak dojdeme,“ přisvědčila žena.
Ji i dalších padesát diváků pak Pavlína
Jonášová svým herectvím oslovila. Ono
hrát bez kolegů „jen“ s hlasy a celou tu
dobu konverzovat případně vést monolog, to není nic jednoduchého. Herečka
však svůj part zvládla dokonale. Líčení
těžkostí s pasáky a lásky s pasákem, chudého dětství, vzestupů i pádů. Výkon

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
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Foto: Michal Sobecký

byl víc než uvěřitelný. A lidé to na závěr
ocenili.
Zajímavé pak bylo, že se režie ujala
žena, která umělecky vyrůstala právě
na Hané. A to dokonce v Němčicích
nad Hanou. „Na místní ZUŠce pod
vedením ředitele Gazdaga jsem získala
základy toho, čemu se dnes věnuji. A to
je dramaturgie a režie. V tomhle sále
jsem trávila spoustu času ať už se žáky
na jevišti, nebo jako divák, či předsedky-

ně dětské poroty v hledišti,“ prozradila
Jolana Petříková.
Od Jiřího Vrby po dlouhém a bouřlivém potlesku dostaly obě ženy květiny.
Hlavně však ocenění za jejich dobrou
práci. „Atmosféra byla dobrá. Pak
všechno ještě v našem baru pokračovalo, proběhla beseda s věrnými diváky,
která trvala dvě až tři hodinky. Bylo to
pěkné, bezvadné, měl jsem z toho dobrý pocit,“ pousmál se Jiří Vrba.

jjak
akk vypadal
vyypadaal divadelní
divvadeelnní pá
pátek
átekk v ně
němčicích...
ěmčiccíchh...
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SLAVNOSTNÍ KONCERT

KE DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
slavné melodie z československých filmů
Dirigent: Jakub Klecker
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

SOBOTA
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*GTGéMCUTGåKUÆTMQWJT[UKRT¾XGORąGX\CN[RQRąGFUVC
XGPÊQEGP÷PÊ

Nota Bene zve na Duo Jamaha

velký charitativní koncert ]QRYXY3URVWČMRYČ

PROSTĚJOV Pěknou možnost, jak
zažít pěvecké vystoupení a zároveň
pomoci potřebným, budou mít lidé
v Prostějově. Již dnes, tj. v pondělí
18. října, se od 18.00 hodin uskuteční v Národním domě koncert sboru
Nota Bene s hosty. S cílem potěšit
posluchače, ale taky pomoci. Koncert bude charitativní, jeho výtěžek
bude věnován nadaci Dítě v srdci.
„Máme pozvanou paní, která má přijet,

během koncertu povypráví o činnosti, o tom, jak mohou pomoci. Jedná
se o hospic perinatální paliativní péče
v těžkých situacích, kdy rodiče přijdou
o miminko během těhotenství nebo po
porodu,“ uvedla za sbor Anna Králová.
Koncert se měl uskutečnit už dříve, kvůli koronavirové situaci však byl opakovaně odložen. „Vystoupení jsme chystali
už přede dvěma roky z popudu Ondry
Líni, který bude vystupovat jako host.

5DQT0QVC$GPGXCMEK-QUVGNCNGVGPVQMT¾VX[O÷PÊ\CRTQUVQT[FKXCFNC
Foto: Michal Sobecký

A protože to byla jejich osobní životní
zkušenost, dostal se do kontaktu s nadací,“ přidala na vysvětlenou Králová.
Sbor Nota Bene patří k již tradičním pěveckým tělesům v regionu. Totéž ale platí
i o některých hostech. „Ondřej Líňa bude
zpívat své sólové věci, vystudoval JAMU,
obor zpěv. Loni jsme oslovili dětský sbor
ze ZUŠ, tak také přijdou na pár písní.
A oslovili jsme i Dana Juna, podruhé
bude na naší akci hrát. A završíme to společnou skladbou,“ prozradila Anna Králová k dalším interpretům na koncertu.
Během programu si pak lidé mající
rádi hudbu přijdou na své, zazní totiž
hned několik typů skladeb. „Začneme skladbami Antonína Dvořáka,
letos měl výročí od narození. Ondra
má připravené dvě skladby a Dan
bude hrát skladbu od Franze Liszta.
A završili bychom to nějakými gospely a pak je v plánu společná Adiemus,“
plánuje Králová.
Vstupné na koncert je 100 korun.
Tak tedy, neseďte dnes doma a přijď(sob)
te za kulturou!

Kotvanovci roztanèili i seniory

PROSTĚJOV Dva dubnové termíny kvůli zpropadenému koronaviru
padly, tentokrát ale už nic vystoupení
otce se synem Alfonse a Mariána Kotvanových nebránilo. V úterý 12. října
večer tak slovenské Duo Jamaha znovu velice slušně zaplnilo sál Společenského domu v Prostějově.
„Jezdíme rádi všude tam, kde můžeme
rozdávat zábavu, pohodu a veselé písničky. A tady v Prostějově máme velkou
základnu svých fanoušků, vystupujeme zde rádi a nikoliv poprvé. A věřím,
že vůbec ne naposledy,“ uvedl Marián
Kotvan.
Duo Jamaha, které na počátku své kariéry získalo velkou oblibu díky televizní
stanici Šlágr, si i pro prostějovské vystoupení vybralo multižánrové písničky pro
všechny věkové generace. Jeho repertoár
tvoří vlastní tvorba, ovšem nechybí lido-

&WQ,COCJCFQM¾åGUXÆRąÊ\PKXEGFQUVCVFQXCTWC#NHQPUKC/CTK¾PW-QVXCPQXÚO
UGVQRQFCąKNQKX2TQUV÷LQX÷
Foto: www.duojamaha.sk

vé a taneční písně, domácí i zahraniční
hity či moderní remixy.
„Jestli dobře počítám, tak Duo Jamaha tady vystupuje popáté a já jsem
nechyběl ani jednou. Atmosféra
koncertu byla jedinečná, Kotvanovci umí diváky roztleskat, ale i roz-

tančit,“ uvedl po vystoupení Duo
Jamaha jejich fanoušek Jiří Plesník
z Prostějova.
Měl pravdu, diváci převážně z řad dříve
narozených se už po prvních písničkách nenechali pobízet a roztančili to
přímo pod pódiem.
(mik)
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PROSTĚJOV Příští rok v březnu by
Kamila Husaříková oslavila 45. výročí svého působení v prostějovském
muzeu. Už tak neučiní, své místo
opustí v rámci reorganizace, kterou
nedávno představila nová ředitelka
prostějovského muzea.
„Je mi jasné, že jsem už v důchodovém
věku a několik let přesluhuji. Sama jsem
už uvažovala, že bych skončila. Nová
paní ředitelka mi tímto svým krokem
mé rozhodování svým způsobem ulehčila. Práci v muzeu jsem totiž vždy měla
velice ráda a je pro mě nesmírně těžké
ji opustit,“ svěřila se Večerníku Kamila

Nová ředitelka vysvětluje odchod dlouholeté persony i své záměry se zaměstnanci
Husaříková, která mimo mnoha jiného
stála za přípravou rozsáhlé přehlídky
špičkového secesního umění či velkoryse pojatým projektem Pocta kubismu.
Před čtyřmi lety také prostějovské muzeum dostalo za „její“ výstavu obrazů
Josefa Čapka a koláží Jiřího Koláře Cenu
Olomouckého kraje za mimořádný přínos v oblasti výtvarného umění.
S velkým ohlasem u návštěvníků muzea se však setkaly i expozice Václava
Brožíka, Josefa Lady a mnoha dalších
skvělých tvůrců, které mohly vzniknout
i díky dlouhodobé spolupráci s agenturou TK PLUS.

Derniéra v nejlepším

Jejím posledním „majstrštykem“ se
stala výstava Fenomén Saudek, na níž
úzce spolupracovala s galeristou Jindřichem Skácelem. Právě tato výstava do
prostor Špalíčku prostějovského muzea přitáhla největší počet návštěvníků
v jeho historii. O to překvapivějším se
jeví náhlý odchod této úspěšné kurátorky. Proč tedy právě nyní? „To je právě to. Mrzí mě, že mi paní ředitelka nevysvětlila, z jakého důvodu se rozhodla
mé místo zrušit... Pouze mi sama tvrdila, že věk tímto důvodem není a ani
nemůže být,“ posteskla si Husaříková,

kterou naopak těší celá řada dojemných e-mailů od jejích dlouholetých
spolupracovníků z muzeí a galerií po
celé republice.
Proè musela odejít?

I proto Večerník tu samou otázku
položil i nové ředitelce muzea. „Jde
o celkovou reorganizaci. Ve Špalíčku
by primárně měla být expozice židů,
která je zatím umístěna v nezkolaudovaných prostorách ve třetím patře této
budovy. Proto je třeba ji přestěhovat do
prostor galerie ve druhém patře. Tím
paní Husaříková, která zde výstavy za-

jišťovala, přijde o podstatnou část své
práce. Co se týče výstav v hlavní budově
muzea, tak jsem přesvědčena, že je musí
být schopen zajistit studovaný kunsthistorik, který je u nás rovněž zaměstnán,“
vysvětlila Veronika Hrbáčková, která
chce společně s ostatními do konce letošního roku představit nový výstavní
plán s tím, že má v úmyslu koncepci výstav více propojit s muzejními sbírkami.
Nová ředitelka rovněž za jeden ze svých
prvotních úkolů považuje vytvoření důstojných podmínek pro práci zaměstnanců muzea. Jak ona sama však vnímá
konec dlouholeté kurátorky? „Chápu,

že si paní Husaříková s ohledem na
to, že v muzeu strávila téměř celý svůj
profesní život, vlastní odchod představovala jinak...,“ odpověděla stručně
Hrbáčková.
Na dùchod se moc netìší

Sama Kamila Husaříková přesně neví,
co bude dělat dál. Na užívání si starobního důchodu očividně stále není vnitřně
připravena. „Ráda bych své zkušenosti
ještě někde uplatnila, ale zatím mě nenapadá kde. Tak uvidíme, třeba o ně
ještě bude někde zájem,“ zadoufala
Husaříková.
(mls)
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NĚMČICE NAD HANOU Příjemné chvilky v divadle je opět možné
strávit v Němčicích nad Hanou, kde započaly divadelní pátky. A při tom
letošním úvodním se představili divadelníci z Hostivice u Prahy. I když
pokud se jedná přímo o herce, ukázal se jen jeden – Pavlína Jonášová
jako Antonie„Tonka“ Havlová. Nebo takyTonka Šibenice, jak se také hra
jmenovala. Příběh pojednávající o těžkém životě prostitutky v polovině 19. století vtáhl do děje. Chvílemi vyvolával úsměv, chvílemi soucit.
Samo uvedení hry však bylo opravdu jen a jen o úsměvech. Chopil se
ho totiž Jiří Vrba z divadelní společnosti Větřák.

společnost

Metráky ryb se ihned prodávaly, zbytek poputuje na vánoční stůl
Extraligová sezóna žen vékáčka dál pokračuje
v načatém trendu doma všechno a venku nic

TOVAČOV Vznik tovačovských rybníků se datuje už do poloviny
patnáctého století a tradice jejich slavnostního výlovu při návštěvě tisíců lidí přetrvává desetiletí. O uplynulém víkendu se Tovačov
opět „prohýbal“ pod náporem návštěvníků nejen z Přerovska
a Prostějovska, ale podívat se na práci rybářů se k Hradeckému rybníku vypravili i zvědavci z jižní Moravy či naopak z Jesenicka. O tom,
že výlov rybníka v Tovačově je obrovskou společenskou i kulturní
událostí, se Večerník během nedělního dopoledne přesvědčil na
vlastní oči. A navíc víkendovým výlovem doslova žil celý region.„Kdo
z našinců nebyl v sobotu nebo neděli u Hradečáku, to není žádný
patriot,“ poznamenal místní starousedlík, který si zrovna u jednoho
stánku pochutnával na čerstvém karbanátku z lososa.

vPŮVODNÍ
reportáž

jjak
ak pproběhl
rooběěhl výlov
výloov rybníka
ryybnníkka v ttovačově...
ovvaččově....
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Avizovaný přehled laureátů

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Výraznou měrou
se na projektu nové stavby sídla
Českého svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení IRIS
na Husově náměstí v Prostějově
podílela také náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada
Sokolová. Jak Večerníku potvrdila v exkluzivním rozhovoru, původně se mělo jednat o „pouhou“
rekonstrukci objektu. Zjištěné
nedostatky pak ale byly příčinou
dalších jednání, až nakonec zastupitelé kývli na demolici staré
budovy a výstavbu nového sídla
prostějovských ochránců přírody.

sídlo místo budovy v havarijním
stavu?
„Nejdříve jsme jednali pouze o tom,
že bude potřebné, aby stavba prošla
rekonstrukcí. Nakonec jsme zjistili,
že jednoduché řešení nebude možné, protože budova postrádala vlastní štítovou stěnu. V roce 2020 jsme
tedy na zastupitelstvu odsouhlasili,
že budovu bude potřebné zbourat
a postavit ji zcela novou.“
yy Jakou roli v celém projektu sehrál resort životního prostředí na
radnici pod vaším vedením?
„S ochránci přírody je odbor životního prostředí v častém kontaktu.
Regionální sdružení Iris se totiž zabývá především ekologickou výchovou, vzděláním a osvětou v oblasti
yy Kdy se radní poprvé začali zabý- ekologie, ochrany přírody a krajiny.
vat tím, že by ochráncům přírody Bylo tedy pochopitelné, že organiz IRIS bylo potřeba postavit nové zaci, kterou město potřebuje, bude

usmívá se náměstkyně
primátora Milada Sokolová

potřebné zajistit střechu nad hlavou.
Konečná ‚modrozelená budova‘ báječně ladí s náplní, kterou děvčata ze
sdružení vytváří.“
yy Jaká je nová budova, byla jste
se na ni podívat?
„Jsem naprosto nadšená a věřím, že
noví obyvatelé též! Budova obsahuje prvky modro-zelené infrastruktury. Část střechy je zelená, na další
části jsou instalovány fotovoltaické
panely. Šedá splašková voda, to je
například voda z umyvadel, myčky
či dřezů, je zaústěna do čističky
odpadních vod a po přečištění
se v objektu používá na splachování toalet. Dešťovou vodu
je možné využít pro zálivku.“
yy Jak významné je vůbec
pro město Prostějov Regionální sdružení ochránců
přírody IRIS? Jak se s ním spolupracuje?
„Spolupráce mezi oběma subjekty je
výborná, město se často prezentuje
na akcích pořádaných ČSOP Iris
panely s informacemi, na kterých

?M<FĄH

„Je to super. Oproti předchozím rokům je to suverénně největší účast.
Počtem přítomných i počtem draků.

Michal SOBECKÝ

3

HOLUBICE K podzimu v České
republice patří hlavně houbaření
a pouštění draků. Zatímco však
hub si mnozí neužili, protože jim
nepřálo počasí, pouštěči draků měli
štěstí. První polovina října totiž přinesla vesměs větrné počasí. I proto
mohli ve Ptení-Holubicích jásat.
I letos totiž připravili již tradiční
Drakiádu-bramboriádu, která by
se bez nadšenců, ale právě i bez větru neměla šanci uskutečnit. Jak se
přitom ukázalo, pouštění draků se
zde těší velké oblibě. Naráz bylo ve
vzduchu až třicet papírových stvoření.
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klikni na
www.vecernikpv.cz
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aktivitách pracuje, jaké projekty
připravuje či kde byla rozšířena jaká
zeleň. Zajištěná ekologická výchova
a osvěta ať již směrem k dětem, či
dospělým je na vysoké úrovni. Sdružení patří náš velký dík!“

organizátory Pavel Šnajdr.
Drakiáda v Holubicích přitom není
jen o pouštění, ale i o dobré náladě.
Dospělým ji udržovala na vysoké
úrovni třeba i tlačenka a káva, děti se
vyřádily na hřišti, otepi slámy nebo při
vymalovávání dřevěných draků. Malé

0

zklamání následovalo, když jim ani za
silného větru nevzlétli. Ti papíroví naopak plachtili o sto šest. „Já jsem zde
pořád. Byli jsme minulý i předminulý
rok,“ konstatoval Jan, který dorazil
s rodinou. A s drakem, pochopitelně.
„Tento rok jsme kupovali. Loni jsme
vyráběli. Ale moc nám to nelétalo, bohužel nepřežil,“ podotkl posmutněle.
Drakiádu navíc v Holubicích pravidelně zpestřují dvě věci. Zaprvé soutěž
o nejvýše letícího draka. Tentokrát
ji získala Jiřina Forbelská. Druhým
bonusem pak je bramboriáda. Ta je
už klasickou součástí akce. „Byla zde
myšlenka to spojit, aby to nebylo úplně fádní. Chtěli jsme tu akci zkrátka
rozšířit. Pro spoustu lidí, kdy jsme to
měli první rok, to byl návrat do dětství. Tedy pro ty starší,“ vysvětlil Pavel
Šnajdr. Na místě totiž brambory pečou tradičně přímo v ohništi. I když
pořadatelé přeci jen museli ze starých
způsobů v jednom ohledu slevit.
„Dnes už pečeme brambory jen kořeněné a v alobalu. Původně jsme měli
i normální, ale znáte dnešní děti…
Kohoutková voda nic a kráva? Jen fialová,“ směje se Pavel Šnajdr.

Foto: Michal Sobecký
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pátá sobota v řadě
za sebou = páté domácí střetnutí volejbalistek VK Prostějov v UNIQA extralize žen ČR
2021/2022. Tahle rovnice o zápasové pravidelnosti v hale Národního sportovního centra PV
stále platí, tentokrát sem přijede
v 8. dějství soutěže TJ Sokol Frýdek-Místek. Boj odstartuje tuto
sobotu 23. října od 17.00 hodin.
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yy Dosud jste v sezóně jen epizodně
prostřídávala. Bylo natěšení na větší
zápasovou příležitost velké?
„Těšila jsem se fakt hodně, hrát utkání už
mi chybělo. Ne že by mě role náhradnice vyloženě demotivovala, ale být pořád
jen na lavičce určitě není příjemné. Proto
jsem hlavně chtěla co nejlíp využít šance, kterou jsem dnes dostala. Přerov je
papírově slabší soupeř, šla jsem do toho
maximálně naplno, abych ukázala, co ve
mně je.“
yy Máte ze svého vlastního výkonu
příznivý dojem?
„Docela jo. Důležité pro mě je, že jsem
na hřišti vydržela skoro celý zápas. Ne že

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Největší pozornost
v rámci sobotního derby prostějovských a přerovských volejbalistek na sebe strhla domácí
nahrávačka Klára Dvořáčková (na
snímku). Jednak si poprvé v probíhajícím soutěžním ročníku pořádně zahrála a odvedla velice slušný
výkon. Navíc upoutala i novou, výrazně ohnivou barvou svých vlasů.

PROSTĚJOV Měla to být jasná
záležitost, ale většinu času nebyla. Hanácké derby v rámci 7. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2021/22
mezi prostějovskými a přerovskými volejbalistkami se ve dvou ze tří
setů odvíjelo překvapivě rovnocenným způsobem, přesto po hodině
a čtvrt dospělo k předpokládanému triumfu VK s nulou v kolonce
ztracených sad. Poslední celek sou-

počáteční nejistotu, aby průběh zahajovací části rychle otočilo, k čemuž
výrazně pomohla série deseti získaných výměn za sebou (!) při výborném servisu Fričové (ze 6:9 na 16:9).
Rozhodnuto však nebylo, neboť
soupeřky vzápětí kontrovaly svou
šňůrou na 16:13 podpořenou účinným podáním místní odchovankyně
M. Zatloukalové. Po herní stránce
favoritky dlouho neměly žádnou

jak se utkáníVvyvíjelo...
DRAHANOVICE
centrum psíchtěže
závodů
sobotumnohem
9. října lepší
provšak se
mělv blízko
export, o který
se hlavně
viBodový vývoj
– první set:0:2,
2:3,staly
2:5, dějištěm
měnily
Drahanovice.
Ty se
velkého
psíhovlastní
závodu
3:7, všechna
5:7, 6:9, 16:9,
16:13, 17:15,
20:16, psů.
nouApřipravil.
pro
plemena
i velikosti
co je a jejich vodiče čekalo?
23:17,
23:21, 25:23.
Druhý
set:vyrážely
3:3, Lepší
vstup do střetnutí
hostuNic
lehkého
– dvojice
totiž
do náročného
terénuměl
Velkého
8:3, 8:5, 10:5, 14:6, 16:7, 20:12, 22:12, jící tým. Ostře podával, tím dostával
Kosíře
a hned
naset:
úvod
musely
nemalý kopec. O něco snazší
22:15, 25:15.
Třetí
0:1, 3:1,
4:4, 7:4,zdolat
domácí družstvo
pod něhož
tlak naměli
přito
děti,
které
běhaly
po fotbalovém
hřišti, vedle
8:5,měly
8:7, 9:10,
12:11,
14:12,
14:14, 17:16,
hrávce a poměrně snadno bodoval.
17:18, 19:18, 19:21,
21:21, 25:22.
pořadatelé
zázemí.
Až za stavu 3:7 překonalo vékáčko

Trhovci se mohou hlásit už teď,

znám je termín zahájení provozu kluziště

markantní převahu (17:15) a vítěznou jistotu jim nedal ani další únik na
23:17. Přerovská děvčata totiž znovu
odpověděla, v závěru dokonce sahala
po novém obratu - 24:23. Nicméně
poslední míč přece jen získal papírově silnější kolektiv – 25:23 a 1:0.
Vyrovnaně vypadal ještě úvod druhého dějství (3:3), načež Prostějovanky
zkvalitnily veškeré činnosti. A odšpuntovaly svou očekávanou dominanci.
Zubřice pod jejich zvýšeným náporem
častěji chybovaly, náskok utěšeně rostl
(8:3, 14:6), děj v hale Národního sportovního centra PV nabral jednoznačný
směr - 22:12. Teprve ve finiši se přerovský soubor víc zmátořil a skóre částečně zkorigoval - 22:15, leč nikoliv na
dlouho – 25:15 a 2:0.
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Prostějov (son) – Nehezké vzpomínky mají prostějovské volejbalistky na družstvo KP Necelý týden
po hořké extraligové porážce 0:3
v Králově Poli se volejbalistky VK
Prostějov měly do této brněnské
čtvrti znovu vrátit. Na středu 20. října
od 17.00 hodin tam bylo naplánováno střetnutí 2. kola Českého poháru
žen 2021/2022 na hřišti KP Brno B,
které se však koncem minulého týdne
po dohodě obou klubů odložilo.
„Telefonovali mi v pátek z vedení
brněnského týmu, že nemají v daném
termínu volnou hale ve Vodově
ulici a potřebovali by náš vzájemný
pohárový zápas odsunout na pozdější
datum. Což ještě musí schválit
Český volejbalový svaz. Předběžně
by nový termín měl být okolo půlky
listopadu,“ prozradil Večerníku
hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.
Poprvé od začátku sezóny tak jeho
svěřenkyně čeká jediné utkání během
celého týdne. „Pořádně potrénujeme,
zapracujeme na ještě lepší sehranosti a zařadíme i trochu víc kondice.
Budeme mít dostatek prostoru se co
nejlépe připravit na další ligový souboj
s Frýdkem-Místkem,“ nadhodil Čada.
Tři ze zbývajících pěti mačů druhého
dějství ČP jsou na programu
v průběhu tohoto týdne, zbývající dva
až ve zmíněné polovině listopadu.
Šestici postupujících doplní celky
Dukly Liberec a UP Olomouc, jež
byly mezi elitní osmičku automaticky
nasazeny. Čtvrtfinálové dvojice se
teprve budou losovat
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Skórersky VK opět táhla především
Fričová, letošní opora číslo jedna. Přidávala se i druhá smečařka Beránková, prostor v sestavě dobře využívaly
mladá nahrávačka Dvořáčková s ještě
mladším liberem, teprve sedmnáctiletou Píchalovou. Přesto nezůstávala týmová práce Čadových svěřenkyň zcela
bez zaváhání, což pohotové protivnice
během třetího dílu bryskně potrestaly
(8:5 – 9:10). Naději na zdramatizování mače pak držely zásluhou zlepšené
volejbalové produkce hodně dlouho,
vlastně až do úplného konce - 19:21.
Až v něm se ženy v modro-bílo-růžových dresech zkoncentrovaly, naplno
zabraly a pro školácké hrubky plejerek
na opačné straně sítě vystřihly finální
otočku – 25:22 a 3:0.
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BYLI JSME

„Ve dvou setech jsme dlouho hráli velice dobře, ale v jejich koncovkách se vždy lekli toho, že bychom je snad mohli získat. A vlastními hrubými chybami se o ně sami připravili. Jen druhou sadu
měl Prostějov pod kontrolou, jinak byl průběh naprosto vyrovnaný. Proto obrovská škoda, že jsme
domácím hlavně úplný závěr doslova darovali. Od stavu 19:21 položili útokem jediný balón, přesto
díky našim minelám otočili na 25:22. Což mluví samo za sebe, proto zase nemáme ani set.“

RADIM VLÈEK –trenér Volejbal Pøerov:

U Tsoupeřova
OHO
„Z naší strany to byl průměrný zápas. Měli jsme problémy na přihrávce pod tlakem
servisu a špatně jsme blokovali, mít jen tři bodové bloky za tři sety je málo. Vzhledem k tomu,
že i hosté se potýkali s horším příjmem, jsme určitě měli bránit lépe. Naopak v útoku se nám
tentokrát dařilo dobře, zejména Míše Beránkové i dalším hráčkám. Největším kladem je
výsledek 3:0 i tři získané body, což jsme samozřejmě chtěli a přes potíže splnili.“

MIROSLAV ÈADA – trenér VK Prostìjov:
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Už dopředu jsme byli s panem Čadou zeptáte. (smích) Mám ráda změny, jsem 2. kolo, středa 20. října, 17.00 hodin:
domluvení, že půjdu jen první zápas ze bezprostřední a nebojím se, tak jsem se Sokol Dobřichovice – Olymp Praha
dvou a odpoledne pak dostanu šanci rozhodla barvu vlasů prostě změnit. Vím, (19. 10., 19.00), Slavia Hradec Králové –
s Přerovem. Jsem za to ráda.“
že kdyby se mi to nelíbilo, Šelmy Brno, Madeta České Budějovice
yy Jak zatím hodnotíte tento extralitak je můžu hned obarvit – KP Brno A, Sokol Šternberk – Sokol
gový ročník, kdy se Prostějovu daří
zase zpátky. Ale mně Frýdek-Místek (16. 11., 18.30), Voledoma a nedaří venku?
se můj nový účes líbí jbal Přerov – TJ Ostrava, KP Brno B
„Ten rozdíl je podle mě způsobený hlava jsem spokojená. Lidi – VK Prostějov odloženo (nový termín bude stanoven).
ně tím, že na vlastním hřišti jsme dosud
možná zažili trochu
hrály proti přijatelnějším soupeřům, zašok, s tím se však urtímco na cizích hřištích to byly samé silné
čitě nějak vyrovnají.“
týmy. Doma jsme měly s podporou na(směje se)
šich fanoušků papírově nejslabší
Šternberk a Přerov, dále
Olymp a Šelmy, co letos
nemají tak špičkové kádry jako loni. Naopak
venku s Libercem,
Ostravou i KP Brno
to bylo těžké. Škoda
Ostravy a Králova
Pole, tam jsme nějaký bodík mohly
získat. Ale celkově
-N¾TC&XQą¾éMQX¾ éÊUNQ PCUMQéKNCFQ\¾MNCFPÊUGUVCX[C\CWLCNCUQNKFPÊOXÚMQPGO
myslím, že na tom nejsme
KT[wCX÷QDCTXGPÚOK\¾ąÊEÊOKXNCU[
ZHQVQ#PT[.WM¾éCè85
špatně a držíme se v horní polovině tabulky, což chceme.“
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yy Co ta nová, ohnivě ryšavá barva vlasů?
9.3URVWčMRY²9ROHMEDO3ĝHURY
„Já věděla, že se na to určitě
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bych tam šla a za chvíli musela střídat, že
by mi to nešlo. Takhle mám pocity spíš
dobré.“
yy Týmový výkon však nebyl proti
outsiderovi zcela optimální. Proč?
„Měly jsme dost velké problémy na přihrávce. Navíc jsme zápas začaly třemi
útoky do autu, což nás moc dobře nenastartovalo. A myslím si, že i na servisu
máme trochu slabinu. Dneska kromě
Káji Fričové, která dala hodně dlouhou
šňůru na podání v prvním setu, a Raquel
Löff, ta měla podobnou sérii ve druhém.
Bez toho by utkání bylo ještě vyrovnanější a asi bychom ztratily nějaký set, což se
nakonec nestalo.“
yy Platí tedy koučova slova ze závěrečného hodnocení, že podstatné je
tentokrát vítězství 3:0 a tři body do
tabulky?
„Určitě ano. Tyhle zápasy, ve kterých se
od nás očekávají jasné výhry, přinášejí
větší stres, že prostě musíme. Naštěstí
jsme to zvládly, i když s určitými komplikacemi.“
yy Kdy vám trenér oznámil, že na Přerov půjdete do základní sestavy?
„Řekl mi to už dřív, v pátek na tréninku.
Já jsem pak hrála v sobotu dopoledne za
naše druholigové béčko proti Juliánovu.
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por,“ nedělal si hlavní kouč vékáčka
Miroslav Čada žádné iluze o snadnosti nejbližšího duelu.
Pokud nahlédneme do soupisky
Sokolek, najdeme tam stabilní opory: nahrávačku Ivu Navrátilovou
(za svobodna Šípovou, vrátila se
z Prostějova), univerzálku Veroniku
Šnellyovou (či Terezu Diatkovou),
smečařku Markétu Petrovou, blo-

kařky Michaelu Hadáčkovou s Agnieszkou Mitregou a libero Nikolu
Teperovou. Plus Gvantsu Ulumbelashvili, zahraniční posilu na smeč
z Gruzie. Družstvo TJ vede trenérka
Alexandra Dedková. „Zatím jsme
doma neztratili ani bod, v čemž samozřejmě chceme pokračovat. Naším cílem je přesvědčivé vítězství,“
zdůraznil Čada.
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místo tabulky. Tam zatím opravdu
figurují, leč posbíraly už velmi solidních sedm bodů a dost vystrkují růžky. Nestačily sice na Olomouc (0:3),
Ostravu (1:3) ani KP Brno (0:3),
ale porazily Šternberk i Olymp Praha shodně 3:1 a sebraly set dosud
suverénnímu Liberci (1:3).
„Frýdek ukazuje, že vůbec nemá tak
špatný tým, jak se třeba mohlo zdát.
Už koncem srpna v přáteláku hrál
u nás docela slušně, od té doby se
určitě ještě zlepšil. Proto si na něj
musíme dát velký pozor a vzájemné
utkání odehrát naplno od začátku až
do konce. Musíme být nachystaní na
to, že bojovný soupeř bude klást od-
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Severomoravanky byly před sezónou považovány spolu se Šternberkem a Přerovem za outsiderky pa„Není podstatné, kolikátí jsme teď, pírově útočící maximálně na osmé
ale jak dopadneme na konci soutěže.
Nula na bodovém kontě venku nás
pochopitelně netěší, ale dosud jsme
nastoupili v Liberci, Ostravě a Králově Poli, což jsou objektivně týmy buď
papírově nejsilnější, nebo s výbornou aktuální formou. Naopak doma
držíme maximální bilanci, za to jsme
rádi. A chceme takhle co nejdéle pokračovat,“ řekl Čada.
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(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW Počasí nám navíc vyšlo,“ liboval si za

„Occhrááncůům příroody byloo pootřebbné

Děkujeme za pochopení

přinese až v příštím vydání.

vám Večerník z prostorových důvodů

Cen města Prostějova za rok 2020

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA
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návštěvníků zahlédl i známé tváře z Prostějova. „Něco takového není v celém
širokém okolí. Já ještě z dávné minulosti
pamatuji výlov plumlovské přehrady, to
pro Večerník
ale bylo ještě za komunistů. Dnes už to
Michal
není ono, proto každý rok jezdíme sem
do Tovačova,“ pravil Prostějovan Radek
,WDKNGLPÊUDÊTMC-X÷VKPQXÆJQFPGUGNGVQUQR÷VRQXGFNC0C2TQUV÷LQXUMWPCVQOOCLÊ KADLEC
\¾UNWJWVąGDCéNGPM[URQNMW1PMQ&KCPC
Foto: Facebook
Nadymáček.
PROSTĚJOV V dobrém budou 104 322 korun. Jedna kytička stála Na obrovskou atrakci se během uplynu- V Tovačově se prostě okolo stánků
vzpomínat její aktivní účastníci dvacet korun, mnozí lidé však zapla- lé soboty a neděle sjely tisíce lidí, vždyť nedalo jen tak projít bez povšimnutí. 6QXCéQXwVÊ T[D¾ąK X[NQXKNK \ *TCFGEMÆJQ T[DPÊMC PC  OGVT¾Mč T[D \PCéP¾ é¾UV UG
2x foto: Michal Kadlec
na letošní sbírku Květinový den. tili i více. Výjimkou nebyly stokoru- něco podobného není k vidění po celé Z poloviny z nich se linula libá vůně RTQFCNCRąÊOQPGFQéMCXÚONKFGOD÷JGOXÊMGPFW
Jak už Večerník předeslal v před- ny a objevily se i tisícikoruny. „Lidé saa
minulém čísle, jubilejní 25. roč- se nám zmiňovali, že přispívají třeba
3x foto: Michal Kadlec
ník se povedl, vyšlo počasí a lidé proto, že v rodině takovou nemoc
byli opět štědří. Na Prostějovsku zažili. Nebo že zkrátka přispívají praorganizaci sbírky, kterou celostát- videlně. Byli i tací, co nás jednoduše
ně má na starost Liga proti rako- odmítli. Ale tak to prostě chodí,“
vině, zaštítil spolek Onko Diana konstatovala Růžičková.
Prostějov. Jeho členky se vydaly Symbolem sbírky pak je to, že členonejen do ulic Prostějova, ale taky vé Diany, ač často lidé se zdravotními
na venkov.
problémy a staršího věku, dělají pro
„Rády bychom za jejich výraznou její úspěch maximum. „Naše předpomoc při sbírce vyzdvihly prostě- sedkyně Marcela Plachá se sama ze
jovskou Střední zdravotnickou ško- zdravotních důvodů nemohla zú4[D¾ąKX[NQXGPÆMCRT[EGLP[PGDQECPF¾V[RGéNKX÷ 8ÚNQX VQXCéQXUMÆJQ T[DPÊMC K NGVQU PCXwVÊXKN[ VKUÊEG 2T¾EK T[D¾ąč UNGFQXCNK NKFÆ RąÊOQ W DąGJW RCM UK
lu, klub seniorů v Kralicích na Hané častnit. Zapojila však do prodeje kyVąÊFKNKCWMN¾FCNKFQM¾FÊ
NKFÊ\Tč\PÚEJTGIKQPč
UCOKOQJNKX[DTCVCMQWRKVwWRKP¾éG
a také paní Pluháčkovou, která sama tiček celou svou rodinu,“ vyzdvihla
udala na jedenáct stovek kytiček!“ Stanislava Růžičková.
Moravě. „Výlov v Tovačově jsme v po- rybiny, šikovní kuchaři okamžitě při plné práci s tříděním kaprů Jiří Za- Nad vypuštěným rybníkem v Tovačově se
vzkázala za spolek Onko Diana Sta- Letošní ročník sbírky byl zaměřený sledních deseti letech nevynechali ani zpracovávali vylovené kapry, cejny, hradníček, předseda Rybářství Tovačov. objevovala celá hejna kormoránů, kteří se
nislava Růžičková.
na rakovinu ledvin, močového mějednou. Mám to sice daleko, ale domů si candáty, tolstolobiky i štiky. Voňavé Jak ještě připomněl, část vylovených těšili na jednoduchou kořist v podobě „zaNakonec se jen na Prostějovsku chýře a prostaty. Právě na léčbu těchto
aneb názor
prodalo
480 kytiček za celkem chorob poputuje její výtěžek. (sob) vždycky odvážím spoustu rybích specia- řízečky, hranolky nebo karbanátky ryb se prodá přímo na víkendové akci, pomenutých“ ryb v bahně. „Tito ptáci jsou
Jak to3 vidí
lit, které tady okamžitě z vylovených ryb šly na dračku. „Připravit takový karba- zbytek poputuje na vánoční stůl. „Jsme pro nás rybáře největší neštěstí a léta s nimi
à
Simony
BAJUSZ
KAPITÁNKA
dělají. V kufru auta už mám uzené tolsto- nátek z kapra nebo lososa, kterého jsme rádi, že tolika lidem můžeme ukázat naši bojujeme. Nedovedete si ani představit,
lobiky, karbanátky ze sumčího masa i ze si ovšem museli sami přivézt, to je doslo- práci při výlovu. Vloni tady nebyl kvůli kolik stovek kaprů jsme vylovili poklovaštiky, vynikající jsou hranolky z cejna. va alchymie. Musíte tomu dát to správné covidu nikdo, museli jsme to udělat bez ných nebo jinak zraněných od kormoráTěch mám plný pytel. No a samozřejmě koření,“ poznamenal jeden ze stánkařů. veřejnosti,“ připomněl Zahradníček.
nů,“ uzavřel šéf tovačovských rybářů.
mám také dva čerstvě zabité kapry a ně- Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově
kolik tolstolobiků. Ty dá žena doma na trval po celé dva víkendové dny, i když
mrazák a budeme mít parádní Vánoce. v neděli před polednem už místní ryKaždý rok zde utratím několik tisíc ko- báři zatahovali poslední části svých sítí.
run, ale vyplatí se to,“ svěřil se Večerníku „S množstvím vylovených ryb jsem celJosef Laník z Jeseníku.
kem spokojen, i když byly dřív sezóny,
U Hradeckého rybníka sledovali kdy jich tento rybník dal mnohem více.
těžké zápolení místních rybářů lidé Máme v tuto chvíli něco málo přes 600
z Tovačova, Prostějovska či Přerov- metráků ryb různých druhů. Převažují
ska a také z jižní Moravy. „Já jsem přijel samozřejmě kapři, amuři a tolstolobici.
s manželkou a dětmi z Brna. Je tu navíc Vylovili jsme také sumce, ale většina
spousta stánků a rovněž atrakcí pro děti, z nich je ještě malá, půjdou tedy zatím do
je to pro nás nádherně strávený víkend,“ sádek a po znovunapuštění Hradeckého
řekl pan Jaroslav. Večerník ovšem v davu rybníka se sem vrátí,“ řekl Večerníku
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volejbal

Extraligová sezóna žen vékáčka dál pokračuje
v načatém trendu doma všechno a venku nic
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Funkcionalismus i secese
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PROSTÌJOV – PØEROV














aneb názor
à
Simony BAJUSZ

vším družstvo KP Brno. Tam se převážně
mladé plejerky vůbec nebojí na podání
pořádně riskovat, samozřejmě s posvěcením svých lodivodů. Někdy to přinese dílčí
úspěch v podobě cenného vítězství i nad
papírově silnějším soupeřem, jindy naopak
přijde propad vinou porážky od papírově
slabšího.
Hodně totiž rozhoduje, jestli Královu Poli
(či jakémukoliv podobně založenému
týmu) zrovna jde nebo nejde na servisu
karta. Jednou můžete nasázet třeba dvacet
es a přímých bodů z podání, podruhé jich
pro změnu pětadvacet zkazíte. Prostě divočina, do níž hanácký klub v dohledné době
určitě nepůjde.
Zajímavé však je, že VK současné pojetí Jihomoravanek evidentně nesedí a opakovaně s nimi prohrávají vzájemné duely. Přitom
se dá říct, že výkonnostně jsou na tom oba
kolektivy srovnatelně. Asi trochu vzniká
určitý komplex. Hned v příští bitvě s kápéčkem by to chtělo jej zavčasu zlomit.

RISK JE ZISK,
NEBO SÁZET VÍC NA JISTOTU?

V současném volejbalu hraje stále větší roli
podání. Tahle skutečnost platí hlavně pro
mužskou kategorii, ale s přibývající časem
čím dál víc proniká rovněž mezi ženy. Neboť opravdu kvalitní servis je natolik údernou zbraní, že může výrazně ovlivnit průběh i výsledek kteréhokoliv utkání.
Co se týče prostějovských volejbalistek,
z historického hlediska asi podání nikdy nebylo jejich vyloženou předností. Každoročně sice mají v kádru některé lépe servírující
hráčky, nicméně sázet za každou cenu právě
na tuhle činnost nikdy nebyl styl dlouholetého kouče Miroslava Čady ani jeho trenérského následovníka Lubomíra Petráše.
V českých reáliích totiž musí být součástí
taktiky těžící z uvedení míče do hry zpoza
koncové čáry i poměrně velká míra rizika.
A jak Čada, tak Petráš nejsou žádní divocí
střelci, nýbrž spíše uvážliví odborníci preferující méně proměnlivé a nejisté prvky.
Opačným přístupem v posledních ročnících UNIQA extraligy ČR vyniká přede-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

100/
0

Cifra před lomítkem značí stoprocentní bodovou úspěšnost
volejbalistek VK Prostějov doma
v dosavadním průběhu tohoto
ligového ročníku (Šternberk 3:0,
Olymp Praha 3:1, Šelmy Brno
3:0, Přerov 3:0). Numero za lomítkem znamená zatím nulový
zisk venku (Ostrava 1:3, Liberec
0:3, KP Brno 0:3).

Ü½NGJU±K<NP

„Čtvrteční zápas v Brně? Bohužel jsme nedokázaly vyhrát dvě koncovky,
i když jsme v těch setech vedly, což už se nám v téhle sezóně stalo párkrát.
V prvním setu jsme asi ještě seděly v autobusu, další dvě sady byly lepší.
Ale jak už jsem říkala, bohužel nám nejdou koncovky a musíme na nich
zapracovat. V sobotu proti Přerovu jsme do utkání šly s trochu změněnou
sestavou, šanci dostaly některé mladší holky. Využily toho a rozehrály se,
navíc jsme i přes dva vyrovnané sety zvítězily 3:0. Což je rozhodující. Herně
to bylo nejvíc o servisu: když se nám dařil, měly jsme jasně navrch, jakmile
šel soupeřkám, držely vyrovnaný průběh. Důležité jsou tři body do tabulky,
kde se dál držíme v horní polovině. A chceme tam i zůstat, proto příště musíme porazit Frýdek-Místek.“ Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov
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KP BRNO - 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

KAROLÍNA FRIÈOVÁ
Smečařská mašina ze Slovenska nepolevuje. Kája nadále je
v (téměř) každém střetnutí nejčastěji bodující hráčkou prostějovského týmu, během uplynulého týdne to platilo v Králově
Poli (15) i proti Přerovu (18). Na brněnské palubovce
navíc přispěla velmi kvalitní přihrávkou s úspěšností 50
procent a celkovou užitečností +11, v domácím derby
pro změnu výtečně podávala (dala 7 es!) a užitečnost
měla +12. Fričová zatím patří mezi nejvíc skórující
hráčky UNIQA extraligy žen ČR 2021/22 a rozhodně je ústřední oporou Hanaček v aktuální sezóně.

se vydařila

JEDNIČKA VK PODLE

Michalíkové se zhoršilo rameno

jak se utkání vyvíjelo...

BRNO, PROSTĚJOV Zklamání
zavládlo v táboře prostějovských
volejbalistek po převážně vyrovnaném duelu 6. kola UNIQA extraligy
ČR 2021/2022 na hřišti Králova
Pole. Ve vstupním setu sice ženy VK
inkasovaly dílčí debakl, ovšem poté
si zlepšeným výkonem opakovaně
vypracovaly nemalý odstup ve skóre. Jenže ho ani jednou nedotáhly
do zdárného konce, a proto si zdánlivě hladký triumf připsaly na konto
Brňanky.
Bez Martiny Michalíkové (opět problémy s ramenem) v základu nezačal
hostující tým vůbec dobře. Dlouho
nebyl schopen položit žádný útok na
zem, soupeřky výborně bránily a okamžitě nabraly větší náskok 6:0. Až pak
se Hanačky vzpamatovaly, aby zlepšením všeho rychle dotáhly na 8:6.
Vzápětí však vyrobily sérii vlastních
chyb (hlavně na přihrávce), čehož
Královo Pole s pomocí riskantního

servisu a tím vyvíjeného tlaku využilo
k novému trháku (15:7). To už znovu
mělo výrazně navrch, zahajovací sadu
suverénně ovládlo – 25:10 a 1:0.
Prostějovské plejerky hrály opravdu
špatně, nešlo jim absolutně nic. Zatímco nabuzené protivnice dávaly
kromě několika zkažených podání
vlastně všechno, nač sáhly. Co na
tomhle změnila druhá část? Docela hodně. Po vyrovnaném úvodu si
vékáčko pomohlo dvěma vítěznými
bloky, zlepšeným servisem i příjmem
a také zkvalitněním defenzivy. Výkon
celého mančaftu šel rázem o dvě stě
procent nahoru, což vedlo k úniku ze
4:4 na 4:7, posléze 6:11. V další fázi
připomínalo dění na palubovce divokou houpačku (11:12, 12:16, 16:16,
16:20), a poslední zhoupnutí přitom
patřilo dravě finišujícím děvčatům
KP, jež chybující i málo důrazné VK
potrestalo klíčovým obratem z 21:23
díky závěrečné šňůře čtyř výměn –
25:23 a 2:0.
Brněnské družstvo využilo psychické
výhody rovněž zkraje třetího dějství
(5:2), ale během krátké chvíle se rozložení sil zase totálně otočilo. Jako by
Čadovy svěřenkyně někdo polil živou
vodou, prudce zvedly svou herní produkci na vyšší level a najednou sokyně odkázaly do role statistek (6:10,
9:15). Ofenzivně tým táhla Karolína
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„Byl to těžký zápas pro obě družstva. I když výsledek 3:0 tomu neodpovídá, dva sety byly velice
vyrovnané a rozhodly drobné chyby v koncovkách. Nicméně musím přiznat, že domácí hráčky
velmi dobře podávaly a byly i trochu lepší v útoku. My jsme v rozhodujících chvílích, kdy se lámal
chleba, více chybovali.“

MIROSLAV ÈADA – trenér VK Prostìjov:

„První set byl trochu klamavý, rozložení sil těchto družstev takhle nevypadá. Prostějov je
velice kvalitní tým, který tím, že se uzdravila univerzálka Kopáčová, má svou sílu. My jsme
moc rádi, že se nám daří udržet koncentraci i v situacích, kdy je vývoj setu pro nás nepříznivý.
Trpělivou hrou dokážeme stav zvrátit, dotáhnout do vyrovnané koncovky a tu ještě navíc
dovést s dramatickým nábojem až do úspěšného závěru.“

FRICHARD WIESNER – trenér KP Brno:
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20:23 – 23:23) i dramaticky nezvládnuté koncovky, když neproměnily tři
BYLI JSME
setboly. A domácí soubor Umající
T O H O pevnější nervy uzavřel střetnutí pátým
využitým mečbolem – 32:30 a 3:0.
(son)
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Fričová, zásadní úlohu hrála probuzená bojovnost Simony Bajusz a spol.
Bohužel ani tentokrát holky nedokázaly udržet zdánlivě rozhodující
náskok vinou opakovaných propadů
(z 12:19 na 15:19, z 16:21 na 20:21,
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Bodový vývoj – první set: 6:0, 6:2,
7:4, 8:6, 10:6, 15:7, 17:8, 19:9, 25:10.
Druhý set: 0:1, 2:1, 3:4, 4:7, 6:8, 6:11,
8:11, 11:12, 11:14, 12:16, 16:16, 16:20,
19:21, 21:22, 25:23. Třetí set: 2:0, 3:2,
5:2, 5:5, 6:10, 8:11, 8:13, 9:15, 11:15,
11:17, 12:19, 15:19, 16:21, 20:21,
20:23, 23:23, 23:24, 24:25, 26:25,
26:27, 28:27, 29:28, 30:29, 32:30.

A právě nádraží bylo jednou z nich.
Přednášející kvarteto ukázalo historické fotografie současné budovy
i její předchůdkyně, pohovořilo třeba
i o soše na průčelí (znázorňující svobodu) a o některých, ne vždy citlivých
stavebních zásazích. Řeč ale přišla i na
prostor před stanicí. „Ty ostrůvky jsou
hrozně úzké, nebezpečné. U vnoučat se
vždy bojím, že skončí pod autobusem,“
hořekovala například postarší žena.
Což byl další, neoficiální bod programu. Architekti pouze nepřednášeli, ale
bavili se s přítomnými i o současném
řešení veřejných prostorů. „Jsem nadšená, lidí je více než minulý rok. Zájem
spoluobčanů stoupá a doufám, že se
zájem o architekturu bude probouzet.
Zastávám názor, že když vzděláš ty,
kteří se v oboru nepohybují, pozvedneš
úroveň. Začnou přemýšlet jinak, všímat si věcí. Zvlášť když chodí po rodném městě a spoustu věcí prostě berou,
jak jsou, nezamýšlí se nad tím, zda jsou
dobře, nebo špatně,“ uvedla Kateřina
Malečková, jedna ze čtveřice.

Michal SOBECKÝ

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Spolu lidé „objevovali“ kromě nádraží
třeba Národní dům, ale také vilu Evelíny Fleischerové ve Svatoplukově ulici.
Funkcionalistická stavba byla rozebrána do detailu a skupina se mohla dostat
i do vnitřních prostor. Záhy zjistila,
jak také ve 30. letech minulého století
uvažovali o střešních zahradách – v tomhle případě zde „kvetl“ beton. Návštěva této stavby pak byla vůbec první
v rámci Dne architektury. A dotazy jen
pršely: na budovu, i na podobu ulic či
to, zda stavební firmy berou ohled třeba
i na chodce. „Chceme otevřít diskusi.
Tím, jak člověk hodně cestuje, vidí jiná
města i jiné stavby. Není to nic složitého, je to práce s jednoduchými věcmi či

prostory. Třeba pouhá lavička nemusí
vypadat tak jak tady všude. Může vypadat jinak, mít více funkcí. Stačí si s tím
pohrát,“ soudí Malečková.
Prostějovský Den architektury
není nikdy stejný, pokaždé nabízí
něco jiného. Jednou stavby moderní,
jindy z dob dávno minulých. Loni byla
součástí návštěva hřbitova. „Už jsem
se této akce účastnil,“ prozradil jeden
z účastníků Jan Walla. „Prohlídka se
mi líbí, jsem spokojený. Zajímám se
tak obecně, nejsem vyloženě zaměřený na tento obor, nebo že bych měl na
tom nějaký zájem, šel po konkrétních
informacích, to ne,“ dodal jeden z návštěvníků s úsměvem.

s velkým předstihem. „Ano, kolegové
z oddělení správy a údržby majetku
města již vybrali vánoční strom. Jedná
se o smrk z ulice Rudolfa Těsnohlídka,
který vyrostl v Čechovicích, městu ho
věnoval soukromý dárce. Jistě budeme
hledat pro tento vánoční strom jméno
stejně jako v letech minulých,“ prozradila nám Milada Sokolová, náměstkyně primátora pro kulturu v Prostějově.
Večerníku se podařilo zjistit místo,
kde budoucí vánoční smrk roste
a jeho fotografii tak můžeme jako
první regionální médium zveřejnit.
Vánoční program kulturních akcí na
náměstí a celé Prostějovské zimy je
již z větší části naplánován. „Dá se
říci, že jsme oprášili a následně zaktualizovali program, který se vloni
nerealizoval. Bude bezesporu opět
Vloni město shánělo vánoční strom až bohatý, a to včetně několika vystoudo poslední chvíle, letos se to podařilo pení jak na prostějovském náměstí,

tak programů pro děti realizovaných
v Duze. Na rozsvícení vánočního
stromu jsme pozvali Vaška Noida
Bártu a ten prozradí i vítězné jméno
stromu pro letošní rok,“ sdělila náměstkyně prostějovského primátora,
které se Večerník zeptal, zda při Vánočním jarmarku budou stánky jen
na náměstí T. G. Masaryka, nebo po
vzoru Hanáckých slavností i na Žižkově a Pernštýnském náměstí. „Stánky budou rozmístěny jako v roce
2019, protože se tehdy nové rozmístění osvědčilo. Větší prostor bude
opět u stánků s jídlem a punčem, a to
v první části náměstí v blízkosti radnice, dále směrem ke kluzišti budou
umístěny stánky s vánočními ozdobami a rukodělnými výrobky. Pevně
věřím, že lidé budou opět spokojeni,
že se budou moci s punčem zastavit
a s přáteli si u stánků popovídat, aniž
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by do nich ostatní návštěvníci
trhů naráželi či se jinak tlačili,“ nastínili Sokolová.
Mobilní kluziště, které se do Prostějova vrací
po roční odmlce, zahájí
svůj provoz před muzeem už v pátek
5.
listopadu.
Kulturnímu klubu Duha se pak
mohou hlásit
už nyní trhovci, kteří mají
zájem o Vánocích prodávat
své zboží na prostějovském náměstí.

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

28. ŘÍJEN
2021

„Rasou ani velikostí nejsou závody
omezené, naopak je máme rozdělené
do kategorií, aby to bylo spravedlivé pro všechny. S nejmenšími dětmi

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

běhají ještě rodiče,“ poznamenal za
pořadatele Tomáš Kočí. Pohled okolo
jeho slova potvrdil, dorazili chrti, němečtí ovčáci ale také drobní raťafáčci.
Jak se navíc ukázalo, velmi rozmanitá
byla startovní listina i dvounožců. Na
startu se tak objevili jak nováčci v canicrossu, tedy psích závodech, tak závodníci velice zkušení.
„V hlavní kategorii je tu vicemistr České
republiky v canicrossu Michal Poledník,

DRAHANOVICE V centrum psích závodů se v sobotu 9. října proměnily Drahanovice. Ty se staly dějištěm velkého psího závodu
pro všechna plemena i velikosti psů. A co je a jejich vodiče čekalo?
Nic lehkého – dvojice totiž vyrážely do náročného terénu Velkého
Kosíře a hned na úvod musely zdolat nemalý kopec. O něco snazší
to měly děti, které běhaly po fotbalovém hřišti, vedle něhož měli
pořadatelé zázemí.

který startuje v nejvyšší váhové kategorii,“ dozvídá se Večerník od jedné
z hlavních organizátorek Hany Hradecké. Ta ocenila, jak moc pomohla obec
uspořádání tak velkého závodu, nakonec totiž pořadatelé museli zastavit registraci, doslova je zavalilo přes dvě stě
přihlášek! Drahanovický úřad poskytl
akci prostory na parkoviště, pomohli
i hasiči. „Je to zde taková dog friendly
vesnice,“ konstatovala s úsměvem Hana
Hradecká.
Spokojení ale byli i sami závodníci.
„Mně se tady líbí, je zde pěkně. Na canicrossové závody jezdím asi rok, do
té doby jsem vůbec neběhal. Začalo to
loni a od té doby jsem i sám běhat začal.
Byl jsem v červnu třeba na Czech dog
runu u Přelouče. Po tomhle závodě mě

ještě čeká jeden noční tříkilometrový,“
prozradil Michal Albrecht. „Už jsme
zde potřetí. Já už pět let sama běhám,
se psem dva roky. Předloni to vyhrála
v kategorii patnáct až pětadvacet kilo,“
usmála se Veronika Jinková. Tedy ve
druhé nejvyšší kategorii, pokud se týká
váhy psa. „Celé léto jsme kvůli počasí
netrénovali. Jdeme to jen tak zkusit.
Teď, jak se ochladilo, běhala velice pěkně. Tak uvidíme. Já třeba běhám ultramaratony, takže pro mě je to moc krátké. Jdeme si to hlavně spolu užít. Líbí
se mi spolupráce psovoda se psem,“
pravila mladá žena. Spolu s ostatními
se mohla těšit nejprve na občerstvení
před závodem, poté rychlý start a na
závěr ceny. Každý si totiž zpod Kosíře
odnesl aspoň malý suvenýr.

BYLI JSME
U TOHO

„Jsou to pamětní medaile pro všechny.
Pro nejúspěšnější máme patnáctikilové
pytle granulí, potom tříkilové,“ informovala Hana Hradecká. I ze startovného pak šly peníze do cen. „Neděláme to
pro peníze, milujeme tento sport, tak
snad se nám vše podaří po roce korona-

virové pauzy zase rozjet. Jakoby ten rok
neexistoval, je to takový rok vymazaný
z paměti,“ povzdechl si Tomáš Kočí.
Celkově ale s průběhem závodu mohl
být spokojený. Jen u každého závodníka visela ve vzduchu otázka, kdo koho
unavil víc: člověk psa, nebo naopak?
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Foto: Michal Sobecký
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Do Štědrého dne
zbývají dva měsíce a necelý týden.
Zdá se vám, že je ještě dost času?
Toho není ale dost pro kompetentní osoby na radnici, které už teď připravují program Prostějovské zimy.
Už od konce listopadu nás Prostějovany čeká bohatý kulturní program
na náměstí i v Duze, k dispozici
bude kluziště a také mnohé stánky
v rámci Vánočního jarmarku. A pozor, vedení magistrátu už teď hlásí,
že vánoční strom na náměstí je zajištěn. A poslední listopadový pátek
ho slavnostně rozsvítí jedna z hvězd
českého showbyznysu!

WWW.BEHREPUBLIKY.CZ

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

29
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OSLAVME SPOLEČNĚ POHYBEM
VZNIK NAŠÍ REPUBLIKY

ZÁŠTITA: MILOŠ SKLENKA, PŘEDSEDA SPORTOVNÍ KOMISE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA

PROSTĚJOV

18. října 2021

vs.
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I skrytými
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PROSTĚJOV V příjemnou tradici se postupem let v Prostějově
proměnil Den architektury, který se celosvětově slaví 4. října. Při
této příležitosti se s dvoudenním předstihem sešli před hlavním
nádražím desítky zájemců, jenž se přišli dozvědět něco nového
o budovách, kolem kterých
mnozí bez povšimnutí procházejí. Nebo taky podpořit
provádějící čtveřici mladých
architektů po půltuctu staveb
východní části Prostějova.
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se mohou hlásit už teď,
2ÜG@OÁ+@=@I<?NGRKRUR]VYtWt" známTrhovci
je termín zahájení provozu kluziště
%JGP=D>@HDK<OüDGJ ➢ ze strany 3

jak proběhl výlov rybníka v tovačově...

Z VÉKÁČKA

Další nemilá zpráva zdravotního rázu
zasáhla tým prostějovských volejbalistek. Tentokrát jde o smečařku Martinu Michalíkovou, která dlouhodobě
laboruje s bolavým ramenem, s nímž
loni byla na operaci.
„Bohužel se stav ramene Martiny poslední dobou dost zhoršil. Proto nebude
pro utkání v Králově Poli k dispozici,“ informoval minulý týden ve středu hlavní
trenér žen VK Miroslav Čada. Jeho
zkušená svěřenkyně sice nakonec v Brně

BYLI JSME
U TOHO

25:10. Potom se sice zlepšily, ale opakovaně nedokázaly využít nadmíru
slibného vedení k vyrovnání průběhu
mače či alespoň jeho zdramatizování. Výběr KP nejprve otočil z 16:20
na 25:23, poté i z 16:21 a 20:23 na
32:30 (včetně tří odvrácených setbolů VK). A po Ostravě i Liberci se jelo
zpátky s prázdnou také z jihomorav- 5NQXGPUM¾UOGéCąMC-CTQNÊPC(TKéQX¾ XNGXQRQUXÆO×VQMW PCF¾NGDQFQX÷V¾JPG
XQNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQX
(QVQ#PT[.WM¾é
ské metropole.
„Po takovém průběhu je porážky 0:3 oklepat a v dalších dvou měli dlouho nula na sady rozhodně neskončilo. 
samozřejmě škoda. Z velice špatného o něco navrch. Rozhodovaly kon- „Určitě hrozila ztráta setu, protože c
prvního setu jsme se zvládli rychle covky, v nich drobnosti a hlavně víc jsme předvedli jen průměrný výkon
našich chyb v klíčových momentech. vinou horší přihrávky i bloků. Chtěli
Soupeřky do toho šly víc odvážně jsme ale dát prostor Kláře Dvořáčkoi dravěji, proto oba závěry obrátily ve vé, která v letošní sezóně na nahrávsvůj prospěch. Mrzí především třetí ce zatím skoro nenastupovala, a do
set, tam jsme mohli utkání poslat dál sestavy dnes zakomponovat rovněž
a vše by zůstávalo otevřené. Což je mladou Andreu Píchalovou. Ta na
však jen kdyby,“ vracel se prostějovský liberu slušně odehrála zhruba polokouč Miroslav Čada ke zbytečné pro- vinu zápasu, Klárka vydržela na hřišti
hře s nulou.
skoro celý – a to jsou klady. Stejně
O dva dny později se jeho tým ocitl jako tříbodový zisk za vítězství 3:0.
na opačné straně barikády. Proti Pře- Důležité je, že jsme překonali dílčí
rovu dle předpokladů kraloval pouze problémy a z hlediska celého utkání
úplně nechyběla, ale pouze naskakovala ve druhém dějství (25:15), jinak měl nepřipustili větší komplikace,“ zůstáz lavičky coby střídající do pole. „Na síť
jsme ji vůbec nedávali, nemůže teď nečekaně velké problémy střetnutí val Čada nad věcí.
dovést k jasnému triumfu. Ve vstup- Po sedmi extraligových kolech jsou
smečovat,“ upřesnil Čada.
O dva dny později během derby ní části málem promrhal zdánlivě ženy Prostějova na dvanácti zíss Přerovem pak Michalíková zůstala ce- bezpečný náskok (23:17 – 24:23) kaných bodech, nadále drží třetí
lou dobu na lavičce. „Byla na lékařském
a ve třetí musel otáčet nepříjemné příčku. Kterou však po dohrávkách
vyšetření u specialisty i na magnetické
rezonanci, momentálně to nevypadá manko, což se povedlo až na posled- uprostřed tohoto týdne (Olomouc
moc dobře. Ještě však uvidíme,“ nechtěl ní chvíli (19:21 – 25:22). A nebýt – Šternberk, KP Brno – Přerov)
kormidelník předčasně házet pověstnou některých až školáckých chyb ne- s největší pravděpodobností ztraflintu do žita.
jistých Zubřic, krajské derby by tři tí a těsně klesnou na pátou pozici.

ŽHAVÁ NOVINKA
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PMinulý týden Hanačky otevřely
čtvrtečním zápasem v Králově Poli.
A bohužel se potvrdilo, že na brněnský celek jim to v posledních letech
moc nejde. V úvodní sadě inkasovaly vinou zlého výkonu dílčí debakl

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Pro působení volejbalistek VK Prostějov v UNIQA extralize žen ČR 2021/2022 zatím stoprocentně platí dva naprosto
odlišné fakty. Skvělou domácí bilanci vystihuje rčení můj dům, můj
hrad. Zatímco venkovní soužení připomíná marnou snahu horolezce o zdolání aspoň základního výškového tábora. I při takto široce
rozevřených nůžkách výsledkové (ne)úspěšnosti na vlastním hřišti
a cizích palubovkách se podařilo uhájit průběžné třetí místo tabulky.

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Také se chystáte na
nákup nového kabátu nebo bundy na
podzim a zimu?
Pojďme se tedy
podívat na to, co
je nyní v módě. Jak
je tomu už nějakou sezónu i tentokrát najdeme v módě široký výběr stylů kabátů a zimních bund.
A věřte, že je z čeho vybírat.
Co se bude nosit v nadcházející sezóně a jaké módní trendy přinese?
Hned z kraje můžeme začít barvami
a nutno říct, že není potřeba vybírat
z čistě podzimních odstínů. Letošní podzimní a zimní sezóna bude
hrát všemi barvami. Kromě běžných
podzimních tónů můžete bez obav
vybírat i z výrazných nebo sytých barviček. Najdete tak odstíny syté žluté,
zelené, růžové, červené, oranžové,
světle modré, samozřejmě i klasika

báty, které působí jako kůže. Kdo má
rád plyšové a ovečkové materiály, tak
několik značek nabízí i tyto materiály.
Místy můžou některé kabáty vypadat
jako župany, ano, i to je teď móda. Ti
výstřednější si mohou koupit kabáty
a bundy s potisky i bez potisku nebo
etno a indiánské kabáty. Některé dámské bundy mohou připomínat mužské
bundy, nosí se i džísky či manšestrové

Foto: archiv RV fashion

bundy s kožíškem uvnitř. Většinu kabátů lze nosit s jakýmikoliv kalhotami,
ovšem u bund dávejme pozor, jaké
kalhoty či sukni zvolíme, k bundám
extravagantnějších trendů už je třeba
důmyslně dbát i na výběr sukní nebo
šatů, které pod ně zvolíme a jestli je vůbec zvolíme. Pořiďte si hlavně takovou
bundu a kabát, ve kterém se budete
cítit skvěle a který vás zahřeje.

'8#
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Podzim je neoddiskutovatelně tady
a s ním i pokračování oblíbeného
seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který vám již více jak šest let
přináší klání s příznačným názvem
PROMĚNA IMAGE. Tentokrát
se jedná již o třiašedesátý díl seriálu, prostřednictvím jehož měníme
nejen vizáž, ale děláme i velkou
radost, zažehneme jiskru v očích
a zvýšíme potřebné sebevědomí. Podařilo se tak u dvaašedesáti předchozích vítězů, z nichž to byly ženy, ale
i muži z celé České republiky. Jednou
k nám dokonce přijela vítězka až ze
Slovenska. V říjnovém vystoupení
vám představíme výherkyni, která
do Prostějova zavítala až ze Zlína.
Jak se na Hanou dostala? A co nám
o sobě prozradila?

„Konečně se mi podařilo dostat se
na vysněnou školu. Jsem nadšená,
že jsem se propracovala až k doktorandskému studiu, a protože mi
na tom tak záleží, tak bych chtěla
zapadnout mezi ostatní. Jednak
vypadám už celé roky stejně, nevím si rady s vlasy, nevím, co se ke
mně hodí a nehodí, příliš se nelíčím, tak ocením nejen poradenství, ale i velkou změnu,“ zaznělo
v přihlášce, která nám přišla na
adresu Večerníku.
Kateřina Důbravová má 34 let, žije
ve Zlíně a momentálně je studentkou doktorandského studia, kromě
toho také vyučuje cizí jazyky. Ve
svém volném čase opravuje domeček, což jí zabere hodně času. Ráda
čte magazíny o módě, zahradničení,

3

1
4

ráda zahradničí a miluje přírodu.
Nemálo času jí také zabere studium
a výuka jazyků. „Snažím se sledovat
módu, mám ráda barvy, ale moc to
neumím nosit. Zajímá mě oděvní
návrhářství a místy se pustím i do
nějaké extravagance. Nejraději ale
nosím halenku, tričko, kalhoty, ale
potřebuji dodat šmrnc svému šatníku,“ uvedla na svoji adresu.
Tým pod vedením Večernice má
rád výzvy a tím spíš, pokud se
účastníci své proměny nebojí,
takže se toho chopíme se vší vervou. Již tuto sobotu tedy proběhne velký den právě další aktérky,
která měla při výběru z několika
dalších adeptek největší štěstí.
Vysvětlíme, jaký styl oblečení je
právě pro tuto ženu vhodný, jaké

ąËMQRYRXSURPøQXY\KU¿OD.DWHĆLQD'ĎEUDYRY¿
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Závěrem si za odměnu zatleskejte.
A já se těším zase příště!

4x foto: archiv A. -ąÊåQXÆ

(viz. foto). Cvik opakujeme dvacetkrát za sebou taktéž na každou nohu.
U cvičení vás může pálit břicho, což
není na škodu. Během něj pravidelně
dýcháme, po tomto cviku budete mít
po pravidelném cvičení krásně pevné
břicho. Nezapomínáme na závěrečný
strečink, ať nás následně nic nebolí.

4. Nyní opět tlačíme bedra do pod-

3. V dalším cviku přejdeme do počáteční pozice (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Tento cvik je ohromný na posílení spodní části břicha. Bedra tlačíme
celou dobu do země, lopatky leží
také na zemi a zvedneme krční páteř, avšak do prodloužení zad včetně
krku, kolena máme propnutá. Ruce
máme v týl. Nyní začneme stříhat
nůžky nahoru a dolů (viz. foto). Cvik
opakujeme dvacetkrát za sebou na
každou nohu, postupně můžeme
zvyšovat počet opakování.

lopatky leží na zemi a zvedneme
¸67< ložky,
krční páteř do prodloužení zad, ruce
máme v týl a začneme šlapat na kole

barvy a střihy, dále vybereme
nové brýle, proběhne kosmetické
poradenství a líčení. Velký závěr
bude patřit změně účesu a barvy, poté proběhne focení celého
týmu, hlavně pak samotné aktérky s novou image.
A jak se čtyřiatřicetiletá dáma na
PROMĚNU IMAGE těší? „Musím
říct, že se bojím i těším, ale spíš se
těším,“ usmála se. „Vnitřně opravdu
cítím, že potřebuji změnu. Sama si
na ni netroufám, takže věřím, že to
s pomocí druhých bude nová pozitivní vlna do mého života,“ vyznala
se Kateřina Důbravová.
Na novou vizáž třiašedesáté vítězky se můžete těšit již v příštím
tištěném vydání, které najdete
v prodeji od pondělí 25. října.

¸67<

„Chci novou pozitivní
YOQXGRPpKRÖLYRWD§

jako černá a bílá má své pevné místo.
Velkým trendem jsou nyní metalické
odstíny zlaté, černé, duhové, zelené,
stříbrné a cokoliv, co vám bude připadat, že se bude lesknout jako disco
koule. Ovšem tento styl se musí umět
nosit, není pro každého. Najdeme
však nepřeberné množství barev
a stylů, že si vyberou určitě všichni.
Podzimním hitem jsou teď dlouhé,
rovné a prošívané vesty. Nosit je můžete ke kalhotám, ale i k šatům a sukním.
Pojďme ale k něčemu, co nás pořádně zahřeje, což jsou bundy a kabáty.
K dispozici jsou jak klasické elegantní
modely, které nikdy nezestárnou, tak
rovné siluety kabátů a bund. Dále prvky jako kapsy velkých rozměrů, chlopně na rukávech, nabírané rukávy, rovné či extra široké rukávy, délky krátké
či až po zem, střihy vypasované nebo
zcela rovné až do extrémních over size
velikostí. V kurzu jsou také bundy a ka-

Po každé pracovní rutině
nebo i v mezičase naše tělo
i mysl ocení
odpočinek, pokud je to navíc formou cvičení a můžeme tak posílit
své tělo, uděláme jedině dobře.
Jednostranné pohyby v zaměstnání nejsou pro nás dobré, proto si
najděte denně pár minut na cvičení
a uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe a zabráníte špatnému
držení těla či jiným problémům.
Mimo jiné uvolníte i stres a napětí.
Přitom není potřeba hned chodit
do posilovny. V dnešním šestaosmdesátém dílu se zaměříme stejně
jako minule na posílení spodní části břicha. Pojďme tedy na to!
1. Jako první je potřeba se vždy rozcvičit, rozcvička je základ a měla by
předcházet úplně každému cvičení.
Následně si pusťte nějakou oblíbenou hudbu a můžeme začít. Položíme se na záda a zvedneme nohy jakoby do svíčky (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

LXXXVI.
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CVIČENÍ

servis pro ženy

Kabáty pro podzim a zimu 2021/2022

ODDECHOVÝ ÈAS

18. září 2021

ZAUJALO NÁS

Milí příznivci
naší rubriky,
moc vás zdravím a srdečně vítám v dalším vydání
Servisu pro ženy.
Podzim se nám
ukazuje v plné
parádě, snad
jste tedy nyní v teple
s něčím
dobrým na
zub. A já vám přeji, ať strávíte příjemné chvíle u naší pravidelné rubriky,
kterou vám přinášíme již přes deset
let. Tentokrát se podíváme, jaké
trendy budou dominovat letošní
zimě a jakým kabátům či bundám
podlehnete, odhalíme si říjnovou
vítězku seriálu PROMĚNA IMAGE
a i dnes přinášíme recept na něco
chutného.Tradičně nechybí návod
na tolik potřebné protažení a cvičení.

tematického seriálu
6(59,6352æ(1<
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tošním ročníkem se Přerovu povedlo
dotáhnout několik zajímavých jmen do
obrany. Z extraligových Vítkovic přišli
Robert Černý a Jakub Kubeš, František
Hrdinka právě z Prostějova a Vít Seeman z Kadaně. Největší událostí se stal
příchod zkušeného Josefa Hrabala, který
skončil v Sheffieldu. V uplynulých kolech
se Přerov potýkal s poměrně rozsáhlou
marodkou. Tu vyřešili Přerovští několika

výpomocemi z Komety i ze Zlína. Mimo
sestavu by stále měli být zranění Ondřej
Ševčík a František Hrdinka.
Sobotní soupeř HC Stadion Vrchlabí si
v porovnání s Přerovem lepší úspěšnost.
Ani Vrchlabí se zatím nedaří udržet si stabilní formu, díky které by došlo k ustálení
výkonů. Stadion má za sebou odehraných
také jedenáct zápasů, ze kterých šestkrát
odešel jako vítěz. Tým táhne střelecky

hlavně letní posila Tomáš Kaut, který loni
působil u Jestřábů jako kapitán. Ten už má
na svědomí celkem pět přesných zásahů
a čtyři asistence. Výborně se prezentuje
i stálice v dresu stadionu Patrik Urban, který
už za Vrchlabí nastupuje devátou sezónu.
V obraně je nejproduktivnějším hráčem
Tomáš Jelínek, jenž vstřelil jeden gól a na tři
nahrál. Devětkrát se do brankoviště postavil
Jakub Soukup a získal šest výher s procentuální úspěšností přes 92 procent. Dvakrát
se mezi třemi tyčemi objevil mladík Oliver
Štěpánek.
(rei)

yy Asistoval jste na brance na 1:2. Jak
byste ji popsal? Dalo by se říct, že vás
nakopla?
„My vždycky tu poslední třetinu hrajeme
dobře. Nevím, jestli nám už soupeř nestačí, jelikož my máme dobře natrénováno,
máme fyzičku. To se ke konci asi hodně
projeví, soupeři odpadnou a my začneme
hrát. V té přesilovce jsme dobře puk vybojovali, no a dostalo se to na Mrázu (Petr
Mrázek – pozn. red.), který je střelec a od
toho tam je. Jak jste mohli vidět, tak to krásně trefil.“
yy Zápasy se Vsetínem mají vždy pořádný náboj. Co říkáte na podporu fanoušků?
„Vždycky je lepší, když přijdou lidi, i ti ze
Vsetína. Škoda, že jich nebylo ještě více. Co
já pamatuji, tak dříve sem chodilo mnohem
víc lidí, je to škoda. My určitě musíme poděkovat všem, kteří sem přišli. Byla tu výbor-

ná atmosféra, ty zápasy jsou pak o něčem
jiném.“
yy Venkovní zápasy, kde jste zatím stoprocentní, se od těch doma hodně liší.
Čím to?
„Možná i tím, že ty týmy k nám přijedou bránit. Hodně pak chodí do přečíslení. Dostáváme góly, že špatně rozehrajeme, soupeř to zachytí, otočí to a dostaneme gól. Častokrát jezdí
dva jedna, tři jedna. Venku to tak prostě není.“
yy Ve středu je na programu domácí derby s Přerovem. Těšíte se? Jak se na zápas
připravit?
„Slyšel jsem, že to tady vře i mimo led mezi
lidmi a fanoušky. Bude to asi hodně důležitý zápas. Samozřejmě body do tabulky
chceme, ale budeme chtít vyhrát i z pohledu fanouška. Lidi nám tady budou věřit. Je
to pro všechny fakt velké derby. To si každý
uvědomuje. Myslím si, že to bude hodně
vyhrocené.“

Šestý venkovní zápas a šestá výhra!

Eva REITEROVÁ

yy Co byste řekl k utkání se Vsetínem,
které bylo od prvních minut velmi aktivní?

„Škoda, že jsme pohráli. Museli jsme vše
dohánět až v poslední třetině. Myslím si,
že máme problém, že chodíme hodně na
trestnou. Na můj vkus máme málo přesilovek. Celé to dnes bylo takové ospalé.
Nebylo to vůbec ono. V Jihlavě jsme
hráli s větší chutí, obecně hrajeme
venku jinak než doma. Až ve třetí
třetině jsme to stáhli na tři a začalo
to lítat.“
yy V zápasech máte dost šancí, ale chybí přesné zakončení
a možná i trocha štěstí... Čím si
to vysvětlujete?
„Potýkáme se s tím od začátku
sezóny. Dokonce už v přípravě
jsme s tím měli problém, kdy
jsme měli hodně šancí a nic jsme nedávali.
Čím to je, to nevím. Je dobré, že se do těch
šancí alespoň dostáváme. Ono to tam totiž
dřív nebo později napadá.“

 WěåtVHQDKDQiFNpGHUE\

~WRĀQtN-DQ.OR]

Å3URWL3őHURYXWRSUìYőHWDNXYLGtPH´

PROSTĚJOV Jeden třízápasový náročný týden mají Jestřábi za sebou
a další takový je hned čeká. Sice jsou
na programu „jen“ dvě kola, zato pro
prostějovské hokejisty pěkně náročná. Ve středu 20. října na domácím
ledě budou od 18:00 hodin hostit
třaskavé hanácké derby s Přerovem,
aby v sobotu třiadvacátého zavítal
tým LHK na led Vrchlabí, které šlape
Hanákům na paty z 5. místa prvoligové tabulky. Utkání v Podkrkonoší
začne v 17:00 hodin.
Odvěký rival z Přerova v jedenácti zápasech dokázal vyválčit 18 bodů, a tak mu
zatím v tabulce patří 7. místo. Od prvního
kola střídají Zubři výhry s prohrami, a to
doslova, protože se jim zatím nepodařilo
vyhrát dva zápasy za sebou. Naposledy nastoupili na domácím ledě proti Sokolovu
a slavili výhru 4:2. To by pro Jestřáby mohlo znamenat naději, co se výhry ve středu
týče. Prostějovu to doma totiž trochu skřípe, a tak by rád bral z toho zápasu všechny
body. Navíc má ještě větší motivaci v tomto utkání. Jelikož naposledy slavil vítězství
nad Přerovem 15. prosince 2018, když
vyhrál 3:2 na domácím ledě po samostatných nájezdech. Pak už zápasy proti Zubrům znamenaly jen dlouhou škálu proher.
V brance se vesměs střídá dvojice Michael Petrásek a Michal Postava, který má
odchytáno celkem šest zápasů s úspěšností zákroků 90,45 procenta. Před le-

Kadaò lovila v cizinì

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI
- 608 960 042 -

Prostějov (rei) – Když se exprostějovský útočník Matěj Zabloudil
přesunul z poslední Kadaně do vedoucího celku Třebíče, reagovalo
kadaňské vedení na tuto citelnou
ztrátu příchodem ruského útočníka.
Rodák z Togliatti Semjon Valujskij
má za sebou několik sezón v KHL.
Tam zapsal celkem 368 startů, když
hájil barvy rodného Togliatti, Nižného Novgorodu, Novokuzněcku
nebo Vladivostoku. Zkušenosti má
Valujskij i s reprezentací, když hrál
za ruskou dvacítku. Severočeši nasadili tohoto ruského útočníka hned
do sobotního zápasu proti Frýdku-Místku, který je v tabulce těsně nad
nimi. Ani on ale Kadani k prvním
bodům nepomohl, Kadaň tak padla
vysoko 1:8.

1
5

(0:2, 1:3, 0:0)

OSTRAVA, PROSTĚJOV Uplynulou sobotu zavítali Jestřábi v rámci 12. kola Chance ligy na led Poruby. Domácí hokejisté sice
měli v úvodu navrch, ale toho se Jestřábi
nezalekli. Zlomová byla pětiminutová pasáž
v prostřední třetině, kdy hosté třemi zásahy
odskočili. Vedení si pak Prostějov s klidem
pohlídal a získal další cenné tři body. Mezi
tahouny dalšího úspěchu patřili útočníci
Jáchym, Rudovský a Kloz.
Domácí Poruba nezahálela a po 13 sekundách už ostře střílela na Bláhu. I v dalších mi-

nutách se ostravský celek držel v obranném
pásmu před prostějovskou jedničkou. Když
už se Hanáci dostali k puku, nedokázali se
pořádně usadit před Muštukovsem. V čase
13:34 to ale byli přece jen svěřenci trenéra
Tottera, kteří otevřeli skóre sobotního utkání. Akci začal Mrázek, který vjel do útočného
pásma, ale skončil na zemi, poté ale Kloz našel
volného kapitána Nováka a ten uklidil puk do
prázdné porubské branky – 0:1. Pouhých 85
vteřin stačilo Prostějovu k další využité akci.
Rudovský nejprve trefil tyč, jeho dorážka

%OiKD±=DMtF0RWORFK+XViN.OLPtþHN%DEND9DOD±-LUiQHN7-iFK\P5XGRYVNê±0DU
WLQ1RYiN-.OR]0Ui]HN±3%HUiQHNâWHIND0âYHF±'XEVNê7.REOtåHNâ-HOtQHN
7UHQpU Totter.

6HVWDYD3URVWčMRYD

6HVWDYD3RUXE\0XãWXNRYV±0+RXGHN6]DWKPiU\
79RUiþHNäRYLQHF6ODYtN+XVD8UEDQHF±+RWČN9D
FKRYHF.RUNLDNRVNL±*XPDQ%LWWHQ-HQ\ã±+UQtþNR
57RPDQ*ĜHã±%URGHN
7UHQpUâHMED

6HVWDYD3RUXE\

%UDQN\DQDKUiYN\57RPDQ±0DUWLQ1RYiN -
.OR]9DOD 5XGRYVNê -LUiQHN7-iFK\P 5XGRYV
Nê -LUiQHN7-iFK\P -.OR] 0Ui]HN0DUWLQ1RYiN 
7-iFK\P 5XGRYVNê+XViN 6WĝHO\QDEUDQNX
5R]KRGÿt6NRSDO3LOQê±*DQþDUþtN+UDQRã9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL

725$;3RUXED²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

&+$1&(/,*$þ5².2/2

už skončila mezi betony Muštukovse – 0:2.
Na porubském celku bylo vidět, že se hned
v úvodu druhé dvacetiminutovky tlačil ke
vstřelení kontaktní branky. Nejnebezpečnější střelu vyslal na Bláhu ve 23. minutě
Vachovec. Následně hráli domácí dvě přesilovky, které skončily bez využití. Dlouho
se ale v plném počtu nehrálo. Na trestnou
lavici šla tentokrát Poruba, avšak v čase 28:29
se překvapivě radovala při hře ve čtyřech ze
snížení. Toman získal, díky chybné rozehrávce, v obranném pásmu puk a vydal se sám na
Bláhu, kterého z rychlého brejku prostřelil
– 1:2. Porubský optimismus nicméně neměl dlouhého trvání. Po odehrané minutě
přesilovky si Jestřábi po dobře sehrané akci
vzali dvougólové vedení zpět, když nahrávku
Jiránka zužitkoval Rudovský – 1:3. Po dalších 12 sekundách se skóre na straně Hanáků
opět měnilo. Hned po vhazování poslal Mrá-

zek puk na Kloze, který se nemýlil – 1:4. Poruba začínala být dost agresivní v osobních
soubojích. K vidění byla dlouhá pasáž hry
ze strany na stranu. Ve 35. minutě se hostující celek z Hané dokázal hbitě přesunout do
útočného pásma a exporubský Jáchym z kruhu uklidil puk do branky Poruby – 1:5. H
Poruba se na začátku závěrečné části držela
před Bláhovou brankou, ale ten pohotově vše
pokrýval. Prostějov se už nikam zvlášť nehnal,
když se dostal do útočného pásma, tak to řešil
spíše s klidem. Asi nejzajímavější šanci měl ve
46. minutě bývalý Jestřáb Hrníčko, stav utkání však nezměnil. Sedm minut před koncem
si to Bitten a Motloch rozdali při šarvátce za
brankou. V závěrečných minutách už ale měli
hosté kotouč pod kontrolou a výsledek zápasu
se už nezměnil. Prostějov tak slavil šestou venkovní výhru v sezóně! V průběžné tabulce pak
uhájil třetí místo.
(rei)

„Moc si vážíme přístupu Poruby, že odehrála utkání v sedmnácti hráčích a nepožádala o odložení zápasu. Jinak začátek byl od nás nezodpovědný a pomalý. Domácí na nás nastoupili
výborně a nebyli jsme připraveni na tak rychlý start. Postupem času jsme se ale dostali do hry
a vstřelenými brankami jsme se uklidnili. Poruba dokázala sice snížit v oslabení, ale my vsítili
další góly. Myslím si, že jsme zápas už kontrolovali. Výhru bereme a jsme rádi za tři body.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

„V první třetině jsme dostali dva laciné góly, ale soupeř byl lepší. O přestávce jsme si něco
k tomu museli říct, udělali jsme taktické změny, snížili, ale bohužel hned vzápětí dostali třetí
branku. Nicméně utkání zlomily až čtvrtý a pátý gól, nemůžeme udělat takové chyby. Je to stále stejná písnička, přijdou dvě individuální chyby a je po zápase. Navíc jsme slabí v koncovce,
na jeden gól těžko můžeme vyhrávat.“

Jiøí ŠEJBA – HC RT TORAX Poruba 2011

RYCHLÝ
¸67<75(1§5č
9(ÿ(5NÍK Jestřábi skolili Porubu ¸67<

PROSTĚJOV Jednou ze
zvučných posil, které v létě
doplnily útočné řady prostějovských hokejistů, je i Jan
Kloz (na snímku). A prozatím se ukazuje, že tento
forvard se Jestřábům
opravdu vyplácí. Se
13 kanadskými body
za 4 branky a 9 asistencí z 10 zápasů se
nachází na druhé
příčce bodování týmu. Dokonce i ve
smolném utkání se
Vsetínem se podílel na jediném gólu Prostějova.

chym a Šimon Jelínek. Jak dopadnou
vyšetření a jestli budou ok na středu,“
informoval dále Aleš Totter. „Pohybujeme se na hraně, ale do týmu nechceme
nějak zasahovat,“ přiznal trenér.
Nyní ale před Hanáky stojí úplně jiná
výzva, a tou je středeční derby s rivalem
z Přerova. „Přestože nemáme moc hráčů
z Prostějova, víme, co to pro lidi a naše
fanoušky znamená. Je tam dlouhá série, kdy se na Přerov nedařilo...,“ je si
vědom kouč Jestřábů. „Jak se říká, derby
nemívá favorita. Bude výborná kulisa,
na což se hráči určitě těší. Myslím si, že
se náš stadion ve středu zaplní asi nejvíc
v sezóně. Pro nás je to ale zápas za tři
body, na který se zase nemůžeme moc
upnout. Aspekty derby ale vnímáme,“
poznamenal Aleš Totter.

(QVQ.*-,GUVą¾DK
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FQO¾EÊ Nejdříve hanácké derby a v sobotu do Vrchlabí
hra

WWW.VECERNIKPV.CZ

$ÚXCNÚ X[PKMCLÊEÊ ×VQéPÊM ,CTQUNCX
$GFP¾ąUGUVCNPQXÚOURQTVQXPÊOOC
PCåGTGORTXQNKIQXÆ5NCXKGMVGT¾VCM
TGCIWLGPCRTQ\CVÊOPÊPGRąÊ\PKXÆXÚ
MQP[$GFP¾ąX[MQP¾XCNUVGLPQWHWPM
EKFX÷UG\ÐP[XGZVTCNKIQXÆO*TCFEK
-T¾NQXÆRąGFVÊOPGåUGNQPKXT¾VKNMRTQ
HGUKQP¾NPÊOWJQMGLKCD[\CXTwKNMCTKÆTW
XFTGUW5NCXKG

3. Bednáø
PDQDzHUHP6ODYLH

%GNMGO LGFGP¾EV WVM¾PÊ 6CM FNQWJQ
VTXCNC XÊV÷\P¾ UÆTKG 6ąGDÊéG FÊM[ PÊå
UGFQUVCNCFQéGNC%JCPEGNKI[6CPM
LOÆPC5-*QT¾EM¾5NCXKC6ąGDÊé\CUVC
XKNQCåXUQDQVPÊOWVM¾PÊPCUXÆONGF÷
8TEJNCDÊ*QT¾EM¾5NCXKCUKEG\čUV¾X¾
PCRTXPÊOOÊUV÷VCDWNM[X\¾FGEJCNG
O¾TQ\LGVÆ.KVQO÷ąKEG

2. První prohra Tøebíèe

5QDQVPÊMQNQRąKPGUNQJPGFFXCVąÊDTCP
MQXÆUVąGNEG8\¾RCUG8UGVÊPCU·UVÊO
PCF.CDGOUGDNÚUMNJCVVTKEMGO.WDQw
4QD ,KJNCXC JQUVKNC PC UXÆO NGF÷
*CXÊąQXMVGTÚX[JT¾N6ąGOKDTCP
MCOK M XÚJąG #<GVW XÚTC\P÷ RąKUR÷N
,CMWD&QMVQT

1. Dvanácté kolo
ve znamení hattrickù

NEJ události
Chance ligy

Tento útočník kvůli zranění nastoupil do sezóny až 2. října proti
Kolínu. Od té doby však exceluje.
Po šesti odehraných zápasech si
u Jestřábů stihl připsat již 5 branek a 3 asistence. Jeho střelecká
produktivita v posledních kolech
výrazně napomáhá k výhrám
prostějovského celku.

Produktivita Jana
Rudovského

Prostějov se v letošním ročníku
může pyšnit poměrně kvalitní
obranou. Ta má však jedno ale,
a tím jsou inkasované branky při
vlastních přesilovkách. Poprvé to
bylo v zápase s Frýdkem-Místkem,
pak v Porubě.

Gól pøi vlastní
pøesilovce

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

࡛|oࣂmझh -m Ѵo v; 7झ࢙
vl࣒u;l h; v|ং;7;ࣂmझl
_-m࢙1h࣐l 7;u0 v ং;uoŊ
;lvিvl࣒;lĺ

„Bude to asi hodně
důležitý zápas...“

(uohĹ

6

Pro Jestřáby v tomto týdnu doslova šťastná šestka. Jednak označuje počet dosavadních venkovních
zápasů, které Prostějov odehrál,
a zároveň je to číslo dosažených
venkovních výher. Venku totiž
Jestřábi zůstávají 100procentní.
Navíc je to také počet bodů, které
Hanáci v minulém třízápasovém
týdnu vybojovali.
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1.
1.
1.

ZAUJALO NÁS

1. star: 2GVT/T¾\GM DQF[ 2. star: /CTVKP0QX¾M
DQF[ UVCT,CP-NQ\ DQF 

PORUBA – PROSTĚJOV

1. star: 2GVT/T¾\GM DQF[ 2. star: /CTVKP0QX¾M
DQF[ UVCT,CP-NQ\ DQF 

PROSTĚJOV – VSETÍN

1. star: 6QO¾w,KT¾PGM DQF[ 2. star:2GVT$GT¾
PGM DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

JIHLAVA – PROSTĚJOV

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

0CJTW,GUVą¾DčXGPMWVQLGVCMąMC
TCFQUVRQJNGF÷V0GPCFCTOQLG2TQ
UV÷LQX XGPMW UVQRTQEGPVPÊ RQ \KUMW
wGUVKXÚJGT\GwGUVKWVM¾PÊ8VCDWNEG
XGPMQXPÊEJXÚJGTFTåÊ*CP¾EKUG
DQF[MT¾UPQWRTXPÊRąÊéMW*T¾éKPC
EK\ÊEJMNW\KwVÊEJRąGUP÷X÷FÊEQOCLÊ
F÷NCVCJPGFPC\Cé¾VMW\¾RCUWUG
FQ UQWRGąG R÷MP÷ \CMQWUPQW 6CM
VQOW D[NQ WRN[PWNÚ VÚFGP X ,KJNCX÷
KX2QTWD÷MF[QFRTXPÊVąGVKP[MQP
VTQNQXCNKEGNÆWVM¾PÊ5MQTQUG\F¾åG
XGPMWHWPIWLGNÆRGKX[WåÊX¾PÊwCPEÊ
CKEGN¾QDTCPC5MÐTG\XGPMWOCLÊ
UX÷ąGPEKVTGPÆTC6QVVGTC
&QOC VQ QXwGO \CVÊO PGPÊ å¾FP¾
UN¾XC 6QOW VCMÆ UX÷FéÊ VCDWNM[
FQO¾EÊEJ WVM¾PÊ MFG LUQW *CP¾EK
Cå PC  OÊUV÷ UG \KUMGO RQWJÚEJ
 DQFč C X[TQXPCPÚO UMÐTG 
0CFQO¾EÊONGF÷UGFQO¾EÊVT¾RÊ
\R÷VK\¾RCUčX[JT¾NKLGPFXC0CXÊE
RCFNK U VCMQXÚOK VÚO[ LCMQ LG ·UVÊ
PCF .CDGO éK (TÚFGM/ÊUVGM <VT¾VC
V÷EJVQ DQFč D[ RąK HKP¾NPÊO N¾O¾PÊ

8GPMWUÊNC
FQOCDÊFC
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'RKUiYNDNRODSRQGčOtĝtMQDKRGLQ
)UêGHN0tVWHN±âXPSHUN
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
7ĜHEtþ ± /LWRPČĜLFH   +DYtĜRY ± 9VHWtQ
  %HQiWN\ QDG -L]HURX ± .DGDĖ  
6RNRORY±9UFKODEt3URVWčMRY²3ĝHURY, Ústí nad
/DEHP±3RUXED)UêGHN0tVWHN±-LKODYD.ROtQ±
âXPSHUN
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
-LKODYD ± %HQiWN\ QDG -L]HURX   .DGDĖ ±
.ROtQ9VHWtQ±)UêGHN0tVWHN3RUXED±+DYtĜRY
3ĜHURY±ÒVWtQDG/DEHP9UFKODEt²3URVWčMRY,
/LWRPČĜLFH±6RNRORY6ODYLD3UDKD±7ĜHEtþ

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

.UHQåHORN 6XVV ±.YHUND ТPHUKD.XĢiN 
-3RKO âLN  9UFKODEt²7ĝHEtÿ 
 %UDQN\0DWêV .DMtQHN7.DXW 0
9RåHQtOHN 3RFKREUDGVNê   .RIIHU 2 5RKOtN
/.XþHUD 38UEDQ '&KDOXSD0UĖD ±
/ 'RXGHUD âĢRYtþHN   / 'RXGHUD %XULDQ 
* /LWRPčĝLFH ² 6ODYLD 3UDKD     
%UDQN\  3DMHU .ROiþHN   6LKYRQHQ -
+ROê53ĜLNU\O 23URFKi]ND 0.DGOHF3
0DUFHO 53ĜLNU\O 0.DGOHF-+ROê ±7
.QRWHN 3 0DFKDþ 0LFKQiþ   7 .QRWHN '
.UHMþt   7 3ãHQLþND 5 +DYHO   -LKODYD ²
+DYtĝRY  %UDQN\6NRĜHSD
/LFKDQHF   'XQGiþHN 7 +DYUiQHN  ±  -
'RNWRU 3HFKDQHF /%HGQiĜ 0+ODYiþ 
+XGHþHN-'RNWRU +XGHþHN&KURERþHN 
-'RNWRU 9DOHQWD 
7$%8/.$

EJNGDC OQJNC ,GUVą¾D[ JQFP÷ OT
\GV èÊO VQ CNG LG" 2TQDNÆO OQåP¾
URT¾XP÷RQRUCN×VQéPÊM,CP-NQ\6GP
ąGMNåGPCRTQUV÷LQXUMÚ\KOPÊUVCFKQP
LG\FÊVÚO[RąKRTCXGPÆDT¾PKV6CMQX¾
VCMVKMC\CVÊOEGNMčOFQDąGX[EJ¾\Ê
*CP¾EKD÷JGOWVM¾PÊJQFP÷×VQéÊ
DQJWåGNUQWRGąUKFQDTQWFGHGP\KXQW
CJTQWDTCPM¾ąGXwGRQą¾FP÷RQMTÚ
X¾ 0¾UNGFP÷ RąKwNC XåF[ EJ[DC \G
MVGTÆ LFG UQWRGą FQ T[EJNÆJQ RąG
éÊUNGPÊ C VQJQ VCMÆ X[WåÊX¾ 6CMQXÚ
UEÆP¾ąD[NMXKF÷PÊVCMąMCXMCåFÆO
FQO¾EÊO WVM¾PÊ 2TQDNÆO OčåG
DÚVVCMÆXMQPEGPVTCEK,GUVą¾DčPC
\¾RCU /QåP¾ OCLÊ JT¾éK LKPCM PC
UVCXGPÆJNCX[RąGFXGPMQXPÊCLKPCM
RąGF FQO¾EÊ XÚ\XQW &Q VQJQ CNG
PKMFQPGXKFÊCNGMF[D[VQVCMQRTCX
FWD[NQVCMD[D[NQFQDTÆJQMGLKUV[
RQUCFKVKRąGFFQO¾EÊOOCéGOFQ
CWVQDWUWCR¾TMT¾VUPKOKQDLGVO÷U
VQ6ąGDCD[KVQVQRąKPGUNQXÚUNGFM[

'8#
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Mezi hokejovými mantinely

Ostatní výsledky 11. kola: 7ĝHEtÿ ² 3ĝHURY
     %UDQN\ 7. Bittner (Psota,
L. Doudera), 17. Bittner (J. Stehlík, Psota), 30.
Krliš (Nedvídek, L. Forman) * +DYtĝRY ² .DGDė
  %UDQN\+XGHþHN ).Rþt
%DPEXOD   +XGHþHN - 'RNWRU 3Dã   /
%HGQiĜ %DPEXOD 0DUXQD   3HFKDQHF /
%HGQiĜ &KURERþHN   %HQiWN\ QDG -L]HURX
² .ROtQ      %UDQN\ 15. Jiruš
3DELãNDýHGHUOH .ODSND.ODSND -LUXã 
* 6ODYLD ² 9UFKODEt      %UDQN\
73ãHQLþND 9OþHN '.UHMþt 3ROHWtQ3
0DFKDþ ±09RåHQtOHN &KUWHN+HĜPDQ 
3 8UEDQ 0DWêV 0UĖD   - .\QþO 3 8UEDQ 
* 3URVWčMRY ² 9VHWtQ      9tFH
YNXSyQX* 6RNRORY²3RUXED  
%UDQN\  âPHUKD âLN - 3RKO   -XUþtN 7
5RKDQ âLN   âPHUKD -XUþtN   7 -DQGXV
.ĜHPHQ +DãHN   ÓVWt QDG /DEHP ² -LKODYD
     %UDQN\ 1. T. Havránek (T.
+DUNDEXV)6HPDQ ,OOpã,OOpã /LFKDQHF 
(OLiã 0=DGUDåLO+HOW 
Ostatní výsledky 12. kola: ãXPSHUN²%HQiWN\
QDG-L]HURX  %UDQN\'.LQGO
äiOþtN9LOGXPHW] $)XUFK 5XWDUěH]iþ 
äiOþtN '.LQGO'UWLO 3ČQþtN±(ýHUPiN
$ 'ORXKê -DQVD   $ 'ORXKê .ROPDQQ
' âSDþHN   -DQVD äĤUHN ( ýHUPiN  
3DELãND 'XãHN ' âSDþHN   'XãHN $
'ORXKê'âSDþHN  .DGDė²)UëGHN0tVWHN
 %UDQN\6+HIIHUQDQ %HUQDW
= =DEORXGLO  ±  7HSHU &LXUD /\VF]DUF]\N  
/\V]F]DUF]\N 7HSHU ' %DUWRã   ' %DUWRã
/\V]F]DUF]\N 7HSHU ' %DUWRã   3HWHUHN
0DUW\QHN - 0LFKiOHN   .RPRUVNL .OLPãD
0DUW\QHN -$GiPHN3HWHUHN &KULVWRY-
0LFKiOHN %ODãNR 0DWLDãNRýPLHO  9VHWtQ²
ÓVWtQDG/DEHP ² %UDQN\
5RE 0,QGUiN 5RE -HURIHMHYV 5RE
-HURIHMHYV-RQiN ±*ULP -RX]D2%OiKD 
 7UHIQê 3ĜLQGLã %tOHN   0LOIDLW %tOHN 
UR]K QiMH]G 9UGORYHF  3RUXED ² 3URVWčMRY
     9tFH Y NXSyQX * 3ĝHURY ²
6RNRORY  %UDQN\5ýHUQê
3ãXUQê 6XVV   0 .UDWRFKYLO +UDEDO  
06YRERGD '.UHQåHORN0.UDWRFKYLO '

CHANCE LIGA 2021/2022

Útočník Tomáš Jiránek, který během letní přípravy přišel z Dukly Jihlava, se
právě v pondělním zápase na ledě svého bývalého celku zapsal do statistik Prostějova. Díky gólu po 14 sekundách hry se stal autorem nejrychlejší
branky Hanáků v této prvoligové sezóně.

(QVQ.*-,GUVą¾DK

Jiránek nejrychlejším støelcem
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prve později můžeme bilancovat trochu
více. Na to, že jsme teď hráli ob den, to
ale bylo dobré,“ konstatoval Totter.
Podle zápisů z utkání můžeme vidět, že
Prostějov má hodně střel na branku, ale
trápí jej produktivita. Tento problém
řeší hanácké mužstvo takřka od přípravy. „V proměňování šancí to pořád není
optimální. Ty gólové šance se už trochu
lepší. S produktivitou nejsme ještě spokojení. Hlavně v důležitým pasážích,
když máme tlak, tak jej nepotvrdíme gólem a neodskočíme soupeři. S tím se potýkáme de facto každý zápas. Na tomto
problému se musí pracovat dlouhodobě,
je tam více aspektů. Věřím, že se zlepšíme,“ řekl hlavní lodivod Jestřábů.
Ještě větší potíž než s produktivitou mají
Prostějovští s nelepšící se marodkou. „Je
to špatné... Robin Staněk musí na operaci, takže ten je ztracený tak do února
příštího roku. To nás hodně mrzí, pořád
jej trápí zranění, co se mu stalo v přípravě s achilovkou. V pondělí jde na operaci, a my mu přejeme, aby všechno dopadlo dobře,“ konstatoval Totter. „Adam

Havlík bude k dispozici až tak na konci
listopadu. To je podle mě reálný odhad,“
přidal na adresu dalšího zraněného hráče lodivod.
S negativy ohledně sestavy se Hanáci
nyní setkávají více než obvykle. Potom
musí přijít na řadu doslova lepení sestavy. Sotva by se měl jeden hráč vrátit,
přesněji odchovanec Petr Krejčí, který

už týden trénuje a v sobotu odehrál část
zápasu za Hodonín. Bude to už ve středu
při derby? To by si neměl jako správný
Prostějovan nechat ujít, objeví se otazník nad dalšími dvěma hokejisty. Kromě
toho, že si Hanáci odvezli z Poruby tři
body, přibyli jim totiž hráči, u kterých
není jejich další start úplně jistý. „Máme
i další zraněné. Čekáme, co Tomáš Já-

venku,

18. října 2021
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PROSTĚJOV Čekání trvalo, ale vyplatilo se. Jednadvacetiletý
záložník David Jurásek se poprvé střelecky prosadil v nejvyšší
fotbalové soutěži. Uplynulé sobotní odpoledne vstřelil bývalý
hráč prostějovského eskáčka v dresu Mladé Boleslavi z volného přímého kopu parádní branku, když míčem vymetl všechny
pavučinky v horním růžku branky Bohemians. Pro Juráska se
jedná o prémiový gól, ne však nepodobný tomu, co vstřelil na
jaře ještě v dresu Prostějova Hradci Králové. Tehdy se mu to sice
povedlo ze hry, šlo však o stejně nádhernou ránu do stejného
místa a kouč soupeře po zápase jen kroutil hlavou. Jurásek,
který se zabydlel na levém kraji obrany Mladoboleslavských,
zkrátka ukazuje i ve Fortuna:lize, kam se katapultoval právě díky angažmá na Hané, že vystřelit umí. Aby toho nebylo málo,
jeho trefa ze 76. minuty byla vítězná.

Michal SOBECKÝ

6QD[NCT¾PC&CXKF,WT¾UGMUKRąKRU
CNP¾FJG

Nejdříve hanácké derby a v sobotu75()$'å(51£+2
do Vrchlabí
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z otevření skóre, když získal puk za brankou a z otočky na pravém kruhu prostřelil
Žukova – 0:1. V polovině první třetiny jel
Mrázek sám na gólmana Dukly, před zakončením byl ale faulován, a tak přišlo na
řadu trestné střílení. To však kanonýr Jestřábů neproměnil. V čase 16:14 potrestal
nedůraz při odklízení kotouče z obranného pásma Štefka přesnou přihrávkou na
Beránka, který zakončil do odkryté jihlavské branky – 0:2.
I do druhé dvacetiminutovky vstoupili Jestřábi lépe než domácí celek. Na domácího
gólmana ale nevyzráli. Karta se poté trochu otočila, ale Prostějov si dvoubrankové
vedení pohlídal i přesto, že byla Jihlava ve
druhé části nakonec střelecky aktivnější.
Třetí část začali domácí hokejisté velice
hbitě. Od 45. minuty si ale jestřábi vzali
průběh třetí třetiny pod svoji taktovku.
Přesilovkový tlak využil za Rudovský,
který prostřelil Žukova z kruhu – 0:3.
Ani v následujících minutách se dlouho
5 na 5 nehrálo, kvůli vyloučení na obou
stranách. Při početní výhodě v 52. minutě začala hrát Dukla vabank, když šel její

brankář na střídačku a hrála se šesti hráči
v poli. První početní výhoda ve formátu
6 na 4 se Dukle nepovedla, další šanci dostali domácí hokejisté o pár chvil později,
jenže ani sedmá přesilovka v utkání neznamenala branku. Po návratu vyloučeného hráče na led ještě Hanáci vedení navýšili. Prázdnou jihlavskou klec na konci
57. minuty trefil David Vala po přihrávce
Jiránka – 0:4. Minutu před koncem ztratil
Prostějov čisté konto, když se prosadil Lichanec – 1:4.
(rei)

„Samozřejmě jsme věděli, že Jihlava dvakrát doma prohrála, a tušili jsme, že to nebude chtít dopustit
potřetí za sebou. Moc nám ovšem pomohl ten brzký gól, poté jsme odehráli skvělou první třetinu.
Důležitá byla ubráněná oslabení a následné využití přesilovky. Samozřejmě opět nesmím také zapomenout na skvělého Ondru Bláhu, ale ani ostatním hráčům nemáme co vytknout, protože každý
splnil svoje úkoly. Jsme na hráče patřičně pyšní.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

„Začali jsme stylem jako v sedmém rozhodujícím utkání loňského finále s Kladnem. Soupeři jsme
totiž darovali první třetinu a vůbec náš výkon nebyl hoden nápisu HC Dukla Jihlava, co máme na prsou.Je pro mě zcela nepochopitelné, že po prvním inkasovaném gólu při prvním střídání se tým zboří
jak domeček z karet. Přestaneme plnit věci, které jsme si řekli před zápasem a které nás mohly dovést
k úspěchu. Ukazovali jsme si, jak Prostějov hraje buly v útočném pásmu a co bude po nich následovat,
jenže právě po těchto vhazováních dostal soupeř dvě tři gólovky. Mohli jsme první třetinu prohrát
ještě více – za mě to byla ostuda. V kabině jsme si řekli, že musíme hrát úplně jinak, pokud chceme
se zápasem něco udělat. Dostali jsme se nějakým způsobem do hry, snažili jsme se, jenže nevyužité
šance a další věci okolo byly trestem za náš vstup do zápasu.“

Viktor UJÈÍK – HC Dukla Jihlava
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PROSTĚJOV Středeční utkání Jestřábů s Valachy bylo právem označováno
jako šlágr 11. kola. A byl to napínavý
souboj až do úplného konce, kdy Vsetín
vedl rozdílem jedné branky. Hosté si
výhru pojistili v 58. minutě, kdy se trefil kanonýr Rob. Prostějov navzdory
domácí prohře zůstává i nadále na třetí
příčce prvoligové tabulky.
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Od prvních minut byl k vidění velice
ofenzivní hokej. Největší šanci na otevření skóre v početní výhodě měl Mrázek
s Klozem. Hosté byli hodně nebezpeční
hlavně díky svým rychlým protiútokům,
na které Jestřábi velmi špatně reagovali.
V 18. minutě poslal Jonák puk na kruh

Eva REITEROVÁ
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Ondračkovi a ten vystřelil do horního
rohu branky – 0:1.
I ve druhé třetině měli Vsetínští lehce navrch.
Při prostějovském vyloučení v čase 26:46
byli hosté velice aktivní. V přesilové hře byl
na kruhu nebezpečný Rob, který ostře pálil,
a po jedné z jeho ran se ke slibné dorážce dostal Jonák. Bláha musel proti této koncovce
vytáhnout jeden ze svých famózních zákroků lapačkou. Ve 36. minutě navýšili hosté
svoje vedení. Po nástřelu Valachů od modré
vznikl před Bláhovou brankou zmatek, ve
kterém se výborně zorientoval Březina a poslal puk do odkryté klece – 0:2.
Závěrečná dvacetiminutovka nabídla atrak-

tivní hokej. Vymodlené kontaktní branky se
Prostějov dočkal v přesilové hře. Po přihrávce Nováka přes celou šířku pásma se povedenou střelou zápěstím trefil z mezikruží
Mrázek – 1:2. Snížení na rozdíl jednoho
gólu Jestřáby nakopl. Naopak Valaši si zápas
komplikovali svými častými prohřešky proti
pravidlům. V jednom z nich, když vystřelil
Mrázek, kterého vyzval Kloz, zvonila horní
tyč vsetínské svatyně. Necelé tři minuty před
koncem zápasu si Vsetínští svoji výhru pojistili. Po úspěšném brejku se po přesné přihrávce Jonáka prosadil Rob – 1:3. Prostějovu
už nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře, a tak šestý bodový zisk v řadě nezapsali.

„Zápas, i když jsme vedli 2:0, byl stále vyrovnaný. Myslím si, že ve druhé třetině jsme měli více šancí
než domácí a mohli jsme odskočit ještě o víc. Ve třetí třetině se to otočilo hlavně tím, že jsme šli třikrát
do oslabení. Domácí pak z toho měli tlak prakticky celou třetinu. My jsme ale celkem dobře bránili,
a navíc nám perfektní práci odvedl Málek, který čaroval a chytil několik čistých gólů.“

Roman STANTIEN – VHK ROBE Vsetín

„Vsetín byl lepší takticky, bruslařsky a i důrazem v předbrankovém prostoru. Proto jejich zasloužená
výhra. My jsme se trochu zvedli až přesilovkou ve třetí třetině. Svým výkonem jsme si zkrátka nezasloužili vyhrát.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
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Na Vsetín ve středu nestačil

JIHLAVA, PROSTĚJOV Na ledě jihlavské Dukly potvrdili prostějovští hokejisté
svoji venkovní kvalitu. Během prvního
dějství si Hanáci vytvořili dvougólový
náskok, který potom trpělivě bránili.
Dokonce se jim ještě vedení podařilo navýšit. Po dvou bodech zapsali Tomáš Jáchym, Tomáš Jiránek a Jan Rudovský, Jestřábi tak minulé pondělí natáhli vítěznou
sérii na číslo pět a odvezli si od jednoho
z favoritů plný počet bodů.
Do utkání 10. kola Chance ligy s Jihlavou
Jestřábi doslova vlétli. Už po 14 sekundách se bývalý „Duklák“ Jiránek radoval

%OiKD±=DMtF0RWORFK+XViN.OLPtþHN%DEND9DOD±-LUiQHN7-iFK\P5XGRYVNê±0DU
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pořadí však brali hned čtyři cenné kovy!
Locarno aktérům zpočátku nabízelo
první říjnový víkend příznivé podmínky k seskokům. „Během pátku
a soboty se podařilo absolvovat
sedm kol za slunečného počasí. Večer se pak konal brífink, na kterém
se mělo rozhodnout, zda kvůli velice
špatné předpovědi na neděli se bude
pokračovat osmým kolem, nebo se

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

zicí, navíc v celkovém pořadí svěťáku
vedl. Nicméně se rozhodlo o pokračování švýcarského klání. A jak se
později ukázalo, pro nás bohužel,“
navázal Jiroušek.
Úplný finiš Světového poháru totiž
Hanákům nevyšel. „Závěrečné kolo se
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Před nedávnem jsem v této rubrice psal, jak je škoda,
že hokejoví Jestřábi nevyužívají ještě víc svého příznivého losu v Chance lize 2021/22 k výsledkově ideálnímu startu do nové sezóny. Od domácích porážek
s Ústím nad Labem i Frýdkem-Místkem si však Hanáci další výpadky proti papírově slabším soupeřům již
odpustili, navíc přidali cennou výhru na ledě posíleného Šumperka.
Pak navíc prodloužili vítěznou jízdu také o vynikající
triumf v Jihlavě na počátku osmizápasové série konfrontací se samými (spolu)favority soutěže. V tu chvíli
byli prostějovští muži na pomyslném vrcholu, díky
hromadě posbíraných bodů dotírali z průběžně třetího místa tabulky na vedoucí duo Třebíč a Litoměřice.
Hlavně venku přitom excelovali maximálně účinným
herním pojetím, celkově skvělými výkony.
Přesto je na bezbřehý optimismus ještě moc brzy. Následovala totiž prohra se Vsetínem, rezultát duelu v Porubě při psaní těchto řádků zatím neznám. Každopádně až po dovršení výše zmíněné šňůry osmi těžkých
utkání bude možné říct více o reálných možnostech
LHK v probíhajícím ročníku druhé nejvyšší české
soutěže. Včetně toho, zda draví ptáci mohou útočit na
postup do čtvrt/semifinále.
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Mezi jednotlivci dopadl na švýcarském území nejlépe čtvrtý Miloslav
Kříž, jenž si tím zajistil bronz za třetí
místo celkově před pátým Bonifácem
Hájkem a osmým Ondřejem Žákem.
Druhou bronzovou medaili přidal do
klubové i české reprezentační sbírky
ostřílený Jiří Gečnuk v kategorii Master nad padesát let. „Během října se teď
přesouváme na dva tréninkové kempy
do španělského seskokového střediska Empuria Brava. Tam se budeme
připravovat ve skupinové akrobacii na
vojenské mistrovství světa, které začne
15. listopadu v katarském Dauhá,“ doplnil Libor Jiroušek.
(son)
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Foto: archiv Libora Jirouška

několikrát přerušovalo kvůli dešti nebo
velmi nízké oblačnosti. Naše družstvo
A v těchto podmínkách kleslo na čtvrté místo, béčko na sedmé. A protože
Němci se v Locarnu zároveň podělili
s Italy o prvenství, odsunuli Duklu
I z nejvyšší příčky konečného hodnocení. Oba naše kolektivy se v něm dělily o stříbro za druhý post pouhých pět
bodů za Německem,“ přiblížil Jiroušek
výsledkové drama.

Spojené státy americké byly kdysi výspou svobodného
světa, pomyslnou zemí zaslíbenou pro všechny, kteří
toužili po volnosti a širokém výběru vlastního uplatnění.
Leckdo si asi myslí, že tahle definice platí stále, nicméně
z mnoha různých důvodů nemůže být dál od pravdy.
Například faktor koronavirus. V mnoha zemích USA
už delší dobu platí taková hygienická opatření, že bez
očkování proti tomuto viru člověk vlastně nemůže žít
běžný život. Přijde o práci, nedostane se na veřejná
uzavřená místa, tím pádem ani na různé akce, volnočasové aktivity.
Proč sem ale pletu zámoří? Neboť tato „nátlaková nesvoboda“ teď hrozí nenápadně zamířit i k nám do ČR.
Počty pozitivně testovaných rostou a společně s tím
nepřekvapivě přibývá vyjádření mocných o nutném
přitvrzení v covidových nařízeních.
Zatím zdaleka nejsme tak daleko jako za oceánem, leč
hrozící situace i v České republice určitě dost proseje
dosud nemálo početnou skupinu odpůrců očkování.
Touha existovat bez větších omezení nejspíš u většiny
vyhraje nad vnitřním přesvědčením, že dané řešení situace není správné. Vytrvají a za svým názorem budou
stát pouze pevné charaktery. Jako například za fašismu
nebo komunismu.
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VÝSLEDKY 5. ZÁVODU (Locarno, Švýcarsko)
Muži – jednotlivci: 1. Al-Atas (Katar) 3 cm, 2. Corradini (Itálie) 3 cm,
3. Lasotta (Německo) 4 cm, 4. Kříž 5 cm, 22. Gečnuk, Šorf a Chládek
10 cm, 29. Žák 11 cm, 41. Jiroušek, Směšný a Rataj 12 cm, 55. Hájek
a Pavlíček (všichni Česko – Dukla Prostějov) 14 cm.
Muži – družstva: 1. Německo a Itálie I 45 cm, 3. Itálie II 46 cm, 4. Česko – Dukla Prostějov I (Kříž, Gečnuk, Žák, Jiroušek, Rataj) 50 cm, 5.
Katar 53 cm, 6. Francie 56 cm, 7. Česko – Dukla Prostějov II (Šorf,
Chládek, Směšný, Hájek, Pavlíček) 60 cm.
KONEČNÉ POŘADÍ
Muži – jednotlivci: 1. Wiesner (Německo) 364 bodů, 2. Erthel (Německo) 204, 3. Kříž (Česko – Dukla Prostějov) 173, 4. Graser (Rakousko)
158, 5. Hájek (Česko – Dukla Prostějov), Varga (Maďarsko) a Lasotta
(Německo) 146, 8. Žák 128, … 11. Šorf 118, 14. Směšný 97, 15. Gečnuk 96, 17. Jiroušek 92, 18. Tábor 86, 25. Chládek 64, 37. Pavlíček 36,
38. Rataj (všichni Česko – Dukla Prostějov) 35.
Master – jednotlivci: 1. Varga (Maďarsko) 305 bodů, 2. Banszki (Maďarsko) 237, 3. Gečnuk (Česko – Dukla Prostějov) 228.
Muži – družstva: 1. Německo 945 bodů, 2. Česko – Dukla Prostějov
I a Česko – Dukla Prostějov II 940, 4. Itálie 785, 5. Maďarsko 695, 6.
Švýcarsko 685.
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závod ukončí,“ popisoval Večerníku
trenér Dukly uzavírající aktivní závodnickou kariéru Libor Jiroušek.
Společně s parťáky by se za zrušení
nedělního programu vůbec nezlobili. „Náš první tým byl totiž průběžně
třetí jen dva centimetry za první po-

Kromě fotbalu nemá prostějovský region zase tak
moc tradičních sportovních rivalit, jež by pravidelně přinášely prestižní derby zápasy mezi územně
blízkými soky. Jedním ze sportů, který tyhle divácky
atraktivní mače nabízí, je házená, byť v posledních
letech „jen“ druholigová.
Bitvy mezi mužstvy Sokola II Prostějov a TJ Sokol
Kostelec na Hané HK bývaly v dávnější minulosti
často velice ostré, plné tvrdých až drsných zákroků,
různých konfliktů či incidentů a vzájemné nevraživosti. Uplynulá léta však přinesla jasně viditelnou
změnu.
Vyměnily se generace, do akce postupně nastupují
další a další mladší hráči, kteří se často znají ze společného působení v mládežnických kategoriích. Ti starší pro změnu občas společně válí za veteránský mančaft HKKH Haná, a v součtu těchto bližších vztahů
mezi oběma týmy notně ubylo nezdravé nenávisti.
Rivalita zůstala, ovšem v rozumných mezích bez
zbytečných následků. Což aktuální derby na kostelecké palubovce potvrdilo. Radikálnější fanoušci
jsou možná zklamaní, ale normálním příznivcům
musí vzniklé přátelství dříve nesmiřitelných házenkářských táborů připadat sympatické.
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Foto: archiv Libora Jirouška

LOCARNO, PROSTĚJOV Seriál Světového poháru 2021
v klasickém parašutismu na
přesnost přistání vyvrcholil i letos posledním závodem tradičně ve Švýcarsku. Parašutistům
Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov se tam dařilo
o něco méně než v předchozím
průběhu soutěže, tentokrát zůstali bez medaile. V konečném

získali v letošním SP dvě stříbra a dva bronzy

V pondělí si Prostějov došlápl na Jihlavu Parašutisté v Locarnu bez medaile, ale celkově

Uplynulý týden byl, co se bodů týče,
pro hokejisty Prostějova uspokojivý. Co
možná mrzí, je domácí prohra 1:3 se
Vsetínem, který právě až do minulé
středy čekal na první výhru na kluzišti
soupeře. „Byly to tři zápasy se silnými
soupeři a máme z nich šest bodů. Střídali jsme dobré pasáže s horšími. Bodový
zisk je solidní počin, ale my jedeme stále
dál,“ hodnotil první „anglický“ týden
v sezoně Aleš Totter, hlavní trenér Jestřábů. Ten se do větších rozborů svých
svěřenců zatím pouštět nechce. „Ještě
zbývá asi pět zápasů do první třetiny.
Pak si to celkově nějak zhodnotíme,“
usmál se. „Teď mají různé týmy různý
počet zápasů, vše není dohrané, takže te-

Eva
REITEROVÁ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Třetí místo průběžné tabulky Chance ligy, na kterém
se hokejisté s jestřábem na prsou nacházejí, je jak pro hokejisty, tak
i fanoušky v této nejisté sezóně, ve které jde o vše, velice uspokojivé.
Tým má navíc za sebou náročný týden, ze kterého bere dalších šest
bodů. Co však může kolektiv kolem trenéra Tottera trápit, je neupadající marodka, se kterou se potýká. A za dveřmi je tvrdý střet z arcirivalem z Přerova!

Před prestižním soubojem
proti Přerovu trápí LHK marodka
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PROSTĚJOV Velkou část svého života zasvětila milované
sportovní lásce – terčové lukostřelbě. Nejprve jako aktivní
závodnice, poté coby dlouholetá trenérka i předsedkyně
oddílu Lukostřelba Prostějov. Její odbornost, nadšení a lidsky nesmírně pozitivní přístup byly vždy správně nakažlivé.
Proto se Magdaléna Majarová (na snímku) naprosto zaslouženě dočkala uvedení do Síně slávy prostějovského sportu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy V rámci slavnostního ceremoniálu jste vypadala dojatě. Jak
jste vše prožívala?
„Při předávání jsem byla moc dojatá.
Člověk se dostane do společnosti
vynikajících lidí, kteří toho dokázali
ve sportu strašně moc. A mně nikdy
nepřipadalo, že bych dělala něco výjimečného. Vždy mě bavilo sportovat, pracovat s dětmi i starat se o náš
oddíl, tím jsem si vlastně průběžně
plnila své sny. O tom, že lukostřelbu
v Prostějově ještě víc pozvedneme
a že si postavíme aspoň malou haličku na střílení v zimě. Doufala jsem
v to – a ono se to skutečně podařilo!

Určitě jsem nečekala žádné své ocenění, ale když teď přišlo, strašně si
jej vážím. Být v Síni slávy prostějovského sportu po boku tak úžasných
osobností je pro mě velká čest.“
yyJak jste zmínila, prostějovská
lukostřelba se stále někam posouvá. Jste hrdá, kam až dospěla?
„Mám z toho obrovskou radost. Kdysi tvořili základ našeho oddílu hlavně dospělí: Martin Hámor, Tonda
Přikryl, Franta Sedláček a další. Pak
jsme k nim přibyli my o něco mladší, a vedle svého vlastního střílení
jsme se snažili co nejvíc starat o děti,
vychovávat nové mladé závodníky.
Tohle mě vždycky moc bavilo a naplňovalo. Přijde dítě, úplný nováček,
neumí se k tomu ani správně postavit. A ty ho všechno postupně učíš,
formuješ a tvaruješ jeho dovednosti,
aby se v průběhu času zlepšoval. Až
je z něj dobrý lukostřelec, potom

někdy i mistr republiky a třeba český
reprezentant. Těch máme za poslední
roky spoustu na to, že jsme spíš takový skromný oddíl. Navíc děcka jsou
strašně fajn, z každého kvalitně střílejícího odchovance máme velikou
radost i potěšení. A v mém věku si
člověk musí užívat každé radosti dvojnásob. (úsměv) Už mi pomalu táhne
na osmdesátku, ale tím, že jsem pořád
mezi mladými v naší skvělé partě, tak
se cítím dobře, mám ještě energii.“
yy Nedávno váš klub uspořádal
MČR dospělých a veteránů, jehož
vyvrcholení proběhlo přímo na Masarykově náměstí. Jak se vám líbilo?
„Bylo to úžasné! Vedení našeho
oddílu jsem už před časem předala
dceři Magdě Robové, takže se do
organizování tolik nepletu. Trochu
pomáhám, radím a občas tím působím spíš chaos. (směje se) Každopádně holky přišly s nápadem, že by
chtěly zkusit mistrovství republiky
udělat. Zašly za panem primátorem, jestli by eliminační boje o medaile mohly proběhnout na hlavním náměstí před radnicí, František
Jura byl tomu nakloněn a díky jeho
vstřícnosti i zapůjčení fotbalového
hřiště se ve spolupráci s městem
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mohlo vše uskutečnit. Na pořádání
šampionátu se pak podílela spousta obětavých lidí, celá akce se také
jejich zásluhou perfektně vydařila.
Všechno na sebe časově navazovalo, pečlivé přípravy se vyplatily,
dopadlo to po všech stránkách výborně. Celý tým v čele s Magdou
a druhou dcerou Hankou Majarovou odvedl skvělou práci, účastníci
i diváci si pak tohle výjimečné mistrovství moc pochvalovali. Navíc

se našim střelcům a střelkyním povedlo také výsledkově, takže velká
spokojenost. Díky přímému přenosu vysílanému na YouTube jsme
lukostřelbu i Prostějov prezentovali
daleko za hranicemi regionu.“
yy Co říkáte na letošní mimořádné pojetí slavnostního vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova?
„I když se ve sportu pohybuji už
strašně dlouho, o většině místních

odvětví mám jen základní představu. Díky těm natočeným televizním
medailonkům jednotlivých sportovních klubů z Prostějova jsem
však dnes získala hromadu dalších
informací a na vlastní oči viděla, kolik nadšených a zapálených i hodně
úspěšných sportovců tady máme.
Bylo to moc hezky udělané, úžasná
reklama pro celé město a všechny
v něm. Myslím, že zde máme být
právem na co pyšní.“

VideomedailonkyNKJMOJQIÁ>CFGP=Ą-MJNOîEJQ<
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i výborném vyznění slavnostního
setkání v Národním sportovním
centru Prostějov. „Věřím, že si všichni aktéři i hosté krásný večer příjemně užili,“ konstatoval Sklenka.
Pobavení v hale přinesly nejen
vtípky moderátora Petra Salavy či
humorné bonmoty některých řečníků, ale rovněž situace při losování
symbolické věcné ceny pro jeden ze
zúčastněných klubů. Šlo totiž o tenisovou raketu, kterou měl vyhrát
– světe div se – TK Agrofert Prostějov. Salava však operativně přikročil
k přelosování vítěze, takže si pálku
nakonec odnesl Michal Janeček za
hokejisty SK Prostějov 1913.
Největší ovace sklidily kromě působivě zpívajícího sólisty Moravského
divadla Olomouc Jakuba Rouska
především dvě nové členky Síně slávy
prostějovského sportu Magdaléna
Majarová a Dana Zbořilová.
Obě dámy byly uvedeny do renomo8KFGQOGFCKNQPM[MVGTÆUGVQNKMNÊDKN[PCUNCXPQUVPÊOXGéGTWWRąÊNGåKVQUVKCPMGV[5RQTVQXGEO÷UVC2TQUV÷LQXCLUQWP[OPÊ vané společnosti významných osobFQUVWRPÆXwGORąÊ\PKXEčO5VCéÊUKPCNCFKVVWURT¾XPQWUVT¾PMWPCKPVGTPGVW
Foto: Marek Sonnevend ností, kterou dosud tvořili:

SÍŇ SLÁVY PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU
rafting

Cyklistika
Vladimír Vačkář

Sportovní střelba
Otakar Hořínek
Naděžda Hořínková

Lední hokej
Oldřich Macha
Jan Hrbatý

Tenis

Parašutismus
Ivan Hoššo
Josef Pavlata
Ivo Skoták
Jindřich Vedmoch

Zbyněk Netopil

Antonín Doseděl
Jiří Nová
Lucie Šafářová
Vlastimil Zeman
Lukostřelba
Antonín Přikryl
František Sedláček
Fotbal
Rostislav Václavíček
Pavel Dyba
Alois Copek
Petr Langr
Sportovní manažer
Miroslav Černošek

Box
Karel Menyház
František Gašparík
Atletika
Jan Mrázek
Milan Čečman
Robert Změlík
Zdeněk Nenadál
Alois Balcařík
František Slavotínek
Celkem je tedy v Síni slávy už
dvaatřicet skvostných jmen!

20042410643

PROSTĚJOV „Televizní materiály představující jednotlivé prostějovské sporty se stanou trvalou hodnotou, která
bude následně k dispozici jak jednotlivým klubům, tak široké veřejnosti,“ říkal už dlouho před slavnostním vyhlášením ankety Sportovec města Prostějova 2020 předseda pořádající Sportovní komise Miloš Sklenka. Jeho slib rychle
po vydařeném galavečeru došel naplnění. Jednotlivé oddíly se vzniklými video medailonky mohou prezentovat při
různých příležitostech. A co se týká obecně sportovních fajnšmekrů, ti si mohou všechny prezentace prohlédnout
už nyní na internetových stránkách komise www.skmpv.cz, kde je k volnému spuštění daný odkaz.
velké poděkování za kvalitní vlastní oči přesvědčit,“ řekl VečerMarek SONNEVEND patří
zpracování a samotným klubům za níku Miloš Sklenka.
„Myslím, že se tyto televizní spoty spolupráci při jejich vzniku. Výsle- Mnohé díky vyslovil také všem
opravdu moc povedly. Tvůrcům dek téhle dobré práce určitě stojí dalším, kteří se podíleli na celém
v čele s Theodorem Mojžíšem za to, o čemž se teď každý může na průběhu ankety a na přípravách

bojový sport
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PROSTĚJOV Juniorského mistrovství republiky 2021 v Třeboni
se měli zúčastnit dva mladí boxeři BC DTJ Prostějov, nakonec však
bojoval na jihu Čech pouze jeden. Získal bronzovou medaili.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
„Filip Jílek měl problémy s udržením váhy. Mohl sice startovat ve
vyšší hmotnostní kategorii, než
měl původně, ale rozhodli jsme, že
šampionát raději vynechá,“ vysvětlil
šéftrenér oddílu BC DTJ Petr Novotný. Vladimír Skalský ve váze do
67 kilogramů prošel při nižším počtu účastníků přímo do semifinále,
kde nastoupil proti Pekařovi z Ústí
nad Labem. „Vláďa sice bojoval, ale
podlehl 0:5 na body a obsadil třetí
místo,“ informoval Novotný.
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První říjnovou neděli se v Kroměříži konalo 3. kolo Národní ligy Jihomoravské oblasti 2021/22 (dosud
Oblastní soutěže). Za prostějovský klub se představili dva talentovaní rohovníci – a oba úspěšně.
Dorian Kropog (školní mládež) svedl velice vyrovnané a bojovné utkání
s Harasníkem z Mistřína. Soupeř se
jevil od prvního kola dynamičtější
a výbušnější, zasahoval v sériích. Od
poloviny druhého kola však nechal
Doriana boxovat na distanc, ten toho
využil a dobře zasahoval z ústupu
i kontroval. Po dvou dějstvích byl
u všech bodových rozhodčích stav
nerozhodný 19:19, zatímco třetí kolo
ovládl jednoznačně Kropog. Tím se
stal vítězem špičkového duelu.
Šimon Dvorský (školní mládež) měl

za protivníka Šišku z domácího oddílu Bruiser Kroměříž. Šimon do utkání doslova vlétl, boxoval ve vysokém
tempu a jasně kraloval prvnímu kolu,
když byl Šiška i počítán. Ve druhém

kole se utkání vyrovnalo, neboť Dvorský na úvod přepálil tempo, ale ve třetím už opět jasně dominoval zástupce
BC DTJ. A zvítězil u všech bodových
sudích.
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PROSTĚJOV Soutěžní vrchol
druhé poloviny kalendářního roku
2021 mají před sebou prostějovský trenér boxerské reprezentace
dívek České republiky Martin Klíč
a jeho svěřenkyně. Nadcházejícímu Mistrovství Evropy juniorské
kategorie v Černé Hoře předcházelo několik jiných mezinárodních
turnajů i národních šampionátů.

Marek SONNEVEND
Jako první se konalo úvodní kolo 2. ročníku Central European Boxing League,
což je nový název pro Ligu Visegrádské
čtyřky. „Za ČR jsme v Dubnici nad Váhom startovali s výběrem Jihomoravské
oblasti doplněným o některé posily ze
severní Moravy a obsadili mezi čtyřmi
družstvy druhé místo. V téhle soutěži
dostávají prostor muži, kteří už výkonnostně přerostli oblastní zápasy a potřebují sbírat mezinárodní zkušenosti pro
extraligu či nejdůležitější akce. Startují
i ženy a mládežnice, neboť také pro ně
je každé mezinárodní utkání velkým

přínosem,“ okomentoval Martin Klíč
s tím, že druhé dějství CEBL 2021/22
proběhne v listopadu v Polsku.
Právě u severních sousedů v Gliwicích
uspořádali Mistrovství Slezska žen
a dívek. „Šlo o áčkový turnaj AIBA, výborně obsazený účastnicemi z patnácti
států. S holkama z našeho nároďáku
jsme jej brali jako ideální přípravu na
Evropu,“ charakterizoval Klíč. Claudia
Tóthová (juniorky, do 54 kilogramů)
obhájila svůj loňský titul, když v semifinále porazila domácí soupeřku 5:0 na
body a ve finále vybodovala i krajanku
Veroniku Zajícovou 4:1.
Veronika Gajdová (juniorky, do 60
kilogramů) si spravila chuť týden po
vypadnutí v 1. kole jiného klání v Srbsku se silnou Ruskou. V Gliwicích
totiž triumfovala v nejpočetněji obsazené váhové kategorii díky čtyřem
vítězným střetnutím: postupně zdolala dvě polské rohovnice na body,
švédskou reprezentantku bez boje
a ve finále další Polku, tamní jedničku a evropskou vicemistryni. „Navíc

Verča byla zařazena do vrcholového
střediska Olymp Praha, což je pro ni
skvělá zpráva,“ prozradil Klíč.
Reprezentační debut na zahraniční scéně absolvovaly dvě juniorky
z Opavy. Kristýna Čajanová (do 66
kilogramů) obsadila druhé místo
zásluhou semifinálového vyřazení
polské závodnice, následně v souboji
o zlato s jinou domácí boxerkou podlehla. Anna Seifriedová (do 70 kilogramů) nestačila v semifinále na další
zástupkyni pořádající země, stříbrnou
z ME. A skončila třetí. „Pro obě holky
to byla cenná zkušenost do kariéry,“
stručně glosoval kouč z Prostějova.
Na juniorském mistrovství republiky v Třeboni prováděl výběr nových
talentovaných dívek do českého
národního kolektivu. A současně
u ringu sekundoval Claudii Tóthové
i Veronice Gajdové při jejich úspěšné
obhajobě titulů. „Chystáme se na evropský šampionát juniorů a juniorek
v Budvě, kam jsme odjeli 12. října,“
doplnil Martin Klíč.
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PROSTĚJOV Po dlouhé covidové
pauze pokračují ve své závodní činnosti mladí zápasníci TJ Sokol Čechovice.
Ti se nedávno zúčastnili mistrovství
republiky řecko-římským stylem kadetů a mladších žáků v Havlíčkově
Brodě.
Z pěti talentovaných vyslanců hanáckého oddílu na národním šampionátu dva
vybojovali medaile, když Filip Kouřil
získal stříbro a Martin Zatloukal bronz.
Jejich kluboví parťáci obsadili šestá či
sedmá místa.
Ještě před tímto MČR absolvovali čechovičtí mládežníci dva jiné zápasnické

turnaje. První v Praze na Vyšehradě, kde
posbírali celkem sedm cenných kovů
– čtyři první, dvě druhé a jednu třetí
příčku. Zároveň vyhráli soutěž družstev
mezi osmnácti přítomnými oddíly.
Následoval turnaj v Hradci Králové a tam
dokonce devět pódiových umístění,
z toho pět zlatých medailí a čtyři stříbrné.
„O pozice na stupních vítězů se zasloužili
Lukáš Slezáček, Lukáš Vávra, Damian Zeidler, Tomáš Zíma, Bruno Tomšík, Lukáš
Sekanina, Martin Zatloukal, Ela Polenová, Filip Kouřil, Šimon Polena a Adam
Polanský,“ vyjmenoval hlavní trenér Sokola Čechovice Vojtěch Szilva.
(son)
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

Prostějova jsem přišel
"0(ß(,,1,ß&),7-00'&%)3,2
"0(ß(,,1,ß&),7-00
'&%)3,2 „Do
hrát, to se mi plní,“
Pomohl gól do šatny, vítězství trefil Koudelka

PROSTĚJOV Po týdenní pauze se o uplynulém víkendu
BYLI JSME
naplno rozhořely boje v obou
U TOHO
pro Večerník
nejvyšších fotbalových souTomáš
těžích. FORTUNA:NÁRODNÍ
KALÁB
LIGA měla na programu 11.
kolo, v němž prostějovským fotbalistům přisoudil los omlazený tým Jihlavy. Vysočina se v sobotním odpoledni sice po
)272*$/(5,(
vydařené akci dostala v první půli do vedení, poté byla i lepším
klikni na
týmem na hřišti, domácí ale spasil gól po rohovém kopu, kte- www.vecernikpv.cz
rý vstřelil stoper Schaffartzik doslova a do písmene do šatny.
Ve druhé půli už domácí herně dominovali, což vyjádřil už po <¾NQåPÊM/KEJCN5VąÊåX UQWDQLKQ OÊéU LKJNCXUMQWRąGUKNQW (QVQ 6QO¾w -CN¾D
deseti minutách pohotovou dorážkou Koudelka. Na výsledku fotbalistů z Vysočiny docela zapotil.
=DMÉPDYRVWGXHOX
už se nic nezměnilo a tak nová trenérská dvojice eskáčka si při- V nastavené době se solidní počet
rohových kopů Hanáků přece jen
psala druhý tříbodový zisk v řadě.
EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Zápasy s Jihlavou byly pro prostějovské fotbalisty vždycky ošemetné.
Připomeňme si třeba duel v Jihlavě
ze sezóny 2018/2019 po návratu do
druhé ligy, kdy eskáčko pod vedením Oldřicha Machaly koncem října
padlo 0:1 brankou Zoubeleho v nastaveném čase. Anebo domácí odvetu z téže sezóny, kdy jednobrankové
vedení vzalo za své kuriózní brankou
po nepozornosti brankáře Le Gianga. Tentokrát ovšem to byl Prostějov,
který se mohl chlubit lepším postavením v tabulce. Oba soupeři svá poslední vystoupení vyhráli, cennější
bylo určitě to prostějovské na pražské Julisce než jihlavské doma proti
Táborsku.

9ÙYRM]½SDVX
Prostějov začal zápas velmi aktivně
a soupeře prakticky nepouštěl do
hry. Úctyhodně narůstal počet rohových kopů, který dobře svědčil
o herní převaze domácích. Jenže vše
pokazila nepovedená rozehrávka od
vlastní branky, po níž se Jihlava dostala do rychlého kontru, a Vedral
otevřel skóre utkání. To samozřejmě poznamenalo psychiku obou
soupeřů, hosté se dostali do výhody
a ve druhé části prvního poločasu to

byli oni, kdo tvořil hru. Z mnoha rohových kopů však domácí přece jen
něco vytěžili. V nastavení první půle
po rohu Schaffartzik srovnal krok
a do kabin se šlo za nerozhodného
stavu. Jak se po přestávce ukázalo,
šlo o zlomový moment, protože ve
druhém dějství eskáčko jasně dominovalo. Už po deseti minutách poslal
domácí do vedení Koudelka a svěřenci trenéra Šmejkala si pak hubený
náskok zkušeně ppohlídali.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Kolonka s počty rohových kopů
Prostějova se začala plnit krátce po
úvodním hvizdu a po jednom z prvních domácí otestovali pozornost
brankáře Vejmoly. Na druhé straně
se rozvlnila pouze boční síť jihlavské
branky, další nebezpečně vyhlížející
situaci zažehnal Vejmola včasným
vyběhnutím. Utěšenou střelu na
druhé straně zblokovala obrana hostí. Po dvaceti minutách zahřmělo nakonec tam, kde to vůbec nikdo nečekal. Nepřesná rozehrávka od vlastní
branky skončila na kopačkách hostí,
kteří okamžitě otočili hru zpět. Centrovaný míč z pravé strany usměrnil
hlavičkou na zadní tyč Vedral – 0:1.
Po půlhodině hry musel z utkání
předčasně odstoupit kvůli zranění
zkušený Zoubele. Zatímco Koudelkův pokus mířil z úhlu nad břevno,
Mucha se při střeleckých pokusech

zúročil. Urbanec šikovně zablokoval
Vejmolu, který tak nedosáhl na míč,
který propadl za něj, a Schaffartzik
poslal míč do sítě – 1:1.
Vyrovnání do šatny domácím vlilo
další krev do žil, zejména pak Koudelkovi. Ten nejprve dvakrát vystřelil zpoza šestnáctky nad branku, až
po deseti minutách se to povedlo.
Rychlá rozehrávka volného kopu
vedla k přízemnímu centru do šestnáctky, odkud Koudelka umístěnou
střelou do středu branky poslal své
barvy do vedení 2:1. Po hodině hry
nebezpečně hlavičkoval po rohovém
kopu na zadní tyči Křišťál, další hlavičku po téže situaci musel Mucha
dokonce vytáhnout nad břevno. Pověstnou pojistku měl už už na noze
střídající Bartolomeu, jemuž Koudelka zleva adresoval před branku
přízemní centr, k realizaci záměru
ovšem pár čísel chybělo.

2VREQRVWXWN½QÉ
Velmi dobré zápisné má zatím na
Hané trenér Daniel Šmejkal. Po svém
příchodu má stoprocentní úspěšnost.
Pravda v případě dvou utkání ještě
nelze hovořit o nějaké šňůře, ale pro
uklidnění nepochybně rozbouřených
vod v realizačním týmu působí jako
pověstný olej na neklidném moři.
Nezbývá než doufat, že se trenérova
skvělá série ještě prodlouží.

pochvaluje si
Jakub Urbanec

PROSTĚJOV S fotbalem začínal
devětadvacetiletý obránce Jakub
Urbanec (na snímku) ve východočeském Převýšově, když ještě hrál
Českou fotbalovou ligu. Posledních pět sezón strávil na Žižkově,
aktuálně ovšem nastupoval pouze
za „B“ tým, takže sáhl po možnosti
uplatnění v Prostějově. Na Hané,
(QVQ 6QO¾w -CN¾D
kde působí poprvé, se uvedl velmi
dobře. Proti Jihlavě byl u vyrovná- pravém beku, ale já si nevybírám, je
Po nějakých šesti letech se v zápise vací branky, která přinesla obrat do mi to jedno.“
ƔƔ V posledních dvou zápasech
ve sloupci patřícím klubu 1.SK Pro- nepříznivého průběhu utkání.
jste byl bezprostředně u dvou
stějov objevilo jméno Tomáš Bureš.
Tomáš
KALÁB
velmi důležitých gólů, můžete se
Tentokrát ovšem nikoli na prvním
místě soupisky, kde je uváděn bran- ƔƔ Naskočil jste prakticky do roz- k nim vrátit?
kář, ale až v oddíle technického jetého vlaku, propracoval se do „Na Dukle to byla hezká střela, sedlo
doprovodu coby trenér brankářů. základní sestavy, jak moc to pro mi to levou nohou na zadní tyč, hezký gól. Jsem rád, že se mi povedl tak
Čerstvě třiačtyřicetiletý bývalý vyni- vás bylo obtížné?
kající gólman kývl na apel z eskáčka „Jednoduchost spočívala v tom, že důležitý gól a vyhráli jsme tam. Dnes
a našel si čas skloubit svoje podniká- jsem přišel a hned šel hrát. Nebyl se mi podařilo po rohovém kopu
ní v agrárním sektoru s předáváním čas se rozkoukávat, to mně určitě blokovat gólmana, takže jej míč přeletěl a do sítě míč dopravil Šáfa (Jan
svých bohatých prvoligových zku- pomohlo.“
šeností brankářské dvojici Mucha ƔƔ Byl jste léta zvyklý na hlavní Schaffartzik - pozn. red.). Standard– Bárta.
město, jaký pro vás byl přechod na ních situací jsme měli hodně a jsem
rád, že jsme si tou jednou pomohli.
Hanou?
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ „Jsem tady na Moravě poprvé, ale Gól do šatny je vždy důležitý.“
líbí se mi tady, jsou tady hodní lidé, ƔƔ Úvod utkání se vám vydařil,
Krásný podzimní den fotbalu roz- takže zatím jsem spokojen. Přišel pak ovšem přišla pasáž po jihlavhodně přál, a byť to zpočátku úplně jsem sem hrát, což se zatím plní, ské brance, která nebyla jistě opnevypadalo, na tribuny si nakonec doufám, že to tak bude pokračovat.“ timální?
našlo cestu na pět set diváků. Bohužel ƔƔ Proti Jihlavě jste nastoupil na „Přišlo mi, že jsme byli první poloopět pouze diváků, pravá fotbalová pozici pravého obránce, což pro čas zbytečně nervózní, nevím proč.
atmosféra utkání chyběla. Přidat jí vás určitě není zrovna typická Balón nás neposlouchal, odskakoval
nám. Jak jsem říkal, pomohla nám
nemohl ani sektor hostí, kde se za parketa?
klubovou vlajkou skoro bál jediný (!) „To je pravda, zatím jsem hrál na vyrovnávací branka, druhý poločas
kraji zálohy, dnes to bylo poprvé na už byl určitě lepší.“
fanoušek klubu z Vysočiny.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
'DQLHOh0(-.$/6.3URVWÈMRY

-DQ.$0(1©.)&9\VRÄLQD-LKODYD

„Bitva,kterádopadladobřepronás.Myslímsi,žejsmenehráliprvnípoločastakšpatně,aleudělalijsmejednuobrovskouchybuasoupeřnásza
ni potrestal. Měl proti nám velkou výškovou převahu a byl nebezpečný
ze stran, kde jsme měli ztrátu, přišel centr a dostali jsme branku. Naše
vyrovnávací branka do kabiny byla strašně důležitá, to upřímně přiznávám. Druhý poločas to byla bitva. Řekl bych, že jsme měli možná pár
věcí navíc, dali jsme gól, pak jsme už utkání dokázali ubojovat. Jihlava je
pro mě hodně nebezpečný soupeř, takže jsem moc spokojený, že jsme
to zvládli, navíc jsme otočili zápas. Hráčům je třeba poděkovat.“

„Do utkání jsme vstoupili dobře, byli jsme aktivní. Ve hře byly vidět některé věci, co
jsme si řekli před zápasem, jako výstavba hry a vedení postupných útoků. Nakonec
jsme byli za aktivitu odměněni vedoucí brankou. Domácí hráči však také dokázali zahrozit, měli situace, které pro nás byly nebezpečné. Přesto si myslím, že jsme měli poločas dovést k vítězství. Dostali jsme však gól do šatny, což nás malinko srazilo dolů. Ve
druhé půlce byl náš výkon horší, nepohlídali jsme si jednu situaci při rychle rozehrané
standardní situaci Prostějova, a dostali jsme z ní branku, na kterou už jsme nedokázali
zareagovat. Lepšímu výsledku podle mě scházelo to, že jsme nedali za stavu 1:0 další
gól a vedení nenavýšili.“

FC Vysočina Jihlava
2:1
11. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

1.SK Prostějov

Zapletal

Svoboda

Fila

Stříž

Daniel
ŠMEJKAL

Jan
KAMENÍK
Vlček

Vedral
Schuster

Omale

Tureček
Koudelka

Mucha
Schaffartzik

Urbanec

Branky: 45.+2 Schaffartzik, 56. Koudelka
Střely na branku: 4

Střely mimo branku: 5

Rohové kopy: 9

ŽK: 41. Omale, 54. Urbanec

Žák

Vejmola

Jiráček

Zoubele

Arroyo

Vlachovský

PROSTÌJOV

Pojezný

Tall

2:1
( 1 : 1)

JIHLAVA

Křišťál

Branka: 20. Vedral
Střely na branku: 4

Rozhodčí: Nehasil – Melichar, Poživil

Střídání: 58. Bartolomeu za Vlachovského, 83. Kopřiva za Stříže, 87. Bialek za Koudelku

Střely mimo branku: 5

Diváků: 520 Rohové kopy: 3

ŽK: 15. Tall, 45.+2 Vejmola, 76. Křišťál
Střídání: 32. Chocholatý za Zoubeleho, 64. Selnar za Filu, 64. Peřina za Arroya

fotbal
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ŠMEJKAL DRŽÍ STOPROCENTNÍ BILANCI
7&Ì&3/,6

Fotbalisté Prostějova se posunuli na 5. místo F:NL

PROSTĚJOV Je samozřejmě skvělé, když v tak náročné situaci,
jako „přepřahání“ v průběhu sezóny, se týmu daří. Po poslední
domácí porážce s Opavou získalo prostějovské eskáčko s novým realizačním týmem plných šest bodů, rovným dílem na
soupeřově i domácím hřišti. Zatímco na Julisce se proti Dukle
ujalo vedení, které udrželo až do závěrečného hvizdu, doma
s Jihlavou muselo utkání otáčet. Právě tento fakt patří k jednomu z pozitiv sobotního duelu spolu s vyrovnávací brankou do
šatny a využitím standardní situace.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Během reprezentační přestávky se
podařilo zkompletovat rozpadlý realizační tým, který se naráz přesunul
do Teplic. K týmu se přidal bývalý
brankář Tomáš Bureš, jak jinak než ve
funkci trenéra brankářů, kterou musí
skloubit s vlastním podnikáním.
Na aktuálním postu mezi třemi tyčemi se ovšem nic nemění, Mucha
se postavil do branky i proti Jihlavě.
Změna naopak nastala při absenci
Machynka na pravém beku, kam se
ze zálohy stáhl Urbanec. Naštěstí jde
o univerzálního hráče, který si podle
svých slov pozici na hřišti nevybírá,
a i v roli obránce dokázal zařídit se
stoperem Schaffartzikem důležitou
vyrovnávací branku. Vynikající práci
odvedl opět další stoper Schuster.
V záloze se naopak vlevo před Zapletalem objevil Stříž, opačnou stranu
obhospodařoval Vlachovský a před
dvojicí Jiráček – Omale operoval
Koudelka. Klasickým hroťákem byl
opět Žák, který se tentokrát do větších šancí nedostal.
Mužstvo šlapalo do inkasované branky, která je logicky poněkud zabrzdila v rozletu. „Psychika samozřejmě
pracuje, jistě jsme neztratili hlavu, ale
měli jsme určité nebezpečné názna-

ky a pak jsme inkasovali branku, což
nám trochu vzalo vítr z plachet. Ke
konci první půle jsme se začali zvedat
a podařilo se nám vstřelit vyrovnávací
branku, která byla pro nás hrozně důležitá. Měli jsme sérii rohových kopů,
nakonec se nám je podařilo zúročit,“
řekl k průběhu prvního poločasu trenér Daniel Šmejkal.
Právě počet rohových kopů byl do
přestávky impozantní, ale ať už se
rozehrávalo na krátko, či centrem,
výsledek se ne a ne dostavit. Až v posledním možném okamžiku se to konečně podařilo. „Kdybychom každý
zápas dali gól ze standardní situace,
bylo by to skvělé,“ přál si Šmejkal
a s efektivitou využití rohů si hlavu
nelámal.
Do druhé půle tak mohl tým nastoupit v úplně jiném rozpoložení a útoky
táhl především Koudelka, který se
snažil zakončovat, jenže nepřesně.
Pak se podařila po jednom ze soupeřových faulů rychlá rozehrávka
standardní situace, což se ukázalo
jako klíčové. „Byla to improvizace,

M
Možná
to vypadá lehce stereotypní, ale
pprávě „Koudy“ byl opět nejviditelnějším
hráčem na place. Táhl veškerou ofenzzivu, nešetřil střeleckými pokusy
a v pravém okamžiku byl na správném
místě, aby usměrnil centrovaný míč za
Vejmolova záda. Střelec vítězné branky
si připsal třetí zásah a dotahuje se tak
na nejlepšího střelce Filipa Žáka

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

JAKUB
URBANEC
(QVQ6QO¾w-CN¾D

každý trenér samozřejmě říká, když
máte míč, rychle jej rozehrajte. Kluci
to skvěle sehráli a pak zachovali klid.
Bylo to rychle rozehrané a skvěle udělané,“ nešetřil slovy chvály na adresu
aktérů gólové situace prostějovský
lodivod.
Přestože se to po zápase lehce říká,
bylo od té chvíle zřejmé, že body
zůstanou doma. Jihlava na nějaký
obrat v utkání viditelně neměla,
i když náhodná branka samozřejmě
mohla snížit bodový výtěžek z tohoto zápasu. Eskáčko ale odehrálo
závěrečné pasáže s potřebným přehledem. „Důležité bylo, že jsme se
v závěru nedostali pod žádný drtivý
tlak, a dokonce jsme měli dvě tři situace, kdy jsme mohli výsledek ještě
pojistit,“ potvrdil Šmejkal, který byl

tak i ve druhém zápase na lavičce
fotbalistů Prostějova stoprocentně
úspěšný. Další tříbodový zisk pak
znamenal posun na pátou příčku
tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY. A to je přesně postavení,
s nímž je vedení spokojeno. „Chceme atakovat přední příčky,“ opakoval
několikrát František Jura, předseda
1.SK Prostějov. Nutno ovšem dodat,
že tabulka druhé nejvyšší soutěže
je až na odskočenou Zbrojovku na
prvním místě extrémně vyrovnaná
a pořadí se tak přelívá každým kolem.
Tento týden budou muset jeho svěřenci čekat na zápas dvanáctého kola
až do neděle, kdy hraje své domácí
zápasy Táborsko. Prodlouží eskáčko
na jihu Čech vítěznou šňůru?

obFKRGQÉD PHGL½OQÉSDUWQHÔL6.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX
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PROSTĚJOV Dvakrát po sobě mají
hráči Táborska výhodu domácího
prostředí. Po nedělním zápase s Líšní přivítají rovněž v neděli 24. října
od 15:30 hodin na stadionu v Kvapilově ulici 1.SK Prostějov. Tím dojde opět na konfrontaci dvou týmů,
které se pohybují v horní polovině
tabulky. Zatímco pro Jihočechy je
to vzhledem k umístění po minulé sezóně dobrý počinek, eskáčko
po posledních výsledcích nastoupí
v roli mírného favorita.

)25781$1É52'1Ì/,*$
Ostatní výsledky 11. kola: Zbrojovka Brno – Vyškov 2:2
(1:0). Branky:$)RXVHN5RJRåDQ±D]SHQDOW\
09LQWUäOXWpNDUW\0âHYþtN+ODGtN±)RIDQD
09LQWU29LQWU.OHVD* Ústí nad Labem – Vlašim
2:1 (0:0). Branky: %UDN3URãHN±ýHUYHQNDäOXWp
NDUW\-LUiQHN0LVNRYLþ.URERW2JLRPDGH
-3ODFKê±3%UHGD%OHFKD 3ĝtEUDP²2SDYD
2:0 (1:0). Branky:'HGLþ3LOtNäOXWpNDUW\2EGUåDO
+iMHN6XV±.DGOHF.UDPiĜ'DUPRY]DO
/+ROtN 9LNWRULDåLæNRY²&KUXGLP  %UDQN\
'LDPp±5\ELþND-XOLãäOXWpNDUW\3HWUOiN±
2UGHOW-ěH]QtþHNâtSHN0LNXOHF 6SDUWDÅ%´
²7ĝLQHF  %UDQN\5\QHã6FKiQČOHF9LWtN
'XGOäOXWpNDUW\6HMN6XFKRPHO±%ROI%D
9DUQVGRUI²'XNOD3UDKD  %UDQN\6FKRQ±
.R]HO3i]OHU&LHQFLDODäOXWpNDUW\05LFKWHU±
&LHQFLDOD.R]HO 7iERUVNR²/täHė  %UDQN\
D ] SHQDOW\0iOHN%H]åOXWêFKNDUHW
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NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ7iERUVNR±3URVWČMRY
QHGČOH -LKODYD±6SDUWD3UDKDÄ%³ SiWHN
33ý763257 7ĜLQHF±%UQR  'XNOD3UDKD
±ÒVWtQDG/DEHP  &KUXGLP±3ĜtEUDP  9ODãLP±
9\ãNRY  2SDYD±äLåNRY/tãHĖ±9DUQVGRUI

Táborsko, jak už název napovídá, odvozuje svoji klubovou historii od týmů
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí a FK
Tábor, které se sloučily v roce 2012. Od
té doby hraje druhou nejvyšší soutěž
s výjimkou jediné sezóny 2019/2020,
kdy ve zkrácené sezóně vzhledem
k pandemii obsadilo v České fotbalové lize první příčku a okamžitě se opět
vrátilo do profesionálního fotbalu.
Po návratu Jihočeši splnili cíl udržet
se v soutěži konečným jedenáctým
místem s osmi vítězstvími, sedmi
remízami a jedenácti porážkami.
Vstup do aktuální sezóny se nepovedl vzhledem k domácí porážce
od Zbrojovky, pak ale přišla série
tří vítězství přerušená porážkami
od pražských celků Dukly a rezervy
Sparty. Další body na konto Táborska přibyly z utkání s Třincem, Chrudimí a Opavou. Umístění v polovině
tabulky lze považovat za solidní.
Táborsku pracuje na dobré úrovni
obrana, v deseti zápasech obdržela
pouze deset branek. Však také statistikám vévodí táborský gólman

vs.

Šimon Pecháček s pěti vychytanými
nulami. Za to si vysloužil ocenění
Hráč měsíce září. Jedenadvacetiletý
gólman patřil ke sparťanským nadějím, jenže v jednu chvíli se s ním již
příliš nepočítalo, a tak se rozhodl
Letnou opustit. V Táborsku se po
dvou letech stal na jaře jedničkou
a od té doby sbírá čistá konta jako
nikdo jiný. V září neinkasoval ani
jednou, proto ono ocenění.
Mladý tým trénuje Miloslav Brožek,
který dal v utkání s Jihlavou důvěru
sestavě Pecháček – Stephano de Almeida, Navrátil, Holiš, Tusjak – P.
Plachý (Vozihnoj), Icha (Drozd),
Boula, Kopečný (Havrda) – Tijani,
Provazník (Rafa).

Síly soupeře si je pochopitelně
vědom i trenér Daniel Šmejkal.
„Táborsko bylo minulý rok nováčkem, od té doby posílilo kádr,
dokazuje zlepšení. Je před námi
další ohromně těžké utkání a my
nemůžeme říci nic jiného, než že
chceme opět bodovat,“ věří svým
svěřencům.
To konečně potvrzuje i Jakub Urbanec. „Čeká nás těžký zápas, druhá
liga je vyrovnaná, může porazit každý každého. My tam pojedeme určitě vyhrát. Chceme se na špici udržet
a věřím, že to zvládneme,“ neskrýval
ambice celého týmu nový, a zatím
bodově stoprocentní, lodivod prostějovských fotbalistů.
(tok)

Tomáš KALÁB

„Šlo o souboj na polovině hřiště, byl
jsem poslední, musel jsem do toho
jít naplno. Soupeř mě při tom sroloval, (úsměv) měl jsem poté trochu
problémy s dechem, ale všechno
bylo v pořádku.“
yy Ve stoperské dvojici máte nového parťáka, jak vám to svědčí?
„Myslím, že dobře, Jan Schaffartzik
toho má také hodně za sebou, odehrál hodně zápasů v obou nejvyšších
soutěžích, jde o zkušeného hráče.
Co jsme hráli spolu, měli jsme pouze
jeden zápas, co jsme prohráli, jinak
se nám daří. Jsem rád, že nám to jde.“

Å9tWě]QRXåłţUXQHFKFHPHSőHUXåLW´SőHMHVL6FKXVWHU
PROSTĚJOV Jak to tak vypadá,
podařilo se dát eskáčku po čase
dohromady výbornou stoperskou
dvojici. Právě na tomto postu je
víc než kde jinde důležitá zkušenost a té mají Aleš Schuster (na
snímku) a Jan Schaffartzik dohromady na rozdávání. Zatímco
prvně jmenovaný je pevný pilíř
defenzivy, jeho nový „parťák“
vstřelil důležitou branku v sobotním zápase s Jihlavou. A kapitán
týmu to v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník neopomněl trefně
komentovat.

JAN K
KOUDELKA

FOTOGALERIE

yy Jak hodnotíte domácí utkání
s Jihlavou?
„Získali jsme důležité tři body a podařilo se tak potvrdit vítězství na Dukle.
Měli jsme trochu horší rozehrávku,
moc nám to nešlo odzadu, nákopy
byly spíš na náhodu. Hodně si považuji toho, že jsme prohrávali a nic
nezabalili, výsledek jsme otočili, na
čemž určitě můžeme stavět dál.“
yy Zápas vás evidentně bolel, měl
jste tam nějaké ošetřování, jste
v pořádku?
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Míèe záhy došly
Prostějov (tok) – Neuběhlo ještě
ani sedm minut utkání a sudí už
nervózně foukal do píšťalky dožadujíc se kulatého předmětu, bez
něhož se hra zvaná fotbal prý neobejde. Razantní odkop poslal jeden
kulatý nesmysl do ulic za vedlejší
tribunou, v jejíchž útrobách vzápětí skončil i druhý balón. Nikdo
z diváků se neměl k tomu jej odtamtud vydolovat, takže nakonec
putoval do hry náhradní přes celou
šíři hřiště.

MOMENT
z s
zápasu
-F[D[,KJNCXCFQV¾JNCXGFGPÊCåFQ
RąGUV¾XM[MFQXÊLCMD[VQU FQO¾EÊO
VÚOGO FQRCFNQ 0CwV÷UVÊ UG CNG
\ RQUNGFPÊ CMEG RTXPÊ RčNG \TQFKNC
X[TQXP¾XCEÊ DTCPMC 2ąKwNC LCMQ
RQX÷UVPÚ (CPVQOCU \C OKPWVW
FXCP¾EV.GRwÊRąÊMNCFMNÊéQXÆJQOQOGPVWWVM¾PÊCUKPGPCLFGOG

Í6/2=3$6
Í6/2
=3$68

%UDQNDEÙYDOÅKR
kapitána nestaèila
Prostějov (tok) – Je známo, že
sportovní manažer eskáčka Karel
Kroupa se stále baví fotbalem v brněnské Svratce. V sobotu dopoledne v krajském přeboru vstřelil vyrovnávací branku proti Rousínovu,
ten však ve druhé půli přidal druhý
gól a Svratka tak bodově vyšla naprázdno.

+U Ì VH VHGPLÌNRX 8UEDQHF  XPRĽQLO Y\URYQDW
KU ÌL VH VHGPQ FWNRX
6FKDIIDUW]LN  Y¬WÚ]QRX
EUDQNX GDO KU Ì VH VHGPGHV WNRX .RXGHOND 

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

TOMÁŠ KALÁB

Proč tam vůbec jdou...

Tuhle jsem na fotbale přemýšlel,
proč tam vlastně lidi chodí. Zdá
se to samozřejmě jako nesmyslné
přemítání, přece podívat se na hru
a podpořit svůj oblíbený tým. Ne
všude to ale platí. Jeden hlouček
opírající se o zábradlí často zády
k trávníku probíral s vášnivým zaujetím politická témata od hříchů
nastupující koalice přes průšvihy
odcházejícího premiéra po nesmyslné nákupy předražených
zbraní. Vše samozřejmě se značně
erudovaným komentářem.
Když náhodou padl pohled účastníka debaty na světelnou tabuli,

poznamenal: „Hele, vedeme, měl
by se pískat konec.“ A pak rychle
zpět ke klasickým „hospodským“
tématům. Další divák místo fandění svým barvám nevybíravě
slovně častoval kondičního trenéra hostí, opodál vyřvával své
postřehy množstvím „kotlů“, které ani nepočítal, značně unavený
muž. Občas se směrem ke hřišti
vyvalila oblaka dýmu, jenže nešlo
o nepovolenou pyrotechniku, ale
o stejně nepovolené elektronické
cigarety.
Takhle si fandění asi nepředstavujeme...

yy Z vaší dvojice bude asi ten
ofenzivnější?
„Přesně tak, dá gólů víc než já.
(smích) Jeho gól včera nám pomohl, vyrovnali jsme přímo do
kabin, čímž jsme se zvedli. Druhá
polovina zápasu měla z naší strany
parametry a zvládli jsme jej zaslouženě.“

yy Táborsko doma padlo s Líšní,
takže příští týden tam pojedete
rovněž s ambicemi bodovat?
„To každopádně, máme teď nějakou
šňůru, kterou nechceme přerušit,
a jedeme na jih Čech určitě bodovat.“
Celý rozhovor najdete
na našem webu www.vecernikpv.cz

 NROR 3OXPORY²/LSQtNQ%  Branky:
 D  )UDQWtN  D  +ODGNê  .LãND ± 
0DFKDOD äOXWp NDUW\  )UDQWtN  .LãND ± 
âHEHVWD %čORWtQ²þHFKRYLFH  Branky: 
0DFKiþHN  +DOX]tN ±   D  âWHLJO  D 
+DORX]NDäOXWpNDUW\âXVWDO+DOX]tN9UiQD
±  +DORX]ND  +DOX]D   6ODYRQtQ ² .RVWHOHF
Q+    Branky:  3RãXVWD ±   D 
+UXEDQ  3URWLYDQRY ² 8UÿLFH    Branky: 
9êPROD ±  +DQGO  0DULiQHN äOXWp NDUW\ 29.
6HGOiN ±  'ORXKê  +DORX]ND  %HėRY ² 1RYp
6DG\Å%´  Branky: D%ODKD+RGLV
.RãĤWHN$QGUHHYäOXWpNDUW\+UDEDO
6FKOHKU  0DFKDþ ±  1JX\HQ  'RNRXSLO 
6WHNOê  +). 2ORPRXF Å%´ ² 'XE Q0   
Branky: D.DFKOtN.RPDQL6YUþLQD
'HUFR±3D]GHUDäOXWpNDUW\)OHLVFKPDQQ
'HUFR±6NRSDO=XEDO
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 .RVWHOHFQ+     
 1RYp6DG\Ä%³     
 +).2ORPÄ%³     
 /LSQtNQ%      
 %HĖRY
     
 %ČORWtQ
     
 3OXPORY
     
3URWLYDQRY      
8UÿLFH
     
6ODYRQtQ
     
'XEQ0
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NROR %RKGtNRY²ĜHWč]iUQD  Branky: 
5HLFKO.XEČQND6NRSDO 2OHäQLFH²%čONRYLFH
  Branky: D9DVLOMHYD%DþtN
%RĜLO3XFKU0D\HU±9DORXFK6NOHQiĜ
äOXWpNDUW\%DþtN±7YDUERåHN &KYiONRYLFH²
0DOHWtQ  Branky: DâWHIHN7RPDQ
.D]iU3ROiN±0LFKDOþiN3DJiþäOXWp
NDUW\9êNUXWtN±0LFKDOþiN0LODQ0LFKDOþiN
/XNiã 3RVWĝHOPRY²1iPčäģQ+  Branky:
0LþXQGD1LPULFKWUâSLþND3LFND+HMO
'YRĜiN±'RVWiOäOXWpNDUW\0LþXQGD
+UGORYLF ±  1DYUiWLO  3DVHND ² /RäWLFH   
Branka: .XþHUD .RQLFH²&KRPRXWRY  
Branky: D-DãtþHND.UiVD.DPHQê
+ROXE+XĖNDäOXWpNDUW\5\S±%HQHã
/HVQLFH²7URXEHOLFH  Branka: âHEHVWD
äOXWpNDUW\%LWWQHU*OR]\JD±5\ãDYê
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 2OHãQLFH      
 0DOHWtQ
     
 3RVWĜHOPRY      
 &KYiONRYLFH      
 /HVQLFH
     
 3DVHND
     
 &KRPRXWRY      
 %ČONRYLFH      
/RãWLFH
     
7URXEHOLFH      
1iPČãĢQ+     
ěHWČ]iUQD      
%RKGtNRY      
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 NROR 0RKHOQLFH ² /LSRYi    Branky: 6.
D.RåHOD±-HåHNäOXWpNDUW\3DXOLQ\
&LNU\W±.YDSLOäLOND -HVHQtN².UDOLFHQ+
  Branky: +RUiN.XWDO±&LEXOND
äOXWp NDUW\  0LQND  +RUiN ±  1RYRWQê 
6WXGHQê /LWRYHO²ÓVWt  Branky: -LQGUD
±  D  +RORXEHN  1HK\ED äOXWp NDUW\ 
3ČþHN±1HK\ED3DQþRFKiĜ 5DSRWtQ²'RODQ\
  Branky: D&KDUYiW%RãNRäOXWp
NDUW\âHYþtN.RFRXUHN RED5  åHODWRYLFH²
%RKXėRYLFH  Branky: DýWYUWQtþHN
D6NRSDO 9HONp/RVLQ\²/XWtQ  Branky:
D1DYUiWLO=DWORXNDO±.YDSLO.RQHþQê
äOXWpNDUW\6LPRQ±/iQHU 0HGORY²=iEĝHK
   Branky:  D  6HGOiþHN  0LNXWD 
6NĜHEVNê±/HSNDäOXWpNDUW\.DVDO6UGêQNR
 6HGOiþHN ±  /HSND  %URGHN X 3ĝHURYD ²
ãWHUQEHUN  Branky: %XQGLO±+XVWê
2GVWUþLOäOXWpNDUW\&K\WLO6FKPLGW±-XĜiWHN
1RYRWQêýHUYHQiNDUWD'UPROD
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN       
 0HGORY
     
 ÒVWt
     
 äHODWRYLFH      
 0RKHOQLFH      
 -HVHQtN
     
 /LSRYi
     
 %RKXĖRYLFH      
 =iEĜHK
     
%URGHNX3Ĝ      
/XWtQ
     
9HONp/RVLQ\      
5DSRWtQ
     
/LWRYHO
     
'RODQ\
     
.UDOLFHQ+      
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Clean4you
Krajský přebor muži

PROSTĚJOVSKO Dvanácté kolo nejvyšší krajské soutěže příliš radosti pro oba regionální účastníky neznamenalo. Z venkovního hřiště si oba kluby odvezly shodnou porážku o jedinou branku a oba zápasy se rozhodly už v prvním poločase. Pro
Lipovou to tak znamená další ztrátu na čelo tabulky. Kralicím se zase vzdalují záchranářské pozice.

WWW.VECERNIKPV.CZ

)&.UDOLFH
QD+DQp

Branky: 22. Horák, 29. Kutal – 20. Cibulka. Rozhodčí: Konečný – Petrásek,
Horák. Žluté karty: 47. Minka, 68.
Horák – 75. Novotný, 90. Studený.
Diváků: 168.
Sestava Kralic: Peka – Rus (77. Zapletal), Hlačík, Němčík, Blahoušek – Šup,
Studený, Jurtík, Baran, Novotný – Cibulka.
Trenér: Petr Navrátil.


 

).-HVHQtN

toho jsme inkasovali téměř hned po
rozehrávce, kdy jsme propadli z následného rohu. Soupeř navíc za chvíli
přidal i druhou branku. A mohu se
zase jen opakovat, ale když mi ty šance
nedáme, tak nemůžeme pomýšlet na
body. Kluci se ale snažili a nechali tam
všechno. Těžko jim dnes něco vyčítat,
ale výsledek samozřejmě mrzí, protože
věřím, že jsme dnes mohli minimálně
bod získat,“ doplnil Navrátil.
Příští kolo už by se mělo mužstvo
sejít téměř kompletní a na domácí
půdě je čeká extrémně důležité utkání v boji o záchranu proti Rapotínu.
Výkop je naplánován na sobotu 23.
října od 14.30 hjodin.
(jaf)

PROSTĚJOV Návrat k vítězným
šňůrám? Zatím se nekoná. Lipová po dvoubodovém vítězství
nad Rapotínem znovu podlehla.
Tentokrát Mohelnici, a to už díky
nepříliš povedenému prvnímu
poločasu. Po zbytek zápasu už se
svěřencům trenéra Pavla Růžičky nepodařilo prosadit. A znovu
tak doplatili mimo jiné na nízkou
produktivitu. Posledními ztrátami
se navíc tým posunuje dál od špice tabulky a naopak blíže k jejímu
středu.
Duel byl pro Lipovou nesmírně důležitý. V posledních týdnech se totiž
mužstvu nedařilo tak, jak jsou na to
v Lipové zvyklí. Ty tam byly vítězné
vlny z minulých ročníků i ze začátku
podzimu. Tým zkrátka potřeboval
nutně zabrat a naplno bodovat. Jenže
bojoval se zdravím. „Nějaké zdravotní
problémy jsme měli při sestavování
sestavy. Nakonec jsme se ale rozhodli
pro tuto jedenáctku,“ poznamenal trenér Růžička.
Oproti předchozímu utkání se měnila zejména střední řada. Nicméně
k posunu nedošlo, ne výsledkovému. „Hrály se dva různé poločasy.
Do utkání jsme nevstoupili dobře,

7-6RNRO.RQLFH

2ORPRXF
&KRPRXWRY

3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX39    
 'UåRYLFH
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NROR 8UÿLFHÅ%´².UDOLFHQ+Å%´  
Branky: D-DYRĜtND9RGiN
.RXĜLO  âOp]DU  0OþRFK  6RVtN ± 
-DYRĜtN YO 3HWUåHOD'DQLHO 2OäDQ\²
'UæRYLFH  Branky: D6DPHN
0LãND/RERGiã.ROHĖiN(OQHU±
9DOHQWD 9UDKRYLFH²3OXPORYÅ%´SN  
Branky: D'YRĜiN0LFKDOHF±D
.OYiþHN  .LãND äOXWp NDUW\  D  -DQR
 'ROHåHO RED 9   1čPÿLFH Q+ ² %URGHN
X.RQLFH  Branky: -LĜtþHN±D
.RXWQê.VFKZHQG9LþDU.ROiĜäOXWp
NDUW\  .RUþiN  'UåiOHN 7RPHN ± 
%ODWQHU 3WHQt²1H]DP\VOLFH  Branky:
D1RYiN+ROLQND±6WHMNRUDäOXWp
NDUW\3ĜLNU\O+ROLQND±0DFKiOHN
0XVLO

/,2163257%7ĜÌ'$6.83,1$%

 NROR +QčYRWtQ ² ãWHUQEHUN    Branky:
  Branky: 0LNXWD YO 6FKLQQHFN
+ROXE.ĜLåDQ±9DãLþND 0RUDYVNë%HURXQ²
þHUQRYtU  Branky: D/DFPDQ
 0DOLQRYVNê  0XåiWNR  -HVHQHF ² 9HONi
%\VWĝLFH  Branky: 6FKXOPHLVWHU2QRIUHM
+RUQLFK1RYRWQêäOXWpNDUW\2ãOHMãHN
/LãND±3RVStãLO.RXSLO 6ODWLQLFH²'RORSOD]\
  Branky: D'DQLV0XFKND
.RVWRUHNäOXWpNDUW\6YR]LO±=iEUDQVNê
*|W]HO 0RVWNRYLFH².RæXäDQ\  Branky:
0LODU±5R]HKQDO7KRPDVäOXWpNDUW\
0LODU.UDWLQD RED0  9HONë7ëQHF²6PUæLFH
  Branky: D'ROHåHO3RVStãLO±
.DODQGĜtN  7RPLJD  *RWWZDOG  .RWOiU äOXWp
NDUW\'RVRXGLO6WXGHQê +DėRYLFH²+DQi
39  Branky: D.RUKRĖ±*iERU
äOXWiNDUWD.UXSLþND +39 
3UĤEČåQiWDEXOND
 +DQi39      
 6ODWLQLFH
     
 0RU%HURXQ      
 .RåXãDQ\      
 9HONi%\VWĜLFH     
 +QČYRWtQ
     
 9HONê7êQHF      
 'RORSOD]\      
 6PUæLFH
     
0RVWNRYLFH      
âWHUQEHUNÄ%³      
+DĖRYLFH      
ýHUQRYtU
     
-HVHQHF
      

Branky: 12. a 81. Jašíček, 34. a 89. J.
Krása, 27. Kamenný, 72. Holub, 83.
z penalty Huňka. Rozhodčí: Doležal
– Machala, I. Antoníček. Žluté karty:
38. Ryp – 78. Beneš.
Diváci: 110.
Sestava Konice: Huňka – L. Ryp (84.
Kučera), Širůček, Procházka, L. Blaha
(70. Škrabal) – Pospíšil (70. F. Bílý),
J. Krása, Kořenovský, Plajner (84. R.
Krása) – Kamený (64. Holub), Jašíček.
Trenér: Petr Ullmann.

7:0
(3:0)

řem jí bude ve venkovním prostředí
Řetězárna.
(sob)

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

mácích. „Zápas klidně mohl skončit
vyšším rozdílem. Hodně byl zápas o Jirkovi Jašíčkovi, který dva góly dal a další
tři připravil. Podali jsme ale týmový výkon a chválím celé mužstvo. Závěrečná
děkovačka pak byla příjemnou odměnou,“ těšilo Petra Ullmanna. Tým má
nyní na kontě pouze pět inkasovaných
branek, suverénně nejméně z celé soutěže. Vděčí za to přitom nejen obraně,
ale také brankáři Patriku Huňkovi. Ten
se dokonce zapsal mezi střelce utkání.
„Mezi střelci je i Patrik Huňka, kterého
jsme nechali za stavu 5:0 kopat penaltu.
Měl z toho velkou radost,“ usmíval se
po utkání Ullmann.
Další utkání Konice sehraje v sobotu 23. října od 14.30 hodin. Soupe-

 NROR +RUQt 0RäWčQLFH ² 2SDWRYLFH SN
 3RGKRUQê6XFKiQHN±/DQGD
.XUIUVWäOXWpNDUW\.XåHOD3RFK\OD
6XFKiQHN±.XUIUVW.OYDĖD 7URXEN\²
7RYDÿRY  Branky: 3RVStãLO±
D  âiOHN äOXWp NDUW\  D  3RVStãLO 
6WRNOiVHN  6NRSDO  3LFK  3HWUiã 
1ČPþiN±6PROtNýHUYHQiNDUWD=iSHFD
7U  ÓMH]GHF²ÓVWtÅ%´  Branky: 
D)DELiQ.RFIHOGD=HOHQêâtGOR
±.RSHFNêäOXWpNDUW\0D]XU±%DJDU
 5HEHQGD  -H]HUQLFH ² .RYDORYLFH SN
 Branky: 9\EtUDO±äLGOtNäOXWpNDUW\
9RWDYD.XEHãD±âHYHþHN5\ERYLþ
3LYtQ²5DGVODYLFHSNäOXWpNDUW\9DOWU±
'ORXKê%DURW6XFKRPHO+HU]RJ 
åHODWRYLFHÅ%´²9UFKRVODYLFH  Branky:
-HPHOND.UiO1ČPHF
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH       
 2SDWRYLFH      
 5DGVODYLFH      
 3LYtQ
     
 2WDVODYLFH      
 äHODWRYLFHÄ%³      
 7RYDþRY
     
 .OHQRYLFH      
 +0RãWČQLFH      
7URXEN\
     
ÒVWtÄ%³
     
ÒMH]GHF
     
9UFKRVODYLFH      
-H]HUQLFH      

Konice měla co napravovat. I v předchozím zápase sice vyhrála, trenér
Ullmann ale byl pramálo spokojený
a doufal, že bude výkon výrazně lepší.
„Hráči dostali do těla, jak jsem sliboval.
Měli jsme v týdnu tři tréninky. Bylo na
nich nicméně vidět, že chtějí a že jsou
odhodlaní,“ poznamenal k předzápasové situaci. Nakonec se ukázalo, že jeho
svěřenci chtějí zabrat. „Chci pochválit
celý tým. Dneska od první do poslední
minuty nebylo o vítězi pochyb. Hned
zkraje jsme začali hrát naplno a po celý
zápas jsme podávali kvalitní týmový
výkon,“ řekl kouč Konice.
Výsledek brzy začal získávat podobu
debaklu. A konečných 7:0 přitom bylo
ještě milosrdných, alespoň podle do-

Další nula. A Konice zničila Chomoutov sedmi kusy

I.A třída skupina A

PROSTĚJOV Ve vraždění neviňátek
se proměnila další část tažení Konice
za prvním místem tabulky. Tentokrát
si totiž doma smlsla na Chomoutovu.
Hráči trenéra Petra Ullmanna skvěle
začali a ještě lépe skončili. Nakonec nasázeli soupeři sedm branek, navíc si brankář Patrik Huňka
připsal další čisté konto. A dokonce dal v utkání i gól...

PROSTĚJOV Dvanácté kolo letošního ročníku nejvyšší krajské soutěže Kralicím štěstí nepřineslo. V dalekém Jeseníku mužstvo počítalo řadu
absencí. Nakonec ani bojovný výkon alespoň na remízu nestačil a vše
podstatné v zápase se událo během
desetiminutovky v první polovině.
Výsledek tak pro Kralice nic nemění
a nadále zůstávají na poslední příčce
tabulky.
Už během týdne řešil hlavní kouč starosti s absencemi. „Už dopředu bylo
jasné, že nám bude scházet Merta s Kopečným, stále laborují se svalovým zraněním. U Merty to už však začíná vypadat dobře a příští týden by snad měl
být k dispozici. Scházel nám pak ještě
Prokop s Dostálem, kteří museli na cvičení, a Hloch musel být ve službě. Prostor tak dostali další hráči a rozhodně se
nemají za co stydět,“ prozradil k těmto
starostem trenér Petr Navrátil.
Do zápasu přitom mužstvo vstoupilo
opravdu dobře a ve vyrovnané první
polovině se zásluhou Cibulky dostalo
do vedení. O něj však během krátké
chvíle přišlo a domácí skóre během
pár minut otočili, další branky už pak
zbytek utkání nenabídl. „Mohli jsme se
od vstřelené branky odrazit, ale místo

-TCNKEG\,GUGPÊMW
Tým se pak zejména potýká s mizernou produktivitou, v uplynulých
sedmi zápasech dal maximálně jeden
gól. A svůj střelecký stín ani tentokrát
mužstvo nepřekročilo. „Když srovnám oba poločasy, tak si asi domácí
zasloužili o ten jeden gól vyhrát,“ připustil Růžička.
Reparát jeho svěřenci mohou složit
v neděli 24. října doma proti Litovli. Utkání začíná ve 14.30 hodin.
(sob)

).0RKHOQLFH
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Branky: 6. a 29. Kožela – 35. Ježek.
Rozhodčí: Matulík – Němec, Votava.
Žluté karty: 70. Pauliny, 76. Cikryt –
33. Kvapil, 48. Žilka.
Diváci: 89.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Král,
Milar (63. Takáč), Vykopal – Kvapil
(71. Musil), Stryk, Ježek, Fialka – Přikryl, Obruča. Trenér: Pavel Růžička.


 

3:0
(2:0)

6RNRO
9UFKRVODYLFH

).6ODYRQtQ

)&.RVWHOHF
QD+DQp
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NROR /XNi²3URWLYDQRYÅ%´SN  Branky:
 9\GUåHO  3OXKiþHN ±  *UXOLFK YO  
0DWXãĤ äOXWp NDUW\  D  0RWO  %XUHã 
3OXKiþHN  -RUGD  9\GUåHO ±  .ROtQVNê 
3RVStãLO +YR]G²=GčWtQ  Branky: 
D3ROHV=E\QČND3ROHV/XERã
0X]LNDQW±7RPiãHN3ĝHP\VORYLFH²þHFK\
S.    Branky:  D 7\O  &LWD 
'DYLG±%RXGD5RXVäOXWpNDUW\7\O
âSDþHN.RQHþQê±+DYHOND
3UĤEČåQiWDEXOND
 3ĜHP\VORYLFH       
 +YR]G
      
 .ODGN\
      
 /XNi
      
 =GČWtQ
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 9LOpPRY
      
 ýHFK\S.       
 %URGHNX.RQÄ%³      

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI
- 608 960 042 -

NROR 3DYORYLFH²%HGLKRäģ  Branky:
%DUWRãHN±)RMWtNýXQGHUOH7LQND
äOXWpNDUW\6WUDãiN±7LQND 9ëäRYLFH
²%LVNXSLFH  Branky: D1HKHUD
 D  .RXNDO  =DYDGLO  6PLþND 
3URNRS  )LOGiQ  6RNHOH ±  7UiYQtþHN
äOXWiNDUWD6YR]LO % 
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RVWHOHFQ+Ä%³      
 9êãRYLFH
      
 %HGLKRãĢ
     
 3DYORYLFH       
 2WDVODYLFHÄ%³     
 äHOHþ
     
 %LVNXSLFH      

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$


(0:2)

které jsme měli dát. No nelíbilo se mi to.
Z různých důvodů chyběl brankář, dále
chyběl Pazdera, Preisler, Zatloukal, Holoubek nebo Abrahám. Jsou to důležité tři
body kvůli postavení v tabulce a v souboji
Branky: 68. Pošusta – 29., 32. a 81. Hru- o první trojku. Vyzdvihl bych pak góly
ban. Rozhodčí: Motal – Kopecký, Petr. Hrubana a to, jak zápas vepředu odedřel
Bez žlutých karet. Diváci: 112
Lužný.“
Sestava Kostelce na Hané: Drčka – Pí7-6RNRO3OXPORY
rek, Pavlíček, Chytil, Kupka – A. Grulich

(84. Knápek), Josif, Hruban, L. Grulich –
7-6SDUWDN
 
Fink (63. Baláš), Lužný (90. Tichý).
/LSQtNQ%
Trenér: Lubomír Keluc.
Branky: 51. a 77. Frantík, 81. a 83.
Hodnocení trenéra Kostelce
Hladký,
35.
P.
Kiška
– 73. Machala.
na Hané Lubomíra Keluce:
Rozhodčí: Chládek – Kreif, Bašný.
„Chtěl bych hráčům ‚B‘ mužstva a doros- Žluté karty: 64. Frantík, 73. J. Kiška –
tencům poděkovat, jak nás doplnili, pro- 28. Šebesta.
Diváci: 60
tože jinak by se nám možná ani nepoved- Sestava Plumlova: Kutný – M. Vysloulo to poskládat. Chybělo totiž deset hráčů. žil, V. Kotlán, Fajtsl, J. Kiška – M. Bureš
To jsem ještě jako trenér nezažil. Kluci (75. Kolařík), Aujezdský, P. Kiška, Frantík
veškerá negativa, co v utkání byla, přebili (89. Takáč), F. Kotlán (82. Stoklasa) –
tím, že se snažili a bojovali. On to moc fot- Hladký. Hrající trenér: Miroslav Takáč.
bal na koukání nebyl, to řeknu na rovinu.
Hodnocení hrajícího trenéra
Nepomohlo tomu ani hřiště, to bylo oraPlumlova Miroslava Takáče:
niště – skákalo to. Byl to takový boj, který
jsme zvládli. Musím jim ale zkrátka podě- „Hráli jsme bez gólmana. To se tak občas
kovat, protože v jaké sestavě jsme jeli, jak stane, že nemáte brankáře. Tak jsem muto odehráli, mile mě to prostě překvapilo. sel dát do brány stopera Petra Kutného.
Slavonín byl asi taky oslabený, protože to A je třeba říct, že se s tím vyrovnal neuvěutkání bylo na A třídu až podprůměrné. řitelně. Vychytal, co se dalo. Dostal sice gól,
Nemělo to velkou kvalitu. Prvních pat- ale krásnou střelou. Přijel velice kvalitní
náct dvacet minut se soupeř nedostal na soupeř. Tentokrát jsme to trochu posunuli
naši polovinu. Nedali jsme dvě tři šance, dopředu. Hráli jsme skoro na dva útočníky,
7-6RNRO
ĆHFKRYLFH

7-6RNRO%đORWtQ


 

7-6RNRO8UćLFH

6.3URWLYDQRY

v Lipníku, kde prohrál 0:4. A čekal jsem,
že po nezdaru bude v Bělotíně karate. To
se potvrdilo, padaly tam pokuty, tři hráče vyhodili. Soupeři tak měli o motivaci
navíc. Já na to hráče připravoval, o utkání jsme mluvili. Nešli jsme do toho taky
v nějakém rozpoložení, měli jsme interní
problémy. Každopádně jsme měli skvělý
vstup od utkání, kdy jsme v 17. minutě
vedli 3:0. Dominovali jsme na hřišti, byli
jsme jednoznačně lepší. Bohužel nastal
útlum, což je možná logické, v tom tempu
se nedá hrát déle. Přežili jsme dvě situace
domácích. V poločase jsem důrazně hráče upozorňoval na tříbrankové vedení,
že musíme poločas začít znovu poctivě,
aktivně, nenechat soupeře dát kontaktní
gól. Co jsme nechtěli, stalo se skutečností. Hned zkraje jsme dostali na 1:3 a pak
jsme se z toho vzpamatovávali, soupeř
korigoval na 2:3 a schylovalo se to k divokému závěru. Pak se ale projevila kvalita,
zkušenost a snad trénovanost našich hráčů, takže jsme odskočili do tříbrankového
vedení a závěr už se dohrával v klidu. Za
nás je to skvělý výsledek, každopádně velká spokojenost a respekt k hráčům.“

 NROR 7 NROR .URPčĝtæ ² /täHė   
Branky:  7RF]\VNL  )HUOD\ äOXWp NDUW\ 
&K\WLO±)HUOD\1HFKYiWDO 3RUXED²6LJPD
2ORPRXF Å%´    Branky:  'RVWiOtN 
0DUãiO+RQ±D0LFKO)RXNDO
:DFODZLNäOXWpNDUW\6HPDQ1RYRWQê±
D0LFKO'YRĜiN -LKODYD²7ĝLQHF  
Branky: D7URMDQ-LURXãHN±+DPUR]L 
Šumperk – Opava „B“   Branky: D
.DUJHU.PtQHN9LQFHQF(OãtN±9DOD
0DWXUD6RFKRU =OtQÅ%´²=EURMRYND%UQRÅ%´
  Branky: .YDVQLþND±.XWDUĖDäOXWp
NDUW\60. âĤVWHN±.ROHþNiĜ =QRMPR²+OXÿtQ
   Branky:  %DNDM  âXED  âSDOHN
äOXWpNDUW\âXED%DUWĤQČN±.RFXU
âDUN|]\.
3UĤEČåQiWDEXOND
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 /tãHĖ
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 3URVWčMRY
     
 =QRMPR
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 =OtQÄ%³
     
)UêGHN0tVWHN
     
2SDYDÄ%³
     
7ĜLQHF
     
âXPSHUN
     
3RUXED
     
+OXþtQ
     
.URPČĜtå
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3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
  
 6ORYiFNRÄ%³
  
 =EURMRYND%UQRÄ%³   
 6LJPD2ORPRXFÄ%³  
 %DQtN2VWUDYDÄ%³   
 /tãHĖ
  
 2SDYDÄ%³
  
 7ĜLQHF
  
 3URVWčMRY
  
+OXþtQ
  
.URPČĜtå
  
=OtQÄ%³
  
âXPSHUN
  
)UêGHN0tVWHN
  
=QRMPR
  
3RUXED
  




















































 NROR .URPčĝtæ ² /täHė    Branky:
3HFLQD±D+RFKPDQ 3RUXED²6LJPD
2ORPRXF Å%´    Branky:    D 
-XGDV  D  0LFKDOLN  .RODĜtN äOXWp NDUW\
0OHþNR6XURYHF6HPDQ±.RODĜtN
=DKUDGQtþHN  -LKODYD ² 7ĝLQHF    Branky:
D=LPPHUPDQQ9HVHOê.ORXþHN±
1LHVODQLN äOXWi NDUWD  +DDOD -   Šumperk
– 2DSYD Å%´    Branky:  .XFKDUþXN
 3RGKRUQê ±  D  +RWWHN  3HFQtN  =OtQ
Å%´ ² =EURMRYND %UQR Å%´    Branky: 
+YR]GHQVNê±+ORåiQHN9HþHĜDâYDQFDUD
äOXWpNDUW\6WUXKDĜ*DUDMD±+ORåiQHN 
=QRMPR²+OXÿtQ  Branky: 5ROQtN±
D+DYUiQHN

06'/0/

„Jsem v první řadě moc rád a pyšný na
své svěřence, že jsme to utkání dokázali Branky: 5. Výmola – 41. Handl, 70.
vyhrát. Bělotín jsem viděl týden předtím Mariánek. Rozhodčí: Kundrát – Majer,

Hodnocení trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka:

Branky: 52, Macháček, 75. Haluzík – 5.,
6. a 89. Šteigl, 17. a 82. Halouzka. Rozhodčí: Šerý – Brázdil, Lasovský. Žluté
karty: 68. Šustal, 79. Haluzík, 84. Vrána
– 52. Halouzka, 69. Haluza. Diváci: 100.
Sestava Čechovic: Sedlařík – Běhal,
Walter, Haluza (69. Jahl), Hatle (69. Petržela) – Kadlec (90. Žídek), Novák, Muzikant, F. Halouzka (86. Zacpal) – Šteigl
(90. Sobota), Jurníček.
Trenér: Lukáš Koláček.


(0:3)

výborný výkon podal Karel Frantík. Dali
jsme gól na 1:0. Ve druhém poločase jsme
čekali, že nás Lipník bude zlobit, má svou
kvalitu. Ale bylo tomu opačně. Dali jsme
na 2:0. Pak přišlo snížení, my jsme ale nebetonovali, pořád jsme útočili a výsledkem
byly další góly. Ty byly navíc opravdu parádní, dvakrát jsme to dohráli až do prázdné brány. Takže s výkonem i výsledkem
velká spokojenost. Celkově jsem taky rád,
že už proměňujeme šance. A už se všichni
těšíme na derby s Čechovicemi.“

Kostelec na Hané dál září. Derby pro Určice

NROR %URGHNX392WDVODYLFH²=iEĝHK  
Branky:  0XGUOD ±  9tãHN  0RUiYHN äOXWp
NDUW\  0XGUOD  *UXOLFK  .XEDOþtN ± 
.QiSHN 0RVWNRYLFH.RVWHOHF².RQLFHSN  
Branky: .XþHUD%ČKDO)LQN.UDWLQD±
D)UDQF+DYOtþHN&HWNRYVNêäOXWpNDUW\
.UDWLQD7UXQHþND±3ĜtNRSD 1RYp6DG\²
ãWHUQEHUN  Branky: .RãĤWHN5R]PDQ
3tUHN±-RKQäOXWpNDUW\=GHQČN0DUHN
.XELã±/RUHQF*iERU 6ODYRQtQ²7RYDÿRY
SN   Branky:  5R]ORåQtN  %HQHOOL ± 
9iOHN6WUQDG 'XEQ0²&KRPRXWRY  
Branky: 3URNHã3HWHUND-DQHþHN±D
%ROD'YRĜiN%~EHODäOXWp NDUW\/iWDO±
%~EHOD ýHUQRYtU²-HVHQtN  Branky:
DýHELã0iþDOD.RYiĜ±.XEiQHN
 ýHFKRYLFH ± .R]ORYLFH    Branka: 
.XEDQäOXWpNDUW\.XEDQ%DUWĤQČN RED. 
3UĤEČåQiWDEXOND
 .R]ORYLFH      
 1RYp6DG\      
 0RVW.RVWHOHF     
 ýHUQRYtU
     
 âWHUQEHUN      
 .RQLFH
     
 =iEĜHK
     
 6ODYRQtQ
     
 7RYDþRY
     
'XEQ0      
&KRPRXWRY      
ýHFKRYLFH      
-HVHQtN
     
 %URGX3Y2WDVO      
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Lizna. Žluté karty: 29. D. Sedlák – 39.
Dlouhý, 45+1. Halouzka. Diváci: 138.
Sestava Protivanova: Piták – Výmola
(87. Menšík), F. Pospíšil (81. Matušů),
Vyroubal, Kropáč – D. Sedlák (71. R.
Sedlák), Dvořák, V. Nejedlý, M. Pospíšil –
Ondroušek, Musil.
Trenér: Miroslav Takáč.
Sestava Určic: Hýbl – Krajíček, Frehar,
Zelina, Plančar – Halouzka, Bureš, Mariánek, Dlouhý, Handl – Vaverka (53. Sosík
(89. Kadlec). Trenér: Petr Gottwald.
Hodnocení trenéra Protivanova Pavla
Musila: „Moje hodnocení je následující:
Hosté vystřelili dvakrát na branku, dali
dva góly a berou tři body.“
Hodnocení trenéra Určic Petra Gottwalda:„Už klasicky jsme do zápasu vstoupili
s obrovskou marodkou. A tak v základu
znovu nastoupil do útoku patnáctiletý Vaverka. Sestava byla hodně zalátaná, i proto
jsou to cenné tři body. Pro mužstvo i do
tabulky. Kluci podali nadstandardní, bojovný výkon. Byli jsme v utkání o chlup
lepším mužstvem. Ve 4. minutě jsme
dostali gól, přitom jsme se chtěli soustředit zejména na defenzivu – v té sestavě
jsme na nějaké krásné kombinace moc
pomýšlet nemohli. Kluci ale našli morál
a otočili jsme. Do konce prvního poločasu jsme vyrovnali a pak po polopresingu
jsme získali střelu a rozhodli. Protivanov
nás pak zatlačil, poslal vše dopředu. My to
ale zvládli i díky tomu, že to kluci odjezdili
po prdeli. Odehráli to na 120 procent. Za
body jsme každopádně hodně rádi. Už
byly potřeba.“
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I.A třída skupina B
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„Zápas byl téměř po celou dobu vyrovnaný. Soupeř hrál podobně jako
my jednodušší, silovější fotbal, rychle
nahoru. Podali jsme vcelku slušný výkon, docela se mi líbil. Nebylo to nic
odevzdaného. Dostali jsme dva góly
po standardce, z toho jeden po rohu
a druhý po dlouhém autu. Po přestávce se ve hře nic moc neměnilo. Měli
jsme šance, neproměnili je. V závěru
jsme snížili, hráli jsme pak na tři útočníky. Líbilo se mi, že jsme tlačili až do
konce. Bohužel jsme se vyrovnání nedočkali.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:

Branky: 87. Milar – 19. Rozehnal, 39.
Thomas. Rozhodčí: Štěpán – Horák, Hrbáček. Žluté karty: 80. Milar,
90+5. Kratina.
Diváci: 100
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drábek, Hanák, Kazda, Karafiát (55.
Milar) – Kratina, Bureš, Jančík, Foret
– Šlambor, Dadák.
Hrající trenér: Ondřej Milar.


(0:2)
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„Horkotěžko jsme se dali dohromady, každý zápas nám přibývá nějaké
to dlouhodobější zranění. Postavili
jsme tak do pole i hráče, co už nějakou
dobu moc nehráli. Vyšel nám úvod
na tom strašidelném hřišti, vedli jsme
brzy 3:0. Soupeř pak sice nedal penaltu, ale dokázal snížit. Ve druhé půli
měl soupeř tlak. Po naší hloupé chybě
vyrovnal, pak jsme ale odskočili na
4:3. Kluci do toho dali srdce a jsou odměnění. Tým musím pochválit.“(sob)

Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:

Branky: 40. a 58. Doležel, 30. Pospíšil – 2. Kalandřík, 5. Tomiga, 19.
Gottwald, 74. R. Kotlár. Rozhodčí:
Petr – Novák, Salva. Žluté karty: 89.
Dosoudil – 79. Studený. Diváci: 120
Sestava Smržic: Adamík – Kaprál,
Gottwald, Augustin, Studený – Vyroubal, Kotlár, Š. Verner, Kalandřík
(90. Bokůvka) – Martinák, Tomiga
(65. Kratochvil).
Trenér: Ivo Zbožínek.


(2:3)
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Branky: 63. a 81. Korhoň – 80. Gábor.
Rozhodčí: Straka – Kreif, Valouch. ŽK:
Krupička.
Diváků: 132.
Sestava Prostějova: Marák – Jančiar
(82. Ohlídal), Macourek, Kumstát,
Trnavský (57. Jiří Novák) – Světlík,
Mazouch, Krupička, Typner – Gábor,
Zatloukal.
Trenér: Daniel Kolář.
Hodnocení trenéra Hané Prostějov Daniela Koláře: „Zápas se nám nevydařil.
Snažili jsme se, bojovali, ale dnes nám
to nelepilo, balóny se k nám neodrážely
a vyložené šance, které jsme si vypracovali hlavně ke konci zápasu, se nám
bohužel taky proměnit nepodařily. Za
předvedenou snahu a bojovnost si domácí vyhrát zasloužili.“


(0:0)
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Branky: 22., 49., 71. Kopečková, 30.,
52., 81. Halgašová. Rozhodčí: Pospíšil – Koutný, Přecechtěl. Žluté karty:
40. Houdková, 54. Bednaříková.
Diváků: 100


(2:0)

Sestava Prostějova: Bednaříková –
Ležanská, Prášilová, Houdková, Zapletalová – Teplá, Pitáková, Koudelková,
Vykopalová – Kopečková, Halgašová.
Střídaly: Domesová, Vičarová, Barešová.
Trenér: Matěj Vybíhal.
Hodnocení trenéra Prostějova
Matěje Vybíhala: „Byl to opět zápas
spíše na jednu branku. Dobře jsme

kombinovali a utkání měli pod kontrolou. Soupeř měl jedinou větší šanci
z penalty, kterou skvěle pokryla Bednaříková. Jsem rád, že se hned dvěma hráčkám povedlo vstřelit hattrick
a snad jim pomůže ve větším klidu do
koncovky, protože být ve finální fázi
klidnější, určitě jsme vyhráli i vyšším
rozdílem.“
(jaf)
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PROSTĚJOV V osmém kole Moravskoslezské
ligy žen si na domácí půdě ženy eskáčka opět
poradily s Hodonínem, kterému nedaly šanci
ani ve třetím vzájemném zápase sezóny. Po
hladkém vítězství se tak nyní vyhřívají na první
příčce tříčlenné tabulky.

z pravého křídla a Korhoň hlavou otevřel skóre zápasu – 1:0. V 66. minutě se
vyznamenal hostující brankář Marák,
když vytáhl nad branku prudkou střelu domácích. V 80. minutě vystihl Jiří
Novák špatnou rozehrávku domácích,
přihrál volnému Gáborovi a ten vyrovnal na 1:1! Z následujícího protiútoku
se hosté lépe zorientovali ve vápně hostí
a Korhoň střelou k tyči poslal domácí
do vedení – 2:1! V 86. minutě centroval
do vápna hostující Typner, ale hlavička
Gábora šla nad branku. Ještě v poslední
minutě zápasu měli Hanáci v zoufalém
tlaku gólovou šanci, bohužel Gáborovu
hlavičku zblízka vyrazil gólman Šibal na
roh.
V sobotu 23. října ve 14.30 hodin se
Hanáci utkají doma se Slatinicemi,
které na vedoucí Hanáky ztrácí jediný
bod.
(ol, sob)

MSLŽ – B

HAŇOVICE Až ve 12. kole I.B třídy
skupiny B Olomouckého KFS poznali Hanáci hořkost porážky. Uplynulou neděli nastoupili jako vedoucí
mužstvo tabulky proti předposledním Haňovicím a odjížděli domů bez
bodu.
První střela Hanáků šla na domácího
brankáře v 9. minutě, ale ten Gáborovu
šanci zneškodnil. V 17. minutě zahrozil
hostující Mazouch, avšak jeho dalekonosná střela šla nad domácí branku. Domácí se dostali do šance ve 27. minutě,
ale hlavička Korhoně směřovala mimo
branku. Po půlhodině hry se do brejku
dostal Gábor, který předběhl obránce
a přehodil brankáře Šibala, ale míč mířící do branky vykopl do pole domácí
zadák! Za bezbrankového poločasu si
šla mužstva odpočinout do kabin.
V 62. minutě domácí odcentrovali

%<Iµ>DI<KJ?UDHKJKMQ½=@U=J?P

„Zápas jsme si prohráli v prvních
dvaceti minutách, kdy jsme nebyli
schopni hru uklidnit a podržet míč.
Inkasovali jsme hned třikrát a zápas
se zdál být rozhodnutý. Po půli jsme
byli i lepším týmem, ale bohužel
jsme se gólu nedočkali. V 75. minutě se nám zranil gólman a čtvrtá
branka padla kvůli tomu. Potom
jsme již dohrávali v deseti s hráčem
v brance.“

Hodnocení předsedy Jesence-Dzbelu Stanislava Polcra:

Branky: 8. Schulmeister, 14. Onofrej, 20. Hornich, 83. Novotný.
Rozhodčí: Horák – Motal, Vachutka. Žluté karty: 17. D. Liška, 26.
Ošlejšek – 17. Pospíšil, 75. Koupil.
Diváci: 55
Sestava Jesence-Dzbelu: Navrátil
– J. Žouželka, Ošlejšek (53. Hegr),
Janů, Burian, Pelikán, Mrňka, L.
Žouželka, Prokeš (46. Muller),
Burget, D. Liška.
Trenér: Martin Liška.


(0:3)
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I.B třída skupina B

to od nás nebylo špatné, ani v těch Valtr – Konupka, J. Svozil, Trajer (39. J. mého názoru lépe než třeba Opa- Bezbranková remíza tak byla za mě
devíti lidech, ale takhle se to zkrátka Bartoník).
Trenér: Pavel Valtr. tovice. Byl to hodně bojovný zápas, spravedlivá. Počítá se samozřejmě
nedá hrát. Jsem z toho opravdu zoufaa i když to podle statistik vypadalo, každý bodík, takže mě mrzí, že jsme
Hodnocení trenéra Pivína
lý, zároveň naštvaný a jen doufám, že
že by mohly padat branky, kterých ty penalty nezvládli. Kluky ale muPavla Valtra:
Branky: 25. Jemelka, 42. Král, 61. Ně- se to nějakým způsobem začne dávat
dávají oba celky dost, tak nebylo sím pochválit za velmi dobrý výkon,
mec. Rozhodčí: Milek – Látal, Odstr- dohromady.“
„Musím říct, že dneska nás čekal moc z čeho. Oba celky se velmi dob- který byl dnes opravdu bojovný
opravdu náročný soupeř, který uká- ře připravily na soupeře a jednu větší a velmi dobrý hlavně směrem dozačil. Žluté karty: bez karet. Diváků: 50.
Sestava Vrchoslavic: Klesnil – Jašek,
zal své kvality a byl na tom podle šanci jsme nedali my a jednu soupeř. du.“
(jaf)
6RNROY3LYtQđ
Nejedlý, M. Hradil, Coufalík – Paná0:0
3.
PROSTĚJOVSKO Spíše smutně dopadly
ček, P. Horák, Fialka, T. Hradil – J. Ho6.5DGVODYLFH
týmy z Prostějovska v rámci pokračovárák, Řezáč. Trenér: Miroslav Panáček
ní 1.B třídy skupiny B Olomouckého KFS.
Branky: bez branek. Rozhodčí: Šmíd
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Důvod? Tři ze čtyř prohrály. Nejhorší výsle– J. Antoníček, Lasovský. Žluté karty:
Miroslava Panáčka:
dek si nakonec odvezl Jesenec-Dzbel, který
51. Valtr – 55. Dlouhý, 56. Barot, 67.
opět nevstřelil ani branku. Mostkovice a Haná daly po jednom gólu. Ani to však na body nestačilo. Činily se však
„Dohrávali jsme jen v devíti lidech! Suchomel, 89. Herzog. Diváků: 97
Smržice. Trenér Zbožínek často žehrá na produktivitu, nyní ale jeho svěřenci hned čtyřikrát mířili do černého.
Zranili se nám dva hráči a jeli jsme zase Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba (85.
jen v jedenácti.... Nějaké šance jsme Šimek), T. Vrba, Pospíšil – M. Bartoměli, ale ty jsme neproměnili. Herně ník, Hýžďál, M. Svozil (64. Vláčilík),
)&ŅHODWRYLFHÅ%´
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PROSTĚJOVSKO Dvanácté kolo A skupiny I.B třídy nabídlo pouze dva účastníky. Očekávaný regionální
souboj se v Otaslavicích totiž neodehrál (více na jiném místě vydání – pozn.red.). V neděli se opět nezadařilo
Vrchoslavicím, které cestovaly do Želatovic v jedenácti lidech. Na konci už jich zůstalo pouze devět a porážka
o tři branky je další v řadě. Pivín doma poprvé zaváhal a v souboji s Radslavicemi na tom byly daleko lépe obrany
obou celků. Po bezbrankové remíze prokázali na penalty pevnější nervy hosté.

18. října 2021
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I.B třída skupina A

PROSTĚJOVSKO Velmi úspěšný víkend za sebou mají zástupci Prostějovska v I.A třídě Olomouckého
KFS ve skupině B. Čtyři z pěti totiž slaví vítězství. Nedařilo se Protivanovu, který neuspěl v derby
s Určicemi a prohrál počtvrté za sebou. Hosté si na něm naopak v derby spravili po podobně dlouhé
sérii chuť. Naopak Plumlov je na vítězné vlně. Začal navíc střílet spoustu gólů, což tentokrát odnesl
silný Lipník nad Bečvou. Trvale dobré formě se pak těší Čechovice a Kostelec na Hané. Po zásluze se
tak nachází vysoko v tabulce, tříbodovými výhrami si pak postavení ještě pojistily.

prohrávali jsme 2:0, soupeř měl další šance a nemohli jsme se dostat
do zápasu,“ popisuje Pavel Růžička
úvodní minuty zápasu. Lipovou ale
mohl nakopnout gól vstřelený chvíli
před koncem poločasu. „Ke konci
poločasu jsme naštěstí snížili na 2:1.
Ten druhý byl o něco lepší, dokonce
bych řekl, že jsme byli o něco lepší
než soupeř, vypracovali jsme si jednu
stoprocentní příležitost. Tu jsme bohužel nedali,“ smutní trenér Lipové.
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18. října 2021
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

FC PTENÍ
Po minulém utkání si šampiona kola vysloužil Petr Novák. Tentokrát si jej
zaslouží celé mužstvo Ptení, které i díky přispění svého nejlepšího střelce
dokázalo doma zabrat za tři body a vyšláplo si na velmi dobře hrající Nezamyslice. Postupně tak míří tabulkou vzhůru.

KOLA
SM LÍK
PROGNÓZA NA 11. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
2OvDQ\

Tip
Brodek u Konice doma body příliš nerozdává a nic na tom nebude Veèerníku:
chtít měnit ani v zápase proti Olšanům, kterým to venku zatím vůbec
3:1
nevychází. Domácí by tak měli zápas zvládnout za tři body.

'UzRYLFH
Vrahovice
Tip
VS.
Derby přijde na řadu v Držovicích, které se střetnou s nedalekými Veèerníku:
Vrahovicemi. Při pohledu na poslední výsledky budou jasným favo4:2
ritem domácí, kteří by to měli potvrdit také na hřišti.
Plumlov „B“
VS. Urèice „B“
Tip
V Krumsíně přijde na řadu souboj rezerv, který vždy sliboval řadu Veèerníku:
branek. I tentokrát se dočkají fanoušci nějakých branek, ale bude jich
2:3 PK
o něco méně. Vyrovnaný duel rozseknou až penalty.
+DQ½1H]DP\VOLFH
7LvWÉQ
Tip
VS.
Nezamyslice prokazují skvělou výkonnost po celý podzim. Tištín her- Veèerníku:
ně nepropadá, ale sráží jej koncovka i špatná defenziva. V derby se bude
2:1
snažit držet krok, ale na body to nepostačí.
FC Ptení
Tip
VS.
Tady není o čem. Kralice sice už poztrácely dost bodů, ale na své půdě Veèerníku:
pravidelně dominují a proti Ptení to nebude jinak. Tipujeme pět ran
5:0
z milosti.

FC Kralice na Hané „B“

Brodek u Prostìjova VS. Nìmèice nad Hanou

Tip
Domácí ukazují, že to s ambicemi na nejvyšší příčky myslí vážně, tak- Veèerníku:
že by je v cestě za dalšími třemi body neměly zastavit ani Němčice,
4:1
které se po podařeném startu trápí s marodkou i výsledky.

Vícov
Tip
VS. FC Dobromilice
Vícov je jedním z aspirantů na postup. Od „Dobrátek“ se čekalo Veèerníku:
daleko více, ale zatím je to spíše trápení. Proti favoritovi předvedou
3:2
bojovný výkon, ale na body stačit nebude.

VÝROK ZAJÍMAVOST
KOLA

KAREL VLACH
„Po poločasovém vedení jsme hráče
nabádali, aby druhá půle vypadala,
jak má, protože poslední dobou jsme
ukazovali, že je umíme spíše pos…,“

OLŠANY U PROSTĚJOVA Zajímavé derby přineslo 12. kolo Přeboru OFS
Prostějov alias II. třídy. Do Olšan u Prostějova totiž zavítaly sousední Držovice.
A i když sobotní soupeře dělila polovina tabulky, někdy se přece jen rozdíly
smazávají. Jenže to tentokrát neplatilo. Brzké vedení domácí hráče uklidnilo natolik, že držovický kožich vypráskali hned šesti ranami. Demolici týmu
Jindřicha Skácela dovršila pohledná akce ze závěru zápasu.

pro Večerník

62.2/'5l29,&(

VS.
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Oslabené Držovice nestačily tempu soupeře
EXKLUZIVNÍ
reportáž

Před dvanáctým kolem se tedy druhý celek tabulky z Držovic příliš neukázal. Ve šlágru kola na půdě Olšan, které se v posledních týdnech trápily,
předvedl odevzdaný výkon, jenž odnesl hned šesti brankami a debaklem.

Brodek u Konice

KOLA

PROBLÉMOVÉ
KOLO

Nadvanáctékolonebudouvzpomínatvdobrémvkomisíchokresníhofotbalovéhosvazu.
Zápas Dobromilic s Brodkem u Prostějova
musel být odložen. Tištín s Vícovem zápas
neodehrálavypadátonakontumaci.Brodek
takto na rovinu přiznal kouč určické re- uKonicepřijeldoNěmčicshráčemnačerno.
zervy Karel Vlach, který mohl být tento- Potíže prý hlásí také pralesní soutěže. No,
pěknádivočinavpoloviněříjna…
krát s druhou polovinou spokojený.

Ladislav
VALNÝ
Domácí vstoupili do zápasu svižně. Už v 1.
minutě po zadovce a přenechání spoluhráčem střílel Lobodáš, minul však. Hosté navíc
záhy poté zaváhali v rozehrávce, ani Samek
ale neproměnil. Po faulu na Hoduláka následovala žlutá karta – jak se ukázalo, první a poslední v utkání. Emoce plály v utkání už od začátku. Po dalším zákroku, tentokrát na Elnera,
už to vypadalo na roztržku. Poté se opět hráči
přesunuli k fotbalu. A tak ve 13. minutě Lobodáš s Antonínem Pospíšilem mladším zavařili
obraně hostí a akci zakončil Elner – Menšík
ale byl na místě. Pak se ale opět málem boxovalo, spor Elnera s Procházkou hrozil přerůst
ve fyzický konflikt, nakonec ale stačila slova.
Hned poté došlo k faulu ve vápně Držovic
a rozhodčí Rek byl nekompromisní, byla
z toho penalta. K té se postavil Miška a k pravé
tyči proměnil – 1:0. Navíc hned poté Držovice špatně rozehrály, soupeři vzali jejich hráče
do kleští a poté letěla z rohu vápna střela do
šibenice – 2:0. Až ve 25. minutě si velkou šanci připsali i hosté – Solano poslal míč Hradečnému do náběhu, zakončení k tyči ale nedopadlo. Valenta poté zkusil štěstí z dálky, minul.
Po půlhodině hry se naopak s pěknou akcí vytasili domácí. Na jejím konci byl Antonín Pospíšil mladší, z hranice vápna ale nebyl přesný.
A brzy poté naopak zahrozily Držovice,
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Jak přesně bude tento nedohraný zápas vyřešen, zatím není jasné, podle slov sekretáře
OFS Prostějov Petra Antoníčka to bude
nyní záležet na STK. „Tištín se to snažil
ještě v pátek odpoledne řešit, ale s Vícovem nedošlo k dohodě. Věc tak nyní půjde
k STK a ta bude rozhodovat o dalším postupu,“ uvedl v neděli večer sekretář.
Ve Vícově tak po tomto týdnu bez zápasu řeší i možné další odložení, které
požadují v Dobromilicích. „Je to složité.
Přeci jen teď například dvě tři kola stát
a pak zápasy dohrávat na těžkých terénech ve druhé polovině listopadu není
ideální. Situace je teď opravdu složitá
a budeme se snažit vyhovět, musí na to
však sednout vedení klubu, takže nemohu předjímat nějaké závěry,“ doplnil
kouč Vícova Miroslav Krutovský. (jaf)

Koutný šel chvíli sám na brankáře, soupeř ho
ale od míče odstavil. 40. minuta pak nabídla
i nefotbalový zážitek, a to když rozhodčí na
prosbu čárového vykázal od hřiště jednoho
z diváků. Konec poločasu pak nabídl souboj
sedmiček, který nakonec vyhrál bránící Valenta. Zahrozit stihl ještě Hodulák, brankář
domácích si ale věděl rady.
Domácí měli zprvu problém navázat na první
půli. V 50. minutě však spustili obrovský tlak
a mnoho nechybělo, aby Pospíšil uklidil míč
do sítě. Hned nato se skóre měnilo znovu,
Samek se trefil po zemi na druhou tyč – Menšík se přemísťoval marně. Pak ale přišly chvíle
Držovic, nejprve nebyl uznán jejich gól pro
ofsajd. V. 54. minutě už se ale prosadil Samuel
Valenta, který zakončil akci dvou na nikoho.
Naděje hostí záhy poté zmrazil Samek. Standardku následoval kop na druhou tyč a po
hlavičce se prosadil podruhé v zápase – 4:1.
A hned poté padl míč do brány Držovic znovu, pro faul ale nebyl uznán. Držovice se snažily, seč mohly, chvílemi byly lepší. Dobrý pohyb ukazoval na kraji zálohy Koutný, Samuel
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<¾RCURąKPGUNUGFODTCPGMKąCFWX[JTQEGPÚEJOQOGPVč Foto: Ladislav Valný
Valenta pak naservíroval Solanovi na osu míč,
byla z toho rána mimo. V 68. minutě přišla další velká šance hostí, Hodulák se dobře uvolnil
a po zasekávačce střílel. Brankář ale míč viděl
a chytil. Labutí písní držovické ofenzivy se
pak zdála být dvě minuty poté nepřesná rána
Kučery. V 71. minutě totiž znovu úřadovali
domácí. Dlouhou nahrávku si totiž na křídle
zpracoval Antonín Pospíšil mladší a poté po

brankové čáře zamířil vpřed. Nakonec našel
zakončujícího Koleňáka, který zvýšil už na
5:1. Po nahrávce Koutného mohl ještě snížit
Hodulák, nebyl však přesný. Definitivní tečku
tak dal zápasu v samém závěru Elner. Seidler si
zkušeně počkal, až si naběhne na druhou tyč
a kolmici mu poslal přímo na kopačku. Olšany tak symbolicky zakončily utkání, které se
z větší části Držovicím vůbec nepovedlo.
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Branky:D6DPHN0LãND/RERGiã.ROHĖiN
86. Elner – 54. Valenta. 5R]KRGÿtRek – Pokorný, Holinka. åOX
té karty: 5. Hansl.
'LYiNĥ255.
6HVWDYD2OäDQX39
6HVWDYD'UæRYLF
%RNĤYND±6HLGOHU0LãND+DQVO$XJXVWLQ±(O 0HQãtN ± .UþPiĜ 9DOHQWD âĢDVWQê .XþHUD ±
QHU-3RVStãLO$3RVStãLOPO.ROHĖiN/RERGiã +UDGHþQê 3URFKi]ND %RUMD 9DOHQWD ± +RGXOiN
– Samek. 6WĜtGDOL$3RVStãLOVW5HLWHU0DUHN .RXWQê
3RVNHU$.HOXF 7UHQpU$QWRQtQ3RVStãLOVWDUãt  7UHQpĝL0LFKDOâWČSiQHND-LQGĜLFK6NiFHOVWDUãt
(2:0)

Pozápasové hodnocení trenérù
$1721©13263©h,/VWDUvÉs6RNRO2OvDQ\X39
„Pro nás jsou to důležité body, protože ve venkovních zápasech
to byly vesměs přestřelky, dostávali jsme hodně gólů. Tak jsem
trochu pozměnil rozestavení mančaftu, vrátil jsem se k ověřené
dvojici, která už hrávala dřív ve třetí třídě. A vyplatilo se. Dostali
jsme po chybě jeden gól, celkově jsem ale spokojený. Hra byla
celkem dobrá, napadali jsme, byl dost k vidění útočný fotbal.
Když se chce, tak to jde. Musí se ale hráčům chtít běhat. V posledních zápasech mančaftu tohle chybělo. A bojovnost s nasazením.
Tentokrát jsem ale spokojený. Sice byl soupeř oslabený minimálně o čtyři hráče, to ale nemění nic na tom, že jsou tři body doma.“

-LQGÔLFK6.&(/VWDUvÉs6RNRO'UzRYLFH
„Je to pro nás na podzim už druhý výbuch. Olšany jsou soupeř, který nám
naprosto nevyhovuje. Popsal bych ho tak, že je usilovný jak Babiš u kampaně,
netalentovaný, ale strašně běhavý a hrající na hranici tvrdosti. Do páté minuty
si zjednal respekt. I při té pracovitosti a snaze je soupeř netechnický. Podle mě
se v těch nižších soutěžích fotbal hrát nedá. My naopak měli staré pány, až tedy
na hokejistu Procházku. To bylo přitom o osobní statečnosti. A ta u našich starých pánů, technických ale bázlivých, nebyla. I při naší strašné hře jsme měli pět
tutových šancí, z toho Hodulák tři. Chleba se lámal, když jsme si v šatně sedli,
řekli si, že dáme na 2:1, soupeř se podělá. A oni dají za chvíli na 3:0... Pak jsme
dali na 3:1 a zase měli malou naději, jenže soupeř dá na 4:1 a bylo po zápase.“

»ëèÝÞäîÄèçâÜÞéâãÞåÝèÇiæfâÜìÜâóqæáë]fÞæ
➢ ze strany 25
PROSTĚJOV Informaci o „černotě“
na fotbale potvrdilo Večerníku hned
několik na sobě nezávislých zdrojů.
V rámci svého hodnocení utkání pak
vše přiznal kouč Němčic Pavel Voráč.
„Přijelo k nám téměř divizní mužstvo,
se kterým jsme neměli příliš šanci něco
uhrát. Někteří z našich hráčů poznali,
že tam byl minimálně jeden hráč, který
hraje asi o tři třídy výš. V poločase jsme

to tak řešili se sudím a vše by se mělo
objevit v zápise o utkání. Sám hráč se
k tomuto prohřešku doznal a situaci jsme pak řešili i s vedením Brodku
u Konice. Nechci spekulovat, zda se
jednalo pouze o jednoho muže, ale
bylo určitě znát, že takový hráč je fotbalově jinde. Kdyby to bylo vyrovnané
utkání a prohráli třeba o branku, tak si
toho ani nevšimneme, ale tady byl ten
rozdíl opravdu markantní. Mrzí mě, že
se to stále ve fotbale děje, ale toho se
jen těžko zbavíme. Zápas se pak hraje

zbytečně a takové body člověka nemohou těšit ani v případě výhry na hřišti, či
výhry soupeře díky kontumaci,“ prozradil k nedělnímu incidentu Pavel Voráč.
Zápis rozhodčího z utkání nebyl ani
před uzávěrkou k dispozici, ale zprávu potvrdilo také vedení hostujícího
celku. „Bohužel je to tak. Postihla nás
velká marodka a včera večer jsme měli
z dvou týmů jen deset hráčů k dispozici. Byla to z naší strany velká chyba
k tomuto kroku přistoupit,“ přiznal po
zápase trenér Radovan Vičar.

Jak se situace nyní bude řešit, zatím není jasno. Pokud se podle zápisu prokáže tato skutečnost, kterou potvrdili oba soupeři, tak by
mělo být utkání kontumované ve prospěch
domácího celku. Zápasem se tak určitě bude
zaobírat STK, kterou čeká náročné jednání.
„Informace o tomto incidentu se ke mně
dostala až od vás, takže zatím nic nemohu konkrétně prozradit. Vše bude záviset
na zápisu rozhodčího a podle toho bude
následně STK jednat,“ zareagoval v neděli
večer pro Večerník Petr Antoníček, sekretář OFS Prostějov.
(jaf)

12. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Určice „B“
FC Kralice na Hané „B“

9:3
(3:2)

Branky: 2., 47. a 67. Javořík, 18. Kouřil,
30. a 86. Vodák, 56. Šlézar, 63. Mlčoch,
76. Sosík – 22. Javořík (vlastní), 39. R.
Petržela, 74. Daniel. Rozhodčí: Procházka. Žluté karty: 34. Javořík (U).
Diváků: 87.
Sestava Určic: Kováč – Kadlec, Menšík,
Plišťák, Grulich – Rotschendl, Šlézar, Javořík, Zapletal – Kouřil, Vodák. Střídali:
Antoníček, Mlčoch, Ježek, Sosík, Hudský, Hanzelka.
Trenér: Karel Vlach.
Sestava Kralic: Miler – Přidálek, Uličný, Répal, Zatloukal – O. Petržela, Kawij,
Růžička, Dvořák – R. Petržela, Pejřimovský. Střídali: Daniel, L. Petržela,
Bluma, Zemánek. Trenér: Jiří Němčík.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Ten výsledek nás opravdu těší. V prvním poločase to však vůbec nevypadalo, že bychom měli Kralice takovým rozdílem přejet. Dali jsme
brzy první branku a podařilo se nám
přidat i druhou, ale hra se přelévala ze
strany na stranu a šance byly před oběma brankáři. Ten výsledek poločasu odpovídal dění na hřišti. Do druhého jsme
hráče nabádali, abychom si zase utkání
sami nezkazili, což se nám poslední dobou pravidelně daří. Dnes jsme
však přidali další dvě branky a pak už
to soupeř vzdal a zbytek zápasu se spíš
dohrával a jen záleželo, o kolik branek
to skončí.“
Jiří Němčík: „K dnešnímu zápasu to
bude poměrně krátké. Měli jsme trochu
potíže složit mužstvo, takže tři hráči nastoupili i přes zranění a celkově se nám
navíc nepodařilo zachytit tempo soupeře. V prvním poločase jsme se ještě
dokázali se soupeřem držet. Po páté
inkasované jsme už úplně odpadli a soupeř dominoval. Vítězství si jednoznačně
zasloužil a myslím si, že my jsme bohužel
podali jeden z nejslabších výkonů za poslední tři roky.“

1DnOÁIN@I<3Á>JQ
PROSTĚJOV Zápas Dobromilic
s Brodkem u Prostějova nebyl jediný,
který v tomto kole nebyl odehraný.
Nedělní souboj v Nezamyslicích mezi
Tištínem a Vícovem tak nejspíše skončí
kontumací pro hostující mužstvo. Vše
však bude muset nejprve prověřit Sportovně-technická komise OFS Prostějov.
Hrající kouč Tištína informace o neuskutečněném duelu potvrdil. „Od vedení se ke
mně dostala zpráva během pátku, spousta
kluků se kvůli zraněním a nějakým virózám
omlouvala. Možné přeložení duelu pak řešilo vedení celku, takže k tomu vám víc nedokážu říct. Čekám, že přijde kontumace,
a věřím, že na příští týden se už sejdeme na
derby s Nezamyslicemi,“ prozradil Rudolf
Návrat. S vedením klubu se pak redakci
bohužel nepodařilo spojit.

fotbal
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Vrahovice
Plumlov „B“

3:3

(2:3), PK 2:4

Branky: 21. a 54. Dvořák, 44. Michalec
– 8. a 13. Klváček, 36. L. Kiška. Rozhodčí: Minx – Kaštyl. Žluté karty: 26.
Doležel, 81. a 85. Jano (oba V). Červená
karta: 85. Jano (V).
Diváků: 50.
Sestava Vrahovic: Hanák – Vitásek,
Prucek, Jano, Vybíral – Varga, Kratochvíl, Doležel, Michalec – Jamrich, Dvořák. Střídali: Němec, Petík, Bukovec,
Šustr, Kurfürst. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Sestava Plumlova: Kšenzulák – Kolomazník, Ševcůj, Čarný, P. Kiška – Surma,
Klváček, Bárta, Křupka – L. Kiška, Gryglák.
Střídali: Hulka, Gronych, Kuba, Moučka,
Chmelař.
Trenér: Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů
Jaroslav Klimeš: „Dneska jsme upřímně bod spíše získali, než že bychom
ztratili. Bylo jasně vidět, že nám to teď
zkrátka nejde ve všech směrech, zatímco
soupeř se odrazil z nevydařeného startu
k dobrým výkonům. Po prvním poločase jsme zaslouženě prohrávali a soupeř
nás fyzicky přehrával. Musím pochválit
Fanu Hanáka, že kvůli absenci brankáře
se této role ujal a pomohl nám aspoň
k bodu. Soupeř totiž ještě řadu dalších
šancí neproměnil. Přes zimu musíme dát
dohromady fyzičku, protože takhle je to
stále ta samá písnička.“
Ladislav Ševcůj: „Za mě velmi dobrý
zápas na této úrovni. První poločas jsme
byli na hřišti lepším mužstvem a možná
jsme mohli jít do kabin i za vyššího vedení. Druhý poločas nás domácí trošku
přehrávali a my se snažili hrát na rychlé
protiútoky, kterých jsme si vypracovali opravdu hodně, ale bohužel jsme je
nedokázali proměnit. I tak bych chtěl
dneska pochválit Tondu Klváčka a Láďu
Kišku, kteří dělali domácím největší
potíže. Museli jsme se tak spokojit s remízou, kterou zajistil zkušený útok domácích. Penalty se nám vyhrát podařilo,
a i se dvěma body jsme spokojeni.“

hodou, než že bychom si vytvořili řadu
šancí. Ve druhé půli jsme pak třikrát
inkasovali a zápas po zásluze prohráli.
Nemůžeme si zkrátka myslet, že to půBranky: 56. a 88. P. Novák, 59. Holinka jde samo. Věřím, že nás tato facka trochu
– 32. Stejkora. Rozhodčí: Dömisch – zase probudí.“
Franc, Kaštyl. Žluté karty: 55. Přikryl,
Němčice nad Hanou
88. Holinka – 70. Machálek, 88. Musil.
5:2
Diváků: 69.
(2:0)
Brodek u Konice
Sestava Ptení: Hon – Přikryl, Kohout,
Doležel, Látal – Jergl, Nevrla, Holinka, Branky: 33. Jiříček – 3. a 39. Koutný, 40.
Kučera – Novák, Šmída. Střídali: Z. No- Kschwend, 43. M. Vičar, 55. Kolář. Rozvák, Vlach, Vyroubal, Lang.
Trenér: hodčí: Vaculík – Švancara, Dosoudil.
František Vlach.
Žluté karty: 38. Korčák, 55. Držálek,
Sestava Nezamyslic: Kopřiva – Machá- 66. M. Tomek – 35. Blatner. Diváků:
lek, Lakomý, M. Frgál, Dočkal – Ouleh- 60.
la, J. Frgál, Musil – J. Přikryl, M. Přikryl, Sestava Němčic: Chmelař – Korčkák,
Stejkora. Střídali: Dvořák, Rus, Dosta- Řezáč, Navrátil, Chalánek – Župka, Jorlík, Plucnar.
Trenér: Marek Pavelka. dán, Jiříček, Buček – M. Tomek, Hrabal.
Pohledem trenérů
Střídali: Řehák, Kočí, Vrána, Dorňák,
František Vlach: „My jsme zase na- Hrbáček, Frýda. Trenér: Pavel Voráč.
stoupili ve velmi kombinované sestavě, Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Hloukdy nám chyběli někteří hráči. V prvním šek, Burget, Ščudla, Blatner – Možný, Z.
poločase byly Nezamyslice výborné. Za- Koudelka, Kschwend, Koutný – J. Grepl,
tlačily nás, měli jsme co dělat, abychom Kolář. Střídali: R. Vičar, M. Grepl, M. Vise vůbec dostali na jejich polovinu hřiště. čar.
Trenér: Radovan Vičar.
Pak se nám povedlo využít chyby obránPohledem trenérů
ce, ale brejk jsme nevyužili. Na opačné Pavel Voráč: „K nám dneska přijel téstraně se to naopak povedlo a po polo- měř divizní soupeř. Do poločasu byl
čase bylo vedení soupeře zcela zaslou- jednoznačně lepší a vedl o tři branky.
žené. Do druhé jsme si řekli, že musíme V poločase přišla konfrontace, když jsme
začít bojovat, jinak to nepůjde. A kluci zjistili, že je tam minimálně jeden hráč na
opravdu dřeli. Dokázali jsme díky Pet- černo. Ve druhé půli už se hra vyrovnarovi Novákovi srovnat a následně se po- la, nicméně dostali jsme pak ještě jeden
vedlo něco, na co jsme čekali už opravdu gól a prohráli jsme. Soupeř to pojal, že
dlouho. Holinka si vzal míč na středu si k nám přijede pro body s cizími hráči,
a prošel přes tři hráče a míč za vápnem a to je prostě špatně. Víc k tomu asi dnes
krásně uklidil. I nadále jsme byli aktivní nemám ani co říct.“
a na konci jsme ještě po rohovém kopu Radovan Vičar: „K dnešnímu utkání se
dokázali přidat třetí branku. Opravdu po dohodě s vedením klubu nebudeme
skvělé vítězství proti výbornému soupe- vyjadřovat, už nyní se musíme soustředit
ři a před hráči musím smeknout, jak to na další důležitý zápas.“
(jaf)
dneska dokázali odbojovat.“
Marek Pavelka: „Dneska nám nešlo
prostě vůbec nic. Přistoupili jsme k tomu
hrozně laxně a mysleli jsme si asi, že to
půjde samo. Bohužel to samo nešlo. Ptení od začátku bojovalo, a i když jsme se
dostali do vedení, tak to bylo spíše ná-

FC Ptení
Haná Nezamyslice

3:1
(0:1)
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
12. kolo, neděle 24. října, 15.30
hodin: FC MAS Táborsko – 1.SK
Prostějov (rozhodčí: delegace nezveřejněna)

025$96.26/(=6./,*$l(1
9. kolo, neděle 24. října, 14.00 hodin: 1.SK Prostějov volný los

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
13. kolo, neděle 24. října, 14.30 hodin: FC Kralice na Hané – TJ Jiskra
Rapotín (sobota 23. 10., 14.30, Šrejma
– Aberle, Foral), SK Lipová – TJ Tatran Litovel (Perutka – Šteier, Slota).
|.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
13. kolo, sobota 23. října, 14.30 hodin: SK Řetězárna – TJ Sokol Konice
(Kreif – Chládek, Hampl).
I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
13. kolo, neděle 24. října, 14.30
hodin: FK Hlubočky – SK Protivanov (sobota 23. 10., 14.30, Kundrát
– Němec, Petr), TJ Sokol Určice – FK
Slavonín (sobota 23. 10., 14.30, Štěpán – Straka, Horák), FC Kostelec
na Hané – TJ Sokol Bělotín (Majer
– Hubený, I. Antoníček), TJ Sokol Čechovice – TJ Sokol Plumlov (Votava
– Kopecký, Petr)
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 24. října, 14.30 hodin: TJ Sokol Klenovice – FK Troubky
(sobota 23. 10., 14.30, Stloukal – Valouc, Hausnerová), SK Radslavice – TJ
Sokol Otaslavice (Matulík – Lasovský),
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 – TJ Sokol
Pivín (Borůvka – Látal, Hrbáček)
LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 23. října, 14.30
hodin: Slovan Černovír – TJ Sokol
Mostkovice (neděle 24. 10., 10.00,
Vachutka – Přenosil, Valouch), FK
Šternberk „B“ – SK Jesenec-Dzbel
(neděle 24. 10., 14.30, Pekárek –
Kundrát, Brázdil), Haná Prostějov
– SK Slatinice (Novák – Vláčil,
Sedláček), TJ Smržice – SK Haňovice (Doležal – J. Antoníček, Smékal)

21061510758
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SKUPINA „B“:
2. kolo, sobota 23. října, 14.30 hodin: Březůvky – Mostkovice (delegace
nezveřejněna), Protivanov – Uherský
Brod (delegace nezveřejněna)
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- II. TØÍDA:
13. kolo, sobota 23. října, 14.30 hodin: Brodek u Prostějova – Němčice
nad Hanou (neděle 24. 10., 14.30,
delegace nezveřejněna), Vícov – Dobromilice (neděle 24. 10., 14.30, delegace nezveřejněna), Kralice na Hané
„B“ – Ptení (neděle 24. 10., 14.30,
delegace nezveřejněna), Držovice –
Vrahovice (delegace nezveřejněna),
Brodek u Konice – Olšany u Prostějova (delegace nezveřejněna), Nezamyslice – Tištín (delegace nezveřejněna),
Plumlov „B“ – Určice „B“ (delegace
nezveřejněna)
III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
1. kolo, neděle 24. října, 14.30 hodin: Kladky – Hvozd, Čechy pod
Kosířem – Protivanov „B“, Brodek
u Konice „B“ – Luká, Vilémov –
Zdětín, Přemyslovice volný los
MSDD – E st.:
13. kolo, neděle 24. října, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Nový Jičín (hřiště Olšany u Prostějova, Slabý)
MSDD – E ml.:
13. kolo, neděle 24. října, 12.45 hodin: 1.SK Prostějov – Nový Jičín (hřiště Olšany u Prostějova, Slabý)
06l/8
13. kolo, neděle 24. října, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Opava (Koláček)
06l/8
13. kolo, neděle 24. října, 12.30
hodin: 1.SK Prostějov – Opava (Koláček)

Laškov jediné vítězství
od historického titulu!

PROSTĚJOV Nesmírně dramatický je závěr finálové skupiny o 1. až 8.
místo v nadstavbové části okresních
soutěží malé kopané ČUS Prostějovska 2021. O novém držiteli mistrovského titulu i dalších medailistech definitivně rozhodne až turnaj
posledního kola, který se hraje tuto
sobotu 23. října ve Vrbátkách. Naopak ve spodní grupě už je jasno. Na
hřišti v Kobeřicích vyvrcholila turnajem závěrečného čtvrtého kola
nadstavbová část skupiny o 9. až
16. místo. A nakonec nejvíce bodů
uzmula Zavadilka Prostějov
O celkové zlato si to rozdají dva adepti. Zatím vedoucí 1.FC Laškov, který
v sobotním třetím dějství připsal na
domácím hřišti jasnou výhru 5:0 nad
MK Klopotovice a svou první dílčí
ztrátu během podzimu za remízu 3:3
se Skalkou. Tím se mu průběžně dru-

6.83,1$2 $å0Ì672

hý obhájce trofeje SK Tomek 99 Dobrochov přiblížil na jediný bodík, neboť
v Kralicích na Hané deklasoval FK Vrbátky 10:2 i Chaloupku Prostějov 8:2.
Teď úřadující šampioni okresu potřebují jakkoliv porazit FC Daniels Prostějov a zároveň čekat na klopýtnutí
lídra se zatím třetím TJ Orli Otinoves.
Pokud však laškovský tým v tomto
klíčovém duelu zvítězí, na regionální
trůn v malé kopané usedne premiérově v historii právě on!
Nejvyšší pozici ve spodní grupě obsadil tým FC Zavadilka Prostějov tím,
že v posledním duelu porazil FK Bohuslavice 4:2. Tím se bodově dotáhl
právě na svého soupeře a díky lepšímu vzájemnému střetnutí jej vystřídal na konečné deváté příčce. Desátou pozici tedy obsadil bohuslavický
nováček a jedenáctý skončil celek SK
Mexiko Víceměřice, který prohrou
a remízou promarnil šanci skupinu
ještě ovládnout.
(kopa, son)

3. KOLO
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63h08-,+
13. kolo, sobota 23. října, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Zlín (hřiště Výšovice)

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
3. kolo, sobota 23. října, 10.30
hodin: Protivanov – Určice (neděle 24. 10., 10.00), Vícov-Plumlov
– Bedihošť (9.00), Brodek u Konice-Lipová – Vrahovice (9.00),
Smržice-Kostelec na Hané – Brodek u Prostějova (9.30), Otaslavice – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice,
Mostkovice volný los

63h08-,+
13. kolo, sobota 23. října, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Zlín (hřiště Výšovice)
Relax centrum Gól
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX
13. kolo, sobota 23. října, 12.15
hodin: Konice – Slavonín (neděle
24. 10., 10.00), Šternberk – Mostkovice-Kostelec na Hané (10.00),
Tovačov – Čechovice (11.30), Chomoutov-Horka – Brodek u Prostějova-Otaslavice
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc$p
3. kolo, sobota 23. října, 13.30 hodin: Litovel – Olšany u Prostějova
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc%p
3. kolo, neděle 24. října, 14.00
hodin: Čechovice „B“ – Želatovice
(sobota 23. 10., 10.00), Plumlov –
Troubky (10.00), Pivín-Určice – Radslavice/Pavlovice (12.15), Bělotín –
Nezamyslice
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
13. kolo, sobota 23. října, 9.00
hodin: Nezamyslice/Němčice nad
Hanou – Jeseník (10.00), Olšany
u Prostějova – Šternberk, Mohelnice –
Čechovice/Mostkovice
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
13. kolo, sobota 23. října, 10.45
hodin: Nezamyslice/Němčice nad
Hanou – Jeseník (11.45), Olšany
u Prostějova – Šternberk, Mohelnice –
Čechovice/Mostkovice
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
3. kolo, neděle 24. října, 10.45 hodin:
Hranice „C“ – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 23. 10., 15.00), Jesenec/Přemyslovice
– Sigma Olomouc „B“ (9.30), Smržice/
Kostelec na Hané – HFK Olomouc.

3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
3. kolo, neděle 24. října, 10.00 hodin: Lipová/Brodek u Konice – Pivín
(sobota 23. 10., 9.00), Protivanov –
Hvozd (sobota 23. 10., 10.00), Určice – Držovice (sobota 23. 10., 10.15),
Haná Prostějov – Horní Štěpánov/
Konice (pondělí 25. 10., 18.00), Vícov
– Kralice na Hané (9.00), Bedihošť –
Otaslavice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši
návštěvu!
(sob)
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rozhovor večerníku

Dlouholetý asistent trenéra Michal Šmarda zavítal do prostějovského eskáčka
PR
ROST
TĚJO
OV Pro mnohé to přišlo jako blesk z čistého nebe, když
na konci září fotbalisté 1.SK Prostějov nečekaně změnili trenérský
triumvariát. Jedním z nově příchozích byl také Michal Šmarda
(na snímku), asistent kouče Daniela Šmejkala. Někdejší zkušený
ligový hráč a později druhý kouč
několika týmů první i ve druhé
lize včetně pražské Sparty musel
na Hané naskakovat do rozjetého
vlaku. Záhy se však ukázalo, že
by se prostějovská sportovní veřejnost nastalých změn nemusela
bát. Tým hned v prvním zápase
pod duem Š & Š vyhrál na půdě
pražské Dukly. Následovala reprezentační pauza, aby se o uplynulém víkendu vrátil zápasový
kolotoč FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY. A i v něm nová trenérská
dvojice slavila tříbodový zisk,
když mužstvo přemohlo exprvoligovou Jihlavu. Ještě předtím
bývalý mistr české ligy se Spartou prozradil nejen první dojmy
z angažmá na Hané. Víte třeba,
čemu se věnuje po tréninku svého
týmu?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

21080310954

yy
y Jak byste se ohlédl za nástupem
k týmu prostějovského eskáčka?
„Postupně zapracováváme do týmu
myšlenky o způsobu hry a to, jak se
chceme prezentovat. Většinou jsou
to věci, které kluci znají. Jen jsme si
něco ujasnili. Je za námi reprezentační pauza. Tu jsme využili, abychom
tým lépe poznali, potrénovali. Po vítězství na Dukle byla dobrá nálada,
takže se nám pracuje velmi dobře.
A těšíme se na další zápas.“
yy
y S týmem jste víc než tři týdny.
Jaké byste nyní řekl, že má silné
a slabší stránky?
(zamyslí se) „Já bych to až tak moc
nespecifikoval. Ale myslím si, že velkým plusem je dobrá parta, pracovitý tým a herní individuality, které
v týmu bezesporu jsou.“
yy
y V čem jste navázali na práci
trenéra Jarošíka? A co jste naopak
chtěli změnit?
„My jsme před svým nástupem viděli tým ve dvou zápasech. Ukázaly
se některé dobré věci, co se týká
ofenzivní činnosti, ve hře jeden na
jednoho. Co se týká defenzivy, tak

bylo znát, že mužstvo prodělalo obměnu a že jsou ve hře detaily, co je
třeba upravit a v některých situacích
se prezentovat trochu jinak.“
yy
y Kolik času a práce vlastně zabere práce druholigového trenéra?
„Tenhle týden jsme s trenérem
zkoukli tři zápasy Jihlavy (eskáčko
nastoupilo proti Vysočině uplynulou
sobotu -pozn.red.). Oba jsme zatím
v Prostějově bez rodin, tak se dá říct,
že od rána do večera se věnujeme jen
fotbalu. Čas to určitě zabere, ale je
to naše práce. A jelikož chceme být
s týmem úspěšní, tak nechceme nic
podcenit. A co nejlépe se naopak
chceme připravit na každý zápas,
předávat informace týmu, aby samotná příprava byla co nejlepší.“
yy
y Několikrát už jsem od fotbalových trenérů zachytil názor, že
ze standardky inkasuje hlupák.
Ztotožňujete se s takovým pohledem?
„Ono zase je třeba respektovat sílu
soupeře, mít nějakou pokoru. Protože góly ze standardní situace prostě
padají. Ale spíše si myslím, že když se
tým prosadí ze standardek a je tam
opakovaně nějaký signál, tak když
se z toho inkasující tým nepoučí, to
pak ano, poté bych souhlasil a možná to tak i označil stejně... Ale jinak
bych to řešil s pokorou a respektem
k soupeři. I on se přece připravuje,
také se snaží něco vymýšlet – je to
prostě fotbal.“
yy
y Trenér Jarošík před svým odchodem hovořil o možném posílení týmu. Je to aktuální?
„Teď to aktuální není, přestupové
období je pryč. Do budoucna se
ale touto myšlenkou pochopitelně zabýváme, ale zatím pořád kádr
postupně poznáváme. Máme před
sebou ještě šest zápasů. Takže se
to řeší, mluví se o tom, ale teprve
se rozhodneme, kde potřebujeme
mužstvo doplnit či oživit. Řešit se to
bude postupně a uvidíme v zimě.“
yy
y Sledujete nadále hráče, kteří
jsou z Prostějova na hostování?
Třeba Kadlece, Suse, Balu…
„Bavili jsme se s kluky, co ty kluky
znají. Nějaký seznam máme. A například Adam Dittmer s námi občas trénuje. Jak jsem říkal, mužstvo
poznáváme a určitě nebude nikdo
zavřené dveře.“
yy
y Jak se vyvinula situace okolo
asistenta trenéra Matěje Vybíhala.
Jaká je jeho role?
„Zůstává normálně v realizačním
týmu a spolupracuje s námi. Je to ve
stejném režimu, jak to bylo předtím
za kouči Jarošíkem a Hunalem.“

I když už jsem byl rozhodnutý, že po letech
v pozici asistenta bych chtěl být hlavním koučem,
a mám takovou ambici, jsem rád, že tuto roli ještě
přijal. Myslím si, že máme s Danem skvělý vztah,
rozumíme si jak profesně, tak lidsky. Nabídka vést
společně Prostějov tak převážila osobní ambice...
yy
y Váš kolega Daniel Šmejkal
už Večerníku prozradil, že chvíli
bude nově trávit čas zde, chvíli
s rodinou v Čechách. Jak to řešíte
vy?
„Já už mám starší děti. Rodina mi
bydlí kousek od Hradce Králové, už
je zvyklá. Cestoval jsem do Brna, na
Slovácko, do Jihlavy, do Jablonce.
A jak říkám, děti už jsou starší, mají
svůj život. Akorát mladý ještě chodí
do školy, je mu čtrnáct. Rodina tedy
zůstane doma a já zde budu přebývat sám. Občas ale přijede za mnou
na víkend, nebo já ve volném dni za
nimi.“
yy
y Víme, že po některých utkáních si dáváte sám do těla a běháte
po celém hřišti. Je to vaše příprava
na vlastní fotbalová utkání? Nebo
to slouží i jako motivace hráčům?
„Tak hraji ještě I.B třídu v Předměřicích, kde bydlíme. A za další mě
práce naplňuje a pohyb to tělo vyžaduje, je na to zvyklé. Takže když
to jde, když nejsem ve hře nebo se
tolik nezapojím do tréninku, jdu si
sám zaběhat. Chci se udržovat a být
se svým tělem spokojený. Když
jsem navíc s kluky, tak jim chci něco
ukázat, vysvětlit, tak aby to člověk
uměl názorně předvést. Trenér by
se měl na hřišti nějak pohybovat.“
(úsměv)
yy
y Naposledy jste byl v Chlumci
nad Cidlinou. Angažmá jste přijal s tím, že si už chcete vyzkoušet
roli hlavního trenéra. Jak se stalo,
že jste přijal znovu pozici asistenta?
„Byl jsem oslovený Danem Šmejkalem, zda s ním nechci spolupracovat. Domlouvali jsme se na
některých věcech, jak by to mezi
námi mělo fungovat. A i když
už jsem byl opravdu rozhodnutý, že po letech v pozici asistenta
bych chtěl být hlavním koučem,
a mám takovou ambici, prostě
jsme se domluvili. (úsměv) Jsem
ale rád, tu roli jsem přijal. Myslím

si, že máme s Danem skvělý vztah,
rozumíme si jak profesně, tak lidsky. Nabídka vést společně Prostějov tak převážila osobní ambice.“
yy
y Proběhl váš konec v Chlumci
nad Cidlinou v klidu a bez rozporů?
„Ne, to ne. Prostě mi už předtím
oznámili, že u mužstva končím. To
jsem přijal a dál to neřešil...“
yy
y Jak zpětně hodnotíte nucený
odchod z pražské Sparty? Už přebolel?
„Už to neřeším, zkrátka to tak proběhlo... Samozřejmě v tom momentu propuštění člověka zamrzí
a zabolí, je to nepříjemné. Ale postupem času zklamání opadá. Nějakým
způsobem si poté angažmá vyhodnotíte, řeknete si plusy či mínusy a je
to takové poučení dál. Jsou to skvělé
zkušenosti. Osobně jsem byl za angažmá ve Spartě moc rád. Bylo to
super, vyhráli jsme pohár, pracovalo
se mi tam dobře.“
yy
y Hlavní kouč Šmejkal je
slávista a v rozhovoru pro
Večerník se nechal slyšet,
že máte zahodit píšťalku
se sparťanským logem. Hecovačky asi určitě proběhnou, po derby jste měl asi
navrch, že?
„Ani ne. (pousměje se) Já mu jen řekl,
jak jsem rád, že Sparta vyhrála po
dlouhé době, a to bylo všechno. Spíše jsme si zápas rozebrali po trenérské stránce. Špičkování nebo něco
podobného tam nebylo.“

Foto: Josef Popelka

vizitka
MICHAL ŠMARDA
✓ narodil se 31. ledna 1971 v Hradci Králové
✓ bývalý ligový fotbalista, později trenér
✓ aktuálně asistent trenéra 1.SK Prostějov
✓ s fotbalem začínal v Hradci Králové, kde také hrál v mládežnický kategoriích
za Spartak a za místní SK začal svou seniorskou kariéru (1990-1996)
✓ v roce 1996 přestoupil do SK Sigma Olomouc, aby se odtud o dva roky později
dostal do AC Sparta Praha (1998-1999)
✓ v lize dále pokračoval v Blšanech, Viktorii Žižkov a v roce 2003 se vrátil do SK Hradec Králové,
aby hráčskou kariéru ukončil v Bohemians 1905 (2007-2008)
✓ v nejvyšší soutěži odehrál celkem 341 utkání a dal 19 gólů
✓ největším úspěchem je titul se Spartou v sezóně 1998-1999,
s Viktorií Žižkov byl dvakrát v třetí (2001/2002 a 2002/2003)
✓ v evropských pohárech nastoupil v dresu Viktorie Žižkov do 6 utkání
✓ po skončení profesionální kariéry hráče působil jako asistent v FC Hradec Králové (2008-2012)
a v sezoně 2012–2013 následoval Václava Kotala do Jablonce
✓ v roce 2013 oba přešli do Zbrojovky Brno, kde vydrželi do roku 2016
✓ krátkodobě byl hrajícím asistentem mužstva krajského přeboru Jiskra Hořice
✓ v sezóně 2017-2018 se vrátil jako asistent trenéra do Hradce Králové
✓ od ledna 2018 se stal asistentem Martina Svědíka v Jihlavě, v listopadu 2019 ho následoval do 1.FC Slovácko
✓ v roce 2020 přijal nabídku Václava Kotala a stal se asistentem trenéra AC Sparta Praha
✓ společně dovedli tým k triumfu v MOL Cupu 2019/2020
✓ po neúspěšném vstupu do jarní části sezóny 2020/2021 byla tato trenérská dvojice odvolána
✓ před ročníkem 2021/2022 se stal hlavním trenérem Chlumce nad Cidlinou,
ale již 14. září od týmu účastníka ČFL odvolán
✓ na konci září přijal nabídku stát se asistentem nového trenéra 1.SK Prostějov Daniela Šmejkala
✓ i v padesáti letech nadále hraje aktivně fotbal, nastupuje v I.B třídě Královehradeckého KFS
za Předměřice nad Labem, a to dokonce v roli kapitána týmu
zajímavost: kvůli problémům se zraněním v týmu prvního týmu odehrál Šmarda 4 roky po skončení kariéry
celých 90 minut v přátelském zápase za Hradec Králové v únoru 2012 proti FC Astra Ploieştix

hokej
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Regionální liga juniorù 2021/2022 sk. 11-12

-DNVLYHGO\WÛP\6.3URVWøMRY"

'RURVWHQFLVODYLOL~VSěFK

Y VRERWXçiFLQHKUiOL
PROSTĚJOV Kolem desítky zápasů. Tolik utkání mají za sebou
týmy v mládežnických ligách.
SK Prostějov 1913 byl v tomto
týdnu, co se výsledků týče, spíše
neúspěšný. Jedinou výhru si totiž připsal prostějovský dorost.

pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Junioři nakonec v uplynulém týdnu
utkání nehráli. Jejich zápas v pátek
16. října s Uherským Ostrohem byl
odložen. Družstvo dorostu se vydalo v sobotu do Valašského Meziříčí,
kde slavilo vítězství po výsledku 9:2.
Této prostějovské kategorii se daří,
v tabulce skupiny 12 jim patří druhé
místo. „Každopádně nás těší dobrý
výkon dorostu, který jde i ruku v ruce
s tím, jak hráči této kategorie přistupují
i k tréninkům,“ pochvalovala si Martina Marková, předsedkyně SK Prostějov 1913.

Starším žákům nevyšel doma zápas
Novým Jičínem a padli 4:6. „Docela
škoda prohry u starších žáků, dotahovali z 2:5 na 4:5 a bojovali. Nepomohla ani hra bez gólmana na závěr.
Vyrovnání by si za předvedený výkon

PROSTĚJOV Dalo by se říct,
že oproti jiným týdnům čeká
hráče SK Prostějov 1913 lehce
oddechový program. Jediným
celkem, který sehraje v následujících sedmi dnech dva ligové zápasy, jsou prostějovští
junioři. Jinak dorost, starší
žáci, mladší žáci „A“ a „BL mají
na plánu pouze jedno sobotní
střetnutí.

Junioři pod vedením trenéra Janečka započnou v pátek od 16:45 hodin utkání na ledě Břeclavi. Bude to
pro ně oříšek, jelikož břeclavským
lvům patří třetí příčka tabulky. Druhý zápas sehraje juniorka v neděli
od 18:00 hodin na prostějovském
zimním stadionu proti HC Orli
Znojmo. Orlům patří v tabulce až
9. místo. Dorost čeká ligové utkání
v sobotu, kdy se na domácím ledě

/QOGPVMC\ WVM¾PÊRTQUV÷LQXUMÆJQFQTQUVWRTQVK8CNCwUMÆOW/G\KąÊéÊ
Foto: www.skprostejov.cz

určitě zasloužili,“ konstatovala Martina
Marková.
I mladší žáci „A“ se doma utkali s týmem z Nového Jičína a úspěch to
nebyl, jelikož prohráli 0:7. Sobotní
zápasy starších a mladších žáků A byly

z důvodu marodky Uničova odloženy.
Proto mladší žáci „B“ byli jediní z SK
1913, kteří odehráli dvě utkání, ani
jedno ale nebylo vítězné. V sobotu
doma s Rožnovem pod Radhoštěm
kapitulovali 2:11 a v neděli v Uničově
padli vysoko 0:15.

O@IOJOÑ?@I
střetnou od 11:15 s HC Uherské
Hradiště. Ten je v tabulce dorostu
na třetím místě, těsně za SK. Bude
to tedy souboj tabulkových soupeřů.
Starší žáci a mladší žáci A se v sobotu
vypraví ke svým zápasům do Opavy,

kde jejich soupeřem bude v dopoledních utkáních HC Slezan Opava.
Mladší žáci eskáčka s označením
„B“ budou v sobotu v Prostějově od
13:15 hodin hostit HC Olomouc.
(rei)

Trenér Martin Půček o dorostu:

„Cíl pro tuto sezónu je jasný,
být mezi těmi týmy v soutěži,
PROSTĚJOV Hlavní trenér Martin Půček (na snímku) má u SK
Prostějov 1913 na starosti dorost. Jeho družstvo po zisku 13 bodů
drží ve 12. skupině Ligy dorostu třetí příčku.„Ze šesti zápasů, které jsme odehráli, jsme zatím jen jednou prohráli, což výsledkové
určitě není špatné,“ říká trenér Půček. Tomu by s trénováním měli
pomáhat Martin Tománek a bývalý předseda SK Marek Černošek.

yyCo byste řekl k dosavadním výsledkům prostějovského dorostu,
kterému aktuálně (ke 14. říjnu 2021
– pozn. red.) patří třetí místo tabulky
Ligy dorostu skupiny 12?
„Tabulka je neúplná, takže prozatímní
umístění musíme brát s rezervou. Týmy
před námi mají
odehrány o dva zápasy více. Ze šesti
utkání, které jsme odehráli, jsme zatím
jen jednou prohráli, což výsledkové určitě není špatné. S předvedenou hrou ale
nebyla vždy spokojenost, je před námi
spousta věcí, které musíme zlepšit. Zase
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na druhou stranu jsme jako jediný tým
v soutěži porazili dosavadního lídra soutěže.“
yy Jak z pozice hlavního trenéra tým
vnímáte?
„Tento rok tu máme spoustu nových
kluků, takže ze začátku sezóny jsme se
vzájemně poznávali. Věřím, že parta
hráčů se utvořila dobrá a že v průběhu
sezóny v těžkých zápasech to ještě ukážeme.“
yy Prozradil byste, jak vypadají tréninky této kategorie?
„S kolegou Martinem Tománkem se na
trénincích snažíme zlepšovat hráče jak
po individuální
stránce, tak po taktické (týmové). Pokud
se chce hráč opravdu zlepšovat, může
využívat i
individuální tréninky na ledě navíc. Na
fyzické stránce hráče pracuje kondiční

kouč klubu Martin Finkes. Chceme
hráče rozvíjet komplexně. Tréninkový
servis a zázemí klubu jsou na vysoké
úrovni.“
yy V minulém týdnu naznačil Michal Janeček, že jej trápí účast na trénincích juniorky… Jak jste vy u svých
svěřenců spokojený s morálkou v přípravě?
„Máme širokou soupisku, takže přirozeně hráči vědí, že v případě špatné docházky by nebyli
nominovaní na zápas a hráli by jiní. Díky
tomuto počtu je v týmu přirozená konkurence motivující hráče k lepším výkonům.“
yy Jak sám říkáte, soupiska dorostu
má poměrně dost jmen. Jak se rozhodujete pro sestavy na zápasy?
„U této kategorie rozhoduje už výkonnost hráče, bohužel již nemohou hrát
všichni, tak jako
v mládežnických kategoriích. Důležitý vliv na nominaci má rovněž přístup
a morálka každého hráče při tréninku.
Snažím se s hráči hodně komunikovat,
aby věděli, proč se nedostali do sestavy
na zápas právě oni.“










7LJHUV=OtQ
6.3URVWČMRYVSROHN
+&8KHUVNp+UDGLãWČ
+&63$57$.8KHUVNê%URG
+&%UXPRY%\OQLFH
+..URPČĜtå
+&%REĜL9DO0H]LĜtþt
+&ýHUQtYOFL

Z









V









VP









PP









P









Skóre









B









/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½sÔÉMQD
6.3URVWÈMRY VWDUvÉz½FL s+.1RYÙ-LÄÉQ
4:6 (2:1, 0:4, 2:1)
5R]KRGÿt%H]GčN²7DNiþ6WXGQHê9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD5\FKOê âWRXUDþ ± 9UED 3tWU +UDþRYi 7HVDĜ )LDOD )U|PO .XPVWiW âSLþiN
0DUHN9LWiVHN3RVStãLO D.OtPD
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD-LÿtQD9HĜPLĜRYVNê 0XVLDO ± 'RKQDO %H]GČN +LOãHU =DKUDGQtþHN ěHKiN 'DQþiN
'XED.OXQGD+RUiN0DWêVHN6WUDND.ORW]PDQD+RUiN
7UHQpU0DFKiþHN
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½s]½ÔÉ
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ s+.1RYÙ-LÄÉQ
 
5R]KRGÿt%H]GČN7DNiþ9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD0DUHN ± )ORUêNRYi 0RXND 2åYROGtN 3URFKi]ND +ROXE .XþHUD 0D
WRXãHN)UHOLFK'DQNR6HOLQJHU%URVV9RUiþD'YRĜiN
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD-LÿtQD .XGČOND±ýHUPiN+RćiN'XED+ROiĖ&KDOXSD3HþHQNDěHKiN3RViG
.RãiUHN6WDUĤVWND9UiQDD+iMHN
7UHQpU0DFKiþHN
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½sÔÉMQD
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% s+&¤HUQÉYOFL
2:11 (0:2, 1:4, 1:5)
5R]KRGÿt.URXSD3DYHO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD5RELQ +R]PDQ ±/XNiã0XGUOD3UiãLO.DGOþtN.XFLiQ.RQþLFNê.XW
PRQâRXVWDO*U\JDU*U\JiUHN0XVLO3RVStãLO$OH[DD7iERUVNi
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD5RæQRYD+QLOLFD 9DãHN ± 9DQGXFK 3 .ĜHQHN +DMGD 9LN 'RELiã .ROiþHN 9DQ
GXFK5.UHMþt0DUHND.DOLQHF
7UHQpU9LN

které nesestoupí do regionální ligy“

Eva
REITEROVÁ
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Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 16. øíjna
HC Bobøi Valašské Meziøíèí – SK Prostìjov 1913
2:9 (0:1, 1:5, 1:3)
5R]KRGÿt.UiWNê±%DPEXFK0DUHN9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD9DO0H]Lĝtÿt9DãLFD±0DWRãND&DSLO-DYRUVNê%HGQiĜtN+UGê-Hå.OHLQ6YLWiN=H
ĢiND2GVWUþLO
7UHQpU/DQJ
6HVWDYD3URVWčMRYD ýHUQê .URXSD ± äiN ěHSD 6YRERGD 0 =DWORXNDO ýHUPiN 3RVStãLO
1HPHUiG+UDþRYi7RPiQHN6OtYD+R]PDQ.DVDO0DUWLĖiN0RMåtãHN1ČPHF3LSSDOD.XEtN
7UHQpU3ĤþHN
Liga dorostu 2021/22 sk. 12

PŮVODNÍ
zpravodajství

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

 6.+6ODYLD7ĜHEtþ
 +RNHMRYêNOXE2SDYDVUR
 +&/YL%ĜHFODY
 +&%REĜL9DO0H]LĜtþt
 +..URPČĜtå
 6.3URVWČMRYVSROHN
 +&)UêGHN0tVWHN
 +&ýHUQtYOFL
 +&2UOL=QRMPRPOiGHå]V
 +2.(-8KHUVNê2VWURK
 +.1RYê-LþtQ

Foto: P. N. HOCKEY

yy Když teď vidíte, jak se dorost prezentuje v utkáních. Jaké máte sezónní
cíle?
„Tento rok dochází k mládežnické reorganizaci dorosteneckých soutěží. Nyní
jsou dorostenecké soutěže dvojstupňové – extraliga, 1. liga. Další sezónu budou
soutěže již třístupňové – extraliga, 1. liga,
regionální liga. 1. ligu letos hraje celkem
82 týmů a může z ní sestoupit do regionální ligy až 74 týmů. Takže náš cíl pro
tuto sezónu je jasný, být mezi těmi týmy
v soutěži, které nesestoupí do regionální
ligy. Nově vzniklá 1. liga bude mít velkou
kvalitu jednak tím, že bude celorepubliková, ale hlavně tím, že ji bude hrát šest až
osm družstev z letošní extraligy dorostu.
Je to pro nás obrovská výzva.“

/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½sÔÉMQD
+&8QLÄRYs6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL%
15:0 (4:0, 5:0, 6:0)
5R]KRGÿt*HUKiW=GUDåLO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD8QLÿRYD=DSOHWDO ± 3DQiþHN .RXĜLO +ODGLã $[PDQQ 0RWOtþHN %DUWRQČN 0DOLQND
5LFKWHU6DODMâHQND6HGOiN
7UHQpU3ĜLE\O
6HVWDYD3URVWčMRYD 5RELQ +R]PDQ ± /XNiã 0XGUOD 3UiãLO .XFLiQ .RQþLFNê .XWPRQ
âRXVWDO*U\JDU*U\JiUHN3RVStãLOD$OH[D
7UHQpU3ĤþHN
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVN2ORPRXFN½
 +.1RYê-LþtQ
 +&ýHUQtYOFL
 +&2ORPRXF
 6.3URVWČMRYVSROHN
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basketbal/tenis
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Basketbalisté Prostějova se posunuli na 7. příčku prvoligové tabulky

Orli jedou
do Nového Jièína
Prostějov (lv) – Ani ve 2. kole první ligy nebudou mít basketbalisté
BCM Orli Prostějov výhodu domácí palubovky. V pátek 24. září budou
hostovat na půdě BK Vividbooks
Pardubice, v jehož středu hrají především naděje východočeského
basketbalu. Druhý soupeř Orlů
odehrál první zápas na půdě Nového Jičína a v mladé sestavě podal
zajímavý výkon. Prohrál 92:105 po
tprodloužení. V základní době byl
naprosto vyrovnaným protivníkem,
v klíčové pětiminutovce ale nedal
ani bod. V sestavě měl hned čtyři
dvouciferné střelce – Tkadlece,
Dvořáka, Nováka a Půlpána.

PROSTĚJOV Na druhé vítězství
v sezóně dosáhli prvoligoví basketbalisté BCM Orli Prostějov a stal se
tak opět na domácí palubovce Sportcentra-DDM. Dlouho vyrovnaný
souboj proti Zlínu ovládli v poměru
75:58, když využili větší počet rotujících hráčů a poslední čtvrtinu vyhráli o sedmnáct bodů. Pátečním triumfem se tak svěřenci trenéra Pešty
přiblížili středu vyrovnané tabulky 1.
ligy-skupiny Východ.

dlouho nemohli trefit koš, kvůli velké
agresivitě sbírali především fauly. Nepřesné byly především pokusy z dálky,
proto se poprvé dostali do vedení až na
začátku desáté minuty po střele Šišky.
Povedenou koncovkou čtvrtiny se pak
propracovali k výsledku 19:14.
Na začátku druhé periody musel
kvůli zranění odstoupit hostující
Prášil a zdálo se, že Zlín nebude stačit kondičně. I tak ještě prostějovský
soupeř v 15. minutě vedl a dokázal
na následnou domácí
Ladislav VALNÝ odpovědět
šňůru sedmi bodů. Po Vaňákově koši
Zlín měl na soupisce pouze osm bas- s faulem Zlín opět otočil výsledek
ketbalistů, přesto měl lepší vstup do a Orli v poločase prohrávali 33:35.
utkání a ve 3. minutě vedl 6:0. Orli Mladá sestava Prostějova se dlouho

nedokázala dostat do potřebného
tempa ani po změně stran. Hostující
celek účinně zpomaloval hru a šetřil
fyzické síly. Domácí pokusy o rychlé
brejky navíc často ukončila nepřesná
přihrávka. Ztráty soupeř v několika
případech potrestal, a proto oba soupeři vstupovali do poslední čtvrtiny
s rovnocennými šancemi na úspěch
při nerozhodném výsledku 47:47.
Prostějovskou ofenzivu odstartoval
trojkou Sychra, přesnými střelami
z dálky se pak prezentovali také jeho
spoluhráči a Rytíř ve 35. minutě zařídil vedení 63:53. Až v tomto okamžiku Zlín odpadl a jeho chyby Orli
využili k vylepšení svého náskoku.

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Olomoucko pøivítá Brno

Pozápasové hodnocení trenéra

Prostějov (sob) – S vysokou porážkou 78:130 se museli v prvním mistrovském zápase smířit basketbalisté
BCM Orli Prostějov U19. V domácím prostředí nestačili na BK Sojky
Pelhřimov. Hosté přijeli v extrémně
silné sestavě, v níž dominoval Chimobi Ikegwuruka. Irský basketbalista,
který nechybí ani na soupisce Jindřichova Hradce pro Kooperativa NBL,
nasázel Orlům 37 bodů a přidal 11
doskoků. K tomu navíc získal 8 faulů. Mladým Orlům nepomohly ani
kvalitní střelecké výkony Jakuba Rytíře
a Matyáše Müllera, kteří shodně překonali hranici dvaceti bodů. O vítězi utkání rozhodla hned první čtvrtina, kterou
hosté vyhráli o čtyřiadvacet bodů.

Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:

/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ6.83,1$9ê&+2'².2/2

„Dlouho to z naší strany nebyl dobrý výkon. Chtěli jsme hrát rychle a soupeře unavit. Místo toho jsme se přizpůsobili jeho tempu.
Když bylo nasazení na odpovídající úrovni, Zlín nestíhal a dostával snadné koše. Často jsme ale zpomalili a hráli basket, který prostě
neumíme. Tým se potřebuje naštvat, pak začne hrát agresivně. To přišlo až v závěru, kdy jsme zápas urvali, chyběla nám ale lehkost.“

7XĝL6YLWDY\²%&02UOL3URVWčMRY

/,*$08åĤ6.83,1$9ê&+2'
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NRORQHGčOHĝtMQDKRGLQ
=OtQ±9\VRþLQD SiWHNĜtMQD 
1RYë-LÿtQ²3URVWčMRY SiWHN
 3DUGXELFH±2ORPRXF SiWHN
ĜtMQD %UQR±6YLWDY\  2VWUDYD±2SDYD

Foto: Michal Sobecký
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6HVWDYD3URVWčMRYD

5\WtĜâLãND6\FKUD7UiYQtþHND DVLVWHQFt0LFKDOþtN6WUQDG
1iEČOHN(.OHSDþD DVLVWHQFt+DYHO'RNRXSLO0OOHU6FKQHLGHU
7UHQpU0LFKDO3HãWD

„VAmerice je na tréninku větší tempo
než vzápasech,“ přibližuje zámořské

zkušenosti Radim Havel
PROSTĚJOV Po studijní zkušenosti v americké Geogrii se pro- EXKLUZIVNÍ rozhovor
stějovský pivot Radim Havel (na snímku) vrátil do orlí letky, v níž
pro Večerník
poprvé nakoukl do mužského basketbalu. V nové prvoligové
sezóně se snaží využít zkušenosti ze svého zámořského angažLadislav
VALNÝ
má, kde ochutnal odlišný přístup k basketbalu.„Především v nasazení v tréninku je rozdíl opravdu velký,“ srovnává navrátilec. „V zámoří se mi sice líbilo, ale škola
yy Vrátil jste se tedy v lepší kondici, než jste odcházel?
„To rozhodně. Jsem na tom fyzicky
mnohem lépe než před odchodem
na studia. Ve Spojených státech se
trénuje jinak. Nejde ani tak o cvičení, ta jsou podobná, spíše je
rozdílené nasazení. U nás začne
trénink a ještě nejsme rozběhaní,

to v Americe neexistuje. Trénink
má větší intenzitu než zápas. Právě při něm zjistíte, že celé utkání
zvládnete bez problému, protože
vlastně máte natrénováno více, než
potřebujete.“
yy Poměrně rychle jste se vrátil.
Proč jste ve Spojených státech nezůstal déle?
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až tak ne. Z pohledu studia to nestálo
za to. Tým měl úspěšnou sezónu, sehnal jiné hráče a z pohledu stipendia
jsem nedostal tak dobrou nabídku.
Měl jsem možnost začít na jiné škole
znovu, ale to jsem nechtěl. Vyhodnotil jsem to tak, že šlo o dobrou zkušenost, ale že bude lepší se vrátit domů.“
yy Jak hodnotíte úroveň první
ligy?

„Není špatná. Našemu týmuu se
zatím příliš nedařilo, věřím, že
se to zlepší. Chybí nám staršíí
zkušení hráči, často riskujeme.
To k mládí patří. Ale chceme
se zlepšit a postoupit do play-off.“
yy Jaké jsou vaše osobní
ambice?
„Ty basketbalové jsem nikdy
neměl nějak přehnané. Vždy
jsem počítal s tím, že budu stuy
ydovat. Chtěl bych se hlásit na vysokou školu na informatiku, zřej-jet.
mě do Brna. A u toho hrát basket.
Myslím, že to jde skloubit.“

Foto: Michal Sobecký

ÿHVNpWHQLVWN\.DOLIRUQLLQHGRE\O\
INDIAN WELLS, PROSTĚJOV
Osmifinále bylo maximem českých tenistek na turnaji v Indian
Wells. Přes čtvrté kolo se nedostala ani jedna, Petra Kvitová navíc
po porážce s Běloruskou Viktorii
Azarenkovou ukončila sezónu.
„Byl to vyčerpávající rok. Moje tělo je
vyčerpané. Proto končím sezónu už
teď, abych měla pár týdnů navíc na

oddych a vyléčení všech bolístek. Vyhrála jsem jeden turnaj, to je fajn. Ale
celkově byly předchozí sezóny lepší
než tady. To se prostě během kariéry
stane,“ uvedla Kvitová. Ve třetím kole
skončila také nasazená jednička Karolína Plíšková. Ta prohrála s
Brazilkou Beatriz Haddadovou
Maiaovou. „Kvůli větru jsem se
nemohla spolehnout na servis.

0QMàDI<N@=GÁÜÁ?J
Oü@OÁNQîOJQ½NOJQFT

21101511336

1HMYtFH ERGĥ =OtQD 0OþRFK  1HKRGD9RãODMHUD   GRVNRNĤ
7URMN\  2VREQt FK\E\ 
7UHVWQp KRG\  'RVNRN\


SANTIAGO, PROSTĚJOV Na turnaji v chilském Santiagu postoupil
prostějovský tenista Dalibor Svrčina do osmifinále a opět si vylepšil
své kariérní maximum. Na žebříčku ATP poskočil na 315. příčku
a o další vylepšení se bude snažit
na dalším challengeru v Bogotě.
„Byl bych rád, kdybych se posouval

Podmínky byly hodně náročné,
lépe se se nimi vyrovnala soupeřka,“
uznala Plíšková.
Barbora Krejčíková sice došla do
osmifinále, v něm však nestačila na
Španělku Paulu Badosaovou. „Byla
to pro mě nová a dobrá zkušenost.
Příští ročník se už bude hrát v tradičním jarním termínu a já se vrátím
silnější,“ prohlásila Krejčíková. (lv)

7(1,6
l(1<
,QGLDQ:HOOV²:7$7RXU
'YRXKUD².ROR.UHMþtNRYi  ±$QLVLPRYRYi 86$    .DUROtQD 3OtãNRYi
 ±+DGGDGRYi0DLDRYi %UD]tOLH 
.YLWRYi   ± $]DUHQNRYi %ČORUXVNR 
  2VPLÀQiOH .UHMþtNRYi ± %DGRVDRYi âSDQČOVNR 

rychleji. Třeba na posledním turnaji
chyběl kousek, posteskl si Svrčina,
který v chilském Santiagu prohrál se
třetím nasazeným Juanem Pablem
Varillasem z Peru ve třech setech.
08l,
„Utekl mi začátek rozhodujícího setu. 6DQWLDJR²,7)FKDOOHQJHU
Sice jsem ztrátu stáhl, ale stálo to hod- 'YRXKUD ²  NROR 6YUþLQD ± +LGDOJR
ně sil a ty pak chyběly v koncovce,“ (NYiGRU NROR6YUþLQD±9Dřekl Svrčina.
(lv) ULOODV 3HUX 

házená/korfbal
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PROSTĚJOV Druholigový střet
konkurenčních házenkářů TJ Sokol
Kostelec na Hané HK a TJ Sokol II
Prostějov sice minulou neděli skončil
tak, jak se očekávalo, tedy vítězstvím
domácích (mírných) favoritů 31:26.
I tak ale okresní derby nabídlo spoustu zajímavých momentů a událostí,
z nichž některé zpětně rozebíráme.

ZIVNÍ
EXKLUZIVNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
VEND
D
/.#&ª%+
< %'064#*#0

8'.-8;4180#0156
Doby z předchozích let, kdy kostelecké
mužstvo nad prostějovským jasně kralovalo
a svou výkonnostní převahu opakovaně vyjadřovalo hladkými triumfy ve vzájemných
duelech (i venku), jsou momentálně pryč.
Aktuální regionální souboj obou územně
blízkých protivníků byl drtivou většinu času
naprosto vyrovnaný.
„Hákáčko“ totiž dlouhodobě zůstává na podobné herní úrovni, zatímco „dvojka“ má
teď k dispozici silnější tým než před covid
pauzou. Ke zkušenému jádru včetně některých navrátilců se přidali talentovaní mladíci
na hostování v čele s Davidem Flajsarem,
dalším zástupcem známého házenkářského
rodu. A tenhle mix funguje navzdory menší sladěnosti natolik solidně, že v hale soka
sahal po bodovém zisku. Ačkoliv nakonec
marně.

V obou kolektivech se po hřišti proháněli minimálně 3 + 3 hodně nadějní hráči, kteří v minulých letech strávili významný čas v oddílu TJ
Sokol Centrum Haná. Ten se snaží co nejlépe
pečovat o mladé talenty z Kostelce, Prostějova
i odjinud, aby jejich kvalita v mužském věku
odpovídala vyšším ligovým soutěžím. A hlavně
aby u tvrdého týmového sportu trvale zůstali.
„Jsou lidé, kteří na Centrum Haná nadávají
a říkají, že je k ničemu, že spíš škodí, než pomáhá. Mám velkou radost, že nejen tohle derby prokázalo přesný opak. Za oba mančafty
nastupuje několik moc šikovných mladých
kluků vychovaných právě v Centru Haná, kteří hrají velice dobře, a navíc mají slibnou perspektivu dalšího zlepšování do budoucna,“
říkal s jasně patrnou satisfakcí v hlase Radek
Flajsar, kouč TJ Sokol CH a zároveň šéftrenér
Házenkářské akademie Olomouckého kraje.

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

2QUMQPéGPÊFGTD[UGJ¾\GPM¾ąK-QUVGNEGPC*CPÆC 2TQUV÷LQXCPGEJCNK\X÷éPKVPCURQNGéPÆOUPÊOMW

2Ą'*/#6;
57&ª*1*.#8+0-;
Co divácky pohledný zápas naopak ovlivnilo negativně, to byly především ve druhém
poločase chybné verdikty rozhodčího Martina Hlavinky. Jeho kolegyně Michaela Krobothová pískala vcelku normálně, ovšem
arbitr vedený ve dvojici s ní jako první kupil
s blížícím se závěrem čím dál víc zjevných
hrubek včetně jednoho úplného nesmyslu.
Navíc většinou proti hostům, kteří se tak
právem cítili poškozeni.
„Věřím, že za normálních okolností jsme
tady mohli aspoň remizovat. Bohužel nejhorší je, když druhou ligu mužů píská ně-

0JFJG&&Q Kü@NOü@G>@KJ?G@CG®E@U?PP MI<
PROSTĚJOV Ani na pátý pokus
se házenkářům TJ Sokol II Prostějov nepodařilo ve 2. lize mužů JM
2021/22 zvítězit. Po dvou předchozích remízách doma sehráli
tentokrát na vlastní palubovce
další velmi vyrovnaný i dramatický
zápas, který ztratili až v úplném závěru 34:37 (21:16).

Marek SONNEVEND
Hanáci přitom dlouho byli o dost
lepší. Od začátku neustále vedli, hosté
jedinkrát za celý úvodní poločas vyrovnali (ze 4:2 na 4:4). Vzápětí však
přišel únik na 9:5 a následně domácí
několikrát zvýšili rozdíl ve skóre až na
pět gólů (13:8, 17:12, 19:14). Výbornou ofenzivu táhl naplno šlapající lídr
Jiří Kosina, střelecky se přidávali jeho
parťáci Kristián Bokůvka, Jan Čelov-

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2
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5R]KRGÿtKlossová a Šimková.9\ORXÿHQt7:5.þ.
ýHORYVNê 3URVWČMRY 6HGPLÿN\5/4:5/4'LYiFL 70.
1HMYtFHEUDQHNÓMH]GX.DFKOtN.URãtN6\QHN
6, Hladík 6/3

6HVWDYDD EUDQN\3URVWčMRYD
0LFND 6ODGRYQtN ± +DFXUD  -XUtN ýHORYVNê  %HþLþND -DQHþHN  5ĤåLþND âHVWRĜiG  -XUD
%RNĤYND.RVLQD-XUHþND
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND 6YDWRSOXN2UGHOW
%UDQNRYëVOHG


ský, Martin Hacura či Pavel Šestořád.
A mezi tyčemi se dobře činil ostřílený
Zdeněk Micka.
Hned po přestávce navíc prostějovský mančaft upravil na 22:16 a zdálo se, že směřuje k vytouženému
triumfu nad protivníkem z horních
pater průběžné tabulky. Leč stačil
tříminutový úsek mezi 38. a 41., aby
Jihomoravané pěti trefami za sebou
dotáhli z 24:18 na 24:23. Startovalo

se tak v podstatě nanovo, přičemž
zbytek střetnutí byl naprosto vyrovnaný. Újezd se opíral o dvojici
Tomáš Kachlík a Ondřej Krošík
(borci nastupující v první lize za
Hustopeče), jež skoro sama otočila
vývoj (z 27:26 na 27:29). To už Sokol II bojoval bez Čelovského, který
musel ze hřiště s červenou kartou za
spíš nechtěné, ovšem nedovolené
zastavení trháku. Přesto domácí ješ-

Pozápasové hodnocení trenéra
P
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Tentokrát jsme nastoupili v oslabené sestavě bez šikovných mladíků na hostování
i některých zkušených borců vyřazených zdravotně. Přesto kluci odehráli velice dobrý
první poločas, předvedli během něj výborný kolektivní výkon, zatím asi nejlepší v sezóně.
Dělali málo chyb a byli hodně produktivní v útoku, prostě spokojenost. Po změně stran
soupeř nasadil osobní obranu na našeho nejlepšího hráče Jirku Kosinu, což byla při
akutním nedostatku klasických spojek docela komplikace. Navíc Honza Čelovský pak
dostal červenou kartu, Újezd ožil a obrátil stav utkání. Ještě jsme se ale zmátořili a skoro
do úplného konce bojovali o vítězství, nebo aspoň o další remízu. Bohužel rozhodla naše
vyloučení rychle za sebou v předposlední minutě, ve čtyřech proti šesti už jsme neměli šanci.
Svůj nejlepší podzimní výkon podal Jirka Kosina, ukázkově fungovala jeho spolupráce
s pivotem Pavlem Šestořádem. Hodně kvalitních zákroků předvedl gólman Zdeněk Micka
a dařilo se i dalším zkušeným, například Kristiánu Bokůvkovi. Nehráli jsme vůbec špatně,
jenže kýžená výhra zase nepřišla, body do tabulky citelně chybí. Přesto vidím do budoucna
také pozitivní věci a pořád věřím, že už brzy na tom budeme líp.“

tě dokázali reagovat a znovu vedli
(31:30, 32:31).
Drama gradovalo poté, co Kosina tři minuty před koncem vyrovnal ze sedmičky
na 34:34. Bohužel v koncovce následo-

vala v rychlém sledu dvě vyloučení Prostějovanů okamžitě potrestaná brankami,
načež smazat fatálně nabranou ztrátu ve
dvojnásobném oslabení již nešlo. Přestřelka tudíž dopadla nepříznivě 34:37.

-QUVGNGéVÊPGUVCéKNKXG8GNMÆO/G\KąÊéÊ 7G<OJ<
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV Z „Velmezu“ se body příliš
často nevozí, o čemž se v sobotním odpoledni na vlastní kůži
přesvědčili házenkáři TJ Sokol
Kostelec na Hané HK. Střetnutí
5. kola jihomoravské skupiny 2.
ligy mužů 2021/22 na půdě Velkého Meziříčí prohráli dost jasně,
o výsledku 33:24 (16:8) nebylo
pochyb už do přestávky.
Mnohem lepší nástup domácích
(3:0, 6:2) dokázali Hanáci ještě přibrzdit šňůrou tří branek za sebou
z 8:3 na 8:6. Téměř vzápětí však přišla
rozhodující fáze duelu. Soupeř udeřil šestigólovou sérií mezi 21. a 28.
minutou (z 9:7 na 15:7), čímž si do
šatny nesl uklidňující náskok stěžejního rozsahu. Navíc po obrátce tým
z Vysočiny pokračoval v náporu a ve
41. minutě vedl už 22:11. Před hosty se tak otevírala hrozba pořádného
debaklu, leč aspoň tohle nebezpečí
zažehnali. Na příznivý výsledek sice
mohli zapomenout, nicméně zbytek
zápasu zvládli dohrát vyrovnaně. Nejprve trochu dotáhli na 25:17, poté šli
opět herně dolů (29:18). Následně

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2
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5R]KRGÿt+DQ\FKD 3ĜLNU\O9\ORXÿHQtþ.
3RGKUi]VNê .RVWHOHF SRWĜHWtPY\ORXþHQt6HGPLÿN\
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předvedli hlavně zásluhou kapitána
Jana Smékala (dohromady skóroval
osmkrát), Marka Dostála (celkem
nasázel šest tref) i Davida Paličky svůj
nejlepší úsek během celého duelu
a rýsoval se mohutný finiš (31:24).
Úplně poslední slovo ale řekl protivník – 33:24.
„Velmez má zkušený a kvalitní mančaft, což potvrdil. My jsme moc
nezvládli první poločas vinou neproměňování šancí i horší střelbou
z dálky, ani naše obrana nebyla dobrá, domácím jsme to příliš neztížili.
No a ve druhé polovině soupeř udržoval svůj větší náskok v podstatě až
do konce. Přesto nemůžu říct, že by
se kluci nesnažili. Naopak bojovali,
nic nezabalili a chtěli dosáhnout co

nejlepšího výsledku. Nebyl to však
náš den, Meziříčí bylo prostě lepší.
A chybělo i štěstí při řadě trefených
tyčí,“ zhodnotil hlavní trenér hákáčka David Ševčík.
V šestém dějství druholigové soutěže přivítají jeho svěřenci suverénní
Tatran Bohunice (neděle 24. října
od 10.30 hodin v kostelecké městské
sportovní hale). „Jde o jednoznačně
největšího favorita, který se netají
jasným cílem postoupit do první
ligy. Úzce spolupracuje s extraligovým Brnem, má velkou sílu. Proto
nás čeká velice těžké utkání. Začíná
se ale za stavu 0:0, předem není nic
rozhodnuto. A my určitě budeme
maximálně bojovat,“ ujistil Ševčík.
(son)
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Foto: Marek Sonnevend

hezký faul a logicky rostoucí vyhecovanost
se jinak vydařené derby obešlo bez výraznějších incidentů. A hned po skončení nesmlouvavého mače veškerá nervozita rychle
vyprchala, horké hlavy vychladly, oba házenkářské tábory si přátelsky třásly rukama. Dokonce došlo i na přátelská objetí a unikátní
společnou fotografii!
„Na hřišti si nic nedarujeme, ale jinak se
všichni dobře známe a mnozí z nás jsou
kamarádi bez ohledu na to, jestli hrajeme
za Prostějov, nebo za Kostelec. Proto jsem
rád, že derby proběhlo bez větších excesů
521.'è0¦(161
a jsme po něm v pohodě. No a ta společná
2176-0ª
fotka mě těší dvojnásob,“ smál se prostějovI přes řadu sporných situací, červenou kartu ský pivot Tomáš Jurík, který společný snídomácímu kapitánovi Janu Smékalovi za ne- mek inicioval.

kdo takový, kdo nemá ani na rozhodování
žákovských soutěží. Vše vyvrcholilo tím,
jakmile pan Hlavinka nařídil sedmičku za
údajný faul našeho gólmana na protihráče,
který přitom naskočil do brankoviště a se
Zdeňkem Mickou se srazil až tam. Za což nikdy nemůže být nařízen sedmimetrový hod.
Přesto jej rozhodčí nesmyslně nařídil, navíc
svou chybu neodvolal ani po domluvě parťačky Krobothové,“ kroutil nevěřícně hlavou
rozčilený lodivod Sokola II Tomáš Černíček.

2. LIGA, SKUPINA JM
5. kolo: 2TQUV÷LQXt·LG\FW$TPC (21:16). 0GLXÊEGDTCPGM-QUKPC$QMčXMCiGUVQą¾FèGNQXUMÚt-CEJNÊM
-TQwÊM*NCFÊM5[PGM 8GNMÆ/G\KąÊéÊt-QUVGNGE
PC*CPÆ (16:8). 0GLXÊEGDTCPGM8GéGąC5XQDQC
5VTCw¾M-CwVCPt5OÆMCN&QUV¾N-P¾RGM2QFJT¾\UMÚ ,WNK¾PQXt/CNQO÷ąKEGd$q  0GLXÊEG
DTCPGM0CMKGNPÚ%XGLP(QNV¾PGM$WTéÊMt/KEJ¾NGM
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PROSTĚJOV Pomalu se již blíží start nového ročníku ligových
korfbalových soutěží ČR, jejichž
celá minulá sezóna byla kvůli koronaviru zrušena. Ještě před nadcházejícím zahájením těchto lig
se však uskutečnilo několik jiných
důležitých akcí.
V Kutné Hoře proběhlo mistrovství republiky 2021 v Korfbal4, což
je početně limitovaná verze tohoto
smíšeného sportu. Šampionátu se
výborným způsobem zúčastnila dvě
družstva SK RG Prostějov. Tým P
bezkonkurenčně proplul celým turnajem, ve finále rozstřílel Náchod
23:7 a získal zlato. Tým A sice podlehl těsně o jediný koš Náchodu,
ale chuť si spravil vítězstvím 16:10
nad domácí Kutnou Horou v duelu
o třetí místo, čímž bral bronz.
Na programu byly také hned dvě
valné hromady. Tu v pořadí 32. Českého korfbalového svazu hostil Prostějov, kde bylo do čela ČKS zvoleno
staronové vedení nezměněného výkonného výboru v čele s předsedou
Danielem Valešem. Největší aplaus

%GNMQXÚVTKWOHKVąGVÊOÊUVQX[DQLQXCN[FXCVÚO[5-4)2TQUV÷LQXPC/è4X-QTHDCN
Foto: Facebook

však sklidil někdo jiný, a sice nový
člen Síně slávy českého korfbalu, domácí doyen Jiří Kremla.
Svou valnou hromadu měl rovněž
oddíl SK RG Prostějov. A ani zde
nenastalo v čele žádné střídání stráží,
naopak šéfem nadále zůstává Jan My-

nařík. Úzce spolupracovat bude s novým výkonným výborem ve složení
David Konečný, Tomáš Buriánek,
Petr Galíček, Renata Havlová, Martin
Šnévajs a Josef Valenta. Na pozici sekretářky se přitom vrátila po několika
letech Jana Uherková.
(son)
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Stačí vyplnit formulář v tomto tištěném vydání nebo na internetových stránkách WWW.VECERNIKPV.CZ,
případně můžete volat (582 333 433, 608 960 042), nebo se zastavit osobně v redakci na adrese: ulice Vápenice 19, Prostějov.
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Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2022

PŘEDPLATNÉ
JAKO
DÁREK
Obdarujte vaše blízké, udělejte radost jim i sobě
Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?

Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Získáte dárkový certifikát, který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!
Aktuálně nabízíme zvýhodnění v podobě slevy, dárku a dalších výhod!

Telefon

Typ Předplatného:
čtvrtletní: 360,-

půlroční: 700,-

Objednávejte na číslech
celoroční: 999,-

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou

bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Vápenice 19, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608 960 042

582 333 433, 608 960 042,

Předplaťte sobě nebo svým blízkým!

Jednoduše, rychle osobně
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
nebo pohodlně online,
či v redakci na Vápenici 19, Prostějov, v každém případě za nejlepší cenu.
kde nás nyní opět najdete každý den. Dárkový poukaz k vyzvednutí zdarma.

