NEZAPOMEŇTE
SI V NEDĚLI
NASTAVIT
ŠANCI!
TAK PRÁVĚ TEĎ MÁTE JEDINEČNOU
ZIMNÍ ČAS!
exkluzivní nabídka
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NASTAL TEN SPRÁVNÝ ČAS...
MÁTE JIŽ NAŠE NOVÉ PŘEDPLATNÉ?
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Miroslav Černošek MRTVÝCH
na Hrad! v Prostìjovì!
Sportovní boss
obdrží státní
vyznamenání

Petr KOZÁK

PRAHA, PROSTĚJOV Tak to bude
bomba! Státní vyznamenání od
prezidenta České republiky Miloše
Zemana by měl podle zjištění
Večerníku získat i sportovní manažer, šéf prostějovského tenisového
klubu a známý podporovatel kulturního dění Miroslav Černošek.
Stane se tak? Oficiálně Pražský 5RQTVQXPÊDQUU/KTQUNCXèGTPQwGMLGRQFNG\LKwV÷PÊ8GéGTPÊMWPCUG\PCOW
hrad tradičně tají, kdo bude u příle- NCWTG¾VčPCUV¾VPÊX[\PCOGP¾PÊCéGM¾LGL/GFCKNG\C\¾UNWJ[QUV¾VXQDNCUVK
URQTVW
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWCKPVGTPGV
žitosti státního svátku 28. října vyznamenán. A zavázán mlčenlivostí
bývá i samotný laureát.

21101811341
21090711128
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PROSTĚJOV Koronavirus se začíná
šířit opět vší silou a svoji nejkrutější
daň si vybírá i v Prostějově. Mluvčí
nemocnice uvedl, že od začátku září již na lůžkách jednotky intenzivní
péče zemřelo šest pacientů s těžkým
průběhem covid-19. Počet hospitalizovaných se oproti předchozímu týdnu sice nezvýšil,
nicméně na oddělení JIP se v tutochvílinacházejí
další dva pacienti
ve vážném stavu.
(mik)
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Ještì jsou poctivci
Prostějov (mik) – Doufejme, že případ, kterého byl Večerník svědkem minulé pondělí v supermarketu v Plumlovské ulici, není jediným a že by se tak
podobně zachovali všichni... Starší žena
zapomněla po zaplacení magazínů
v trafice peněženku na pultu, aniž by si
toho prodavačka povšimla. Zaregistrovala to ale mladá slečna, podle odhadu
tak ve věku okolo šestnácti let. „Já ji doženu,“ pronesla dívenka a s peněženkou
v ruce se vydala stíhat zapomětlivou
seniorku. Podařilo se, dívka ji zastihla
před supermarketem, když si postarší
dáma prohledávala kabelku a viditelně
něco hledala. Co asi? Předání šrajtofle
proběhlo za úsměvů obou aktérek.

8zMVRXSÔHvOÅPUD]HP
Prostějov (mik) – Houbařská sezóna
se letos absolutně nevydařila, ani skalní
houbaři nehlásili během roku bůhvíjaké
úlovky. A už se to nenapraví, i když... „Vydal jsem se naposledy do lesa, ale spíše jen
abych se rozloučil. Našel jsem kupodivu
čtyři smrkové hřiby, bohužel už ale byly
přešlé mrazem. Nechal jsem je tedy na
místě, jakmile už houby spálí první mrazíky,jsounejedlé,“upozornilVečerníkpan
Jaroslavz Konicka.Tak zas až příští rok...

%H]GRPRYFLYRKURzHQÉ
Prostějov (mik) – Lidé beze střechy
nad hlavou, kteří každodenně míří do
azylového centra v Určické ulici, jsou
v ohrožení. To se ale ví už dlouhá léta,
bohužel slibovaný chodník je v nedohlednu. „Jel jsem v úterý večer autem
z Určic a málem jsem přejel dvojici
naprosto neosvětlených bezdomovců,
kteří šli do azyláku po okraji silnice. Nevím, jestli byli opilí, ale dost se motali.
Opravdu jsem je málem srazil, viděl
jsem je až na poslední chvíli,“ zavolal do
Večerníku Petr Barnet. Jak Večerník zjistil, výstavbě chodníku mimo silniční komunikaci stále brání neochota soukromých majitelů prodat kýžené pozemky.
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Lípa dostala „infuzi“. Tady se památným stromům moc nedaří. Je to
zhruba deset let, co byla uprostřed
památníku manželům Vojáčkovým
před Národním domem v Prostějově pokácena letitá uschlá lípa. Náhradní strom zahynul také a až do
třetice se podařilo vypěstovat lípu
novou. Jenže i ta musela minulý
týden dostat „infuzi“. Snad pomůže.
&21É68',9,/2
Nanonástřiky se pořád řeší.
V únoru letošního roku přistoupilo
vedení města k provedení nanonástřiků uvnitř mateřských a základních škol ve snaze ochránit děti před
nákazou covid-19. Nástřiky byly
nakonec zastaveny kvůli protestům
ohledně jejich škodlivosti. Opozice
nyní žádá jejich odstranění na základě doporučení odborníků.

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV S novými ulicemi jakoby se roztrhl pytel. Aby ne, město se v posledních letech rozrůstalo o menší čtvrti plné domků i bytových domů. A tak přicházely nové a nové
ulice. Víte třeba, kde je Werichova? Nebo Brodecká? Ostatně o názvech ulic i náměstí už
se vedly i velké spory zastupitelů. Teď ale trochu z jiného soudku. Jedna ulice se nám totiž
nedávno čerstvě přejmenovala. Tentokrát ale nezasáhly úřady, nestojí za tím zastupitelé
či ranní, ale nejspíš pouliční umělci. Tudíž se místní jednoho rána probudili a zjistili, že
najednou žijí někde jinde. Nemuseli se přitom hnout ani o metr...

Foto: Michal Sobecký

Agentura Zastupitelé projdou testem na drogy a alkohol
Už několik let převládá podezření,
že při jednáních nejvyššího politického orgánu města se někteří
zastupitelé slušně řečeno nechovají
normálně. Podle některých za to
může nevraživost vůči jiným členům zastupitelstva z jiného politického spektra, jiní zase tvrdí, že
příčinou choromyslných slovních
výlevů, kterých je svědkem i veřejnost, je duševní choroba některých

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp
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••Pondělí••
Opilec skončil v tújích. Občas se stane, že váš živý plot začne překážet
sousedům. Někteří z nich jsou schopni jej pak dokonce poničit. Třiatřicetiletému opilému řidiči vadilo na tújích vysazených před domem ve
Výšovicích snad jen to, že se mu postavily do cesty během jeho zběsilé
jízdy ve Felicii. Policisté pak na místě zjistili, že muž nemá ani řidičák.
••Úterý••
Je třeba chytit Chytala. Jan Chytal miluje hru na kočku a na myš. Se
zvláštní oblibou ji hraje s policisty. Není to však on, kdo by někoho chytal, ale pravidelně je chytán, a to v případech, kdy se bez řidičáku prohání
za volantem auta po Prostějově a okolí.
••Středa••
Tenoři a žárovka. Víte, kolik tenorů potřebujete k výměně žárovky v lustru? Čtyři. Jeden balancuje na stole, pokouší se ji našroubovat a ostatní
stojí okolo, pokyvují hlavami a říkají: „Je to pro něj moc vysoko!“ Zaposlouchat se do známých melodií v podání hned čtyř tenorů mohli návštěvníci Společenského domu v Prostějově.
••Čtvrtek••
Na každého jednou dojde. „Nesnáším svatby. Nenávidím, když
mě příbuzní plácají do zad a říkají: ‚Další na řadě jsi ty!‘ Oplácím
jim to na pohřbech – říkám jim to samé...“ Tak to je jeden z celé
řady vtipů Zdeňka Izera, z nichž mnohé jste mohli slyšet v prostějovském divadle v programu Na plné coole.
••Pátek••
Mrzák na divadle. „Chcete-li udělat z někoho mrzáka, dejte mu na několik měsíců berle,“ napsal Zig Ziglar. Drsnou komedii o tom, co se stane, když do zapadlého zapadákova v Irsku přijedou filmaři z Ameriky, mohli lidé sledovat v prostějovském divadle. S inscenací Mrzák inishmaanský sem dorazilo pražské Divadlo
v Celetné, v hlavních rolích se představili Matouš Ruml a Martin Hofmann.
••Sobota••
Kdo se bojí, nesmí před zrcadlo. Halloween pro mě není nic zvláštního,
protože jej prožívám každé ráno v koupelně před zrcadlem. Potkat další
příšery a příšerky jsem spolu s dalšími návštěvníky mohl během oslav tohoto svátku ve strašidelném sklepení plumlovského zámku. Kromě toho
byla na nádvoří připravena celá řada nejrůznějších halloweenských aktivit.
••Neděle••
V hlavních rolích lokomotivy. „Elektrická lokomotiva nemá o světě ani
páru,“ posteskla si jednou stará dobrá parní mašinka. Kouzelné Pohádky o mašinkách v podání herců ostravského Divadla loutek byly k vidění
v Městském divadle v Prostějově. Malí i velcí diváci pak sledovali příběh, ve
kterém nejvyšší pan železničář toužil mít největší lokomotivu na světě, přičemž černokněžník Zababa mu toto neprozřetelné přání splnil.

komunálních politiků. Agentura Hóser je však jiného mínění...
Během diskusí na půdě zastupitelstva
si totiž investigativní redaktoři nejslavnější agentury regionu povšimli,
že si mnozí politici přinášejí na radnici
lahve s alkoholem a v několika případech Agentura Hóser viděla, jak pár
zastupitelů odchází na toaletu s injekční stříkačkou a s pytlíkem, o jehož
obsahu by se dalo široce diskutovat!
„Vážíme si vašeho upozornění a celou
situaci prověříme,“ sdělil minulý pátek
primátor Francimór Kopačka, který
připustil, že i jemu se zdá chování některých prostějovských politiků krajně
podezřelé. „Někdy mám pocit, jako

KRIMI
Ü½NGJ

Během pondělního dopoledne
naměřili policisté na dálnici
D46 na katastru Prostějova
vozidlu Škoda Superb rychlost
o 26 kilometrů vyšší, než povoluje limit. To ale nebyl jediný
problém. Ukázalo se, že řidičem
je cizí státní příslušník, který
byl nakonec ještě pod vlivem
alkoholu. Policistům nadýchal
0,33 promile alkoholu.

15 000
Cizinec přiznal, že předešlý večer vypil šest velkých panáků
rumu. Na místě mu byl zadržen
řidičský průkaz, a jelikož jde
o cizince, musel zaplatit také
patnáctitisícovou kauci. Co
kdyby náhodou do vyřešení případu před správním orgánem
utekl za kopečky...

by si něco šlehli. To, co říkají někteří
členové opozice, nemá hlavu ani patu.
A že je z nich kolikrát cítit alkohol a při
svých proslovech se kolikrát neudrží
pořádně na nohou, toho jsem si taky
všiml,“ podotkl první muž Prostějova.
Následné zasedání rady města pak
přineslo konkrétní opatření, jak při jednáních zastupitelstva zajistit střízlivé
diskuse k projednávaným bodům programu. „Jednomyslně jsme odsouhlasili
novou vyhlášku, že před vstupem do
obřadní síně bude každý, opakuji každý, zastupitel podroben dechové zkoušce na alkohol a testu na drogy. Zároveň
u každého zastupitele proběhne osobní
prohlídka, zda nepronáší na radnici

45
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alkohol nebo drogy. Pokud vše proběhne v pořádku, muž či žena budou
vpuštěni k jednání. Pokud se u někoho
projeví pozitivní hodnoty, bude mu na
rok odebrán mandát zastupitele a po
uplynutí této doby si o něj může znovu
požádat. Musí však zdárně složit test
politika,“ seznámil Agenturu Hóser
s novým opatřením primátor Kopačka. Jak dodal, testy na alkohol a drogy
proběhnou už před listopadovým jednáním prostějovského zastupitelstva.
Za Agenturu Hóser Majkl

Azylový dům v Prostějově je
kompletně připraven na poskytování služeb během zimního
období. Jak podotkl ředitel Jan
Kala, klienti centra jsou proočkováni z pětačtyřiceti procent.
=$8-$/,1É6

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

PÁTRÁNÍ

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

MARIE ČURIOVÁ
se narodila 13. listopadu 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 20. října
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří mezi 154 až 166 centimetry, má střední postavu, černé oči
a černé rovné vlasy.

Foto: internet

4 TENOŘI
Ř
Fenomenální pěvecké kvarteto
zazpívalo ve středu v sále Společenského domu v Prostějově
operní i muzikálové melodie.
=$6/(&+/,-60(

„KAŽDÁ
PODPÁSOVKA
A LEŽ BYLY
V KAMPANI
DOBRÉ…“
Prostějovský zastupitel za
KSČM Václav Šmíd měl o tom,
co vedlo k úspěchu v parlamentních volbách zcela jasno...

32¤$6©YUHJLRQX
3RQGÈOÉ 10/0 °C
Beáta

¶WHUÙ

14/6 °C

6WÔHGD

13/7 °C

Erik
Šarlota a Zoe

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

¤WYUWHN

13/6 °C

Den vzniku ČSR

3½WHN

14/11 °C
Silvie

6RERWD 14/10 °C

Tadeáš

1HGÈOH 15/10 °C
Štěpánka
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Vážení obyvatelé EXKLUZIVNÍ
ProstějovaazejménaVrahovic,takteď zpravodajství
se v tom vyznejte! Neúměrně dlouho pro Večerník
trvající rekonstrukce Vrahovické ulice
provází zatím jen negativní reakce Michal KADLEC
jak od občanů města, tak i jeho politických představitelů. Zatímco například náměstek primátora Jiří
Rozehnal i desítky nespokojených upozorňují na„fušérskou“ práci
stavební firmy a spoustu nedodělků, zástupci hlavního investora
Olomouckého kraje tvrdí, že je vše v pořádku. Konkrétně krajská
radní pro dopravu Zdeňka Dvořáková Kocourková. Prý je práce
kvalitní, a termíny jsou dodržovány... No, Večerník to vidí jinak, ale
obrázek, nechť si tedy občané Prostějova udělají sami.
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WNKEGRTQDÊJ¾DG\RTQDNÆOčCMXCNKVP÷P¾O÷UVGM
RTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC,KąÊ4Q\GJPCNRQWMC\WLG
PC UG\PCO wGFGU¾VK PGFQF÷NMč MVGTÆ LG RQVąGDC
QFUVTCPKV ZHQVQ/KEJCN-CFNGECCTEJKX8GéGTPÊMW

Bývalá
Minerva
Miroslav Chytil
Bývalý ředitel muzea

vyhlásila bankrot,
=ENnYyIg>L

yFBEBHGqyDHKNGy
Co čeká zaměstnance?

Martin ZAORAL
2QUXÆOP¾UVWRWFQHWPMEGąGFKVGNGOW\GCD[N/KTQUNCX
%J[VKN RNPÚ GPGTIKG C RN¾Pč $QJWåGN RU[EJKEM¾ PGOQE
LGJQQUQDPQUVXGNOKRQ\PCOGPCNC Foto: Martin Zaoral

náhle ZEMŘEL
PROSTĚJOV Nevíme dne ani hodiny... Tento krátký citát stojí na
úmrtním parte Miroslava Chytila. Velký milovník moderní architektury a prostějovský patriot zemřel ve čtvrtek 14. října ve věku
56 let. Spoluautor dvou pozoruhodných knih o prostějovské architektuře se do povědomí širší veřejnosti zapsal zejména jako ředitel zdejšího muzea. Jmenován byl na konci roku 2008, místo se
sám rozhodl opustit na jaře 2014. Učinil tak kvůli dlouhodobým
zdravotním problémům.
(mls)
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PROSTĚJOV A je to tady! Epidemie koronaviru má v Prostějově svoji první velkou oběť z řad
donedávna prosperujících firem.
Tou se stala společnost AMF Reece, která od roku 1995 navazovala
na tradici prostějovské Minervy.
Po celou dobu své existence se zabývala výrobou a prodejem šicích
strojů či jejich náhradních dílů.
V současné době zaměstnává 53
lidí, jejichž budoucnost je nyní
krajně nejistá. Společnost AMF
Reece odkoupila v roce 2012 od
zkrachovalého OP Prostějov
výrobu obleků na míru tzv.
měřenek, které se po dvou
À=?ßNíN?
letech osamostatnily pod 2 MNL;Hí
H;
značkou Bernhardt. Krach
5RQNGéPQUVK#/(4GGEGC$GTPJCTFVUÊFNÊXGUVGLPÆOCTG¾NWX6QX¾TPÊWNKEKXG8TCJQXKEÊEJ0CUQD÷LUQWXwCMLKå
AMF Reece by tudíž na jePG\¾XKUNÆ
Foto: Martin Zaoral
jich výroby neměl mít vliv.
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Den stromů na prostějovském náměstí přitáhl v sobotu dopoledne jak dospělé
návštěvníky, tak hlavně děti. Některé z nich kromě soutěží a poutavých vyprávění o přírodě měly
možnost vidět poprvé i živé ježky.
(mik)
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V těchto dnech si připomínáme vznik
samostatného československého státu.
Letošní 103. výročí ustavení republiky
jsme částečně oslavili už během uplynulého
víkendu koncertem Moravské filharmonie
Olomouc v našem divadle. Nyní nás ve
středu 27. října čeká kladení věnců k soše
„prezidenta Osvoboditele“ před prostějovskou radnicí.
Přestože stát založený Tomášem Garriguem Masarykem prošel mnoha složitými
obdobími a nakonec jsme jej rozdělili na
dvě samostatné republiky, jeho myšlenky
zůstávají stále platné. Jsou to myšlenky
svobody národů a jejich práva na sebeurčení. Ale také ideje všeobecných lidských
práv včetně rovnoprávnosti žen. Věci, které
dnes považujeme za samozřejmé, do našich krajů přišly zároveň se změnou státního zřízení a s nahrazením habsburské
monarchie novou republikou. Zakladatelům Československa za to patří náš dík.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Na pozemek, kde staví Koldová,

6SRURxNRGOLYRVWLQDQRQ¿VWĆLNĎQDxNRO¿FKWUY¿

byla uvalena EXEKUCE Lavice
a židličkyy
PLUMLOV Tohle bude ještě hodně napínavé... Hlavně pro lidi, kteří si už v rámci projektu Viladomy
Plumlov předběžně zamluvili
nové byty. Za celou záležitostí totiž stojí Kateřina Koldová, kterou
mimo jiné kvůli zpackanému domovu pro seniory v Bedihošti neprovází nejlepší pověst. Přestože
jedna polovina projektu Viladomy Plumlov po nekonečné anabázi získala stavební povolení a na
místě již byla položena základová
deska nového domu, začínají se
objevovat další indicie, že vše neskončí vůbec dobře.
Byty v Lesnické ulici v Plumlově
byly v nabídce realitních kanceláři již
velmi dlouho. Zdálo se, že všechny
jsou vyprodané, kvůli prodlužujícímu se termínu realizace však někteří z kupců vycouvali. V případě
relativně levného a na první pohled
atraktivního bydlení v Plumlově
se však stále objevují noví zájemci.

Napsáno
SĊHG

24. 10. 2011

PROJDOU
ANALÝZOU
-CVGąKPC -QNFQX¾ UVQLÊ K \C RTQLGMVGO
XÚUVCXD[D[VQXÆJQFQOWX2NWONQX÷
 ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC(CEGDQQM

Jenže je tu problém. Podobně
jako v případě bytů v chystaném bytovém domě v areálu
prostějovské Galy, za jehož výstavbou rovněž stojí Kateřina
Koldová, i oni mají problém se
schválením hypotéky.

2À=?
ßNíN?H;
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PROSTĚJOV Byl to bezpochyby dobrý úmysl, ale... Vedení magistrátu zahájilo v polovině února tohoto roku
nástřiky interiérů prostějovských škol i mateřinek. Ty
chemickou látkou Smartcoat zabezpečovala firma Vederia Solutions. Po prvních dnech realizace tohoto protikoronavirového opatření však zvláště z řad rodičů dětí
vyvstala obrovská hysterie. Vyvolala ji zejména senátorka
Jitka Chalánková společně s některými opozičními zastupiteli. Ti začali tvrdit, že nástřiková látka je karcinogenní
a tím je celý proces pro děti zdravotně velice nebezpečný.
Spor o škodlivosti nanonástřiků vlastně trvá dodnes, byť primátor František Jura už na konci února po tlaku veřejnosti
ochranné nástřiky ve školách zastavil. Následovalo množství
odborných posudků, jejichž výsledky se oháněli jak zastánci,
tak odpůrci nanonástřiků. O tom, že jsou neškodné a naopak

5RQTQwMQFNKXQUVKPCPQP¾UVąKMčRTQXGFGPÚEJPCP÷MVGTÚEJ
\¾MNCFPÊEJKOCVGąUMÚEJwMQN¾EJX2TQUV÷LQX÷VTX¾WåFNQWJÆ
O÷UÊEG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vhodné pro ochranu dětí před nákazou covid-19, je přesvědčen například i renomovaný soudní znalec Vladimír Procházka. Nicméně také odpůrci nástřiků disponují výsledky zkoumání jiných odborníků.
Nedávno se s jedním takovým vytasil opoziční prostějovský
zastupitel Aleš Matyášek. „Obrátil jsem se se žádostí o stanovisko na Státní zdravotní ústav. Ten konstatoval, že názory soudního znalce se opírají pouze o propagační materiály
společnosti Vederia a jsou tak zcela jednostranně zaměřené
na obhajobu stanoviska dodavatele nástřiků, přičemž zcela
chybí odborné posouzení situace.
dokončení na straně 19 >>>

<ąÊFKVWD[VQXPWRTQ4QO["$G\XCMwGHV
Podnikatelé, chcete dosáhnout zaručených
příjmů a mít výnosný kšeft? Pak skupujte
nemovitosti a vybudujte v nich ubytovny
pro sociálně slabé spoluobčany, nejlépe se
snědou pletí! Že vám nezaplatí za nájem?
Nevadí, stát ho uhradí za ně, a pokud budete
chtít, přímo do vaší kapsy...
Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. V poslední době
takto podniká Lenka Skácelová, která vlastní nechvalně známou ubytovnu v Mostkovicích a už
buduje další, tentokrát ve Stražisku. Objektivně
je ale třeba sdělit, že se nedopouští ničeho protizákonného, pouze chytře využívá nástrojů sociální
politiky této země. „Lidé, které si majitelé ubytoven nastěhují do svých nemovitostí, žijí vlastně
z příspěvků na bydlení, jež se jim vyplácí. V těchto případech má majitel zajištěn jistý příjem.
A pokud ještě k tomu stát vyplácí peníze přímo
majitelům ubytoven, je to ještě lukrativnější zále-

žitost. Bohužel máme takové zákony,“ míní Alena
Rašková, místostarostka Prostějova. Není tajemstvím, že kdo vlastní takovou ubytovnu, záměrně
nadsazuje výši nájemného. Stát nijak neprověřuje, zda je nájem předražený, nebo ne. „Platím ze
sociálky paní Skácelové přes osm tisíc měsíčně
za malou garsonku. Je to moc, ale co mám dělat,
někde s dětmi bydlet musím,“ řekla nám před
časem romská matka dvou dětí, která bydlí právě
v domě prostějovské podnikatelky v Mostkovicích. Majitelka budovy bývalého mostkovického kina Lenka Skácelová odmítá odpovídat na
naše dotazy. „Jakákoliv kritika mého podnikání
je bezpředmětná, nedopouštím se ničeho protizákonného,“ uvedla jen velmi stručně L. Skácelová. A má pravdu, zákon jí zřizování ubytoven
a soustředění sociálně slabých lidí v nich dovoluje.
Dokonce jí k tomu vytváří podmínky. „Co se týká
způsobu výplaty příspěvku na bydlení, ten určuje

plátce dávky, to znamená orgán pomoci v hmotné nouzi. Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě přímo příjemci dávky, ale lze jej i poskytnout bez souhlasu příjemce k přímé úhradě
nájemného nebo služeb spojených s bydlením,
a to tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb. Naše ministerstvo přímou úhradu doporučuje v případech,
kdy je zřejmé, že osoby v hmotné nouzi dávku
nevyužijí k účelu, ke kterému byla poskytnuta,“
vysvětlil PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku
Petr Sulek, tiskový mluvčí Ministerstva práce
a sociálních věcí v Praze. „Já jen lituji všechny
starosty dotčených obcí, ve kterých se podnikatelé rozhodnou zřídit ubytovny pro sociálně
slabé. Já věřím, že k tomu nedojde v Prostějově,
nerada bych se dočkala nějakých druhých kolonek U svaté Anny,“ řekla na závěr místostarostka
Alena Rašková.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Deset let staré přání současné náměstkyně primátora Aleny Raškové nebylo vyslyšeno. Bohužel
ubytovny nejen pro Romy, ale i pro ostatní nepřizpůsobivé a sociálně slabé vyrostly postupem
času také přímo v centru Prostějova. A není jich
zrovna málo. I po deseti letech jde stále o výnosný
kšeft pro majitele nemovitostí, vláda ani za tak
dlouhou dobu nebyla schopna tomuto byznysu
s lidskou chudobou zatnout tipec. Vloni se už prostějovští zastupitelé rozhodli řešit nepřijatelnou
situaci s nájemníky ubytoven, se kterými jsou problémy i na ulicích. Hodně nahlas se hovoří o vytvoření bezdoplatkové zóny. To znamená, že alespoň v centru města by neměla fungovat ubytovna,
kde nájemné zdejším lidem hradí stát. Uvidíme
ale, zda to nebude trvat dalších deset let... (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Vojáčkovo náměstí

Bývalý Senný trh. 1FTQMWUGVGPVQRTQUVQTXDNÊ\MQUVKO÷UVUMÆJQEGPVTCPC\ÚXCN5GPPÚVTJQFTQMW
/CMCFCOUMÆP¾O÷UVÊXNGVGEJCåQR÷V5GPPÚVTJ P÷OGEM[FQTQMW*GW/CTMV 8éGTXGPEK
\FGX\PKMNQ5OGVCPQXQP¾O÷UVÊQFéGTXPC,WPIOCPPQXQP¾O÷UVÊCQFNGFPCRCMMQPGéP÷8QL¾éMQXQ
P¾O÷UVÊ 8QL¾éGM2NCV\ RQFNG-CTNC8QL¾éMC  NÆM¾TPÊMC\GOUMÆJQRQUNCPEGCRTQUV÷LQXUMÆJQUVCTQUV[
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Kollárova ulice
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Požitkářský lapka

(QVQ/22TQUV÷LQX

Chuť na čokoládu a vodku dostal
před sedmou hodinou večerní v sobotu 16. října šestapadesátiletý muž.
Pro předem vybrané pochutiny si
zašel do jednoho z prostějovských
obchodů, vzít si u vstupu na prodejnu
nákupní košík se vůbec neobtěžoval,
přičemž zamířil rovnou do oddělení
alkoholu, kde vzal dvě láhve vodky a
na cestu přidal přímo do tašky také
dvě čokolády. Jeho podezřelé chování neuniklo pozornosti ostrahy, která
nepoctivce po projití pokladní zónou
zastavila. Přivolaná hlídka zjistila odcizené zboží v celkové hodnotě 399
korun. K poškození nedošlo a všechny odcizené věci byly vráceny zpět do
prodeje. Pro strážníky není pachatel
neznámý, jelikož se porušování zákona dopouští opakovaně. Pro podezření z přestupku byla celá záležitost
oznámena správnímu orgánu.

Dobýval se na diskotéku
Třicetiletý muž oznámil v sobotu 16.
října po druhé hodině ranní na linku
156, že ho nechtějí pustit do tanečního baru. Strážníkům na místě ukázal
zakoupenou vstupenku a dožadoval
se vstupu dovnitř. Hlídka ale ověřením zjistila neplatnou vstupenku, a
to z důvodu staršího data. Proto nebyl ochrankou dotyčný vpuštěn na
taneční zábavu. Muži bylo vysvětleno, pokud chce opravdu jít na diskotéku, musí si zakoupit samozřejmě
novou vstupenku. Po vysvětlení vše
pochopil a v klidu odešel domů.

-û¡-!6 36(/!"+± % 21 .521,.$
PROSTĚJOV V posledním
období není týdne, aby prostějovští policisté nehlásili
případ vykradených vozidel.
Ovšem pozor, v těchto případech se zloději nemusí do
žádného vozidla vloupávat,
stačí jim pouze využít chvíle, kdy řidič nechá své auto
odemčené, sám stojí opodál
a nedává pozor. Pak už lapkovi stačí pár vteřin k tomu,
aby zevnitř automobilu vzal
všechno, co se dá. Minulý týden došlo přímo v Prostějově
hned ke čtyřem takovým krádežím a poškození teď mohou jen litovat své ledabylosti.

Michal KADLEC
Všechno začalo pátečním odpolednem 15. října, které mohl řidič nákladního vozidla Iveco trávit trochu jiným způsobem než zrovna s policisty.
Kdyby byl ovšem trochu opatrnější.
„V Ruské ulici nechal odemčené auto
a na chvilku mu nevěnoval pozornost. Toho ovšem využil lapka, který
se potuloval v jeho okolí a nabízené
příležitosti využil. Z auta vzal příruční kabelu s dioptrickými brýlemi,
klíči od osobního vozidla, dálkovým
ovládáním od brány, svazkem klíčů a

Kluci podváděli
u pokladny
Tři kluci mladší patnácti let si ve středu
20. října po obědě vyrazili do supermarketu koupit něco dobrého na zub.
Začalo to tím, že si v oddělení pečiva
vybrali koblihy Donut. V hlavě se jim
zrodil nápad, jak ušetřit nějaké peníze.
Při odchodu z prodejny si k zaplacení vybrali samoobslužné pokladny.
Při placení místo vybraných koblih,
záměrně zadali na displeji položku
obyčejné rohlíky. Důvod je prostý, jsou
mnohem levnější. V domnění, že ušetřili, chtěli z obchodu odejít. Podvodné
jednání všech tří mladíků neuniklo
pozornosti ostrahy, která je k jejich překvapení za pokladnami zastavila. Hlídka při následném ověření zjistila rozdíl
škody, kterou všichni tři způsobili.
Dosáhla celkem hodnoty 196 korun.
Pečivo si následně všichni odkoupili.

peněženkou, ve které měl poškozený
osobní doklady, doklady od vozidla,
finanční hotovost přes tisíc korun a
platební kartu. Škodu si poškozený
předběžně vyčíslil na 3 200 korun,“
vylíčila první případ Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Podobně nemile začal také uplynulý
týden. V pondělí 18. října dopoledne nechal řidič odemčené dodávkové vozidlo v Plumlovské ulici a
pohyboval se opodál v domnění, že
má vše pod kontrolou. „Nicméně si
nevšiml, že se kolem auta pohybuje
neznámá osoba, která využila příležitosti a z kabiny odnesla tašku s
mobilním telefonem, peněženkou s
doklady a platebními kartami a klíči
od dalšího vozidla. Z vozu zmizela i
druhá taška, ve které měl poškozený
uložený kapesní nůž a řezný kotouč
na obklady,“ uvedla Miluše Zajícová
s tím, že okradenému muži vznikla
škoda za necelých 18 000 korun.
Chvilková nepozornost si pak vybrala
svoje oběti i ve středu 20. října, a to
hned dvakrát! Vpodvečer stála s vozidlem značky Citroën v Prostějově
vedle čerpací stanice na Petrském náměstí starší žena. „Z auta vystoupila a
v době, kdy stála u ovládacího panelu

<NQF÷LKVGòJQFP÷éCUVQX2TQUV÷LQX÷X[WåÊXCLÊPGRQ\QTPQUVKąKFKéčC\QFGOéGPÚEJ
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+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

myčky, otevřel dveře neuzamčeného
vozidla neznámý pachatel, popadl na
předním sedadle odloženou kabelku
a než se žena vzpamatovala, utekl i s
lupem směrem k ulici Dolní. Spolu s
koženou kabelkou přišla poškozená o
mobilní telefon, dva doutníky a peněženku, ve které měla doklady od vozidla i osobní doklady, tankovací kartu,
dvě platební karty a finanční hotovost
500 korun. Celková škoda nebyla
doposud vyčíslena,“ popsala těžko
uvěřitelnou drzost lupiče Miluše Zajícová. Ve stejný den přišel na čerpací
stanici v Brněnské ulici o příruční tašku starší muž, který nechal odemčené

vozidlo. Taška byla odložena stejně
jako v předchozím případě na předním sedadle a neznámý lapka využil
situace. „Poškozený krádeží přišel o
multifokální brýle v nezjištěné hodnotě, klíče, mobilní telefon v hodnotě
1 500 korun, peněženku s doklady a
finanční hotovostí 1 450 korun,“ konstatovala tisková mluvčí krajských policistů s tím, že policisté poslední zmiňovaný případ šetří jako přestupek.
„V prvních třech případech šetříme
krádeže pro trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku,“ uzavřela Miluše Zajícová.

0DQçHONXXKRGLOD]DYDOLOQDGiYNDPL
PROSTĚJOV Předminulou neděli
17. října v odpoledních hodinách
vyjížděla hlídka městské policie řešit rodinné problémy mezi
sedmašedesátiletou ženou a jejím
šedesátiletým manželem. Tedy po
pravdě řečeno, fyzické napadení
mezi partnery může mít i ty nejkurióznější důvody, ovšem tento
případ je raritou...
„Harmonické manželství dostalo
na frak poté, co manžel prodal patnáct mražených kuřat, které měli

20043020669

Kabelkou do hlavy a
kopanec!
Ve čtvrtek 21. října po šestnácté hodině vyjížděli strážníci řešit potyčku
mezi sousedkami do okrajové části
města. Konflikt dvou žen ve věku pětapadesát let se odehrál na chodbě bytového domu. Když procházely kolem
sebe, jedna ze žen bezdůvodně udeřila
druhou kabelkou do hlavy a následně
jí kopla do pravé nohy. S fyzickým útokem se agresorka nespokojila a ještě
napadenou ženu slovně vulgárními
výrazy urážela. Při ataku nedošlo k žádnému viditelnému zranění a nebyla
způsobena žádná škoda na majetku.
Útočnice odmítla podat hlídce k celé
události jakékoliv vysvětlení. Chování,
kterého se dopustila, bylo oznámeno
správnímu orgánu pro podezření z
přestupku proti občanskému soužití.

Stačí chvilka nepozornosti a zloděj má lehkou práci

uložené v mrazničce. Po slovní výměně názorů, kdy žena vyčetla svému manželovi, proč to udělal, byla
fyzicky napadena. Nejprve byla
udeřena pravou rukou do levého
ramene a následovaly velice vulgární nadávky. Za přítomnosti hlídky
se rodinná situace uklidnila a muž
naznal, že bude lepší, když z bytu
odejde,“ sdělil k případu Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov. „Napadená manželka
neměla žádné zranění a lékařské
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ošetření nepožadovala. Manželův
zkrat byl však oznámen správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití,“ uzavřel
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)
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Jana Chytala poslaly ke dnu drogy,
policistům se jen vysmíval
PROSTĚJOV Jak si tohle někdo může dovolit? Proč člověk, který
nemá řidičák, opakovaně zkouší řídit? Cožpak to nikomu nevadí?
Ani mu za to nic nehrozí? Vadí a hrozí, jenže pokud na to on sám
kašle, pak je s ním opravdu těžké pořízení. Dokonalým příkladem
takového přístupu je Jan Chytal. Mladíka se zálibou v pervitinu policisté jen v letošním roce celkem třikrát přistihli, jak řídí bez řidičáku,
o nějž v minulosti přišel. On sám se jim však tak dlouho vysmíval, až
musel putovat do vazby. Jeden z řady jeho excesů se pak uplynulé
úterý řešil před prostějovským soudem. A Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Během hlavního líčení se obsáhle
probírala situace z 18. května letošního roku. Tehdy si policisté na rondelu v Brněnské ulici všimli, jak proti
nim ve směru od Krasic přijíždí bílý
peugot. Za volantem všichni tři bezpečně poznali Jana Chytala, kterého
už mnohokrát řešili právě kvůli řízení bez řidičského průkazu. Automobil před nimi začal ujíždět, zabočil

do vedlejší uličky, jeho řidič vyskočil
a podařilo se mu utéct. V okolí pak
policisté už zastihli pouze dva spolujezdce, ve vozu ovšem objevili věci,
které patřily právě Janu Chytalovi.
Mladý muž, který měl v minulosti
problémy s pervitinem, nakonec
kvůli neustále se opakujícím excesům putoval za mříže vyšetřovací
vazby, odkud jej k prostějovskému
soudu dopravila eskorta.
Na první pohled by se zdálo, že absolutně nebylo co řešit. Jenže Chytal byl zřejmě tak nadšený z toho,
jak se mu policistům podařilo
zdrhnout, že se rozhodl všemožně zatloukat. Dle svého vyjád-

ření auto řídit nemohl, neboť byl konstrukce má více než vratké základy.
v té době v práci. Jeho tvrzení mu Uvedený kamarád totiž přímo u souvšak nebyl schopný nikdo doložit. du jednoznačně popřel, že by o něčem
Navíc ze zprávy České správy so- takovém věděl. Sám Staněk k soudu
ciálního zabezpečení vyplynulo, že vůbec nedorazil, čímž se sice vyhnul
Jan Chytal dlouhodobě
možnému stíhání za křivé svědectví,
žádné zaměstnání
nicméně ani tak si příliš nepomohl.
nemá. Ani to,
K hlavnímu líčení, které bylo
že by v uveodročeno na 16. listopadu,
dené době
by jej již měli dopravit polip racov a l
cisté. V uvedený termín by
u někoho
v celé věci měl také konečna brigáně padnout rozsudek.
dě, se dosvědčit nepodařilo.
Kdo obžaloBYLI JSME
U TOHO
vaného minimálně zpočátku
„podržel“,
byl
osmkrát trestaný
Luboš Staněk, jenž
se v autě vezl. Podle jeho
vyjádření prý neřídil Chytal, ale pro něj neznámý
člověk, jenž ho měl přivézt
k dalšímu kamarádovi,
který si to u něj objednal. Soudu nedalo příliš práce, aby zjistil, že Jan Chytal toho u soudu moc nenamluvil, trval na tom,
åGLGPGXKPPÚFčMC\[RTQVQXwCMPGRąGFNQåKN
tato na první pohled

(QVQ/CTVKP<CQTCN
chatrná myšlenková

Policii si spletl s taxislužbou

Z přestupku na úseku elektronických komunikací je podezřelý dvaačtyřicetiletý muž, který
si spletl policii s taxislužbou.
Minulý čtvrtek 21. října po jedenadvacáté hodině zavolal na
tísňovou linku 158 s tím, že na
Sídlišti Svobody v Prostějově
se bije několik osob. Na místo
oznámení vyjela hlídka a zjistila, že se oznámení nezakládá na
pravdě, protože na uvedeném
místě byl klid a k žádné potyčce
mezi osobami tam nedochází.
Policisté kontaktovali oznamovatele, který jim řekl, že si dělal
legraci, incident si vymyslel a že
by chtěl odvézt domů do místa
bydliště. Zbytečný výjezd policistů může přijít oznamovatele
až na dvousettisícovou pokutu.
Jak bude ale potrestaný a jaká
mu bude uložena sankce, o tom
rozhodne příslušný správní orgán, kam bude zpracovaný materiál týkající se zneužití tísňového čísla předán.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Tři s pozitivním
testem
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Uplynulý čtvrtek 21. října ve večerních hodinách odhalili policisté z oddělení hlídkové služby
tři řidiče, kteří měli pozitivní
orientační testy na návykové látky, konkrétně na THC. Prvního
zastavili po devatenácté hodině
při řízení vozidla Audi v ulici
Újezd v Prostějově a na výzvu
policistů se podrobil odběru biologického materiálu. Druhého
pozitivního řidiče kontrolovali
v Okružní ulici asi o dvě hodiny později. Ten ale na rozdíl od
svého předchůdce odmítl vyšetření v nemocnici. A do třetice do
hodiny zastavili dalšího řidiče
v téže ulici, který řídil vozidlo
Peugeot a měl pozitivní test.
Také on se podrobil lékařskému vyšetření, při kterém mu byl
odebrán biologický materiál.
Ani jeden z řidičů nesměl dál pokračovat v jízdě a ani u jednoho
se nepotvrdilo, že by řídil pod
vlivem alkoholu. Všichni jsou
podezřelí z přestupku podle zákona o provozu na pozemních
komunikacích.

Razie na silnicích,
15 hříšníků
Minulé pondělí 18. října v době
od 5.00 do 9.00 hodin proběhlo
v Prostějově preventivní opatření k zajištění bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu
se zaměřením na kontrolu dodržování ustanovení o zákazu
požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
řidiči. Do akce bylo nasazeno
16 policistů. V jejím průběhu
bylo zkontrolováno 280 vozidel
a policisté odhalili 15 dopravních přestupků, ze kterých bylo
10 vyřešeno v příkazním řízení
blokovými pokutami v celkové
výši 2 600 korun a 5 přestupků
bude oznámeno k projednání
do přestupkové komise. Během
akce byli odhaleni 4 řidiči pod
vlivem alkoholických nápojů a 1
řidič pod vlivem jiných návykových látek.

WWW.VECERNIKPV.CZ

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Natálie STUDENÁ
20. 10. 2021 47 cm 2,70 kg
Pěnčín

Jozef RUSEV
15. 10. 2021 47 cm 3,05 kg
Prostějov

Matyáš PLUSKAL
20. 10. 2021 47 cm 2,75 kg
Kokory
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LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE XG X÷MW CUK FXQW TQMč ,G VQ ×åCUP¾
RUÊF¾OCMVGT¾MP¾ORąKwNCLCMQwV÷ÿ¾VMQMVGTÆRTQF÷NC
NQV÷åMÆQRGTCEG+MF[åQFéNQX÷MCPG\CåKNCPKEFQDTÆJQ
PG\VTCVKNCXP÷LFčX÷TW2QVąGDWLGFQOQXDG\F÷VÊRUčKMQ
éGMMFGPGDWFGOÊVéCUPCNWOR¾TP[

ALEXANDRA

ROCKY

LGFGXÊVKNGVÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGN
MÆJQ X\TčUVW iċCUVPÚ DWFG X FQOGéMW ,G XJQFPÚ RTQ
\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRWUGRTQLGXWLG
CITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

MOU

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGERKVDWNCCNCDTCFQTCXGNMÆJQX\TčUVWXG
X÷MWQUOKTQMč,GVQRCP×åCUÿ¾MXGNOKRą¾VGNUMÚCOKNÚMNW
éÊMMVGTÚNKFKOKNWLG8QNPÚRQJ[DLGLF÷N¾wċCUVPÚOCCRQTVQX¾PÊ
LGLGJQXGNMQWX¾wPÊ5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQ
FÊVMWEJQFÊR÷MP÷LGPP÷MF[VCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

NAPOLEONKA

LGVąÊCåéV[ąNGV¾DWNNJQNéKPCMVGT¾LGXčéKNKFGOXGNOKRą¾
VGNUM¾2QVąGDWLGJQFP÷RQJ[DW\FQN¾KFXQWOGVTQXÆQRNQ
EGPÊ8JQFP¾RTQéNQX÷MCMVGTÚLÊFQRąGLGRQJ[DCWP÷JQå
DWFGLGFKPÚO\XÊą¾VMGO5RUÊOKMNWM[UGUPGUGWJQNGM
\¾NGåÊPCU[ORCVKÊEJ0CXQFÊVMWWOÊCNGVCJ¾

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.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

Stačí vyplnit formulář 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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A ZÍSKÁTE NAVÍC DÁRKY ZDARMA
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TAKPRÁVĚTEĎMÁTE
JEDINEČNOUŠANCI!
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Veronika PULTEROVÁ
8. 10. 2021 53 cm 3,75 kg
Pivín
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Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

BLAHOPØEJEME!!!
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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!

!

děti, zdraví a pejsci

ELEKTROŠMEJDI

25. října 2021

Vítejte na svìtì
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Střešní římsy na budově základní školy v Kollárově
ulici v Prostějově jsou v havarijním
stavu a jejich části padají do slova
a do písmene kolemjdoucím dětem
i dospělým na hlavy. Havarijní situace již dospěla do takového stádia,
že strážníci městské policie byli nuceni chodník před školou uzavřít.
Prostějovští konšelé se rozhodli
okamžitě jednat.

tiny, dále pak svislé přesuny suti a její
uložení,“ vysvětlil náměstek Rozehnal
s tím, že cenová nabídka na provedení
nezbytných zabezpečovacích prací je
přes 418 000 korun.

$WFQXC\¾MNCFPÊwMQN[X-QNN¾TQX÷WNKEKPGPÊXFQDTÆVGEJPKEMÆMQPFKEKLGLÊąÊOU[LUQW
FQMQPEGXJCXCTKLPÊOUVCXW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

sta, která předložila nabídku na provedení zabezpečovacích prací. Předmětem těchto prací je stavba lešení
u severozápadního nároží, odbourání
odpadávajících říms a prejzové kry-

2TCEQXPÊEK \ /GPFGNQX[ WPKXGT\KV[ X $TP÷ OWUGNK NÊR÷ RąGF 0¾TQFPÊO FQOGO
RÊEJPQWVXÚåKXPQWKPLGMEK
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

„Spolupracujeme s potravinovou bankou, budeme se účastnit sbírky v některém ze supermarketů v Prostějově. Toto
je velkým přínosem hlavně pro osamělé
rodiče s dětmi, kteří se mnohdy nacházejí ve velmi tíživé situaci. Spolupracujeme takto s vícero organizacemi,
Nadační fond Albert nám například ,CMRQRUCNąGFKVGN,CP-CNNC#\[NQXÆEGPVTWORTQwNQKNGVQUOPQJÚOK×RTCXCOKCLGRąKRTCXGPQ
daroval dezinfekce a oblečení pro RQUM[VPQWVNKFGOXPQW\KRąÊUVąGwÊD÷JGO\KOPÊJQQDFQDÊ
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
děti, Městská knihovna Prostějov nám
poskytla k užívání vyřazené knihy, za což oprava kuchyňských linek v části pro Dlužno podotknout, že v celém zařízejsme také velice vděční,“ vyjmenoval ředi- muže, neustále běží různorodé drobněj- ní Azylového centra probíhá aktuálně
tel Azylového centra Jan Kalla.
ší opravy a v neposlední řadě i všechny osvěta, která se týká očkování proti coV průběhu roku 2021 se podařilo spl- revize potřebných k provozu. Opravou vid-19 a také zprostředkování očkování
nit naplánované opravy i nákupy, vše v brzké době projdou také všechny ven- přes sociální pracovníky. „Proočkovanavzdory složité situaci s covid-19 kovní dveře hospodářské budovy. Opět nost v Azylovém centru je pětačtyřicet
a nouzovým stavem. „V letošním roce nám s financováním pomohlo město procent, noclehárny a nízkoprahové
se povedlo realizovat spoustu plánů. Prostějov, velmi děkujeme za finanční denní centrum mají čtyřicet procent.
Byl předlážděn dvůr a opraven chodník podporu a spoluúčast. Částka, kterou O možnostech očkování jsou klienti
před centrem, v části Azylového domu jsme využili na dofinancování provozu, v terénu nadále informováni i formou lepro ženy a v budově noclehárny byly byla ve výši šesti set tisíc korun,“ pochva- táčků,“ uzavřel ředitel Azylového centra
rozvedeny televizní antény. Proběhla luje si Kalla.
v Prostějově.

„Mezi bezdomovci probíhá i osvìta
o oèkování,“ øíká øeditel Jan Kalla

a má podporu vedení magistrátu. Do
akce půjdou také terénní pracovníci
centra. „Klienti terénního programu
mají možnost využít zapůjčení stanu i spacáku. Jedinou podmínkou
je dostavení se do centra, kde o tuto
pomoc požádají. Samozřejmostí je
potravinový balíček první pomoci
a využití nízkoprahového denního
centra. Součástí je i využití sprch nebo
možnost praní prádla. Tato informace
se k lidem bez domova dostane přes
terénního pracovníka, který denně
objíždí známé i neznámé lokality a vše
PŮVODNÍ
mapuje. V době velkých mrazů mají
zpravodajství
lidé bez domova zajištěný bezplatný
pobyt včetně nouzového přespání.
pro Večerník
Stále mají možnost zapůjčit si takMichal
zvané Iglou – přístřešky zabraňující
KADLEC
umrznutí,“ uvedla Alena Rašková
Azylové centrum patří v Prostějově (ČSSD), náměstkyně primátora pro
k nejhojněji využívané sociální službě sociální oblast v Prostějově.

PROSTĚJOV Zimní období se nezadržitelně blíží a jsou mezi námi lidé,
kteří se ho obávají. Velké starosti nastanou hlavně bezdomovcům beze
střechy nad hlavou. Azylové centrum
v Prostějově je připraveno pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Kromě
služeb sociální prevence jako denní
centrum a noclehárna je připravena
celá řada nástrojů pomoci v nelehké
životní situaci, z nichž většina je poskytována zdarma. A jak podotýká
ředitel Azylového centra Jan Kalla, obrovským přínosem pro pomoc bezdomovcům a dalším lidem v tíživé situaci
je spolupráce s potravinovou bankou.

UTGJQ½>@IOMPHE@KüDKM<Q@IJI<
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Pod prejzy zatéká, a to způsobuje prosáknutí do říms a následné opadávání
jejich částí,“ nastínil problematiku
náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011), který se stavebními investicemi města zabývá.
Chodník, kde by mohlo dojít ke zranění, byl Městskou policií Prostějov
uzavřen a vedení města začalo ihned
jednat. „Oslovili jsme firmu R&G Ze-

PROSTĚJOV Americká společnost AMF Reece působí v Prostějově už 26 let, když odkoupila
českou firmu Minerva. V době
hospodářské krize v roce 2007
chtěli američtí vlastníci firmu uzavřít, tehdy ji odkoupil současný
český společník. Jenže, zlaté časy
jsou pryč a přichází tvrdá realita.
Dle jejího vedení prostějovskou
AMF Reece negativně zasáhla pandemie koronaviru. V roce 2018 měla
firma obrat 114,7 milionu korun,
o rok později dokonce 143,6 milionu korun. Loni se však propadla na
pouhých 40,6 milionu korun. Společnost musela propouštět, v nejlep-
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„S počátkem pandemie koronaviru
nám přestaly přicházet zakázky na
výrobu nových šicích strojů. Tento
odliv byl způsobem především zásadním snížením poptávky po textilních produktech na asijských trzích
například v Indii,“ vysvětil v návrhu
na zahájení insolvenčního řízení
jednatel společnosti Igor Komloš.
Společnost začala hledat strategického partnera, který by jí pomohl
překlenout současnou krizi. „Bohužel po neprodloužení ochranného
moratoria jsme se dostali do situace,

Úèty jsou v exekuci!

nedotknou

Z podaného návrhu vyplývá, že
AMF Reece má závazky ve výši
celkem 62,6 milionu korun, z toho
svým zaměstnancům na mzdách
dluží 2,5 milionu korun. „Pokud
vím, tak nedostali výplatu za poslední dva měsíce. Prvního října na
jeden den protestně nepřišli do práce, pak se vše obnovilo. Nervozita
je však velká, jak to bude dál, v tuto
chvíli nikdo přesně neví,“ prozradil
Večerníku příbuzný jednoho ze zaměstnanců.

Zamìstnanci nepøišli
do práce

kdy již není reálná šance na obnovení výroby. Naše účty byly postiženy
exekucí,“ posteskl si v médiích Komloš, kterého se Večerník pokusil
telefonicky opakovaně kontaktovat.
ších letech zaměstnávala zhruba sto To se nám ovšem nepodařilo.
lidí, nyní je to asi polovina.

Celkový majetek korporace dle jejího jednatele výrazně převyšuje
dlužnou částku, sám Igor Komloš ji
vyčíslil na 163 milionů korun. Paradoxní je, že se právě společnost AMF
Reece po krachu OP Prostějov v roce
2012 podílela také na záchraně výroby obleků na míru tzv. měřenek.
Tehdy ji odkoupila za necelých 40
milionů korun. Zaměstnanci Oděvního podniku se pak přestěhovali do
nedalekého areálu AMF Reece ve
Vrahovicích. Už o dva roky později
se však měřenky pod značkou Bernhardt osamostatnily a karta se zcela
obrátila. V současné době patří areál
v Tovární ulici právě výrobci obleků,
zatímco AMF Reece zde platí nájem.
„Od roku 2014 jsme samostatně fungující firma. Problémy AMF Reece
by se nás tak neměly dotknout,“ potvrdil Jindřich Koryčan, obchodní
ředitel a někdejší jednatel společnosti
Bernhardt.
(mls)

>>>pokračování ze strany 4
Česká inspekce životního prostředí
zahájila se společností Vederia kontrolu, při níž zjistila, že se jedná
o prostředek s deklarovanou biocidní účinností, přičemž nenalezla
žádné doklady, které by prokázaly
povolení SmartCoat jako biocidního
přípravku k dodávání na trh. Dne
5. října jsem primátora Františka
Juru seznámil se závěry České inspekce životního prostředí a vyzval
ho k bezodkladnému odstranění
nanonástřiků, které byly již v únoru
provedeny v prostějovských školských
zařízeních,“ rozeslal zprávu do médií
opoziční zastupitel Aleš Matyášek.
V únoru letošního roku město ještě před
zastavením celé akce nechalo provést
nanonástřiky na pěti základních a pěti
mateřských školách. Večerník zajímalo,
jak se vedení magistrátu postaví ke
zmíněné výzvě. „Z pověření primátora
Prostějova vám mohu sdělit, že v otázce
nanonástřiků na některých mateřských

a základních školách v Prostějově je
třeba uvést, že zpráva Státního zdravotního ústavu jasně říká, že nedochází
k akutnímu ohrožení zdraví dětí. V tomto smyslu hovoří i odborné stanovisko
soudního znalce. Krajská hygienická
stanice (KHS) Olomouckého kraje
obdržela od Státního zdravotního ústavu odborné stanovisko, které obsahuje
doporučení pro předškolní zařízení, a to
výměnu koberců, rohoží, očistu hraček
a závěsů. Tyto součásti školek vůbec
nebyly zmíněnými přípravky ošetřeny.
Vyjadřuje pouze nesouhlas s aplikací
na stolky a lavice. Vzorek ošetřených
lavic byl tedy zaslán na odbornou
analýzu. Oficiální zpráva ČIŽP neuvádí ve svém závěru žádná porušení,
nezahajuje přestupkové řízení a postupuje záležitost KHS. S tou město
samozřejmě komunikuje a její závěry
a nařízení bude plně respektovat,“ sdělil
Večerníku Jan Krchňavý, náměstek
primátora pro školství v Prostějově.
(mik)

se problémy AMF Reece projdou analýzou

Výroby obleků na míru ve Vrahovicích Lavice a židličky

156. Za přestupek porušení nařízení
města lze uložit pokutu ve správním
řízení do sto tisíc korun. Dopustí-li se
přestupku fyzická osoba, lze jí uložit
i omezující opatření,“ vzkazuje Šebestík a dodává, že zákaz podomního
prodeje v Prostějově upravuje novela
vyhlášky města ze začátku roku 2020.
„Podomní prodej a pochůzkový prodej jsou na území statutárního města Prostějova zakázány. Od 1. ledna
2022 budou moci strážníci řešit porušení nařízení města pokutou příkazem na místě,“ připomíná ředitel
Městské policie Prostějov.
O problémech nejen s elektrošmejdy dobře vědí i na prostějovské
radnici. „Jsem zásadním odpůrcem
podomního prodeje. Odmítám nemorální jednání šmejdů, kteří spoléhají většinou na nevědomost a malou
informovanost našich starších spoluobčanů. Jejich nabídky nevýhodných
smluv přivádějí lidi do velmi svízelných situací, proto je třeba podomní
prodej tvrdě postihovat. Každý by měl
být v dnešní složité energetické situaci
obezřetný, aby se nestal obětí elektrošmejdů. Pokud je potřebné změnit dodavatele, tak je nejlepší jít na pobočku
dodavatelské firmy a vše vyřídit tam.
Solidní firmy v žádném případě nikoho za občany neposílají. Apeluji na
všechny, buďte opatrní,“ zdůrazňuje
a varuje prostějovské občany první
náměstek primátora Jiří Pospíšil.

dávku speciálního roztoku takzvaně
přímo do žil. Formou mezoinjektáže
byl do jeho pletiv pod tlakem vpraven
speciální roztok živin i asimilátů, které by si měla lípa stáhnout do kořenů
a příští rok jí pomohou na jaře nastartovat,“ popsala záchrannou akci Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), náměstkyně
prostějovského primátora pro životní
prostředí.
(mik)

Strom dostal výživnou injekci

PROSTĚJOV Zapeklité místo!
Zhruba před deseti lety byla před
Národním domem v Prostějově pokácena stará památná lípa. Uschla
a už jí nebylo pomoci. Nově vysazený strom poté po dvou letech také
uhynul. Do třetice všeho dobrého
se zdálo, že se další lípa ujme bez
problémů. Až do letoška...
Strom rostoucí v památníku manželů Vojáčkových před Národním
domem v Prostějově letos viditelně
chřadne a nepomohla ani vydatná zálivka. „Díky spolupráci statutárního
města Prostějova s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně by se snad
jeho stav mohl zlepšit. Dostal totiž

hyne
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Lípa pøed „Národem“

25. října 2021
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dej v Prostějově zakázán. Proč
tedy úmyslně porušují vyhlášku
města? „V minulosti se prodejci
vymlouvali na neznalost nařízení
města, v poslední době po zavolání
městské policie na podezření domovního prodeje prodejci většinou
z města odjedou, případně to zkusí
na druhé straně Prostějova. Městská policie proto apeluje na občany,
zvláště v současní době, aby neotvírali neznámým osobám, a pokud
mají podezření na podomní prodej,
aby zavolali co nejrychleji na linku
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*ke 30. červnu
2021

zjištìné pøípady podomního prodeje v prostìjovì

Je ale pravda, že případů podomního
prodeje elektrické energie je v těchto
dnech nejvíce. V případě zjištění neoprávněného prodeje jsou přestupky
s prodejci řešeny ohlášením ke správnímu orgánu. A to z důvodu zajištění
dostatečných důkazů a vzhledem
k tomu, že pokutou příkazem na místě nelze řešit nařízení města,“ potvrdil
Večerníku neduhy současné doby Libor Šebestík, ředitel Městské policie
Prostějov.
Dealeři s elektřinou samozřejmě
dobře vědí, že je podomní pro-

PROSTĚJOV Ceny Olomouckého
kraje za životní prostředí dospěly do
závěrečné části, v níž měl Prostějov
hned dva finalisty! Konkrétně prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila a náměstkyni Miladu Sokolovou
za rekonstruovaný objekt Ekocentra
IRIS. Obě nominace do soutěže byly
v oblasti Ceny veřejnosti.
Jiří Pospíšil byl nominován za dlouhodobé
řešení problematiky nakládání s komunálními odpady. Aktivně vystupuje při řešení
této problematiky, za jeho působení se podařilo založit Spolek Odpady Olomouc-

kého kraje, do něhož se zapojily obce, které
představují většinu obyvatel kraje.
Druhým prostějovským finalistou je
nedávno zrekonstruovaná budova Ekocentra IRIS na Husově náměstí. Jde
v podstatě o novou stavbu na místě původního objektu, který byl z důvodu nevyhovujícího technického stavu zbourán.
Nový objekt nese prvky modro-zelené
infrastruktury, část střechy je zelená, na
další jsou instalovány fotovoltaické panely
a dešťové vody jsou svedeny do retenční
nádrže s bezpečnostním přepadem do
vsakovací rýhy. Nádrž je vybavena čerpa-

dlem pro možnost využití dešťových vod
pro zálivku.
„Jsme nesmírně rádi, že se můžeme pochlubit dvěma prostějovskými finalisty
v oblasti životního prostředí. Ocenění
jsme si s kolegou Jiřím Pospíšilem převzali v krásném a pro tuto akci více než
příhodném prostředí – v budově Lesnické školy v Hranicích. Věříme, že v oblasti
životního prostředí budeme jako město
Prostějov i v dalších letech na tyto počiny
navazovat a rozvíjet je,“ říká náměstkyně
pro životní prostředí Milada Sokolová.
(mik)
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Pokud by někdo zazvonil u vašich dveří a nabízel tu nejvýhodnější nabídku na
trhu, nic nepodepisujte a vše s klidnou hlavou promyslete. Situace, která momentálně nastala, může nahrávat různým podvodníkům. Na celém území města
Prostějova je podomní prodej zakázán. V případě pochybných prodejců, kteří
chodí po jednotlivých domech nebo bytech a lákají na výhodnější energie, raději
vše oznamte na linku 156 a vyčkejte do příjezdu městské policie.
Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov
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Společnost Bohemia Energy ukončila
veškeré dodávky elektřiny a plynu na
českém energetickém trhu. „Spotřebitelé ovšem v tuto chvíli nemusí chodit
na pobočky nebo telefonicky kontaktovat jiné dodavatele. V takovém

Michal
KADLEC

pro Večerník

vPŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Krach společnosti Bohemia Energy a jeho důsledky
jsou veřejnosti již všeobecně známy, nečekaná ztráta dodavatele elektřiny postihla více než milion českých občanů. A také tisíce
Prostějovanů. Jak před několika dny upozornil ředitel Městské policie Prostějov Libor Šebestík, dealeři elektrické energie toho okamžitě využili a v domácnostech nabízejí lidem elektřinu od jiných
dodavatelů. Šéf prostějovských strážníků je trefně nazval elektrošmejdy a prostějovské občany před nimi varoval. Je totiž notoricky
známo, že podomní prodej je ve městě už několik let zakázán a policie je proti podvodníkům připravena zasáhnout.

nového dodavatele a přejít k němu
bez jakýchkoliv omezen,“ upozorňuje
Pospíšil na důležité okolnosti.
Jenže v Prostějově se v těchto dnech
množí případy, kdy na zvonky
u dveří bytů zvoní mladíci v oblecích a kravatách a nabízejí lidem
sami nového dodavatele. „Ano, reagujeme na oznámení občanů, kteří
nám nahlásí podezření na nelegální
podomní prodej. Nejedná se ale jen
o prodejce energií, ale i různé prodejpřípadě nastupuje dodavatel poslední ce výhodných hrnců, přikrývek a růzinstance, od kterého mohou odebírat ných zázračných léčivých přípravků.
energie. Nejdéle však půl roku,“ vzkazuje Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějova. „Dodavatel poslední instance je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv
dodavatele energií. Právo na zajištění
dodávky energií prostřednictvím
DPI lidem náleží ze zákona a nemusí
se obávat přerušení energií do jejich
odběrových míst. Během půl roku si
mohou dle vlastního uvážení vybrat
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„Podomní prodej je zakázán, okamžitě nás zavolejte,“
apeluje na občany ředitel městské policie Libor Šebestík
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ELEKTROŠMEJDI

PROSTĚJOV Nečekaný a podivuhodný rozpor se vklínil mezi
stanoviska Olomouckého kraje a statutárního města Prostějov. Křížem se
stává rekonstrukce Vrahovické ulice.
„Rekonstrukce Vrahovické ulice
v Prostějově je složitou stavbou. Práce
tady postupovaly podle harmonogramu. Kvůli neúnosnému podloží
v části I. etapy však bude nutné provést
sanaci podloží, čímž dojde ke zpoždění
prací. Z toho důvodu bude poslední
část přesunuta na jaro 2022,“ sdělila
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Večerníku Eva Knajblová, vedoucí
tiskového odboru Kanceláře hejtmana
Olomouckého kraje. „Po dokončení
oprav Vrahovické ulice bude zahájena
rekonstrukce Wolkerovy ulice. Termín
dokončení celé stavby, tedy říjen příštího
roku, není ohrožený,“ ujistila vzápětí,
Olomoucký kraj se tedy tváří, že z hlediska kvality i časového harmonogramu probíhá rekonstrukce Vrahovické
ulice v pořádku. A korunu všemu nasadila prohlášením do médií během minulého týdne krajská radní zodpovědná
za dopravu. „Ze strany zástupce investora
Olomouckého kraje je postup zhotovitele vnímán jako standardní a v souladu

se smlouvou o dílo. Kvalita provedených
prací je kontrolována, nedostatky jsou po
upozornění jak ze strany Olomouckého
kraje, tak i statutárního města Prostějov
zhotovitelem řešeny a odstraňovány.
Kvalita provedených prací je dobrá,“
prohlásila Zdeňka Dvořáková Kocourková (Piráty a Starostové).
Zcela odlišný pohled na věc ale mají
zástupci prostějovského magistrátu.
V minulých týdnech dokonce
náměstek primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal nazval postup
stavební firmy při rekonstrukci Vrahovické ulice fušeřinou. „Práce, které
hradí město Prostějov, nebyly z naší

strany od zhotovitele převzaty z důvodu
enormního výskytu vad a nedodělků
a do jejich úplného odstranění nebudou
převzaty a samozřejmě ani uhrazeny.
Musím přiznat, že takovouto nekvalitní
práci jsem za tři roky na magistrátu ještě
nezažil a jsem velmi rozezlen,“ zopakoval Večerníku Rozehnal, kterého jsme se
zeptali na aktuální stav rekonstrukce.
„V těchto dnech probíhá v pořadí třetí
etapa, konkrétně je na pořadu dne úsek
mezi mostem přes Hloučelu po ulici
křižovatku s ulicí Průmyslovou. Práce
na mostu se zpozdily z důvodu vyvolané
přeložky sítí i požadavkům jejich správců
na přeložku a v tělese vozovky při sanaci

nosných vrstev byly odkryty dvě velké
sběrné šachty, ke kterým se nikdo nehlásí a nebyly zakresleny ani v projektové dokumentaci. Tento úsek podle
informace zhotovitele bude opraven do
konce listopadu. Rekonstrukce čtvrtého
úseku, tedy až po náměstí Padlých
hrdinů, byla přeložena na příští rok.
Největší zpoždění letos nastalo u první
etapy, a to se již bohužel nedá v rámci celé
stavby dohnat,“ je přesvědčen náměstek
prostějovského primátora.
„Olomoucký kraj je investorem všech
prací spojených s rekonstrukcí vlastní
vozovky, město Prostějov hradí vše, co je
vně silniční obruby. Spolupráce s krajem

si velmi ceníme a musím otevřeně říci, že
měl kraj větší štěstí na zhotovitele v jejich
části stavby. Práce pro město Prostějov ale
byly na prvních dvou úsecích ukončeny
a předány oproti avizovanému harmonogramu pozdě. Navíc seznam vad
a nedodělků čítá k dnešnímu dni téměř
šest desítek položek,“ připomněl podstatnou záležitost Jiří Rozehnal, který
zároveň vnímá stížnosti obyvatel Vrahovic na nekvalitní a ledabylou práci
dělníků stavební firmy. „Ano, děje se tak
téměř denně a až na výjimky jim musím
dát za pravdu. A jak jsem se již vyjádřil,
město bude trvat na odstranění všech vad
a nedodělků,“ ujistil.
(mik)

Šok! Kraj považuje rekonstrukci Vrahovické ulice za kvalitní

Prostějov (mik) - Město bude mít
pravděpodobně novou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Důvodem pro vznik
vyhlášky je nová odpadová legislativa.
„Tady jde zejména o zákon o odpadech
a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Nyní je třeba nastavit obecní
systém odpadového hospodářství
v souladu s novou legislativou, a to
nejpozději do konce roku 2021,“ uvedl
první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že
nová zákonná úprava nechává na obcích, zda obecní systém odpadového
hospodářství nastaví obecně závaznou
vyhláškou, či jiným způsobem. „Návrh
obecně závazné vyhlášky o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství upravuje systém odděleného
soustřeďování komunálního odpadu,
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, svoz objemného odpadu, nakládání s výrobky s ukončenou
životností v rámci služby pro výrobce,
zpětný odběr a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území
města Prostějova od nepodnikajících
fyzických osob a určuje způsob a místa
k jejich odkládání,“ vysvětlil první náměstek primátora statutárního města.
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Prostějov (mik) - Město Prostějov získalo v souvislosti s oceněním v soutěži
v separaci využitelných složek komunálního odpadu O keramickou popelnici
od Olomouckého kraje finance. Radní
nabytí peněžitého daru ve výši 15 000
korun za účelem jeho využití na ochranu životního prostředí, především pro
rozvoj tříděného sběru komunálního
odpadu, odsouhlasili a tím za město přijali. „Dar, který jsme takto získali za třetí
místo v soutěži, je poskytován v rámci
projektu Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních
odpadů včetně jejich obalové složky na
území Olomouckého kraje, který realizuje dárce ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Finanční prostředky využijeme
například k tisku osvětových letáků
k třídění komunálních odpadů,“ říká
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko), který má správu a údržbu
majetku města na starost.
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Prostějov (mik) - Zpětný odběr
a oddělený sběr elektrozařízení bude
v Prostějově i nadále zajištěn. Radní minulé úterý odsouhlasili ukončení staré
a uzavření nové smlouvy s dodavatelem
těchto služeb. Konkrétně se jedná o využití sběrného dvora pro účely zpětného
odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi statutárním městem Prostějov
a společností REMA Systém Praha. „Legislativa vyčlenila pravidla pro nakládání
s vybranými výrobky ze zákona o odpadech do samostatného zákona. Z důvodu rozsahu změn je tedy nutné stávající
smlouvu ukončit a uzavřít novou, a to
přesně podle požadavku nových pravidel. Společnost REMA Systém má
na našich sběrných dvorech již zřízena
místa pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
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raváka naturalizovaný Pražák. Když
začal bavit svými historkami široké
televizní obecenstvo, stal se z regionálního herce vpravdě celonárodním. Jak se
posléze s nespornou popularitou vypořádal, to nechť si už posoudí každý sám.
Byť jsem se u premiér jeho historek královsky bavil, patřil jsem ke skeptikům
v tom smyslu, že jsem nepovažoval za
možné, aby čerpaly ze života, byť samozřejmě autorsky dopracované. Není asi
moc lidí, kteří by neznali třeba takového
inženýra Chroustala. Pro ty nevědomé
připomínám, že to byla imaginární
postava zrozená ve fantazii Franty Kocourka při natáčení muzikálu Balada
pro banditu. Tenkrát přivedl málem
k šílenství zženštilého maskéra, když
nalezené klíče přisoudil právě Chroustalovi, a davy komparsistů chodily
do maskérny avizovat, že černovlasý
Chroustal si už pro ty klíče jde. Asi nejlepší byla historka z exkurze „provázkovského“ ansámblu do karvinského
dolu 1. máj. Mimochodem podobné exkurze do pracovního prostředí by mnoha současným umělcům vůbec neškodily. Místní průvodce si kvůli bezpečnosti
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nebylo kryté žádnou reálnou prací
navíc. Spíše naopak. To samozřejmě
úzce souvisí s často nesmyslnými koronavirovými restrikcemi. Kdo si snad
myslel, že slušně placené vysedávání
doma se nakonec obejde bez snížení
životní úrovně, ten se samozřejmě šeredně mýlil.
víli to vypadalo, že se zas až
tolik neděje. Státy na to totiž
oučasná ztráta hodnoty peněz je nějším způsobu života prostě není šly jinak, než by velel zdravý rozum.
však téměř jistě pouhou přede- možné. Celá situace by se v kostce dala Místo toho, aby začaly šetřit, což by
hrou k tomu, k čemu dříve či později shrnout asi takto: Elektřina se musí naopak vedlo ke snížení cen, tak zádojde v mnoha státech světa. Žít na zdražit, protože zaměstnancům sadním způsobem roztočily dluhodluh donekonečna prostě není se zdražil chleba. Chleba se musí vou spirálu do neuvěřitelných otáček.
možné ani v těch nejsladších po- zdražit, protože zdražila elektřina. Houfně se přitom řídily iracionálním
hádkách o věčném růstu. Hovořit Je jasné, že toto inflační perpetuum heslem „vždyť to jsou jen peníze, ty se
rend ovšem zůstane stejný od
vždycky nějak natisknou“. Pokud se
o tom, co vše se zdražuje, by bylo mobile jen tak něco nezastaví.
ýrobci a prodejci se s tím snaží k nim ovšem chovaly takovým způjednotlivců až po celé státy,
zdlouhavé. Rychlejší a kratší by bylo
vypořádat nejrůznějšími fintami. sobem, pak je více než jasné, že ban- všichni budou i nadále rozhazouvést to, co nezdraží. Jenže tady by
zas už prakticky nebylo o čem psát... Například vynalézavě upravují balení kovky ztratily svoji hodnotu už před vat peníze za nesmysly a pak hrát
ěkdo by mohl namítnout, že tak, aby bylo opticky co největší a záro- současným zdražováním. Jisté nyní na city, že pokud si nebudou moci
jednoduchým receptem na veň se do něj vešlo co nejméně. Nejen- je, že výsledkem bude, že se ještě půjčit ještě víc, nebudou mít na zásoučasnou drahotu by bylo prostě že tím spolehlivě naštvou zákazníky, více rozevřou nůžky mezi chudými kladní životní potřeby. I tato bublina
předražené věci nekupovat. Jenže i zde navíc spotřebují i dvojnásobně plastu, a bohatými. Zatímco první budou však musí prasknout. Jenže pak už se
už bychom byli úplně vedle. Zdražení než je nutné. Navzdory těmto trikům mít problém vyjít i při skromném způ- nebudou rohlíky zdražovat jednou za
letos na podzim zasáhne i základní tu však inflace prostě je. A nejen u nás, sobu života, ti druzí naopak své pře- půl roku, ale třeba i dvakrát do týdne.
potraviny a energie. Pekárny kupují ale po celém světě. Nelze se divit. bytky investovali do nákupu všeho, co Hlavní příčinou totálního znehodnodražší mouku, rostou ceny energií, po- Mnohé ze zemí jí šly, přesněji řečeno nemá s penězi nic společného, tedy do cení měn budou obří dluhy a přiznání
honných hmot, a navíc musí zaměst- přímo pádily, naproti. Skvělým pří- nemovitostí, zlata, surovin, případně jednotlivých států, že už nejsou schopnancům zvýšit mzdy, jinak u nich ne- kladem může být i Česká repub- i pofidérních kryptoměn. To vše se jim>>>pokračování
né je dále splácet.
Teprve4pak bude
ze strany
bude chtít nikdo dělat. A nekupovat si lika, kde již delší dobu docházelo vzhledem ke klesající hodnotě penězČeská
zkázainspekce
peněz, naživotního
nichž stojí prostředí
naše civilipečivo v dnešní době i při sebeskrom- k masovému rozhazování peněz, jež velmi dobře zúročí.
zace, definitivně
dokonána.
zahájila
se společností
Vederia kontrolu, při níž zjistila, že se jedná
o prostředek s deklarovanou biocidní účinností, přičemž nenalezla
žádné doklady, které by prokázaly
povolení SmartCoat jako biocidního
přípravku k dodávání na trh. Dne
5. října jsem primátora Františka
Juru seznámil se závěry České insProè ji nevymìní?
pekceplatit
životního
prostředí
a vyzval
a proč už
dávno investor
neTak si to shrňme. Olomoucký kraj nebo město most přes Hloučelu stále nedokončila a vidím to všechno bude
k bezodkladnému
odstranění
neschopnou
firmu nevyměnil?
Je cílem
Prostějov, to je úplně jedno, vybralo k rekonstrukci tak, že do konce roku ani nedokončí. A druhá eta- zakročil a ho
a znovu říkám, které
že je úplně
jestli je
Vrahovické ulice ve výběrovém řízení tu nejlev- pa? Ta byla odložena až na jaro. Zatímco my všich- investora, nanonástřiků,
byly jedno,
již v únoru
město,
aby
Vrahovická
ulice
byla
nější firmu. Ta ale odvedla mizernou práci, úseky, ni jsme se tady ve Vrahovicích těšili, že do Vánoc to kraj, nebo
provedeny v prostějovských školskýchco
nová, nebo
se spíšezprávu
dbá nado
to, aby
stákteré měly být dávno dokončené a prvotřídní, jsou bude vše hotovo a odpadnou nám veškeré starosti nejdříve jako
zařízeních,
“ rozeslal
médií
hlemýždím
tempem
všeMatyášek.
dokončila, byť
plné nedodělků. A jejich odstranění či dokončení s dopravou, tak rekonstrukce Vrahovické ulice se vající firmaopoziční
zastupitel
Aleš
půlročním
zpožděním?
bude stát další peníze. Ale koho? Zadruhé, firma neúměrně prodlužuje. A jen kvůli tomu, že je nej- s minimálně
V únoru
letošního
roku město ještě před
Jiří Majer, Prostějov
stávající úsek od křižovatky s Průmyslovou ulicí po levnější firma naprosto neschopná. Ptám se, kdo to
zastavením celé akce nechalo provést
nanonástřiky na pěti základních a pěti
1HGLYPHVHzHÄÉVODURVWRX
školách.
to tak není
ani vVečerník
případězajímalo,
obsluhy.
Nošení respirátorů v autobusech nasazují až při nastupování do au- u čerpacích stanic natankují palivomateřských
se vedení
magistrátu
postaví
ke
kontroly
a mastné
pokuty!
městské hromadné dopravy se tobusu a stejné opatření nedodržují a pak jdou do provozovny zaplatit.jak Chybí
Pak aťvýzvě.
se nikdo
z nás nediví,
že ponaštěstí dodržuje, což je dobře. i na zastávkách. Vždyť toto naříze- Ať už je to na jakékoli benzínce vzmíněné
„Z pověření
primátora
čty nakažených
stále
rostou.
Ale může mi někdo vysvětlit, proč ní je rovněž stále platné, nebo se Prostějově, tak nikdo ze zákazníkůProstějova
vám mohu
sdělit,
že v otázce
Milada
Prostějov
si lidé ochranu dýchacích cest pletu? To samé se týká lidí, kteří si respirátor nasazený nemá, častonanonástřiků
na Navrátilová,
některých mateřských

S aktuálním zdražováním je to jako se smrtí. Každému soudnému člověku muselo být jasné, že to jednou přijde, přesto není vůbec snadné se s tím vyrovnat. Pokud se plošně a dosti zásadním
způsobem začaly zvedat platy, aniž by se výrazným způsobem
zvyšovala produktivita práce, bylo naprosto jasné, že se to někde
musí projevit. Nejhorší na aktuálním zdražování je fakt, že na něm
vydělají snad jen velcí dlužníci, jejichž dluhy se na základě toho
opticky zmenší. Naopak nejvíce na něm ztratí lidé, kteří se navzdory nízkým příjmům snažili žít zodpovědně.

SLOUPEK

Ahoj všichni,
svět se v dobré obrací, protože už je
zase mezi námi. Je vybaven nejmodernější technikou, padouši se před
ním třesou a krásné ženy mu padají
k nohám. Ne, nehodlám tady pitvat
návrat nějakého politika po volbách, ale chci tentokrát zabrousit do
filmové branže a zhodnotit návrat
toho, kterého má ráda i řada Prostějovanů.
Ano, jde mi o agenta 007 Jamese
Bonda, jenž se k nám po dlouhé
covidové odmlce vrátil ve filmu NO
TIME TO DIE, tedy česky přeloženo Není čas zemřít. Co říct globálně? Film je předlouhý. Bond je
v něm stále více člověkem a ne tím
neprůstřelným agentem, a dokonce i na určitý čas přijde o své 007,
když ho má na chvíli agentka černé
pleti. Ponechme teď stranou nutnost
korektnosti a rovnosti pohlaví a ras
a berme to jako fakt, který je ve druhé části filmu napraven, Bond své
číslo získává zpět. Překvapí, možná až šokuje závěr filmu a člověk
si říká, co bude dál, ale to je koneckonců věc producentů, jak si s tím
poradí. A vzhledem k tomu, že je již
avizováno představení nového herce
pro roli Jamese Bonda, tak o agenta
se dvěma nulami obavu nemám.
Spektákl je to jinak technicky velmi
zdatný a akčních scén přináší dost.
My fandové a pamětníci všech bondovek se zase rádi pokocháme třeba
původním Aston Martinem DB5, se
kterým jezdil již první Bond Sean
Connery, rádi jukneme na další vychytané hodinky Omega atd. A to,
že je Bond více člověkem než bychom
od agenta 007 čekali? Známá filmová kritička Mirka Spáčilová mu
vyčítá přecitlivělost, já ale tvrdím, že
emoce agenta 007 naopak ještě více
ztvrdly a dokáže s padouchy o to víc
zatočit, protože mu jde o osobní věc.
Ať tak či onak doporučuji film vidět
a těším se na další bondovky.
Marty
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a základních školách v Prostějově je
třeba uvést, že zpráva Státního zdravotního ústavu jasně říká, že nedochází
k akutnímu ohrožení zdraví dětí. V tomto smyslu hovoří i odborné stanovisko
soudního znalce. Krajská hygienická
stanice (KHS) Olomouckého kraje
obdržela od Státního zdravotního ústavu odborné stanovisko, které obsahuje
doporučení pro předškolní zařízení, a to
výměnu koberců, rohoží, očistu hraček
a závěsů. Tyto součásti školek vůbec
nebyly zmíněnými přípravky ošetřeny.
Vyjadřuje pouze nesouhlas s aplikací
na stolky a lavice. Vzorek ošetřených
lavic byl tedy zaslán na odbornou
analýzu. Oficiální zpráva ČIŽP neuvádí ve svém závěru žádná porušení,
nezahajuje přestupkové řízení a postupuje záležitost KHS. S tou město
samozřejmě komunikuje a její závěry
a nařízení bude plně respektovat,“ sdělil
Večerníku Jan Krchňavý, náměstek
primátora pro školství v Prostějově.
(mik)

Strom dostal výživnou injekci

robil pravidelně prezenčku a při dopsání Chroustalova jména se mu na papír
nevešlo písmeno „f“ ze jména Josef.
Fakt, že si to bude muset pamatovat,
mu nezabránil příště ve čtení Chroustal
„chozé“, bo to byl inteligentny štajgr.
A já po desítkách let zjistil, že tohle možné opravdu je. Tuhle moje dcera psala
domácí úkol o zpěvákovi, konkrétně
Václavu Neckářovi. Když psala o ocenění za roli ve filmu Ostře sledované
vlaky, napsala, že dostal „Osara“. Po
upozornění, že má opisovat pozorně,
doplnila si ono „c“ nad písmena „s“
a „a“. Když dopsala, pro kontrolu text
přečetla celý. „Za roli ve filmu Ostře
sledované vlaky získal Ošara,“ slyšeli
jsme v kuchyni. Hurónský smích ji příliš
nevyvedl z míry, ale snad už bude malé
písmeno „c“ psát tak, aby nevypadalo
jako háček nad „s“.
Spoléhat se na to, že si něco budeme
pamatovat, se asi opravdu nedá. Nejen
v pokročilejším věku, kdy i u zdravého
jedince paměť postupně selhává. A materiálu do historek nyní spíše na zahradní grilovačku než do hospody může tak
být stále dost.

o oèkování,“ øíká øeditel Jan Kalla 
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Umělci jsou poněkud zvláštní sorta lidí.
Většina si žije tak trochu ve specifickém
světě, což odpradávna na jednu stranu
fascinovalo, na druhou popichovalo ten
ostatní „dělný lid“. A nejen ho. Jestliže
dřív patřili potulní komedianti k těm,
pro něž byla jejich profese posláním
i s vědomím mizerného a značně nejistého výdělku, v posledních dobách naopak dráždí mnohonásobně vyšší životní úrovní. Však si stačí vzpomenout na
„milou holku Zagorku“.
Ještě víc se lidem v době „covidové“ začaly zajídat nářky špičkových herců, div
že nebudou při zavřených divadlech třít
bídu s nouzí, ovšem všudypřítomný bulvár pravidelně přinášel fotky z exotické
dovolené toho či onoho. Obzvlášť samozřejmě v případě pikantních snímečků
příslušnic něžného pohlaví.
Mezi herce hřející se trvale na výsluní
popularity patří bezesporu Miroslav
Donutil. V době, kdy jsem přijel do jihomoravské metropole studovat, byla jeho
tehdejší herecká kariéra v populárním
Divadle Husa na provázku na vrcholu. Není divu, že se hned v prvním roce
„nové doby“ stal z pravověrného Mo-

Budeš si to muset pamatovat

TOMÁŠE KALÁBA
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„Mezi bezdomovci probíhá i osvìta

a nebudou nebezpeční nejen sobě,
ale hlavně druhým. Potud je vše
v pořádku, pro bezpečnost se musí
udělat všechno. A když to nejde po
dobrém, tak represe prostě nastat
musí. Vždyť jsme Češi...
Z jednoho ale obavy mám. Dobře si
pamatuji situaci před více než deseti lety, kdy rychlost vozidel v Prostějově měřilo hned 11 stacionárních
radarů. A jak se tomu přizpůsobila
doprava ve městě? Katastrofa! Řidiči jezdili jako hlemýždi a raději
jen „třicítkou“, aby je radar „nejzblejskl“. Doprava se zpomalila a tvořily se zbytečné kolony. To je snad
jediné negativum, které měření
rychlosti může přinést. Ale snad se
každý naučí hlídat si na tachometru
„padesátku“.

nedotknou

Kolikrát sám přemýšlím o tom, co
nám radary na měření rychlosti vozidel v Prostějově vůbec přinesou
dobrého. Předem musím ale sdělit,
že já osobně jsem jejich zastáncem
a vůbec mi nevadí, že mě za volantem bude nějaký takový přístroj
šmírovat. Denně slyším na toto téma
hodně kritiky nejen od nejbližších
přátel. Sám si myslím, že radary budou nepřítelem jen pro naprosté
silniční piráty a neznabohy, kteří si
i silnice ve městě pletou se závodní
dráhou.
Ano, tito lidé, kteří nejčastěji jezdí
stylem brzda – plyn budou mít s radary největší problémy. A je potřeba
je tvrdě trestat. Pokuty a ztráta bodů
snad všechny přimějí k tomu, že se
konečné naučí jezdit podle pravidel
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PROSTĚJOV Začíná takzvaný dušičkový týden a v této souvislosti
se očekává zvýšená frekvence návštěvníků prostějovských hřbitovů,
zejména toho hlavního v Brněnské
ulici. Společnost FTL tak na žádost
prostějovského magistrátu posílila
spoje o mimořádnou linku Městské
hromadné dopravy.
Během nadcházejícího týdne budou
k Městskému hřbitovu v Brněnské ulici
v Prostějově zajíždět pravidelné linky
číslo 1 a 11, ta druhá pak bude pokračovat jako vždy až do Žešova. Společnosti
FTL ale nasadí během státního svátku

ve čtvrtek 28. října a poté ještě o víkendu
30. a 31. října mimořádnou linku číslo
111. „Jsme rádi, že dopravní společnost zajišťující pro Prostějov městskou
hromadnou dopravu nám vyšla vstříc
a při očekávaném náporu návštěvníků
hřbitova nasadila ještě novou linku. Ta
by měla kromě stávajících pravidelných
linek stačit k tomu, aby byla zajištěna
bezproblémová přeprava zvýšeného počtu cestujících během Dušiček,“ uvedla
Alena Rašková, náměstkyně primátora
pro dopravu v Prostějově.
Mimořádní linka MHD číslo 111
bude ve čtvrtek, v sobotu i v neděli

www.vecernikpv.cz

žardiny. Nově jsme zařadili výrobky
s modernějším pojetím vazby. Zákazníci
mají největší zájem o kytice nazdobené
do přírodních motivů a kytice květové
se žlutými květy,“ upozornil na nabídku
pohřební služby Grepl s tím, že zatímco
vloni omezil Dušičky nevyzpytatelný
covid-19, letos je tomu jinak. „V letošním roce zatím žádné protiepidemické
omezení není. Památka zesnulých je
výjimečná svojí atmosférou, lidé chodí
více na hřbitovy, přijedou z různých
koutů republiky i ze
zahraničí.“

Každý z nás určitě během Památky zesnulých stojí před otázkou,
co přinést na hrob svých blízkých. Kytici, věnec či jen svíčku?
Nejdůležitější je jistě návštěva
hřbitova jako taková a vzpomínka věnovaná svým milovaným.
Nicméně...
Tradiční dušičkovou dekorací je
věnec nebo vypichovaná květinová
vazba, přičemž technikou vypichování lze zdobit i věnec. Je na vás, zda
bude z umělých, či řezaných květin,
jaký bude mít tvar nebo velikost. Libovolná je i barevnost, můžete však
vycházet i z klasických katolických liturgických barev: pro tuto příležitost
jsou jimi černá a fialová. Na věncích
a svíčkách se ale objevuje hlavně zelená, červená, bílá a zlatá. Rozhodně
se hodí použít přírodní materiály,
které snesou výkyvy počasí a rychle
nezvadnou ani nezčernají, když je
přejde přízemní mrazík. Hodí se myslet i na bezpečnost a nedávat vedle
takových dekorací otevřený oheň.

Co přinést na hrob?
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především z hlediska údržby hřbitovů.
Lidé v tuto dobu chodí ve větší míře
upravovat a uklízet hroby, stále padá
listí, odpadu je tedy více. Proto jsme ve
spolupráci s magistrátem na hlavním
hřbitově přistavili jeden velkoobjemový kontejner určený právě na spadané
listí. V nadcházejícím týdnu zajistíme
navíc jeden svoz kontejnerů s odpadem
nad rámec pravidelných svozů,“ přislíbil
Martin Grepl, regionální vedoucí provozu jižní Morava společnosti FCC. Tato
společnost navíc provozuje nejstarší pohřební službu v Prostějově. „V naší standardní nabídce máme pro zákazníky
připravené kytice, věnce, koše nebo

vyjíždět od autobusové stanice v Janáčkově ulici ze zóny 41 už po osmé
hodině ranní, a to v pravidelných
intervalech přibližně každou půlhodinu. Poslední spoj pak ve směru na
Městský hřbitov v Brněnské ulici vyjede v 19.25 hodin. V opačném směru
od hlavního hřbitova do autobusové
stanice bude mimořádná linka 111
jezdit od 8.35 do 19.50 hodin během
uvedených tří dnů.
Kompletní jízdní řády v dušičkovém období včetně mimořádné linky 111 najdete na

Dopravce přidal mimořádnou linku 111

*; OmCßESM?JIMCFOD?)$

ujistila Dagmar Václavková, asistentka
jednatelky Pohřební služby Václavková a spol. v Prostějově. „Jsme rádi, že je
o naše výrobky zájem a že jsou zákazníci
spokojeni. Děkujeme za přízeň všem zákazníkům, kteří navštíví naši prodejnu,“
poslala vzkaz.
Na Památku zesnulých jsou připraveni
i v Pohřební službě Pavla Makového.
„Máme pro všechny, kteří zamíří uctít
památku svých blízkých, bohatý výběr
věnců, kytic, ozdobných svící a mnohého dalšího zboží. Zároveň bych chtěl
upozornit na možnost služeb naší nové
objednávkové kanceláře v Brněnské
ulici číslo 104. Zde máme velmi širokou
nabídku veškerého dušičkového zboží,“
nabízí majitel.
Období Dušiček znamená zvýšené úsilí
i přípravy pro společnost FCC Prostějov.
Právě ta má ovšem nyní také hodně starostí s údržbou prostějovských hřbitovů.
„Období Památky zesnulých je náročné

„Nově jsme zařadili výrobky s modernějším pojetím vazby,“
upozornil Martin Grepl ze společnosti FCC
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PROSTĚJOV Dušičkové období
vlastně už začalo, ale ten hlavní nápor
návštěvníků hřbitovů se dá očekávat během nadcházejícího víkendu.
Drtivá většina těch, kteří přicházejí
uctít památku svých blízkých a vzpomenout si na ně, nemohla předtím
minout provozovny prostějovských
pohřebních služeb, které nabízejí
skutečně pestrý sortiment veškerého
dušičkového zboží. Večerník podnikl
krátkou sondu mezi prostějovské „pohřebáky“ s otázkami, jak jsou na svátek Památky zesnulých, který připadá
na příští úterý 2.listopadu, připraveni.
„Naše firma je na svátek Památky zesnulých připravena jako každý rok. Pro
naše zákazníky máme připraveny lesní
věnce, lesní věnečky, kytice a slzy. Máme
taktéž velký výběr i hřbitovních svící.
Stálí zákazníci u nás na Dušičky
nakupují každý rok, někteří si
objednávají zboží i dopředu,“
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seda KSČM v Prostějově udělá pro to,
aby voliče v Prostějově přesvědčil o tom,
že komunisté by neměli chybět alespoň
v zastupitelstvu? „Volby na úrovni větších měst, především statutárních, a krajů
jsou silně ovlivněny celostátní politikou.
Bude proto záležet na tom, jak se naše
strana poučí ze svého volebního debaklu
a jaký bude vytvářet svůj mediální obraz.
Bohužel již bude mít značně omezené
možnosti, neboť nelze předpokládat, že jí
bude věnována jakákoli mediální pozornost ze strany mainstreamových médií,
ale i jiných. Budeme se, jak už jsem zmínil,
muset vrátit na počátek a zaměřit se na
drobnou práci mezi lidmi dole na úrovni
právě okresů a krajů, což bude velmi obtížné. Musíme se zároveň více zaměřit na
sociální sítě, které skýtají možnosti, kterých neumíme zatím zdaleka využít. Jak
jsem již zmínil, na základě vlády pravice
a zároveň nastupující krize lidé budou
brzy přicházet o své sociální jistoty a práci. Jestliže zastavuje práci mladoboleslavská Škodovka, na niž je navázáno mnoho
firem, bude to znamenat ohrožení desetitisíců pracovních míst, a to i u nás na Prostějovsku, které je těmito montovnami pro
automobilový průmysl proslulé. Pokud
se pak pravici tak, jak avizovala paní Pekarová Adamová z TOP 09, podaří prosadit takové změny Zákoníku práce, které
umožní firmám okamžité propouštění
jejich pracovníků bez udání důvodů, můžeme se „těšit“ na mnohé. Možná se vám
zdá, že jsem trochu odbočil, ale ve své
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podstatě touto prací mezi takto ohroženými skupinami a pomocí jim, například
právní a jinou, můžeme ukázat důvody,
proč by komunisté neměli chybět v prostějovském zastupitelstvu,“ uvedl obšírně předseda Okresního výboru KSČM
v Prostějově.
V prostějovské komunální politice
prezentují KSČM především zástupci starší generace. Otázkou tedy je,
zda tato levicová strana má na to, aby
se omladila a vlila tak do svých řad
novou krev. „Již v minulých komunálních volbách byla snaha naší kandidátku
omladit, na druhém a třetím místě jsme
měli třicátníka a padesátníka, voliči však
rozhodli jinak a kroužkovali, místo mládí
zvolili zkušenost a jistotu. Samozřejmě
v příštím roce bude muset dojít k podstatným změnám na kandidátce. Pevně
věřím a budu se o to všemožně snažit,
aby v souvislosti se změnami na celostátní úrovni došlo k oslovení i nestranické,
levicově smýšlející veřejnosti, která bude
ochotna prát se na komunální úrovni za
zájmy občanů našeho města, ať už na kandidátce KSČM či na společné kandidátní
listině,“ uzavřel Ludvík Šulda.

yy Jak byste hodnotili výsledek KSČM
v parlamentních volbách?
Václav Šmíd: „Jako velký neúspěch
s hvězdičkou, nepoužiji ještě oblíbený výraz katastrofa...“
Jaroslav Šlambor: „Než se dostanu
k odpovědím na otázky, musím předeslat, že půjde o mé osobní, subjektivní
názory, které jsou do jisté míry formovány pod vlivem emocí, které ještě nestačily odeznít... Hodnocení výsledku
je jednoduché. V jubilejním roce stém
výročí založení komunistické strany
jsme utrpěli bolestnou porážku. Náplastí nemůže být skutečnost, že de facto
neuspěla ani sociální demokracie, tedy
druhá tradiční strana, která se aktuálně
hlásí k levici, alespoň verbálně. Výkonnou moc a také odpovědnost ve státě
tedy přebírá v plném rozsahu pravice
akcentující individualismus, a to v podstatě bez jakékoli brzdy ze strany subjektů hájících oprávněné zájmy značné,
neprivilegované části společnosti. Čas
velmi brzy donutí politické hráče odkrýt karty – řešení kardinálních problémů ve společnosti, které tak účinně obě
antibabišovské koalice v předvolebním
klání přesouvaly na bedra stávající vlády,
bude kritériem opravdovosti úmyslů
dnešních vítězů. Uvidíme.“
yy Jaká je podle vás příčina celkového
propadu a toho, že se komunisté nedostali ani do sněmovny?

Václav Šmíd: „Příčin je několik, uvedu tři,
podle mě, nejdůležitější. Již téměř dvaatřicet let působí ve všech sdělovacích prostředcích kampaň proti naší straně. Vzácně
jsou uváděné příklady dobrých výsledků
systému. Prezentována jsou jen negativa
zaměřená především na i stranou kriticky hodnocená padesátá léta. Kde se dnes
dozvíte o téměř vyřešené bytové situaci?
O tom, že byty dostávali občané za zhruba dva roční platy, procento úvěru na ně
a nájemné včetně energií činily kolem deseti až patnácti procent měsíčního platu?
V současnosti se tyto, použiji slov Václava
Havla, ‚králíkárny‘ prodávají v Prostějově
za několik milionů, o nákladech na nájemném nemluvě. Bytová otázka se od roku
1989 nevyřešila, ba naopak podstatně
zhoršila, nebyla a nebude vůle ji řešit. Její
vyřešení by znamenalo snížení cen bytů
a nájemného, což pro část politického
spektra není priorita. Dalším důvodem je
podle mne fakt, že pan Babiš a jeho hnutí
chytře převzali část témat levice. Ale nejen
převzali, za což jej osobně nekritizuji, ale
podařilo se mu je za státní peníze částečně
řešit. A to mu nemohou pravicové strany
spojené do dvou koalic odpustit, proto na
něj zorganizovaly štvanici typu honu na
lišku. Třetím důvodem je fakt, že strana po
krajských volbách, dostatečně nereagovala
na jejich výsledek. Sjezd, který vzniklou situaci mohl řešit, byl z důvodu covidové situace několikrát odložen, ve straně nebyla
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PROSTĚJOV V prostějovské komunální politice patří k matadorům
nejen Komunistické strany Čech a Moravy, v minulém volebním období dokonce na prostějovské radnici působili v Radě statutárního
města Prostějova.„Sedmdesátníci“ Václav Šmíd a Jaroslav Šlambor také těžce nesou propadák komunistů v parlamentních volbách. Jejich
názory na současnou politickou situaci i vyhlídky KSČM v blížících se
komunálních volbách na podzim 2022 se mnohým čtenářům budou
zdát zřejmě hodně radikální. Večerník s oběma současnými zastupiteli Prostějova pořídil exkluzivní dvojrozhovor.
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řešena zejména personální situace v jejím
vedení. Vše se mohlo zachránit ještě tak
tři měsíce před volbami, nebyla však vůle
kousnout do kyselého jablka...“
Jaroslav Šlambor: „Neexistuje jedna
příčina neúspěchu. Jde o široký souhrn
vzájemně působících faktorů. Domnívám
se, že nikdo není a ani nebude schopen
kvantifikovat jejich podíl. Jisté je jedno,
neuspěli jsme ani v jediném kraji, což dovoluje tvrdit, že porážka má hlubší kořeny,
obecnější povahu. Určitě je třeba hledat
podstatné příčiny ve vlastních řadách, ale
jen těžko lze odhlédnout i od celkového
naladění společnosti, desetiletí unisono
masírovaného médii v duchu primitivního antikomunismu.“
yy Co letošní parlamentní volby ukázaly pro KSČM směrem ke komunálním volbám, které se uskuteční příští
rok v Prostějově?
Václav Šmíd: „Předpokládám, že i v našem městě bude pokračovat snaha o poražení ANO a levice, a to jakýmkoliv způsobem. Pravděpodobně budou vytvořené
pod různými názvy seskupení stran, které
by jinak byly na hranici volitelnosti. Volby
ukázaly, že každá podpásovka a lež jsou
ve volební kampani dobré. Naše strana se
však tímto návodem řídit nebude.“
Jaroslav Šlambor: „Neexistuje jedna pří-

čina neúspěchu. Jde o široký souhrn vzájemně působících faktorů. Domnívám se,
že nikdo není a ani nebude schopen kvantifikovat jejich podíl. Jisté je jedno, neuspěli
jsme ani v jediném kraji, což dovoluje tvrdit, že porážka má hlubší kořeny, obecnější
povahu. Určitě je třeba hledat podstatné
příčiny ve vlastních řadách, ale jen těžko lze
odhlédnout i od celkového naladění společnosti, desetiletí unisono masírovaného
médii v duchu primitivního antikomunismu. Dá se říci, že společenská poptávka po
levicových, ale i vlasteneckých hodnotách
je v současnosti na poměrně nízké úrovni.
Ovšem situace se může poměrně rychle
změnit. Lidé jsou ale svéprávní, hlasovali,
jak hlasovali. Nebo nehlasovali. Víte, říká
se, že všechno špatné, je k něčemu dobré.
Někdy jedna ‚facka‘ dokáže probudit z růžových snů, tentokráte v modrém rámu!“
yy Co je třeba udělat pro to, aby se
KSČM v Prostějově probojovala v roce
2022 alespoň do prostějovského zastupitelstva? Očekáváte ve straně nějakou
obrodu?
Václav Šmíd: „Také v prostějovských komunálních volbách budou z větší části rozhodovat celostátní témata. Věřím, že za rok
bude volič ‚chytřejší’, a to na základě způsobu jejich řešení novou vládou. Volební
programy jednotlivých stran nebudou mít
na výsledek voleb rozhodující vliv. Ledaže
by se našlo třeba i uměle vyvolané téma,
což nevylučuji. KSČM v Prostějově bude
muset provést analýzu stavu ve straně,
rozbor současného volebního programu
a vytvoření nového založeného na řešení
potřeb občanů města. Obrodu ve straně
očekávám, bez ní bychom se přiblížili katastrofě.“
Jaroslav Šlambor: „Nejen parlamentní,
ale i předchozí krajské volby by se mohly
stát oním probouzejícím aktivačním políčkem, tentokráte do vlastní tváře. Komu-

nální kampaň bude opět ve znamení boje
proti těm ‚zlým, zločinným komunistům‘,
rudým na radnici. Je přeci potřeba je ‚dorazit‘ ve jménu jediné pravdy, poslat je na
‚smetiště dějin‘. Upevnit tak těžce dobytou
moc. Na to mohu říci jediné. Na smetiště dějin již neodvratně kráčí úplně jiný
ekonomicko-společenský model. Krokem pomalým, ale stále se zrychlujícím.
Je bláhové se domnívat, že myšlenku na
spravedlivější uspořádání světa lze jednoduše zadupat do země. Možná na chvíli,
ale ona stejně znovu vzklíčí. Najít recept
na úspěch v komunálkách, nebude vůbec
snadné. Potřebujeme vedle skalních členů
strany získávat sympatizanty. Lidi, kteří
dokáží pochopit, kdo je ochoten prosazovat jejich bytostné zájmy. Lidi, kteří nejsou
egoisty myslícími nejen na svůj prospěch,
ale i na ostatní, na obec, na společnost.
A kteří se nebudou za svůj názor stydět.
Pro KSČM by měla pro komunálky platit
politická zásada – kdo nebojuje, nemá právo na vítězství. Osobně jsem přesvědčen,
že analogie komunálek k parlamentním
volbám se za rok konat nebude. Už jen
proto, že ekonomicko-společenská situace
bude od té dnešní zcela odlišná. Kormidlo
lodě jménem Česká republika se totiž začne otáčet doprava, povede posádku do
vod o nějaký ten stupeň chladnějších.“

,CTQUNCXiNCODQT(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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návrhy, jak pokračovat dál a hlavně
jinak,“ láteřil Miroslav Pišťák, který
tuší, že to nyní budou mít těžké i sociální demokraté přímo v Prostějově. „Prostějovská ČSSD má na to
rok, aby voliče přesvědčila. Podle
mého názoru je ale i komunální politika spjata s tou celostátní, lidé se
na nás budou dívat z pohledu toho,
jak si vedeme v Praze. A na to nyní
můžeme doplatit. Jak jsem říkal,
ČSSD musí najít nové mladé tváře,
ale sám si kladu otázku, kde je brát?
Každopádně musíme voličům jasně a zřetelně nastínit naše plány
a prezentovat také své výsledky.
A nikoliv být ve stínu ANO, jako
tomu bylo poslední čtyři roky,“ má
jasno Miroslav Pišťák, bývalý dlouholetý komunální politik v Prostějově.

O¾XNCUVPÊ

bezplatné zdravotní péče, zabránění další
privatizace našeho národního majetku, či
zdanění církevních restitucí, které následně smetl Ústavní soud. Bylo toho mnoho,“ míní Šulda.
Občané však ve volbách rozhodli tak, že
levice vypadla ze sněmovny. „Strany, které v ní zůstaly, mají k těm hájícím zájmy
obyčejných lidí práce daleko. Vše, co se
KSČM podařilo prosadit, je ohroženo,
a není nikdo, kdo by tomu z poslaneckých lavic bránil. Budoucí vládní strany
už se nechaly slyšet, že zruší slevy na jízdné, omezí valorizace mezd a důchodů,
za kvalitní zdravotní péči si lidé, pokud
jí budou chtít, připlatí, ve hře je důchodová reforma s rovným důchodem pro
všechny, Kdo bude chtít dostávat více,
bude muset mít soukromé penzijní připojištění. Obavy mám z řady dalších
kroků. Rozhodně to nebude nic pro lidi,
kteří mají průměrné či podprůměrné
mzdy. Do toho všeho přichází výrazné
zdražování všeho,“ dívá se na současnou
i budoucí situaci předseda prostějovských
komunistů, kteří se po parlamentních
volbách již sešli a diskutovali o zklamání
z výsledků. „Jelikož jde o celostátní debakl, je potřeba hlubší analýzy z celostátní
úrovně, na což je ještě podle mého názoru brzy. Zcela jistě bude muset dojít k poměrně drastickým a razantním změnám.
Ale je otázka, zda jsme na ně připraveni,“
obává se Ludvík Šulda.
Do komunálních voleb zbývá rok, takže
Večerník zajímalo, co konkrétně před-

QFTQMW

PROSTĚJOV První muž prostějovských komunistů Ludvík Šulda (na
snímku) tuší, že po debaklu KSČM
v parlamentních volbách to bude mít
tato levicová strana těžké i v „komunálkách“, které nás čekají příští rok.
Podle lídra kandidátky Komunistické
strany Čech a Moravy v Olomouckém
kraji bylo chybou, že se strana v uplynulých čtyřech letech soustředila jen
na parlamentní politiku a zapomínala
na obyčejné lidi ve městech a na vesnicích. Navíc i v Prostějově je podle něj
potřeba vrátit se ke kořenům KSČM
a stranu také výrazně omladit.
„Myslím si, že emoce stále pracují a pracovat budou. Musí se však okamžitě začít
pracovat směrem k návratu zpět do Poslanecké sněmovny,“ poznamenal Ludvík
Šulda, předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Prostějově. „Na tom, co jsem uvedl bezprostředně po volbách, bych neměnil vůbec
nic. Jen mohu dodat, že KSČM se musí
vrátit zpět ke svým kořenům a sestoupit
mezi občany. V posledních letech jsme se
až příliš upnuli k parlamentní práci a zanedbávali tu dole mezi obyčejnými lidmi.
To neznamená, že jsme pro lidi v Poslanecké sněmovně nic neudělali. Naopak
si myslím, že v posledních čtyřech letech
se nám toho podařilo z našeho programu
splnit více než v těch předchozích pětadvaceti! Ať to bylo pravidelné zvyšování
minimální mzdy, pravidelné valorizace
důchodů, udržení kvalitní a dostupné

þ66'" Å0XVtPHVHYUiWLWNHNRőHQţPa sestoupit
YLGtGDOåtFHVWXSőHGVHGD.6ÿ0
5QWMTQO¾
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mezi lidi,
“ Y3URVWěMRYě/XGYtNäXOGD
RčUQDÊX2TQUV÷LQX÷

kRACH LEVICE & ještě jedno ohlédnutí za parlamentními volbami

PROSTĚJOVSKO&

téma večerníku

Blíží se opět druhý
listopadový den, kdy si
každoročně připomínáme Památku
zesnulých. Je to den, kdy naše vzpomínky
míří k našim blízkým, které jsme dříve či teprve nedávno ztratili. Buďme rádi za tento svátek,
při kterém se všichni alespoň na chvilku můžeme
v jinak stresovém období zastavit, zavzpomínat,
zapřemýšlet. A pokud k tomu nemáme čas během
roku, tak alespoň právě teď se zastavme na hřbitově
a položme kytici nebo věnec na hrob svých blízkých.
Těch, které jsme měli rádi a milovali je.
Takzvané Dušičky zavedou snad každého z nás na
hřbitov. Za naším blízkým, příbuzným, kamarádem či přítelkyní. Nejde o to, abychom místo posledního odpočinku zesnulého zasypali zlatem.
Stačí kytička, svíčka, věneček. Jen aby dotyčný
věděl, že jste nezapomněli...
Dušičkové období na všech prostějovských hřbitovech každoročně provází zvýšená návštěvnost z řad
pozůstalých. A doufáme, že letos nebudou protiepidemická opatření tak tvrdá jako vloni, aby Památku
zesnulých jakkoliv omezila.
Věříme také, že tato speciální tematická část dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na třech
následujících stránkách pomůže pozůstalým k tomu, aby k návštěvě hřbitova vybrali tu nejvhodnější pozornost na hrob svého blízkého zesnulého.
Texty připravil: Michal Kadlec
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Prostějov (jaf) – I v prostějovském
regionu stejně jako v celé republice
v letošních volbách propadlo nejvíce
hlasů v historii. Jednalo se o téměř
dvanáct a půl tisíce voličů, což tvoří
více než dvaadvacet procent ze všech
odevzdaných hlasů. Oproti předchozím volbám se jedná o nárůst o necelých sedmnáct procent. Nejvíce
„ztracených“ bodíků zaznamenaly
subjekty, které nakonec neúspěšně
atakovaly brány sněmovny, konkrétně ČSSD, KSČM a hnutí Přísaha.

1HFHO½ÄWYUWLQDKODVÕ
propadla

Prostějovsko (mls) - Nejvyšší procento neplatných hlasů ze všech obcí
na Prostějovsku zaznamenali tentokrát v Dobromilicích. Sešlo se tu hned
sedm neplatných hlasů od celkem 339
voličů, což značilo 97,94 procenta platných hlasů. Velice těsně na druhém
místě v tomto ohledu skončily Dřevnovice s 97,95 procenta, za což mohlo
pět neplatných obálek z 244 odevzdaných. Třetí pak byl v této nelichotivé
bilanci Dobrochov s 98,51 procenta
platných hlasů. Zde stačila pouze tři
neplatná hlasování z celkem 201 odevzdaných obálek.

1HMYÈWvÉSRSOHWRYÅ
]'REURPLOLF

Prostějov (jaf) – Zatímco volební
účast v celém kraji stoupla o více než
čtyři procentní body, samotný počet
voličů v seznamu pro okres Prostějov klesl o více než čtrnáct set a klesající trend od roku 2013 tak stále
pokračuje.

3RNOHVYROLÄÕYUHJLRQX

Prostějovsko (mls) - Čím více
dlužníků, tím méně voličů. Tak by se
dala shrnout souvislost mezi volební
účastí a počtem exekucí v jednotlivých obcích. Nejméně lidí totiž volilo v Obědkovicích, a to 47,42 procenta. Přitom právě zde byl přede
dvěma lety zhruba každý pátý občan v exekuci. Přesně jich bylo
19,57 procenta. V tomto ohledu se
jedná o druhé nejvyšší číslo ze všech
obcí a měst na Prostějovsku. Více
dlužníků neschopných dostát svým
závazků žije už jen v Dobromilicích,
kde je to 25,19 procenta. A právě
v této obci byla druhá nejnižší účast,
když k volebním urnám dorazilo
pouze 53,55 procenta občanů. Je
naprosto příznačné, že třetí nejnižší
volební účast byla v Hrušce, která je
na žebříčku exekucí na třetím místě.
Volit zde přišlo 56,04 procenta voličů, zároveň zde evidovali celkem
14,80 procenta lidí v exekuci.

'OXzQÉFLYROLWQHFKRGÉ

Prostějovsko (mls) - Přestože je
Haná skutečným srdcem Moravy,
obě strany, které mají ve svém názvu
právě tento region, na Prostějovsku
ve volbách naprosto neuspěly. Moravané zde získali jen 0,65 procenta
hlasů. Ještě hůře však dopadlo Moravské zemské hnutí se ziskem titěrných 0,08 procenta hlasů. Tato strana tak dostala pouze 49 hlasů, což je
dokonce o 30 méně než recesistická
strana Urza.cz: Nechceme vaše hlasy. Nejhůře ze všech kandidujících
stran a hnutí u nás dopadla Aliance
národních sil s 25 hlasy.

Moravané propadli

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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volby 2021 - ohlédnutí II.

pro Večerník

O tom, že by volby mohly dopadnout pouze dvěma způsoby, se vědělo už dlouho dopředu. Vše záleželo na tom, zda se podaří koalici
SPOLU a Pirátům se Starosty získat
většinu ve sněmovně. To se nakonec povedlo, SPOLU předskočilo
i hnutí ANO 2011. Za společným
svazkem se však ukrývá hned pět
uskupení, která by měla pravděpodobně nyní vládnout. Nikdy v historii naší země takový počet nevládl, a to by s sebou mohlo přinést
také řadu komplikací.
Ohledně povolebního vyjednávání

zatím víme jistě jen to, kdo bude
chtít další čtyři roky vládnout
a s kým. Kdy se však nová vláda
k moci dostane, můžeme jen spekulovat. V současné chvíli tomu
nenahrává ani zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana, o kterého
se jeho nejbližší starají opravdu
neuvěřitelně a „poctivě“ informují
veřejnost.
Že bude příštím premiérem lídr
ODS Petr Fiala, nemusíme spekulovat, kdy se však dočká pověření o složení vlády, už spekulacím
nahrává. Těžkou práci bude mít

dopravu a sociální oblast v Prostějově. Ta vidí příčiny propadu jednoznačně. „ČSSD byla součástí vlády,
které se dává za vinu všechno zlé, co
naši republiku v posledních dvou letech potkalo! A doplatili jsme na to,
že jsme byli v koalici s ANO 2011.
Rašková míní, že teď čeká prostějovské sociální demokraty spousta
práce, aby stejně hanebný výsledek
nezopakovali i příští rok v komunálních volbách. „Bude potřeba lidem
připomenout, jaké hodnoty zastáváme a proč jsme tu pro ně. Těžko se
v tuto chvíli odhaduje, jak příští rok
dopadneme, komunální volby jsou
o něčem jiném než ty parlamentní.
Budeme muset lidem nabídnout silné kandidáty, kteří budou zárukou
kvalitní práce pro město a jeho obyvatele,“ burcuje současná náměstkyně primátora, která v minulém
volebním období stále i přímo v čele
města.
K situaci v ČSSD se na žádost Večerníku vyjádřil také matador sociální
demokracie v Prostějově a bývalý
dlouholetý místostarosta, starosta
či primátor Miroslav Pišťák, jenž si
servítky rozhodně nebral. „Stalo se
to, čeho jsem se v posledních letech
obával. Kdo mě zná, tak ví, že jsem se
v minulých letech stavěl hodně kriticky k celostátnímu vedení ČSSD.
To dělalo politiku k neprospěchu
vlastní strany. Mé černé předpovědi, kterými jsem se už zhruba od
roku 2017 nijak netajil, se naplnily.
Upadli jsme v zapomnění. Já teď
jen doufám, že všichni zodpovědní
lidé v ČSSD se nad totální porážkou
zamyslí a vyvodí z ní osobní zodpovědnost. Do vedení musí přijít nová
mladá krev a já osobně pak od nového předsednictva budu chtít slyšet

&X÷ PGLXÚTC\P÷LwÊ VX¾ąG RTQUV÷LQXUMÆ
è55&RQUNGFPÊEJNGV#NGPC4CwMQX¾
K/KTQUNCX2Kwċ¾MX÷FÊåGRąGFMQOW
P¾NPÊOK XQNDCOK DWFQW OÊV UQEK¾NPÊ
FGOQMTCVÆ URQWUVW RT¾EG RąGUX÷FéKV
XQNKéG
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Na volby se dá nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Jeden
patří voličům, další zase politologům. A i když se na to možná někdy zapomíná, tak svůj vlastní úhel
pohledu mají také samotní politici.
Jsou ale lidé, kteří volby prožili ve
všech těchto rolích. Jedním z nich
je politolog, vysokoškolský pedagog a zároveň také politik ODS
i kandidát koalice SPOLU v Olomouckém kraji Petr Sokol (na
snímku). Večerník jej s krátkým odstupem od voleb oslovil s nabídkou
exkluzivního rozhovoru, abychom
se společně zamysleli komu volby
pomohly, komu naopak uškodily,
jak to bude vypadat se sestavováním vlády a zda je pravděpodobné, že některé strany zaniknou tak
rychle, jak původně vznikly.

yy Opakovaně člověk v médiích
slyší, že se jednalo o nejdůležitější volby v historii ČR. Jak to
vidíte vy?
„Myslím si, že když se na to podíváme očima politologa, tak byly
výjimečné. A sice v tom, že zastavily vývoj, který tady byl minimálně
dvě funkční období. Vznikala nová
hnutí, existoval pokus o něco, co
lidé nazývali novou politikou. A to
se teď podařilo tradičním demokratickým stranám porazit a vrátit politiku zpátky ke stavu, kterému někdo
říká normální, někdo tradiční. Mně
to trochu připomínalo volby na Slovensku, když končil Vladimír Mečiar. Nebo později Robert Fico. Prostě
nějaký výrazný lídr v čele zvláštně
ideologicky postaveného hnutí, co
bojuje proti běžným stranám.“

Jan FREHAR

v tomto ohledu také na vyjednávání
s dalšími čtyřmi stranami o složení
vlády a ministerských křesel. Čekat
se tak dá řada ústupků i kompromisů od všech vládních stran, a tím se
tak dostáváme k prvnímu problému, který by mohl nastat. Ať tak či
tak, v rámci pěti stran se zkrátka jen
těžko podaří dohodnout vše, aby
žádné z uskupení necítilo určitou
pachuť, se kterou do vlády nakonec
půjde. Nejednotná vláda teď není
na pořadu dne a ta nová to bude mít
těžké, nemůže každému splnit jeho
přání, ale může se chovat tak, aby

lidé cítili, že o jejich problémech ví
a snaží se je řešit.
Novou vládu totiž nečeká jednoduché období. Rostoucí inflace dělá
vrásky nejedné domácnosti, k tomu
připočítejme obrovské energetické problémy i opět vzrůstající
pandemii koronaviru. Na rozjezd
a rozkoukání tak opravdu není čas,
na nějaké možné dohadování kolem nové vznikající vlády už vůbec
ne. Je čas plnit předvolební sliby,
a opravdu ukázat, že sázka antibabišovské kampaně nebyla jen hesly
z reklamních billboardů.

yy Kdo jsou vlastně všechno
poražení voleb? Nejde přeci jen
o Andreje Babiše a jeho styl politiky…
„Tak je to určitě tradiční levice.
Kromě Andreje Babiše na hlavu
prohráli sociální demokraté a komunisté. Zároveň neposílilo hnutí
SPD. Takže celá část těch antikorupčních či populistických stran
a levice, ti jsou poražení všichni.“
yy Překvapil vás výsledek některých z novějších a menších
stran a hnutí?
„Nakonec ne. Já jsem upřímně řečeno čekal možná trochu lepší výsledek Volného bloku. Ale ukázalo
se, že všechny tyto menší nové
alternativy byly semlety mlýnskými kameny těch čtyř velkých bloků, respektive dvou koalic a dvou
stran. Dá se říct, že jak byly volby
vyhroceným soubojem dvou politických světů, nezbylo na zvláštní a nová uskupení místo. Všichni
dostali asi méně, než čekali. S výjimkou hnutí Přísaha, která také
nepronikla do sněmovny, je to
pro ně nejspíš politický konec.“
yy Na Prostějovsku v řadě obcí
a okrsků uspěla koalice Spolu. Je to pro vás coby pravicově smýšlejícího voliče a člena
ODS povzbuzení?
„To určitě je, protože Prostějovsko je tradičně levicový a v poslední době spíše protestní region. Ale v těchto volbách se to
nepotvrdilo. Když se podíváme
na to, že přímo v Prostějově činil
rozdíl mezi Spolu a ANO, které
je zde v podstatě doma, pouze tři
procenta, ukazuje se, že koncept
koalice i v regionech, kde jednotlivé strany nebyly nejsilnější,
zafungoval a sahal téměř po vítězství. Sám žiji v okrsku, kde Spolu dostalo 36 procent a vyhrálo.
Když se podíváte na mapu Prostějova, tak takových okrsků, kde
skončilo na prvním místě, najdete více než deset.“
yy Co si myslíte o vyjednáváních o příští vládě? A kdy se dočkáme nového kabinetu?
„Myslím si, že vyjednávání bude
poměrně krátké. Přestože hodně
slyšíme o tom, že to bude největší koalice v českých dějinách,
tak když se podíváme na strany,
co vytváří vládu, tak v základních
věcech takové rozdíly nejsou. Co
je velkou neznámou, to je kondice a pozice prezidenta. Tyto věci
mohou vést k tomu, že to bude
buď rychlejší, nebo pomalejší.
A vzhledem k tomu, že vůbec nevíme, jak na tom Miloš Zeman je
ani v jednom, ani ve druhém, tak
se to hodně špatně soudí. Nejkratší možnost by byla, že budeme mít vládu do Vánoc. Nejdelší
je MDŽ v roce 2023, kdy by měl
skončit mandát Miloši Zemanovi...“ (úsměv)
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konce méně než celostátní výsledek.
V řeči čísel to znamená, že ČSSD
se dostala v přízni voličů na dno.
Zda toto dno bude ještě hlubší,
mohou ukázat už komunální volby, které se uskuteční na podzim
příštího roku.
V „komunálkách“ před čtyřmi roky
získala prostějovská ČSSD celkem 11,23 % hlasu a čtyři mandáty
v Zastupitelstvu statutárního města Prostějova. Sociální demokraté
mají také dva radní Alenu Raškovou
a Zdeňka Fišera. Obhajoba těchto
výsledků ale bude těžká a prostějovští sociální demokraté to vědí. Obzvláště po propadáku v parlamentních volbách. „Jsem z toho smutná.
Je mi velice líto, že ČSSD se nedostala do sněmovny, ještě víc je mi
líto, že poslanecký mandát nezískal
Ladislav Hynek. Ten měl do celostátní politiky rozhodně co přinést
a mohl uplatnit své bohaté zkušenosti. Přiznám se, že před volbami
jsem žila v naději, že hranici pěti
procent překonáme lehce, o to horší
zklamání jsem po sečtení výsledků
zažila,“ svěřila se Večerníku Alena
Rašková, náměstkyně primátora pro
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lební kampani výhradně proti
Pirátům. Dosáhl tím jediného.
Všichni, kteří zvažovali volit Pir/
Stan si nakonec vybrali Spolu.
Díky tomu nakonec došlo k těsné, překvapivé, ale o to více hořké porážce současného premiéra
a lidí kolem něj. Výše uvedeným
se Babiš navíc přičinil o kroužkování Starostů. Pro budoucí
vládu je to jen dobře. Pokud by se
nepříliš čitelní a dosti nestabilní
Piráti rozhádali a z vládního
svazku odešli, stačilo by to koalici Spolu a Starostům k většině
ve sněmovně. Jenže, je tu předvolební smlouva Pir/Stanu, která
prý hovoří o tom, že oba subjekty
buď skončí společně u moci, nebo
v opozici. A nikdy jinak...
Každopádně z výše uvedeného
plyne paradoxní závěr, že budoucí
vládní strany by za svůj triumf ve
volbách měly v první řadě poděkovat svému největšímu oponentovi!
Ostatně kdo sledoval třebas jen jedinou předvolební debatu, musel
vnímat obrovský rozdíl v kultuře
vyjadřování i chování u zástupců obou táborů. Výsledky voleb
ukázaly, že řada lidí stále věří, že
„slušnost není slabost“. Nyní však
zbývá odpovědět ještě na jednu
otázku: nebude se nyní slabost vydávat za slušnost? A právě to ukáží teprve nadcházející čtyři roky…

PROSTĚJOV Totální neúspěch
sociální demokracie v parlamentních volbách nesou těžce i prostějovští komunální politici ČSSD.
Náměstkyně primátora Alena
Rašková a bývalý primátor Prostějova Miroslav Pišťák tuší, že
před komunálními volbami v roce
2022 čeká jejich stranu spousta
práce, která však nemusí být voliči oceněna. Zatímco v roce 2018
získala ČSSD v Prostějově v komunálních volbách přes jedenáct
procent hlasů, oba politici jsou
skeptičtí a myslí si, že za rok mohou výsledky „komunálek“ kopírovat ty z nedávných parlamentních voleb.
V nedávno skončených parlamentních volbách získala ČSSD 4,65 %
hlasu a tato nejstarší strana v republice se poprvé nedostala do sněmovny. V místních luzích a hájích sice
sociální demokraté skončili u voličů
o něco lépe, když v rámci celého
Prostějovska získali podporu 5,49 %
hlasu a přímo v Prostějově pak 5,14
% hlasu. V rámci celého Olomouckého kraje pak ale sociální demokraté získali jen 4,53 % hlasu, což je do-
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Pro někoho noční můra, pro jiného
splněný sen. Na jednu stranu skončily volby do Poslanecké sněmovny nejtěsnějším vítězstvím koalice
SPOLU, zároveň však jen málokdy
byla situace na politické scéně po
sečtení hlasů tak přehledná jako
tentokrát. Rekordně brzy bylo jasné, kdo bude vládnout a kdo skončí v opozici. A také to, že u kormidla dojde ke změně.
Letošní volby byly bohužel v mnoha ohledech o jediném muži, a to
Andreji Babišovi. Jeho odpůrci mu
nevěří ani nos mezi očima, jeho fanoušci by se ho zastávali i ve chvíli,
kdyby v přímém přenosu uškrtil
novináře zvědavého na to, proč považuje právě Čapí hnízdo za svůj
nejlepší projekt…
Je přitom až neuvěřitelné, že právě
Andrej Babiš svým předvolebním
působením dokázal jedním vrzem
zlikvidovat nejen ČSSD, KSČM
a ublížit Pirátům a zároveň sám
sebe připravit o volební vítězství.
Jak se mu to podařilo? Tradičním
levicovým stranám Babiš sebral
skalní voliče tím, že je přesvědčil, že právě on jim ze státního
rozpočtu dokáže „věnovat“ více
peněz, než by toho byl schopný
kdokoliv jiný. Jelikož se bál vytáhnout proti ODS, s níž zvažoval budoucí koaliční spolupráci,
vyhranil se ve své ostré předvo-
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Babiš torpédoval levici a sám

Martin ZAORAL

*/26$9(Ġ(51Ì.8

Michal KADLEC, Petr KOZÁK,
Michal SOBECKÝ, Martin ZAORAL a Jan FREHAR
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ǀǇďşƌĄ ƉƎşŵŽ ŶĂ ŵşƐƚĢ͕͞ ƉŽƉͲ
ŝƐƵũĞĂŐŵĂƌsĄĐůĂǀŬŽǀĄ͘
dĂƚŽ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄ ƚƌĂĚŝēŶş
ƐŽƵŬƌŽŵĄ ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ
ĚŝƐƉŽŶƵũĞ ǀǇƐŽĐĞ ŽĚďŽƌŶǉŵ
ƉĞƌƐŽŶĄůĞŵ͘ ͣEĂƓŝ ƉƌĂĐŽǀͲ
ŶşĐŝ ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ ƉƌŽĐŚĄǌĞũş
ƌƽǌŶǉŵ ƓŬŽůĞŶşŵ͕ ŬĚĞ ǌşƐŬĂͲ
ũş ĐĞƌƟĮŬĄƚ͕ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ŝ ŶĂ
ŬŽƉĄŶş ŚƌŽďƽ͘ &ŝƌŵĂ ŵĄ
ƉƌŽƓŬŽůĞŶĠ ƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ ŶĂ ŚǇͲ

ŐŝĞŶŝĐŬĠ ǌĂŽƉĂƚƎĞŶş ůŝĚƐŬǉĐŚ
ƉŽǌƽƐƚĂƚŬƽ Ă ŶĄƐůĞĚŶĢ ũĞũŝĐŚ
ƷƉƌĂǀǇ͘ EĂ ƉƎĄŶş ƉŽǌƽƐƚĂůǉĐŚ
ƵƉƌĂǀşŵĞ ǌĞƐŶƵůĠ ƉŽĚůĞ ĨŽƚŽͲ
ŐƌĂĮĞ͕ ǀ ƚĢĐŚƚŽ ƉƎşƉĂĚĞĐŚ ũĚĞ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵ Ž ƷƉƌĂǀǇ ƷēĞƐƵ͕
ůşēĞŶş Ă ƉŽĚŽďŶĢ͕͞ ƉŽƚǀƌǌƵũĞ
ĂŐŵĂƌ sĄĐůĂǀŬŽǀĄ͕ ƐƉŽůƵŵĂͲ
ũŝƚĞůŬĂĮƌŵǇsĄĐůĂǀŬŽǀĄĂƐƉŽů͘
^ŽƵŬƌŽŵĄ ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ
ǀDůǉŶƐŬĠƵůŝĐŝǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘
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Soukromá pohøební
VOXçED

ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘ s DůǉŶͲ
ƐŬĠ ƵůŝĐŝ ũŝǎ ƚƎŝŶĄĐƚǉŵ ƌŽŬĞŵ
ƉƌŽǀĄĚşŵĞƉŽƐůĞĚŶşƌŽǌůŽƵēĞŶş
ǀĞ ǀůĂƐƚŶş ŵĂůĠ ƐŵƵƚĞēŶş ƐşŶŝ
ǀ ƷǌŬĠŵ ƌŽĚŝŶŶĠŵ ŬƌƵŚƵ
ƉŽǌƽƐƚĂůǉĐŚ͘ < ŽďƎĂĚƽŵ ǌĂͲ
ũŝƐơŵĞǀƓĞƉŽƚƎĞďŶĠʹƎĞēŶşŬĂ͕
ŬŶĢǌĞ͕ŚƵĚďƵ͕ŬŽƉĄŶşĂŶĄƐůĞĚͲ
ŶŽƵ ƷƉƌĂǀƵ ŚƌŽďƵ͕ ĨŽƚŽŐƌĂĨĂ
ŝ ĂƵƚŽďƵƐ ƉƌŽ ƐŵƵƚĞēŶş ŚŽƐƚǇ͘
<ǀĢƟŶǇŬŽďƎĂĚƽŵƐŝǌĄŬĂǌŶşŬ
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sĄĐůĂǀŬŽǀĄ Ă ƐƉŽů͘ ^ŽƵŬƌŽŵĄ
ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ ǀ DůǉŶƐŬĠ
ƵůŝĐŝǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘
< ǀǉƌĂǌŶĠ ƐƉĞĐŝĂůŝƚĢ ƚĠƚŽ
ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďǇ ƉĂƚƎş ǀůĂƐƚŶş
ƐŵƵƚĞēŶş ƐşŸ ǀ DůǉŶƐŬĠ ƵůͲ
ŝĐŝ͘ ͣWŽŚƎďǇ ƌĞĂůŝǌƵũĞŵĞ ǀĞ
ƐŵƵƚĞēŶşĐŚ ƐşŶşĐŚ Ă ŬŽƐƚĞůĞĐŚ
ŶĞũĞŶ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ŶĂ DĢƐƚƐŬĠŵ
ŚƎďŝƚŽǀĢ
ǀ
WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕
ǀ WůƵŵůŽǀĢ͕ ĂůĞ ƚĂŬĠ ƉŽ ĐĞůĠ
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Ŭ ƉŽŚƎďƽŵ͘ hǀĄǎĞŵĞ ŬǇƟĐĞ
ŬƌƽǌŶǉŵũŝŶǉŵƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚĞŵ͘
s ŽďĐŚŽĚĢ ƉƌŽĚĄǀĄŵĞ
ƉŽŚƎĞďŶş ǌďŽǎş͕ ƌƽǎĞŶĐĞ͕
ƐǀşĐĞ͕ ŚƎďŝƚŽǀŶş ůĂŵƉǇ͕ ǀĄǌǇ͕
ŽǌĚŽďŶĠ ƵƌŶǇ͕ ŬƎĞƐƚŶş ƌŽƵƓŬǇ͕
ƐǀşĐĞ Ă ƚĂŬĠ ƵŵĢůĠ Ă ƎĞǌĂŶĠ
ŬǀĢƟŶǇ͕͞ ũŵĞŶƵũĞ ŚůĂǀŶş
ĂƚƌŝďƵƚǇǌďŽŚĂƚĠŚŽƐŽƌƟŵĞŶͲ
ƚƵ ǌďŽǎş Ă ƐůƵǎĞď ĂŐŵĂƌ sĄͲ
ĐůĂǀŬŽǀĄ͕ƐƉŽůƵŵĂũŝƚĞůŬĂĮƌŵǇ
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Firma Václavková a spol.
^ŽƵŬƌŽŵĄ ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ
ƉƽƐŽďşŽĚƌŽŬƵϭϵϵϯǀDůǉŶͲ
ƐŬĠƵůŝĐŝǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ĂĚŽďƵ
ƐǀĠŚŽ ƉƽƐŽďĞŶş ǀ ŶĂƓĞŵ
ŵĢƐƚĢ ƐĞ ƐŶĂǎş ƉůŶŝƚ ƉƎĄŶş
ƉŽǌƽƐƚĂůǉĐŚ͕ ĂůĞ ŝ ǌĄŬĂǌŶşŬƽ͕
ŬƚĞƎş ĚŽĐŚĄǌĞũş ĚŽ ĮƌĞŵŶşŚŽ
ŽďĐŚŽĚƵ͘
ͣsĞ ǀůĂƐƚŶş ǀĂǌĄƌŶĢ ǌŚŽƚŽǀƵͲ
ũĞŵĞǀĢŶĐĞ͕ŬǇƟĐĞĂǎĂƌĚŝŶŬǇ
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kRACH LEVICE & ještě jedno ohlédnutí za parlamentními volbami

2CO¾VMC\GUPWNÚEJNKUVQRCFW
„Mé černé předpovědi se naplnily,“
smutní exprimátor Miroslav Pišťák

PROSTĚJOV Jsou to více než dva týdny, co proběhly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Aktuálně se
sice více než jejich výsledky probírá odebrání kompetencí prezidentu Miloši Zemanovi, ovšem bez ohledu na to už probíhá vyjednávání o nové vládě, do jejíhož čela nastoupí jako premiér předseda ODS Petr Fiala (koalice SPOLU). Čtvrtkem 21. října navíc skončilo
staré složení Sněmovny, když všem 200 poslancům oficiálně vypršel mandát. Na ten nový si musí počkat do 8. listopadu.
Nechejme ale nyní aktuální události vrcholné politiky stranou a ve
druhém dílu našeho ohlédnutí se ještě jednou podívejme, jak to
všechno dopadlo, přičemž Večerník tentokrát rozebral zejména naprostý krach levicových stran. Totální neúspěch ČSSD i KSČM se tak
trochu očekával, nicméně výsledky těchto dvou nejstarších českých
stran mnohé přece jen překvapil. Naznačuje propadák levice něco
i pro komunální volby v Prostějově? An i dnes nechybí exkluzivní
rozhovor s politologem, redakční publicistika a pár čísel ze statistik.
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Městský hřbitov
v Prostějově
prochází obměnou
PROSTĚJOV
Městský hřbitov v Prostějově
je největším místem v regionu,
které se v dušičkovém období
nejvíce zaplňuje pozůstalými
vzpomínajícími na své blízké.
Poslední dobou hlavní hřbitov
prochází výraznou obměnou,
město do něj investuje nemalé
peníze. Desítky milionů korun
proudily v posledních letech do
rekonstrukcí hrobových míst,
kácení a následné výsadby stromů, staví se nová kolumbária
s urnovými hroby. A další výrazná investice hřbitov čeká,
už brzy dojde k zásadní rekonstrukci vstupní brány a i řešení
dopravní situace před hřbitovem.

dokumentace,“ prozradil to nejpodstatnější Jiří Rozehnal, náměstek
primátora pro stavební investice
v Prostějově.
Každý, kdo nyní prochází okolo Městského hřbitova v Brněnské ulici, spatřuje
přípravy na další investice hned při vstupu. „Aktuálně se připravuje rekonstrukce brány do hřbitova a generální oprava
domku správce hřbitova. Je vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Bude se jednat o provedení sanačních
opatření v základech, které povedou
ke stabilizaci a zamezení vlhnutí zdiva.
Dále bude provedena repase kovových
prvků a štukových omítek. Cena těchto rekonstrukčních prací bude zhruba
deset milionů korun a předpoklad
zahájení prací je jaro 2022,“ popsal Rozehnal s tím, že magistrát plánuje řešit

/÷UVUMÚJąDKVQXX$TP÷PUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷RTQEJ¾\ÊRTCXKFGNP÷TGMQPUVTWMEGOKFQ
MVGTÚEJTCFPKEGKPXGUVWLGOKNKQP[MQTWP
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

i dopravní problémy před hřbitovem.
„Město má zpracovanou projektovou
dokumentaci na úpravu prostoru před
hlavním vstupem, který je dopravně nepřehledný. Součástí je úprava
místa pro přecházení, úprava vjezdu
a vstupu do hřbitova i úprava výjezdu
z parkoviště podél hřbitovní zdi. Řešit
se bude bezbariérová úprava autobusové zastávky a její zkapacitnění,“ sdělil
náměstek prostějovského primátora.
Magistrát provádí pravidelnou údržbu a kontrolu na všech městských
hřbitovech. „Momentálně řešíme
otázku parkování před hřbitovem ve
Vrahovicích včetně bezpečné pěší
dostupnosti od hřbitova na železniční zastávku,“ připomněl Jiří Rozehnal.

21101911348

„V posledních letech jsme pravidelně investovali do zvýšení počtu
urnových hrobů, takzvaných kolumbárií, letos se realizuje již čtvrtá etapa. Kolumbária, o které je mezi občany obrovský zájem, jsou umístěna
převážně podél hřbitovní zdi ve východní a severovýchodní části hřbitova. Celkem bude vybudováno 153
nových schránek za zhruba 5,1 milionu korun. Průběžně se připravuje
a realizuje rekonstrukce objektů,
které jsou součástí městského hřbitova, jde o kulturní památky. Jedná
se konkrétně o smuteční obřadní síň,
objekt správce, vstupní bránu včetně
přiléhající zvonice. Na tyto stavby
má magistrát zpracované projektové

PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
Obdarujte vaše blízké,
udělejte radost jim i sobě

na
stra

6

19101711182

Získáte dárkový
certifikát, který
rozzáří oči pod
stromečkem těm
malým i velkým!

20060510923

Vybíráte dárek pod stromeček
pro vaše blízké?
Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!

region
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zprávy z regionu
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Státní pozemkový úřad se pustil do realizace
projektu, s nímž místní nesouhlasí
KAPLE Těšili se na opravenou cestu, ale teď by to celé nejraději vzali zpět. Obyvatelé místní části Čelechovic na Hané se
bouří proti rekonstrukci cesty, která vede kolem jejich domů. Podle nich nové obrubníky, kvůli nimž došlo k výraznému zúžení silnice, zkomplikují nejen parkování, ale i provoz
v ulici. Ta byla dosud dostatečně široká pro provoz v obou
směrech. Zúžení cesty navíc dělá vrásky na čele i zemědělcům obdělávajícím přilehlé rozlehlé pozemky.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V současné době probíhá oprava
komunikace vedoucí od místní
kapličky ve směru ke kolejím trati
spojující Čelechovice na Hané
s Třebčínem. Někteří občané Kaple
jsou přitom přesvědčeni, že na ně
byl spáchán podvod. „Odsouhlasili
jsme rekonstrukci bezbariérového
chodníku po celé délce vozovky se
zpevněnými nájezdy do jednotlivých domů a parkovacími místy po
celé délce až ke kolejím. Zároveň
však od počátku požadujeme zachování původní šíře vozovky po
celé délce komunikace až ke kolejím. Dodatečně jsme zjistili, že nám
byly k podpisu předloženy podvrhy
jiného projektu s bariérami a vozovkou zúženou o dva metry,“

vyjádřila se Marta Foretková, která
zároveň upozornila, že kvůli zúžení
došlo ke zvýšení rizika při nájezdu
do křižovatky s hlavní silnicí.
„V místech, kde zbytečně zemřeli
již tři lidé, nyní ještě více hrozí další tragické havárie...,“ zdůraznila
Foretková s tím, že po zúžení se do
ulice v obou směrech nedostanou
například hasičské vozy.
Nevítaná změna se přitom netýká
pouze obyvatel sedmi stávajících
rodinných domů, ale i zemědělců
obdělávajících přilehlá rozlehlá
pole. „V obou směrech tudy dosud
projížděla těžká zemědělská technika, což nově nebude možné,“
uzavřela Foretková, která se společně s dalšími občany a zástupci
zemědělců obrátila na projekční
kancelář, stavební firmu, prostějovský stavební úřad, odbor dopravy
prostějovského magistrátu a celou
řadu dalších institucí. Navzdory
řadě urgencí však v celé záležitosti
ke kýženým úpravám nedošlo.

NA VÁŠ NÁMÌT
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Vyloví Podhraïák
Plumlov (mls) - Povodí Moravy
pořádá výlov Podhradského rybníka, který se bude konat ve čtvrtek
28. října od 8:00 hodin. Připraven
bude prodej ryb, jídla a teplých
i studených nápojů. Akce proběhne za každého počasí.

Bude se sklízet øepa
Výšovice (mls) - Na silnici ve
směru do Němčic nad Hanou byste si ode dneška, tedy od pondělí
25. října, měli dávat pozor. Místní
zemědělci se u Výšovic chystají
sklízet řepu, hrozí proto nejen zvýšený provoz zemědělské techniky,
ale i kluzký povrch. Na vše by měly
zhruba týden upozorňovat dopravní značky. „Sklízet by se mělo
zhruba 900 tun cukrovky, konkrétní termín sklizně bude záležet
na cukrovaru,“ vysvětlil soukromý
zemědělec Josef Fica.

V „Metlích“ probìhne
YÙGHMNRPSRVWÅUÕ

Vedení Čelechovic na Hané
o celé záležitosti ví, nicméně není
schopno s ní nic dělat. „Stavbu
realizuje Státní pozemkový úřad,“

prozradila starostka Jarmila Stawaritschová. Reakci úřadu se Večerníku do uzávěrky tohoto vydání získat
nepodařilo.

1D[XCVGNčO -CRNG XCFÊ X[UQMÆ
QDTWDPÊM[ MXčNK PKOå FQwNQ M XÚ
TC\PÆOW\×åGPÊUKNPKEG
Foto: Martin Zaoral

e/DPSLRĀ¿NrY.RVWHOFL
NYĎOLFRYLGXQHY\MGH

Ruší se první akce!
KOSTELEC NA HANÉ Tak moc
se těšili a zase nic! Už druhý rok po
sobě museli v Kostelci na Hané zrušit oblíbený Strašidelný lampionový
průvod, na který každoročně vyráželo mnoho desítek dětí v doprovodu
svých rodičů. Důvodem je zhoršující
se epidemická situace ve městě, kde
kvůli covidu většina předškoláků
skončila v karanténě.
Lampionový průvod byl naplánován
na tuto středu 27. října od 17:30 hodin,
sraz měl být před místní radnicí. Jeho
zrušení nepřijali mnozí z místních právě s pochopením. „Nechápu, proč to
ruší, obzvláště když se jedná o venkovní
akci,“ hořekoval jeden z nich.

Zrušení akce však ze všech nejvíc mrzí
právě organizátory. „Spoustu jsme
toho měli už nachystáno a teď to bohužel přijde vniveč. Nicméně hodně
lidí ze spolků, které akci spolupořádají,
je nemocných. Ani děti na tom nejsou
nejlépe, ostatně tři ze čtyř tříd v naší
mateřské školce skončily kvůli covidu
v karanténě. Za těchto okolností bychom nedokázali zajistit organizaci na
patřičné úrovni, navíc nechceme přispět k dalšímu šíření nemoci,“ vysvětlil
starosta Kostelce na Hané František
Horák s tím, že lidé se v daném termínu mohou alespoň přijít podívat na
halloweenskou výzdobu prostoru před
kosteleckou radnicí.
(mls)

Otaslavice (sob) - Řada lidí
v současné době více přemýšlí o tom, co s odpadem a snaží
se k životnímu prostředí chovat
šetrněji. Přispívají k tomu i kompostováním. Pomoc v něm přitom nabízí obyvatelům obce třeba
Otaslavice. „Oznamujeme občanům, kteří si objednali kompostéry, že se budou vydávat v pondělí
25. a ve středu 27. října od 13.00
do 17.00 hodin na faře. Žádáme
občany, aby si s sebou vzali občanský průkaz a nahlásili číslo parcely nebo číslo popisné, kde bude
kompostér umístěn,“ píše se na
internetových stránkách obecního úřadu.

9FHQWUXYÈGÉMDNQDGOXK\
Konice (mls) - Víte, že začal platit
zákon, který umožňuje uhradit jen
jistinu, tedy tolik peněz, kolik jste
si ve skutečnosti půjčili a pouze
907,50 Kč na nákladech? Zbytek
dluhu vám může být odpuštěn.
Tohle a řadu dalších novinek
v exekucích se lidé mohli dozvědět
uplynulé úterý na workshopu Milostivé léto v konickém komunitním centru. Pokud jste na něj nemohli dorazit, nevadí. Zastihnout
dluhového poradce organizace
Člověk v tísni budete moci v konickém komunitním centru každý
čtvrtek od 9:00 do 16:00 hodin.

Napadení v Hrubèicích:

21102011349

QHMGÔÉYSÈVWLSDNEUXW½OQÉNRSDQFH
HRADČANY K brutálnímu činu se
znaky loupeže došlo minulé pondělí v Hradčanech. Do sporu se dostali
dva muži, z nichž ten starší pěstmi
a následně kopanci napadl mladšího. Jakmile mladík ležel bezvládně
na zemi, rozzuřený rabiát mu ukradl kolo. Policie ale případ šetří „jen“
jako krádež a výtržnictví.
Co přesně se stalo v pondělí 18. října večer v obci Hradčany, šetří policisté ze služebního obvodu z Němčic nad Hanou. „Pětatřicetiletý muž
napadl na zastávce v uvedené obci
dvaadvacetiletého poškozeného
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několika ranami pěstí do
hlavy. Když mladík
pod náporem ran
spadl na zem,
útočník ho ještě třikrát kopl
do horní části
těla. Pak mu vzal
jeho jízdní kolo značky BMW
Freestyle a z místa se vzdálil. Mladík musel po napadení vyhledat
lékařské ošetření,“ informovala
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

„Na základě oznámení, co se stalo, jsme zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
ze dvou trestných činů krádeže a výtržnictví s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody. Mladému muži vznikla
krádeží kola škoda za osm tisíc korun,“
doplnila Zajícová.
(mik)

PROSTĚJOVSKO Zavinit nehodu
a ujet, to může udělat jen zbabělec...
Policisté dálničního oddělení Kocourovec se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc vedoucí
k objasnění dopravní nehody, která
se stala na dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí. Potřebují svědky, kteří by jednak pomohli objasnit
příčiny nehody a jednak vypátrat

21101011347
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nenechají samotné. „Už jsem tu jednou
dneska byla, takže jsem věděla, že tu na
mě něco vybafne, ale stejně jsem se zase
hrozně lekla,“ přiznala se čtrnáctiletá
Markéta, která do sklepení vyrazila i se
svými kamarádkami.
Celé sklepení je součástí jedné z prohlídkových tras plumlovského zámku, ožívá však pouze při speciálních

jjaké
akké bylo
bylo strašidelné
strrašideelnné sk
sklepení…
klepeeníí…

Zájem prožít si pohádkový horor na
vlastní oči, uši, nos, hmat i čich byl mimořádný. Navzdory velkému počtu
mrtvol, to ve sklepení skutečně žilo.
Během čtyř hodin se do tajuplného
podzemí ponořilo přes sedm stovek
návštěvníků! A zejména ti mladší z nich
jej opouštěli s notnou dávkou úlevy,
kterou asi jen tak nezažijí. Našli se mezi
3x foto: Martin Zaoral

0GLXÊEG VQ dåKNQq X RGMNG MFG PC RąÊVQOPÆ
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Foto: Martin Zaoral
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Kdo je živý a kdo ne? Tak to byla základní otázka, kterou si musel položit
každý z návštěvníků plumlovského
zámku a jeho Strašidelného sklepení.
Pokud jste si na ni na chvíli odpověděli chybně, mohlo vás to stát pořádný
úlek, s nímž se nějaké sledování filmové
Noční můry v Elm Street prostě nedá
srovnávat.

PLUMLOV Na tuto atrakci se jednou budou jezdit dívat lidé z celé původní
republiky! V dlouho nevyužívaných prostorách suterénu plumlov- reportáž
ského zámku už řadu let vzniká Strašidelné sklepení. Pod taktovkou
Kateřiny Jenešové se zde objevila řada do detailu propracovaných pro Večerník
výjevů ze života nejrůznějších pohádkových, hororových a za normálních okolností bezpečně mrtvých bytostí. Některé z nich však Martin ZAORAL
u příležitosti sobotního Halloweenu ožily a notně vyděsily mnohé nimi i tací, kteří slibovali, že už rodiče
ze stovek příchozích. Chvílemi se bál i Večerník...
budou vždy poslouchat, jen když je tu

Halloween na plumlovském zámku táhl

příležitostech. Vzniklo již před řadou let,
nicméně neustále se rozšiřuje. Nedávno
do něj přibyl například fantastický rudý
drak. Lidé z řad organizátorů museli mít
z vysoké návštěvnosti i ohlasu celé atrakce radost. „Od začátku to tu má skvělou
atmosféru. Je tady zhruba patnáct živých
strašidel, nicméně mnozí z návštěvníků
jim sami pomáhají děsit ostatní. Například je zajímavé sledovat, jak se někdo něčeho lekne, vykřikne a tím vyleká všechny
kolem sebe. Také je fajn, když dorazí třeba
celá rodina v hororových kostýmech. To
se pak naprosto stírají rozdíly mezi stra-
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zatím neznámého šoféra kamionu.
Ve středu 13. října v 17.20 hodin došlo
na 35. kilometru dálnice D46 ve směru
jízdy od Prostějova na Olomouc k dopravní nehodě. „Neznámý řidič nákladní soupravy měl z pravého jízdního
pruhu přejíždět do levého, přitom měl
zadní částí návěsu narazit a vytlačit na
středová pásová svodidla řidičku osobního automobilu Citroën C4, která jela

v levém jízdním pruhu. Po střetu řidič
nákladního vozidla nezastavil a z místa nehody ujel. Ta se naštěstí obešla
bez zranění. Na osobním voze vznikla
škoda ve výši osmdesát tisíc korun a na
svodidlech čtyřicet tisíc korun,“ popsal
nehodu s újezdem patrného viníka
Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
„V této souvislosti se obracíme na
případné svědky, kteří mají poznatky k uvedené dopravní nehodě, aby
pomohli ustanovit nezjištěné vozidlo či řidiče a přihlásili se na linku
158 nebo osobně, telefonicky či e-mailem kontaktovali přímo policisty dálničního oddělení Kocourovec,
Přáslavice – Kocourovec 19, na telefon 974 762 751 nebo e-mail: krpm.
osdp.dok.stsl@pcr.cz,“ apeluje na případné svědky Hejtman.
(mik)

VÝŠOVICE Mladý muž si s nějakou
zodpovědností vůbec hlavu neláme.
Aniž by kdy vůbec vlastnil řidičský
průkaz, sedl minulé pondělí odpoledne do škodovky a pod vlivem alkoholu
projížděl Výšovicemi. Jeho jízda ale
brzy skončila, řízení nezvládl a mimo
silnici vjel do tújí. Všechny čtyři stromy „zrušil“!
„V pondělí 18. října odpoledne se do
stavu vylučujícího řízení vozidla dostal třiatřicetiletý muž, který toho nedbal, nasedl do Škody Felicia a v obci
Výšovice havaroval. S autem vyjel
vlevo mimo komunikaci a přední částí
porazil čtyři túje rostoucí u jednoho
z rodinných domů. Při nehodě si řidič
žádné zranění nezpůsobil,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
K hlavní příčině, proč mladý šofér takto
selhal při řízení, se policisté dobrali hned
vzápětí. „Hlídka na místě provedla u řidiče dvě dechové zkoušky, které měly
pozitivní výsledky s hodnotami 1,29
a 1,27 promile. K požití alkoholu se viník
doznal. Opačný výsledek měl orientační
test na návykové látky,“ prozradila mluvčí
krajské policie. „Policistům řidič předložil
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pouze občanský průkaz, protože řidičské oprávnění, jak se vzápětí zjistilo, ani
nevlastní. Způsobená škoda na vozidle
a dřevinách byla vyčíslena na osm tisíc
korun,“ přidala Miluše Zajícová s tím, že
v souvislosti se zjištěnými okolnostmi
Policie ČR zahájila úkony trestního řízení
pro podezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
(mik)

klikni na
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PtVWHFK .GR ] REþDQĤ VH WHG\ GR
V\VWpPXQH]DSRMtQHPXVtPtWVWUDFK
åH E\ RGSDG QRYČ QHPČO NDP Y\
KRGLW Ä6P\VOHP MH DE\ VH VQtåLOR
PQRåVWYt NRPXQiOQtKR VPČVQpKR
RGSDGX/LGpXåQHEXGRXPXVHWQL
NDPFKRGLW7DNWRSĜLMHGHVYR]SĜtPR
NQLP³ĜHNODNQRYLQFHPtVWRVWDURVW
NDPČVWDNWHUi]iURYHĖXSR]RUQLOD
åHVH]PČQDWHSUYH]DYiGt$YãHMH
YODVWQČ]NXãHEQtPSURYR]HPÄ-HWR
]DWtPSUYQtURNNG\EXGHPH]NRXãHW

KOSTELEC NA HANÉ Tohle se podařilo! Dvaadvacet lidí se v sobotu 16. října
zapojilo do výsadby zhruba čtyř set keřů
v Revoluční ulici v Kostelci na Hané. Díky
tomu dostali příležitost nejen zkrášlit prostředí, ve kterém žijí, ale také setkat se se
svými sousedy a navázat nová přátelství.
Revoluční ulice je jednou z nejdelších
a nejfrekventovanějších ulic v Kostelci
na Hané. Od roku 2018 procházela rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí, která
byla rozdělena do tří etap a skončila až
letos v říjnu. Na úplný závěr zbývalo vysadit 400 keřů, do čehož se vedení zdejší
radnice rozhodlo zapojit i místní. Od celé
záležitosti si slibovalo, že díky vlastnímu
úsilí na jejím zvelebení tak získají ke „své“
ulici hlubší vztah a zároveň se lépe poznají se svými sousedy. To se povedlo.

„Trochu jsme se báli, jak to na poprvé dopadne, ale výsledek předčil naše očekávání.
Jsme rádi, že dorazilo přes dvacet občanů,
kteří se měli možnost potkat a často se i seznámit. Všem, kteří se zúčastnili, bych chtěl
moc poděkovat,“ vzkazuje starosta Kostelce na Hané František Horák s tím, že na
úspěšnou akci by chtělo město v budoucnu
opět navázat. Přitom by opět vyzvalo občany ke spolupráci. „Rádi bychom založili
dva nové ovocné sady. Jeden by vznikl na
okraji města ve směru na Lutotín a ten
druhý v prostoru ulice Za humny ve směru
na Stařechovice, kde již v minulosti býval.
Také by se v budoucnu mohlo sázet kolem
cyklostezky ve směru na Prostějov,“ nastínil
kostelecký starosta s tím, že celá záležitost
bude otázkou schopnosti získat na výsadbu
dostatek financí.
(mls)

6÷OVQNKFGO\-QUVGNEGPC*CPÆPGPÊX\JNGFLGLKEJWNKEGNJQUVGLPÚCPGQUVÚEJCLÊUGRąKNQåKVTWMWMFÊNW
Foto: Facebook

A Kostelec je zase o něco krásnější...

rozpočtu získat dotaci ve výši 4,8 milionu
korun. Později se jakékoliv odpovědnosti
za chod firmy vzdala a svůj podíl převedla
na někoho jiného. Dům měl být hotový
do dvou let, do dnešního dne však nebyl
zkolaudován. Ministerstvo však dosud
o vrácení dotace překvapivě nepožádalo.
Z jeho vyjádření vyplývá, že vyčká do
konce letošního roku. „Bojím se, že
dům nebude zkolaudován ani po tomto
termínu,“ konstatoval smířeně starosta
Bedihoště Jiří Zips.
Kateřina Koldová se k celé
záležitosti nevyjádřila, již v minulosti
s Večerníkem opakovaně odmítla komunikovat.
(mls)

Hubertská jízda
ve Lhotě u Konice
Zakončení jezdecké sezóny chystají
o víkendu ve Lhotě u Konice. A zdejší stáj
Arka ho umí: už v předešlých letech totiž
předvedla Hubertskou jízdu, kterou následovaly jezdecké soutěže pro všechny, kteří
v sedle něco umí. Letošek není jiný. A tak
v sobotu 30. října se ukáží jezdci s koňmi
– nejprve na vyjížďce a pak při dovednostních soutěžích. Pokud tedy patříte
k obdivovatelům koní nebo dokonce
k jezdcům a jezdkyním, neváhejte a vyrazte. Zjistíte, že Konice se Konicí nejmenuje
jen tak zbůhdarma, a že je v regionu stále
dost stájí a jezdeckého umění. Připravte se
na opravdu pěkný zážitek k uctění patrona
nejen myslivců. Akce začíná v 11.00 hodin.

QHVWDYt" 

opravdu stažena, čeká se tedy jen na původně předány
vymazání z katastru nemovitostí,“ nejpozději koncem letošního
PLUMLOV O podnikatelských dodal muž.
roku. Tento termín je však vzhledem
záměrech Kateřiny Koldové již
k okolnostem naprosto nereálný,
Do konce roku
Večerník několikrát informoval.
v poslední době se navíc dramaticky
„Banka nám úvěr neschválila kvůli
změnily podmínky .
mělo být hotovo
tomu, že je na pozemek, kde má
Zkušenost
dům vyrůst, uvalena exekuce. Paní Večerníku se podařilo zjistit, že exKoldová to vysvětlila tím, že jeden ekuce by měla být skutečně vyřízena,
z Bedihoště
z jejích zaměstnanců překročil ry- důvodem jejího vzniku však mělo
chlost ve firemním voze a exekutor být nezaplacení daně. Faktem je, že Podobně se táhl také projekt Domova
ihned zadal exekuční příkaz na začátkem letních prázdnin bylo na pro seniory, který se už před šesti lety
pozemek. Exekuce je dle jejích slov jeden ze dvou plánovaných bloků začal budovat na okraji Bedihoště. I tehdy
již vyřízena,“ napsal do redakce konečně vydáno stavební povolení. v celém projektu figurovala Kateřina
Večerníku jeden ze zájemců o koupi Rovněž byla postavena základová Koldová, která v té době byla v osobním
bytu s tím, že si sám prověřil exekuční deska. Skutečností ovšem zůstává, bankrotu. Navzdory tomu se společnosti,
rejstřík. „Z něj vyplývá, že exekuce je že první byty v Plumlově měly být za níž vystupovala, podařilo ze státního

➢ ze strany 4

stavební povolení.

Podzimní vycházka
s lampiony

Zámek Plumlov zve na
Hubertské slavnosti, které se uskuteční
tuto sobotu 30. října od 13:30 hodin na
nádvoří zámku. Jako první bude od 14:00
hodin na programu Svatohubertská mše
doprovázená trubači VLS. Následovat
bude přehlídka loveckých psů, vábení
lovecké zvěře, přehlídka loveckých signálů,
k vidění budou také stánky s loveckou
tematikou, zvířátka, draví ptáci a sovy. Pro
děti budou připraveny soutěže o drobné
předměty, laserová střelnice, skákací hrad
a přírodovědný kvíz. Těšit se můžete také
na bohaté občerstvení z myslivecké
kuchyně, svařené víno, pivo a další dobroty.

Hubertské slavnosti
v Plumlově

akce v regionu
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Zahrádkáři Čehovice zvou všechny malé
i velké na tradiční vycházku s lampiony.
Sraz účastníků bude ve dvoře obecního
domu v Čehovicích. V cíli na všechny
D Y\FK\WiYDW SĜtSDGQp QHGRVWDWN\ čeká menší občerstvení. Akce se bude
'RXIiPDOHåHOLGpEXGRXPtW]iMHP konat v sobotu 30. října od 17:00 hodin.
D]DSRMtVH³SĜHMHVL2XKOHKORYi
Strašidlení klepe na dveře
9 SRVOHGQtFK OHWHFK VH ĜDGD REFt
DPČVWQD3URVWČMRYVNXVQDåtRSR Pěkná akce s báječnou atmosférou
GREQpQHERVWHMQpNURN\7HG\VQLåR a samozřejmě spoustou strašidel. To čeká
YiQtPQRåVWYtRGSDGXQHERDOHVSRĖ rodiny s dětmi, které se vydají ve středu
27. října na Vrchoslavské strašidlení.
PQRåVWYt RGSDGX WĜtGČQpKR . SR
Na pět kilometrů dlouhé trase, při níž
GREQpPX NURNX MDNR Y 1ČPþLFtFK účastníci projdou celé Vrchoslavice, je
QDG+DQRXVHWĜHEDSĜHGþDVHPRG čeká na třicet strašidel. Milých i děsivých.
KRGODOLY3OXPORYČ
Navíc, trasa bude označená loučemi.
I proto organizátoři prosí všechny, kteří se
vydají na cestu, aby si sebou nenosili žádné
výraznější světlo. Na dobrou vlnu pak
nepochybně naladí občerstvení. Místní se
pak mohou těšit na vyhlášení již tradiční
soutěže o nejlepší podzimní výzdobu.
Akce začne v areálu Zamlýní v Dlouhé vsi
od 17.00 hodin. Ve středu večer tak platí:
kdo se bojí, nesmí do Vrchoslavic!
80÷OéKEÊEJPCF*CPQWFQEJ¾\ÊMTCFKM¾NPÊ\O÷P÷XQFRCFQXÆOJQURQF¾ąUVXÊ Foto: internet

Viladomy Plumlov získaly 3URþVH

Nový systém nakládání s odpady
VHUR]EtKiY1ČPþLFtFKQDG+DQRX
3ĜLWpWRSĜtOHåLWRVWLPČVWRSĜLSUDYLOR
EHVHGXSURREþDQ\WêNDMtFtVHVEČUX
DWĜtGČQtRGSDGĤ&K\EČWE\QDQtQH
PČOLYãLFKQLNWHĜtVHFKWČMtGR]YČGČW

Michal SOBECKÝ

1ċ0ý,&(1$'+$1289PL
QXOpPþtVOH9HþHUQtNLQIRUPRYDO
åH VH REHF +UDGþDQ\.REHĜLFH
UR]KRGOD SUR YêUD]Qp ]PČQ\
YH VYR]X RGSDGX D Y QDNOiGiQt
VQtP1\QtKOiVtPDORXUHYROXFL
WDNpNXVGiOQDMLK,1ČPþLFHQDG
+DQRX GDO\ YDOH VWDUêP SRĜiG
NĤPDQRYLQNiP]HOHQRX2QLFK
QDYtFEXGRXLQIRUPRYDWQDEHVH
GČ SUR YãHFKQ\ PRåQp ]iMHPFH
7DVHRGHKUDMHXåGQHVWMYSRQ
GČOtĜtMQD

.HŐHY5HYROXÿQtXOLFL
VLY\VDGLOLVDPLPtVWQt

šidly a návštěvníky,“ podělil se s Večerníkem o své postřehy Jiří Brablec, který
v klaunském kostýmu uváděl příchozí do
tajů sklepení.
Oživlé strašidelné sklepení bylo sice
největší, nicméně zdaleka ne jedinou
atrakcí nachystanou během Halloweenu na plumlovském zámku. Mezi ty
další patřila velká show pro rodiny s dětmi
s Kateřinou „Kačulí“ Pokornou a dalšími
hosty. Nechybělo ani malování na obličej
a soutěže o sladké odměny. Připravena
byla také podzimní dílna s kouzelnými vílami a halloweenský kvíz. Akce tentokrát
byla spojena i s dopoledními vepřovými
hody.
Nádherné slunečné počasí lákalo do podzimně vybarvené přírody, která se již pomalu, ale jistě připravuje na nadcházející
zimu.
Plumlovský zámek však stále ještě zimní
a doufejme, že snad ani covidový spánek
nečeká. Už nadcházející sobotu by se na
jeho nádvoří měly konat tradiční Hubertské slavnosti, jimž i tentokrát bude nepochybně vévodit jedinečná myslivecká
kuchyně.

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Strašidelné sklepení
v suterénu památky
novì zabydlel
LÖzDVQÙUXGÙGUDN

SPOUSTA MRTVOL, A PŘESTO POŘÁDNĚ ŽIVO! CHYSTÁ SE REVOLUCE V ODPADECH

1øPêLFHQD+DQRXSRĆ¿GDMËEHVHGXVREêDQ\

aneb jsme s vámi u toho...

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region

Řidičku natlačil na svodidla 3RGSDURXY\MHO]HVLOQLFHYH9ÛxRYLFËFK
„Kamioňák“ od nehody ujel, policie hledá svědky
3RUD]LOþW\ĜLMHKOLþQDQ\

V dopoledních hodinách minulého pondělí 18. října dohlížela policejní hlídka na
bezpečnost v silničním provozu na dálnici D46 ve směru na Olomouc. Měřicí
zařízení zaznamenalo vozidlo Škoda Superb, které překročilo rychlost o 26 km/h
v místě, kde bylo povoleno jet maximálně
110 km/h. Vozidlo hlídka dojela a zastavila na parkovišti u motorestu v obci
Vranovice-Kelčice. Za volantem seděl
sedmatřicetiletý cizinec, který předložil
požadované doklady související s provozem vozidla. Byla provedena i dechová
zkouška, která pro něj nedopadla nejlépe.
Nadýchal hodnoty 0,33 a později 0,31
promile alkoholu v dechu. Na dotaz, zda
požil alkohol, uvedl, že předešlého večera
vypil šest velkých panáků rumu. Na místě
mu byl zadržen řidičský průkaz a uložena
finanční kauce, kterou na místě zaplatil.
Řidič se bude zodpovídat z několika přestupků vyplývajících ze zákona o provozu
na pozemních komunikacích.

Cizinec zaplatil kauci

Předminulou sobotu 16. října odpoledne
chtěla policejní hlídka zastavit a zkontrolovat vozidlo na dálnici D46 ve směru na
Vyškov. Řidič osobního auta značky BMW
ovšem na výzvy nereagoval, naopak sešlápl plyn a snažil se hlídce zmizet. Nakonec
ujížděl až do Mořic, kde auto odstavil a utekl. Nicméně do půl hodiny byl zadržen
a skončil na policejní služebně. Záhy bylo
jasno, proč se dal na útěk. U podezřelého
muže byl provedený orientační test na návykové látky, který měl pozitivní hodnoty
na amfetamin a metamfetamin. S provedením odběru biologického materiálu
v nemocnici podezřelý čtyřiačtyřicetiletý
provinilec nesouhlasil. Za volant navíc usedl, i když měl vyslovené čtyři platné zákazy
řízení motorových vozidel. V současné
době je podezřelý z trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
s tříletou trestní sazbou odnětí svobody.

Policistům ujížděl
do Mořic
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Muzikant tělem i duší Víťa Křivánek letos oslaví 50. narozeniny
KONICE Zná ho asi každý, kdo
měl v regionu něco do činění
s hudbou. Víťa Křivánek (na snímku) se muzice věnuje od dětství, se
svojí první kapelou Hydrant začal
vystupovat už ve čtrnácti letech.
Po zábavách hrál už v šestnácti.
Největší úspěchy na pódiu slavil
s kapelou Marasd, která pronikla i do celostátních médií, když
dlouhodobě bodovala v hitparádě
na televizi Premiéra či v legendárním Esu na Nově. V té době na
stejném pódiu vystupovala společně se slavnými skupinami, jako
jsou Olympic, Chinaski, Tublatanka, Turbo či Katapult. Marasd
na rozdíl od mnoha jiných přežil
i horší období a nedávno v konickém zámeckém parku s plnou parádou oslavil 30 let své existence.
Nejen za historií skupiny jsme se
s jejím frontmanem ohlédli v prvním ze dvou dílů rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yyJak vlastně vznikl název Marasd?
„Znám to pouze z vyprávění, vznikl
zřejmě nějak náhodně. Bylo společné sezení, na kterém se hledal název,
ale ani přímí účastníci si úplně přesně nepamatují, kdo řekl slovo ‚marast‘. Pak už se jen změnilo poslední
písmenko na ‚D‘, aby to bylo zajímavější.“ (smích)
yy Je obvyklé, že muzikanti v kapelách přicházejí a odcházejí. Vy
jste do kapely přišel zhruba rok
po jejím založení, když jste nahradil kytaristu Ladislava Antla.
Čekal jste tehdy, že v ní vydržíte
tak dlouho?
„Nevím, jestli jsem svoje působení
tehdy čekal tak dlouhé, spíš jsem
o tom asi nepřemýšlel. On ten můj
příchod do kapely byl tak trošku
‚v plánu‘, už před mojí vojnou jsme
se názorově docela dost protínali
s bubeníkem Karlem Kučerou, který
byl jedním z hlavních, možná bych
řekl i hlavní iniciátor vzniku Mara-

sdu. Tak nějak jsme si naplánovali,
že do toho spolu půjdeme, muselo
se jen počkat, až si ‚odkroutím‘ vojnu. Takže to prvotní období pomohl
překonat právě Láďa Antl.“
yy Co si myslíte, že stálo za tím,
že Marasd tak dlouho vydržel pohromadě a stále vystupuje?
„Asi za tím byla touha něco dokázat
a oslovit posluchače vlastní tvorbou.
Pak také zcela jistě vytrvalost některých členů, když tedy pominu sebe,
tak hlavně zmíněného Karla Kučery.
Ten má na tom všem velkou zásluhu. Nebáli jsme se do něčeho po
hlavě pustit, a když to bylo nutné,
tak obětovat někdy nemalé finance,
které jsme tehdy většinou sami neměli. (úsměv) Například první deska
Podívej se na svět nás na tehdejší
dobu stála opravdu dost, každý jsme
si museli půjčit: na zaplacení studia
stejně jako třeba na nákup aparatury
apod. Ale měli jsme vizi a šli jsme za
ní a věřili jí... Něco se určitě povedlo,
něco ne, ale tak už to chodí.“
yy Co tomu všemu předcházelo?
„Já jsem žil jen hudbou téměř odmalička. Myslím, že vše tak nějak spustila
moje maminka, která s námi již od útlého dětství vytrvale zpívala písničky.
Už jako malý kluk jsem hrál na klávesovou foukací harmoniku nebo zpíval písničky převážně od Moravanky,
která se u nás doma poslouchala,
a bavil či dojímal tím sousedky a rodinu. (úsměv) Zásadním způsobem mě
ovlivnil můj kamarád Pavel Popelka
z Nové Dědiny, kterého jsem jako
prvního viděl hrát na kytaru a zpívat.
Strašně mě to chytlo, a když mi pustil Osmý den od Olympiku, nastal
zlom. Doma jsem si vyžadonil
koupi první kytary, v té době jsem
už navštěvoval ZUŠ Konice, kde
jsem se učil na klarinet. Vzpomínám si, že mi kytara byla doma
někdy i krátkodobě zabavována, abych víc cvičil na klarinet.“
(úsměv)
yy Kdy jste začal vystupovat?
„Aktivněji jsem začal hrát
v podstatě od svých přibližně
čtrnácti let, kdy jsme s kamarády založili první kapelu Hydrant. I tam už
jsme měli několik vlastních skladeb.
Pravidelně po zábavách jsem začal

hrávat asi v šestnácti s tehdejší kapelou Junior, se kterou nyní každoročně hrajeme taktéž na akci Legendy se
vrací v Konici. I na vojně jsem v podstatě celý čas hrál v nějaké útvarové
kapele, jak v Prostějově v dnes již
neexistujících jezdeckých kasárnách,
tak později na letišti v Žatci. No a po
vojně přišel Marasd.“
yy Měl jste tehdy nějaký cíl, kam
byste to s ní chtěl dotáhnout?
„Věděl jsem, že kapela už měla nějaké vlastní skladby, já jsem v tu dobu
už taktéž měl něco ‚v šuplíku‘, takže
orientace na vlastní tvorbu byla
nasnadě a bylo téměř jasné, že dřív
nebo později s Marasdem natočíme
ve studiu album. A možná už
bylo trochu jasné i to, že to
u jednoho neskončí.“ (úsměv)
Existovaly nějaké motivující vzory, jimž jste se
chtěl přiblížit?
„V dětství jsem měl po již

Název vznikl náhodně. Bylo společné sezení,
na kterém se hledal, ale ani přímí účastníci si
úplně přesně nepamatují, kdo první vyřkl slovo
‚marast‘. Pak už se jen změnilo poslední písmenko
na ‚D‘, aby to bylo celkově zajímavější...

zmíněné Moravance období
Banjobandu Ivana Mládka,
znal jsem nazpaměť snad celou
jeho tvorbu. Později mezi naše
vzory patřily třeba Iron Maiden,
ale i české kapely jako Vitacit,
Kern či Arakain. Zpětně jsem se
dostal například k Deep Purple,
Black Sabbath nebo i k mojí velké srdcovce skupině Rainbow
a zpěváku Ronnie James Diovi.
Jinak jsem vždy byl a dodnes jsem
takový ‚olympikolog‘. (úsměv) Ale
v oblibě u mě byly vždycky
i jiné české a slovenské
kapely jako Katapult, Turbo,
Elán, Tublatanka a další. Kolem vojny a po ní
mě velmi ovlivnil
švédský kytarový

vizitka
VÍTĚZSLAV KŘIVÁNEK
✓ narodil se 7. listopadu 1971 v Prostějově
✓ v roce 1990 odmaturoval na Gymnáziu
Jiřího Wolkera, v roce 2002 si dodělal
pedagogické minimum na VUT Brno
✓ pracoval na MěÚ v Prostějově,
v prodejně hudebních nástrojů Zdeňka Tyla v prostějovské
Kravařově ulici a od roku 1998 působí na pozici technika
a pedagoga ZUŠ Němčice nad Hanou
✓ kromě své kantorské dráhy také provozuje soukromé nahrávací
studio a agenturu Deltaphon records, příležitostně působí jako zvukař
✓ jako kytarista aktuálně působí v kapelách Marasd a Junior,
s nimiž si zahraje jednou ročně, a také v SH Bandu, což je moravská
doprovodná kapela Standy Hložka
✓ na baskytaru hraje v kapele Black Rose, která vystupuje jak
samostatně, tak i jako doprovodná kapela Pavla Nováka mladšího
a působí také ve skupině UČKA, což je učitelská kapela ZUŠ
Němčice nad Hanou
✓ se svojí partnerkou má dvě dcery
✓ studuje Střední odbornou školu podnikání a obchodu v Prostějově
✓ mezi jeho koníčky patří fotografování, natáčení a práce s videem,
zajímá se rovněž o české filmy a herce
zajímavost: aktivněji začal vystupovat už ve svých čtrnácti letech,
kdy s kamarády založil první kapelu Hydrant a už tehdy
se snažil o vlastní tvorbu, přičemž po tanečních zábavách
začal hrát v šestnácti s tehdejší kapelou Junior, se kterou nyní
každoročně hraje taktéž na akci Legendy se vrací v Konici
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virtuóz Yngwie Malmsteen,
což je asi lehce znát i ve skladbách Marasdu.“
S vaším nástupem se
kapela začala intenzivněji
věnovat vlastní tvorbě. Co
vás k tomu motivovalo?
A co jste se prostřednictvím hudby a textů snažil svým posluchačům
předat?
„Na Konicku bylo poměrně hodně kapel, ale
vlastní tvorbu dělal jen
málokdo. Bylo nám
jasné, že pokud se
chceme trochu odlišit
a dosáhnout něčeho
víc než jen hrát stále
v jednom regionu,
je třeba dělat vlastní
skladby. Tak trochu
jsme navázali na
skupinu Merkur,
která se vlastní
tvorbou již dříve zabývala.
Hudbu jsem
já osobně

dělal tak, jak jsem to momentálně
cítil, případně se do ní jistě promítlo
ovlivnění kapelami, co jsme tehdy
poslouchali. V textech se odrážely
momentální pocity, trable a radosti
se životem a s láskami, ale jsou v nich
i historická témata jako třeba Dívčí
válka či Babylon, případně inspirace
filmem například Fanfan, Brutální
Nikita či klipová novinka Anglický
pacient.“
Během své historie kapela dosáhla na několik úspěchů i na celostátní úrovni. Vaše hudba zněla na
Sosákově pětce na TV Premiéra,
v hitparádě ESO na Nově i v Medúze na ČT. Který z těchto úspěchů
jste prožíval nejintenzivněji?
„Myslím, že to byla právě zmíněná
Sosákova pětka. Náš klip Nesmíš
všechno vážně brát se tam držel tři
týdny na prvním místě a hitparáda
se vysílala každý den. Každý den
po tři týdny běžel na TV Premiéra náš klip. To byl opravdu hřejivý
pocit. Taková naše chvilka slávy.
Musím přiznat, že jsme situaci
úplně nenechávali náhodě, tenkrát
nebyly mobily a SMS, hlasovalo se

pomocí korespondenčních lístků.
Vždycky jsme je dopředu nakoupili a na akcích, kde jsme hráli, žádali
publikum, ať pro nás hlasuje. Dali
jsme jim lístek a propisku do ruky,
oni ten koresponďák už jen vypsali
a my je pak naházeli do poštovních
schránek...“ (směje se)
Zažil jste nějaký obdobný pocit zadostiučinění i při některém
z živých koncertů?
„Byla jistě celá řada pěkných akcí
a koncertů, já rád vzpomínám na
akci ve Velkých Opatovicích v roce
1995, na které se natáčel videoklip
Nesmíš všechno vážně brát. Tam
byla opravdu vynikající atmosféra. Pak si vybavuji silvestrovský
koncert z přelomu tisíciletí 2000
a 2001 na prostějovském náměstí,
kde bylo několik tisíc návštěvníků,
náměstí bylo skutečně plné do posledního místečka, kam se člověk
z pódia podíval. To byl nádherný
pocit.“

DRUHÝ DÍL
EXKLUZIVNÍHO
ROZHOVORU
NAJDETE
V PŘÍŠTÍM
ČÍSLE

pandemie
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PROSTĚJOV Statistiky nově
nakažených nemocí covid-19 vykazují rapidní nárůst také v Olomouckém kraji. Kdo si po červnovém rozsáhlém rozvolnění
skoro všech protiepidemických
opatření myslel, že koronavirus
upadne do zapomnění, a to i díky
očkování, ten se šeredně zmýlil.
V kraji totiž roste počet nově nakažených nikoliv po desítkách za
den, ale už po stovkách. Nejvíce
nových případů zaregistrovala
Krajská hygienická stanice v pátek, kdy pozitivní testy na covid-19 mělo 414 osob. Kritická
situace je také v Prostějově, kde
ke včerejšímu poledni bylo virem
nakaženo 497 lidí!

na covid-19 od začátku pandemie
v březnu 2020. Naproti tomu je registrováno 92 666 vyléčených, ovšem
také už 1 726 osob, které následkům
koronaviru podlehly. Rapidně také
stoupá číslo, které je směrodatné pro
nastavení dalších tvrdých restrikcí,
jež nás zřejmě v nejbližších týdnech
čekají. Potvrzené případy covid-19
v Olomouckém kraji za posledních
sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel totiž vzrostly už na 291! V neděli
evidovala KHS Olomouckého kraje
celkem 2 184 aktuálně nakažených
osob. Nejvíce v Olomouci (614),
potom v Prostějově (497), v Přerově
(438), v Šumperku (189) a v Mohelnici (98). V Konici je aktuálně nakaženo 18 lidí.
covidové situace nevidí optiMichal KADLEC Vývoj
misticky ani hejtman Olomouckého
V neděli 24. října evidovala Krajská kraje Josef Suchánek. „Čísla, která
hygienická stanice v Olomouci již máme všichni k dispozici, nejsou
97 108 pozitivně testovaných osob nic moc. A co mě trápí nejvíc, že

v kraji se aktuálně nejvíce projevuje
komunitní šíření nákazy. I proto
jsem po konzultaci s ředitelkou Krajské hygienické stanice vyzval všechny ředitele škol v Olomouckém kraji, aby zvážili možnost prodloužení
podzimních prázdnin a nechali děti
doma. Ze statistiky hygieniků totiž
vyplývá, že za poslední měsíc byl
v našem kraji zaznamenán nejvyšší
denní nárůst pozitivně testovaných
osob ve věku od 12 do 15 let, na
druhém místě jsou osoby ve věku
od 16 do 18 let a na třetím děti od
9 do 12 let věku,“ sdělil Večerníku
v neděli odpoledne hejtman Josef
Suchánek, který si všímá i situace
v nemocnicích. „V celém kraji je
nyní v nemocnicích hospitalizováno
jedenapadeást pacientů s covid-19,
z toho devět z nich je v těžkém stavu. Já jen doufám, že se tyto počty
nebudou navyšovat, lékařské personály nejsou ještě dostatečně odpoči-

denní nárůst nakažených covidem-19 v olomouckém kraji

Zdroj: KHS Olomouc

nuté po jarní krizi. Navíc evidujeme
v kraji už 77 uzavřených tříd základních škol. Ne, ta situace není dobrá.
Ale pořád věřím, že nenastane taková krize, jako tomu bylo vloni,“ uvedl
ještě Suchánek.

=DYĆHQRé¿VWxNROY\VO\xËNUDMDSURGORXæËSU¿]GQLQ\
Například na ZŠ Dr. Horáka, „zdravce“ či v Protivanově se ale učit bude
PROSTĚJOV Prodlužte podzimní prázdniny, vyzval Olomoucký
kraj. Důvodem je zhoršující se epidemická situace. Na některých
školách, kde se od poloviny září z rozhodnutí vlády netestuje,
řádí ve velkém koronavirus, v karanténě jsou celé třídy. Mnohé
ústavy tak volání hejtmanství vyslyší a místo tří dnů podzimních
prázdnin, zavřou dveře po celý nadcházející týden. Jsou však
i tací, kteří to ve svém případě považují za nadbytečné.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Vedení Olomouckého kraje doporučuje po konzultaci s krajskou
hygienickou stanicí vyhlásit ve školách ředitelské volno, a to na dny
25. a 26. října. Dětem by se tak prodloužily podzimní prázdniny, které
začínají ve středu 27. října, na celý
týden. Především by ale mělo dojít ke
zpomalení nárůstu počtu pozitivních
případů covidu-19 mezi školáky. Ten
v poslední dnech výrazně zrychlil.
„Podle zjištění krajské hygienické
stanice se virus šíří nejvíce u školáků, především náctiletých. V kraji
máme aktuálně osmatřicet zavřených tříd. Bohužel dochází k tomu,
že si děti ze škol přinášejí virus do
svých rodin. Prosím rodiče, školáky i všechny ostatní obyvatele kraje
o vzájemnou ohleduplnost,“ vzkázal

koncem uplynulého týdne Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
Region se kvůli vysokému počtu nově
nakažených posunul mezi kraje, které
hygienici označují za lokality s hromadným výskytem koronaviru. Dva dny
ředitelského volna, spojené se svátkem 28. října a podzimními prázdninami, by podle epidemiologů mohly
rychlost šíření koronaviru snížit,
a tím pádem odvrátit riziko dalšího zpřísňování protiepidemických
opatření nebo zahlcení nemocnic.
„Doporučení k vyhlášení ředitelského
volna se týká celého Olomouckého
kraje a je vhodné toto ředitelské volno
zvážit převážně ve školách, kde je ze
strany hygienické stanice nařízen vyšší
počet izolací a karantén. Zároveň apeluji
na dodržování všech platných opatření,“
přidal Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.
Stabilizovat takto situaci chtějí třeba
na největším prostějovským gymnáziu. „Ano, rozhodli jsme se přidat
k výzvě kraje. A co mám informace,
tak stejně postupovala většina středních i soukromých škol,“ potvrdil

Večerníku Michal Müller, ředitel
Gymnázia Jiřího Wolkera. „K rozhodnutí nás přiměl strmý nárůst
případů i doporučení kraje. Máme
v karanténě jeden a půl třídy, v dalších třídách jsou pozitivní případy.
Nakažený je i jeden učitel,“ vykreslil
Müller situaci z konce týdne.
Situace v Prostějově je celkově neutěšená a s přibývajícími dny vzrůstají
obavy, že koronavirová pandemie je
zpátky. „I za město jsme doporučili
prodloužit prázdniny. Základní škola
v ulici Dr. Horáka je jednou z mála,
která bude učit normálně dál. Vyučovat se bude ještě na ´Skálovce´,
tedy na prvním stupni ZŠ Palackého. Ostatní školy zůstanou zavřeny,“
informoval Večerník Jan Krchňavý,
náměstek prostějovského primátora
pro oblast školství.
Pár škol přesto zůstává otevřených,
třeba již zmíněná v ulici Dr. Horáka.
„S kolegy jsme to zvažovali. Nakonec
jsem se rozhodl, že se nepřidáme. Nemáme žádného nakaženého žáka ani
učitele, žádnou třídu v karanténě,“ sdělila Večerníku Petra Rubáčová, ředitel
ZŠ Dr. Horáka. A učit se bude normálně i v Protivanově. „Vzhledem k tomu,
že se doporučení týká hlavně škol, kde
řádí koronavirus a je třeba část lidí v karanténě, rozhodli jsme se učit normálně. Nás se to zatím netýká, žádná třída
není v karanténě, ani nejsou pozitivní
žádní žáci,“ vzkázal Jaroslav Vašíček.

Učit se bude také na prostějovské
„zdravce“. „Vcelku se dá pochopit snaha o co nejdelší čas, kdy se nebude žactvo stýkat ve školách, což by v případě
aktuálního zavření těchto zařízení,
byl až týden. Prostějov je ovšem zasažen především na tom nižším stupni,
střední školství se rozhoduje samostatně a na základě svých dostupných dat.
A také je třeba brát v potaz specifika
jednotlivých středních škol,“ přidává
svůj názor Martin Mokroš, ředitel
Střední zdravotnické školy. Asi nejspecifičtější je právě školství zdravotnické.
„Je třeba si uvědomit, že ´zdravka´
nekope jen sama za sebe, ale má zde
nejdůležitějšího sociálního partnera,
kterým je prostějovská nemocnice, se
kterou již další rok bojuje v první linii
s Covidem-19, za což se jí mimochodem dostalo i čestného uznání od Ministra zdravotnictví a Hlavní sestry ČR
či ocenění ze strany prostějovské radnice. Situace je opět vážná a tak opravdu nelze šmahem zavřít a podrazit tak
své, ´bratry ve zbrani´, ale je třeba opět
společně bojovat se zákeřným nepřítelem a na tento boj se také připravovat.
Protiepidemiologická opatření mají
žáci a pedagogové „zdravky“ v krvi,
protože je musí v nemocnici setsakra
dodržovat a o nebezpečí vědí o hodně
víc, než zbytek veřejnosti. Právě této
veřejnosti chceme slíbit, že budeme
i nadále stát v první linii a nenecháme ji
v tom,“ posílá jasný apel Mokroš.

Covid-19 si opìt vybírá tu nejkrutìjší daò
➢ z titulní strany
PROSTĚJOV Pandemie koronaviru v Olomouckém kraji za poslední
týden prudce zesílila. Počty nově
prokázaných případů se zdvojnásobily, přibylo také hospitalizovaných.
Avšak počty těch, kteří jsou ve vážném stavu v nemocnici, nejsou zatím
velké. Převážně jsou to lidé, kteří nemají očkování proti Covidu-19.
„K pátku 22. října je v Nemocnici
AGEL Prostějov hospitalizováno
celkem 13 pacientů s onemocněním
covid-19, z toho dva jsou ve vážném

stavu na jednotce intenzivní péče,“ informoval Večerník Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující
prostějovskou nemocnici.
Za minulý týden v Olomouckém
kraji přibylo 1503 nově potvrzených případů koronaviru, což
je více než dvojnásobný nárůst
oproti předešlému týdnu! Největší nemocnost přepočtu na
100 tisíc obyvatel je přímo na
Prostějovsku. Za pátek zde byl zaznamenám rekord 85 nakažených,
za pět pracovních dnů vystouplo číslo o 354 nově nemocných.

Někteří vládní činitelé uprostřed
minulého týdne prohlásili, že může
dojít k omezení lékařské péče v některých nemocnicích. „Ano, za předpokladu výraznějšího nárůstu pacientů vyžadujících intenzivní péči, se
tak může stát. Nepředpokládáme ale
úplné zastavení plánované péče, spíše snížení kapacit,“ uvedl na pravou
míru tyto zprávy Knesl.
Jak vyplývá z dalších informací, prostějovská nemocnice s ohledem na
zvyšující se počet nově nakažených
již učinila první opatření. „V rámci
koordinace Olomouckého kraje do-

šlo ve čtvrtek 21. října k mírné úpravě
návštěv i v prostějovské nemocnici.
Samozřejmě i nadále musí návštěvníci
prokázat svou bezinfekčnost a dodržovat všechna hygienická opatření,
ale nyní jsou návštěvy limitované
jednou osobou na dobu patnácti minut,“ sdělil mluvčí společnosti Agel.
A to nejhorší nakonec. Aktuální vlna
koronaviru si v Prostějově již vyžádala
první mrtvé. „V souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo od letošního
září do dnešního dne v prostějovské
nemocnici šest pacientů,“ potvrdil
v pátek Večerníku Adam Knesl. (mik)

Také v prostìjovské nemocnici

zájem o oèkování ROSTE
PROSTĚJOV Koronavirus, téma,
kterésestáleskloňujeve všechpádech
a prakticky všude. Nejvíce však v nemocnicích. Ta prostějovská aktuálně
hlásí, že se lidé nadále nechávají očkovat. A to dokonce ve vyšším počtu,
než tomu donedávna bylo. „Očkovací
ambulance ve zdravotnických zařízení AGEL Středomoravské nemocniční registrují zejména poslední týden
zvýšený zájem občanů o očkování
proti onemocnění covid-19. Týká se
to zejména posilující dávky, tedy třetí,
ale začali se více registrovat i doposud
neočkovaní,“ uvedl Aleš Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel, která Nemocnici Prostějov provozuje.

Michal SOBECKÝ
Nemocnice se tak snažila na zájem veřejnosti okamžitě zareagovat. „Rozšířili
jsme činnost našich očkovacích ambulancí pro očkování, aby zdravotníci mohli
týdně naočkovat více než pět set zájemců
v prostějovské i přerovské nemocnici. Ve
šternberské nemocnici je týdenní zájem
o vakcínu kolem dvou set osob,“ uvedl
pro Večerník Knesl.
Prostějov nyní nabízí očkování tři dny
v týdnu, v okolí i více. „V Nemocnici
AGEL nyní očkujeme v pondělí, v úterý,
ve čtvrtek a v pátek, v Nemocnici AGEL
Přerov každý všední den a v Nemocnici
AGEL Šternberk dva dny v týdnu. Vždy

reagujeme na aktuální zájem veřejnosti.
Podle aktuálního zájmu jsme ve všech
zdravotnických zařízeních připraveni očkovací dobu upravit,“ uvedl Knesl.
Lidé se mohou na očkování přihlásit
i z pohodlí domova. „I nadále platí, že zájemci o vakcínu se musí i nadále registrovat přes reservační portál Reservatic,“ připomněl za prostějovskou nemocnici. Už
v minulosti se pak hodně hovořilo o tom,
že by mělo očkování přejít do ordinací
praktických lékařů. „V následujících týdnech by vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer/BionTech měla být k dispozici i v ordinacích praktických lékařů, tak
očekáváme, že očkování významnějším
dílem přejde právě na praktické lékaře,“
doplnil Aleš Knesl. Očkování v České republice v posledních měsících spíše zpomalilo. Naočkováno je zhruba 55 procent
populace. Zbývající část populace dosud
očkování z různých důvodů odmítala.
Ovšem poslední vládní nařízení způsobila, že již koncem uplynulého týdne se zejména ve velkých městech tvořily dlouhé
fronty zájemců o jednorázové očkování.
Zájem se až zdvojnásobil. „Nechtěl jsem,
ale donutily mě,“ znělo nejčastější vysvětlení. Ono se totiž testy budou od příštího
pondělí platit. „Přišlo by mě to draho,“ přisadil si další muž stojící v dlouhé řadě na
hlavním nádraží v Praze. V tomto týdnu
se asi dá po celé republice očekávat poměrně slušná panika...

*/26$9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

=GUDYìQHPRFQì-HQEH]MHYLåWě
Naděje, pak nejistota následovaná znovu
nadějí a hned poté vztekem. Asi tak by se
dala shrnout moje čerstvá zkušenost s koronavirovými nařízeními a tím, jak reálně
dopadají na život běžného člověka. Pro
pozorovatele se může zdát, že jde o příběh komický, pro jeho blízké, že se jedná
o něco tragikomického. A autorovi tohoto
textu už smích došel.
Než se dostaneme k jádru pudla, představte si situaci. Jste zdravý člověk, daří
se vám dobře, máte dokonce lejstro na to,
že nemocný aktuálně nejste. Jenže vám
je to stejně houby platné. Nadále prakticky zůstáváte nemocným. Směšné? Ani
omylem. Krutá realita. Teď ale k vlastní
zkušenosti.
Strávil jsem sedm hodin v těsném kontaktu s nakaženým jedincem. Stane se.
Následovala nejprve dobrovolná a poté
nařízená karanténa, minimální či spíše
žádné kontakty. A nic. Přešel den, přešly
dva dny, nakonec týden a den k tomu.

A stále nic, žádné příznaky, žádné problémy. Maximálně tak nespokojenost
s tím, že člověk musí trčet doma a má
komplikace v pracovní činnosti. Následoval nařízený PCR test, jehož výsledek
byl jednoznačný – jsem negativní. Abychom si připomněli jednotlivé fáze z první věty článku, nyní jsme ve fázi tři. Ano,
přišla naděje, že nebude třeba nadále
trčet doma, stranit se lidí i aktivit.
Jenže přišlo kruté vystřízlivění. „Čtrnáct
dní karantény, musíte dodržet,“ zaznělo
ze sluchátka mobilního telefonu, když
jsem kontaktoval hygienu. Ano. Člověk se
stále malými zbytky víry v racionalitu této
společnosti a vydavatelů zákonů a nařízení narazí. V tomhle případě ve chvíli, kdy
jako zdravý jedinec chce znovu normálně
žít. Jenže nemůže. Negativní test není v tomhle případě žádná spása. Doma budeš.
Hra Zdravý nemocný tak má po staletích
pokračování. Jen chybí smích. A hypochondrie.
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Konstelace hvězd Prostějova
Pomalu, ale jistě se většina Prostějovanů začíná připravovat na Vánoce, aniž bychom
si to otevřeně přiznali. Možná ty pravé vánoční starosti ještě přebíjejí obavy z koronaviru, ale ty by neměly být překážkou. Začíná první vlna shánění dárků.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Máte už delší dobu nového partnera, tak se neostýchejte a představte
ho své rodině i přátelům. Rozhodně
se nemáte za co stydět, je to parádní
partie. Buďte ale opatrní na reakce
ostatních, nebudou příznivé.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Spolupráce s kolegy na pracovišti
bude fungovat bezchybně, obzvláště když po vašem boku přibude
mladý nováček. Věnujte se mu jak
po profesní, tak soukromé stránce.
Není vyloučeno, že přeskočí jiskra.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Budete tento týden hodně nervózní
z velkého množství práce. Podle vás
se nadřízení asi zbláznili, ale to nemění nic na situaci, že všechno musíte zvládnout. Počítejte s přesčasy,
které nebudou proplaceny.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Před společností dáte nyní přednost
samotě, potřebujete si uklidnit nervy a vyčistit hlavu. Měli byste vyjet
mimo město do přírody a užít si krásného podzimu. Uvidíte, že se vrátíte
v mnohem lepší náladě.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Většinou jste při řešení různých úkolů
naprosto samostatní, nyní ale budete
potřebovat pomoc. A hodně výraznou! Před vámi je totiž velká životní
potíž, do které se dostanete ne vlastní
vinou. Oslovte přátele.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Prožijete celkem pohodový týden,
až na jednu výjimku. V pátek nebo
v sobotu počítejte s nepříjemnou
zprávou, která vás zaskočí. A zároveň naštve. V emocích pak uděláte
spoustu špatných rozhodnutí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Máte ve zvyku si neustále na něco
stěžovat, chyby hledáte jen u druhých. Jenže teď se všechno jakoby
spikne proti vám. Stanete se terčem
kritiky za špatně odvedenou práci
a žádné výmluvy vám nepomůžou.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Budete mít obrovské štěstí v loterijní
hře, a to jen díky číslům odvozeným
od data vašeho narození. Za vyhrané
peníze si budete moci dovolit cokoliv,
takže popřemýšlejte nad zimní dovolenou v letních destinacích.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Se svým partnerem si máte stále co
říct a užíváte si společného života.
Krizi nevyvolá ani náhlá služební cesta, kterou vám partner nahlásí těsně
před odjezdem. Žárlit nebudete, ale
pochybnosti budou.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Dáte se do výrazných proměn domácnosti, za což budete chváleni ze
všech stran. Změny ve vašem bytě
přinesou i vděčnost partnera, který
by si sám na něco podobného vůbec netroufl.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
S partnerem se pohádáte kvůli prkotině, to vám ale bude stačit k tomu,
abyste se s ním rozešli. S vámi je
prostě těžké soužití, v drtivé většině svého života myslíte jen na sebe.
V budoucnu se to nezmění.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Náladu vám hodně pokazí počasí,
protože jakékoliv výlety do přírody
možné nebudou. To vám bude hodně vadit, obzvláště když patříte mezi
romantiky a podzim v přírodě je
prostě nádherný. Změňte své plány.

... tentokrát ze sortimentu: JOGURTY

Jogobella

130 g
150 g

Smetanový jogurt z Valašska
150 g
Florian
Hollandia (bílý jogurt)
ĜHFNëMRJXUW0LONR

150 g
200 g
140 g

Naše
4'57/¦

12,90

17,90

17,90

17,90

9,90

9,90

12,90

-

10,90

-

11,90

7,90

10,90

7,90

10,90

12,90

14,90

13,90

13,90

8,90
(200 g)

7,90

13,90

13,90

13,90

15,90

14,90

15,90

15,90

15,90

15,90

-

-

-

12,90

18,90

10,90

Jogurt je kysaný mléčný výrobek a potravina živočišného původu s nízkým pH
i relativně vysokým obsahem bílkovin. Vyrábí se kysáním neboli fermentací
nejčastěji kravského mléka působením mléčných bakterií. Následkem je pak
přeměna velké části laktózy na kyselinu mléčnou a další látky. Jogurt působí
blahodárně na střevní mikroflóru člověka a je spolu s acidofilním mlékem nejvýznamnější probiotickou potravinou. Můžeme hovořit o jako nejrozšířenější
funkční potravině na světě. Proto je tuze dobré vědět, že nejlevnější značku Florian nabízí aktuálně Billa, bílý jogurt značky Hollandia stejně jako smetanový
z Valašska Lidl a značku Jogobella i Řecký jogurt pak Penny market, kde společně s Tescem nabízí i cenově nejvýhodnější Müller Mix.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 20. října 2021.

%ORNRYpîLÔWüQt PüVWDv roce 2021
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 26. října: Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická - Družební), Javorová (Žitná - 5. května), Ječná,
Na Blatech (Čechovická - Družební), V Zahradách, Růžová, Jasanová, Ovesná, Kaštanová (pouze ruční úklid),
Habrová, Vrbová
středa 27. října: Na Blatech (Družební - Domamyslická), 5. května (Družební - Domamyslická), Borová, Žitná,
Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny,
Pod Vinohrádkem, Domamyslice - u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková, Olšová, Domamyslická komunikace
SSOK vč. kruhového objezdu

%üDnOîQ/@ENFJQîPGD>DE@DQüÁEIP
otevřeno pro veřejnost
PROSTĚJOV Stejně jako v předchozích letech mohla veřejnost ke
sportování využívat školní hřiště
Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově v Rejskově
ulici. Díky finanční podpoře statutárního města Prostějova mohli zájemci navštěvovat tento sportovní

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: Ochoz u Konice
Obec: Prostějov
Dne: 8. 11. 2021 od 8:00 do Dne: 11. 11. 2021 od 8:00 do Dne: 18. 11. 2021 od 7:00 do
10:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
fa. NAVOS, a.s., Kralický Háj č. Určice - č. p. 516, 519, K/1431/3, č. Ochoz u Konice: parcela čísp. 512, K/1426/1, areál MŠ č. p. 400. lo K/2080, K/2081, K/2076,
322.
Obec: Olšany u Prostějova
K/2077.
Obec: Dzbel
Dne: 8. 11. 2021 od 11:00 do Dne: 15. 11. 2021 od 8:00 do Obec: Ohrozim
15:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 18. 11. 2021 od 7:00 do
odběratelská trafostanice Dzbel zahrady parcela č. 720/4, 721/1, 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
hřiště TJ Sokol s parcelou 815, č. část obce Ohrozim - ve směru
ACHP (č. 300800).
popisné 360 za hřištěm ve směru od Plumlova po konec obce směr
Obec: Otaslavice
Vícov vč. přilehlých ulic směr
Dne: 8. 11. 2021 od 8:00 do na Lutín.
kulturní dům a lokalita RD, obou15:00 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Sněhotice, Ondratice,
Podivice
stranně celá náves pod kostelem
Otaslavice č. p. 70, parcela
Dne: 16. 11. 2021 od 7:30 do vč. ulic za kostelem, dále od křižoč. K/1715, K/1643/2.
Obec: Dětkovice u Prostějova 15:00 hodin. Vypnutá oblast: vatky Plumlov - Vícov oboustranDne: 9. 11. 2021 od 8:00 do část obce Ondratice: oboustran- ně po část ,,Hrabovec“ s č. 77, 78,
15:00 hodin. Vypnutá oblast: ně od č. 8 a 31 po konec obce s č. 81 a od č. 64 a 82 (pod obchoDětkovice u Prostějova č. p. 207, 162, 183 a dále část obce ve smě- dem) oboustranně po konec obce
ru od Sněhotic (ohraničená čísly: směr Lešany vč. RS plynu.
208, 209.
167, 168, 15, 176). Oboustranně Obec: Prostějov
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 10. 11. 2021 od 7:30 do od č. 23 a 30 po č. 41, 78, 118, 48, Dne: 20. 11. 2021 od 6:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: od- 27, 54. Celá obec Sněhotice, Há- 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
běratelská trafostanice Němčice jenka Sněhotice 110 (Hatě). Po- Bernhardt Fashion CZ, s.r.o.,
divice Osina hájenka č. p. 557/9. Tovární ul.
EG.D, a.s.
skládka (č. 300718).

PODZIMNÍ ÚKLID 2021

nákupní
servis
pro vás

Müller Mix

infoservis

areál poblíž centra města. Sportoviště bylo v září rozšířeno o workoutovou sestavu, která se skládá
z osmi cvičebních prvků, bradel,
sestavy na kliky a záda a posilovací
lavice. V říjnu je hřiště pro veřejnost otevřeno o víkendech od 8.00
do 15.00 hodin.
(red)

PROSTĚJOV Úklid probíhá stejně jako obvykle Kontejnery jsou na místě vždy v určený den od 15:00 hov tomto měsíci a zahájen byl v pondělí 4. října. Od din do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin. Naplňování
tohoto dne začaly být po Prostějově rozmisťovány každého kontejneru odpadem je sledováno a třídění odpavelkoobjemové kontejnery v termínech dle zveřej- du kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velněného harmonogramu.
Stejně jako každý rok se odpad třídí na velkoobje- koobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné
mový (jedná se o odpad z domácností, který je roz- odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátoměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. rové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živkoberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad nostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů
větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
ze zahrad).
pondělí 25. října: Krasice - Západní * Krasice - Moravská za obchodem * Krasice - Na Brachlavě * Kosířská — Na Vyhlídce
úterý
26. října: Vrahovice - Trpinky * Vrahovice - K.Světlé * Vrahovice - Čechůvky točna * Vrahovice - M.Alše
— P.Jilemnického
středa 27. října: Vrahovice - Jano Köhlera * Vrahovice - J.Suka * Vrahovice - Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)
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.

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY

SLUŽBY

„Je dobré vědět a uložit si
Koupím historický motocykl nebo
moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933. telefonní číslo 777 135 540.“
Jsme zde pro Vás 31 let. „Tato služba je
našim koníčkem.“
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za Otevírání zaklapnutých dveří.
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma Opravy vod. baterií a plyn. ohřívačů,
oceňuje veškeré obrazy a starožitnos- karmy PO-35-370-371 (Mora).
ti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodá- Zabudování bezpečnostních zámků
vejte překupníkům, ale odborníkům do bytů. Tel.: 777 135 540,
mail: 99fab@seznam.cz
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Stavební práce Ščuka & Bureš,
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý email: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchov- Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
ky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty, Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou Svoboda, tel.: 774 368 343.
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, min- Údržba zahrad a pozemků, kácení stroce, bankovky, známky, vyznamenání, mů, stříhání tújí, štěpkování dřevin.
odznaky, staré knihy, plakáty, pohled- Ivo Kroupa, tel.: 605 864 140.
nice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Provádím drobné stolařské a stavební
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní práce. Jiří Moudrý. Tel.: 722 163 762
jednání. Tel.: 605 138 473

Koupím chatu – chalupu. Děkuji
za nabídku. Tel.: 604 635 465
Sháním pro svou rodinu dům/pozemek.
Tel.: 737 601 184
Pracuji v PV a sháním ke koupi byt 2+1
nebo 1+1. Tel.: 736 791 091
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 2+1 sídliště Edvarda Beneše.
Tel.: 704 584 773.
Hledám dlouhodobý, klidný a slušný pronájem menšího bytu. Tel.: 776 372 617,
volat po 18. hodině.

FINANCE

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dnes, tj. 25. října 2021,
vzpomínáme 22 roků,
kdy nás opustil
pan František MARÁK.
A dne 12. prosince 2021
si připomeneme
20 roků od úmrtí
paní Vlasty MARÁKOVÉ,
oba z Čechovic.
S láskou vzpomínají
dcera Miloslava s rodinou
a syn František s rodinou.
Vzpomeňte s námi.

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

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

VELKÁ

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

ŐÌ-129É

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

5(92/8&(

Koupím staré pohlednice, bankovky,
tuzex. bony, vyznamenání, militaria
apod. Tel.: 608 420 808.

16011421482

nyní
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pouze
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PRODÁM
Prodám krmnou řepu 1kg za 3 Kč.
Tel.: 607 237 203

Nelepší řešení – co udělat se starou
nebo poškozenou vanou? Renovace
koupelnových van, akrylátovou vložkou,
bez zbytečného bourání a nepořádku.
Pro informace a objednávky volejte:
608 462 346 nebo 775 562 356
– pan Přecechtěl.
Nabízím opravy šicích strojů všech
značek. Tel.: 608 462 346

Dne 31. října 2021
vzpomeneme nedožitých 40 roků
našeho syna, bratra a švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají rodiče
a bratři s rodinami.

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

Dne 23. října 2021
uplynuly 2 roky od úmrtí
pana Josefa DVOŘÁKA
z Otinovsi.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

Přišel večer, žádné ráno
a vše bylo dokonáno.
Slzy v očích, v srdci žal,
nevrátil se více k nám.
Domov chmurný, smutek v něm,
cestička ke hrobu zůstala jen.
Jen svíci hořící a krásnou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 27. října 2021
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Petra POSPÍŠILA
z Hradčan.
Za tichou vzpomínku
děkuje maminka
a bratr Pavel s rodinou.

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

Dne 31. října 2021
uplyne rok od úmrtí
paní Růženy KUČEROVÉ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel
a dcery s rodinami.

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

Dne 27. října 2021
vzpomeneme 21. výročí od úmrtí
pana Arnošta VYKOUKALA.
Děkujeme
za tichou vzpomínku.

Dne 29. října 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Miroslavy VÁGNEROVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel, dcera
a syn s rodinami.

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.

Dne 27. října 2021
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Františka MOŽNÉHO
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 29. října,
v 10.00 hodin

Dne 23. října 2021
by oslavil 90. narozeniny
pan Zdeněk ŠMÉREK
z Určic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
dcery Radka a Zdena
s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
21070820844

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

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

zadejte
vzpomínku
od 1. do 31.
ংझfm-

 (ݿ

10

Dne 28. října 2021
si připomeneme 13. výročí,
co nás navždy opustil
pan Josef POŠTULKA.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Helena s manželem
a vnučky Pavlína
a Helena s rodinami.
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1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Rusinová 1945
Alojzov
Eduard Lutera 1946
Prostějov
Radoslav Hénik 1939
Vrahovice
Marie Malečková 1939 Otaslavice
Milan Burian 1930
Prostějov
Anna Lešanská 1932
Prostějov
Božena Motalová 1929
Pivín
Ing. Augustin Stehlík 1938 Prostějov
Svatoslava Pajchlová 1944 Prostějov
Milan Pláňava 1940
Prostějov
Dobromila Oralová 1956 Prostějov
Alois Blaťák 1958
Vrbátky
Květoslava Rudolfová 1931 Olomouc

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 26. října 2021
Petr Luňáček 1946 Vícov 14.00 kostel Vícov
Středa 27. října 2021
Růžena Schwarzová 1935 Plumlov 10.00 kostel Plumlov
Ladislav Ambrož 1934 Otaslavice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Tomášková 1948 Vřesovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Bohumila Krutowská 1949
Ludmila Labounková 1928
Jaroslava Borůvková 1938
Zdeňka Kalvodová 1944
Ludmila Pospíšilová 1941

Kostelec na Hané
Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Ticháček 1957 Prostějov

RTQFNQWåGPQ

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 25. října 2021
Stanislava Mikmeková 1941 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Mgr. Miroslav Chytil Ph.D., MBA 1965 Prostějov 11.45Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Irena Nečacká 1936

Dobromilice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 27. října 2021
Oldřich Stejskal 1939 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Eliška Zatloukalová 1932 Výšovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ

W\/:DD

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

WKDKEKh<h,\<h
ͳWKDKE,K<h,\

2007162118

JE V PÁTEK 29. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

21081321007

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.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Správce/-kyně inf. technologií
Operátor/-ka
Zámečník/-ce
Stavební dělník/-ce
Fasádníci/-ce
Pracovníci/-ce v lesnictví
Řidič/-ka náklad. automobilu

21 260-31 240 Kč
20 000-35 000 Kč
24 800-32 300 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
16 800 Kč
22 200 Kč

jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
pružná
jednosměnný
jednosměnný
pružná

vyšší odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
základní+praktické
základní+praktické

Statutární město Prostějov
DGPack, Kralice n.H.
Windmöller & Hölscher, Kralice n.H.
X Factor CZ, Prostějov
Atrium dooel, Prostějov
Greipel work, Přemyslovice
Hopi, Kralice n.H.

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

21102021353

21081621020

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

21102211377

21101811340

21101811340

21102211374

21090811135

21100821200

21100721186

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

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Bulharská ulice
Nikola VESELÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na firemní služby.

I dvaačtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s 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 STŘEDY 27. 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
Jaroslav Faltýnek
Jan KALICH, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na prodej sortimentu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...OPRAVDOVÉ...
Miloslava VYROUBALOVÁ, Hvozd
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby holičství.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 2, 5, 2
Marta MALÁ, Čelechovice na Hané
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
Pro školní rok pohodový krok s BASICem.
Jiří KOUDELKA, Kostelec na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

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.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY a
graficky lehce poupravili legendu české pop-music, která se
jako zpěvačka proslavila nejenom hitem z filmu S tebou mě
baví svět…
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ALTE, ASSO, AŤKA, AVANTI, BIER, BÝCI, DÉŠŤ, DÉTAIL, DŽÍP,
ENAK, GALLUS, GRÓF, CHMÝR, IMATRA, KROV, KRUPIÉR,
MÓRESY, NAZARÉN, PANÓ, RÁNA, TOUL, VAGÍNA, VIZÍR, VRCHA,
VYCHÁZET, YARN, YMCA

21100161169

UČENÍ NEMUSÍ...
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zveme vás...

WWW.VECERNIKPV.CZ

TIP9HîHUQt
ku
9HîHUQtku
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY

KDY: ÈTVRTEK 28. ØÍJNA,14:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Už jen tři dny a vypukne největší běžecká akce roku v Prostějově. Na programu
je SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY. Jak
už sám název napovídá, uskuteční se na
svátek připomínající vznik Československa, tedy ve čtvrtek 28. října. Událost
se v Prostějově koná potřetí, přičemž
loni vystavila závodům „stopku“ koronavirová epidemie. A zatímco v letech
2019 a 2020 se uskutečnil v Kolářových
sadech, letos se místem dění stane premiérově přímo centrum města!
„Zveme všechny běžce Prostějovska od
předškolních dětí až po seniory, startovat
bude každá věková kategorie. Těšíme se
samozřejmě i na diváky, budeme rádi, když
běžce i běžkyně podpoří,“ vzkazuje široké
sportovní veřejnosti Svatopluk Tesárek, starosta Sokolské župy prostějovské s tím, že
v jednotlivých kategoriích jsou přihlášeny
desítky závodníků. Registrace probíhala do
uplynulé středy na internetových stránkách
www.behrepubliky.cz. Přihlásit se ovšem
lze i v den konání závodu na místě. „Tato
možnost bude, ale připraveno už bude jen
omezené množství startovních čísel,“ uvedl
Tesárek a přidává: „Tratě budou připraveny
na dětský běh v délce jednoho kilometru,
hlavní závody budou na pět a deset kilo-

metrů. Start a cíl je před sokolovnou na
Skálově náměstí. Jeden okruh bude mít 2,5
kilometru, trasa povede ulicemi centra města přes Kravařovu, Palackého, Komenského
ulici přes náměstí a Smetanovými sady se
účastníci vrátí zpět.
Sokolský běh republiky je poměrně novou
tradicí, nicméně už si získal řadu příznivců jak mezi sportovci, tak mezi partnery.
„Každý závodník dostane startovní balíček. V něm bude číslo se jménem, medaile
a různé upomínkové předměty týkající se
státního svátku. Děti jistě potěší třeba omalovánky a různé další drobnosti,“ prozradil
Tesárek s tím, že losovat se bude i tombola.
Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení od partnerů závodu, například od
Penny marketu nebo Ondrášovky.

Start hlavního závodu proběhne ve
všech zúčastněných městech a obcích
současně, a to ve čtvrtek 28. října ve
14.00 hodin. Sokolská obec prostějovská
na akci spolupracuje s Maratonským klubem Prostějov. Závody budou mít oficiální
časomíru. „Pořadatelé udělají maximum
pro to, aby tento běh byl pro všechny zážitkem. Na startu bude místo pro všechny
sportovce, kteří poběží pro nejlepší čas,
i pro běžce, kteří poběží pro radost. Tato
sokolská akce není jen pro členy Sokola,
stojíme o účast co nejširší veřejnosti. Naši
předchůdci před 103 lety za tuto zemi bojovali a my dnes z úcty k nim ve svobodné,
suverénní a sebevědomé zemi poběžíme,“
zdůrazňuje Svatopluk Tesárek, starosta Sokolské župy Prostějovské.

Program Sokolského Běhu republiky
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
13:00
13:20
14:00

výdej čísel dětského závodu
výdej čísel hlavního závodu
start dětského závodu do 10 let
start dětského závodu do 14 let
start hlavního závodu

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 25. října
18:00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
česká komedie
20:00 MOJE SLUNCE MAD
animovaný ČR
úterý 26. října
17:00 METRO SENIOR:
ZÁTOPEK
český životopisný film
19:00 PRÁZDNINY V ČESKU
cestovatelská přednáška Ladislava
Zibury spojená s digitální diashow
středa 27. října
16:00 VLK A LEV: NEČEKANÁ
PŘÁTELSTVÍ
francouzský rodinný film
18:00 FAMU V KINĚ O2
rodinný film ČR
20:00 DUNA
sci-fi USA
čtvrtek 28. října
17:30 KURZ MANŽELSKÉ
TOUHY
komedie ČR
20:00 PAROŽÍ
americký horor
pátek 29. října
15:30 ADDAMSOVA RODINA 2
komedie USA
17:30 KAREL
český dokument
20:00 DUNA
sobota 30. října
15:00 ADDAMSOVA RODINA 2
17:00 VRÁNA
americký thriller
20:00 HELLRAISER
horor Velká Británie
22:00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
americký horor
neděle 31. října
10:30 ROZBITÝ ROBOT RON
animovaný film USA
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
český animovaný film
17:30 BERNINI
dokument Itálie
20:00 VENOM 2: CARNAGE
PŘICHÁZÍ
akční film USA

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

Zlatá
brána
nám. T. G. Masaryka 2
sobota 30. října
15:00 HALLOWEEN
dlabání originálních dýní
pro všechna strašidla

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

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho
jakýmsi výtvarným kronikářem, když zachycoval jeho atmosféru, proměny i pulzující život
do 14. listopadu
ZE TMY KE SVĚTLU
výstava Jindřicha Štreita

Zámek
Plumlov
798 03 Plumlov
sobota 30. října
13:30 HUBERSKÉ SLAVNOSTI
mše doprovázená trubači VLS,
přehlídka loveckých psů, vábení
lovecké zvěře, stánky s loveckou
tématikou, zvířátka, draví ptáci a sovy

Zámek Èechy
pod Kosíøem
Mánesova 1, Čechy pod Kosířem
čtvrtek 28. října
PODZIM NA ZÁMKU
komentované prohlídky parku,
podzimní workshopy, za pěkného
počasí venkovní aktivity
od 13:00 ZÁMECKÁ
DRAKIÁDA
sebou svého draka, soutěže o chutné ceny
pátek 29. října a sobota 30. října
18:00 STRAŠIDELNÉ
PROHLÍDKY
nejen dílničky při svíčkách

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 25. října
17:00 PANÍ DOKTORKO,
CO VY NA TO...?
autogramiáda a křest této knihy za
účasti autorky Jitky Mészárosové,
a primátora města Františka Jury
úterý 26. října
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
akce určená především seniorům,
vyrábění květinové dekorace z papíru
středa 27. října
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
akce pro seniory
10:00 DESKOHRANÍ
oblíbená akce připravena, přijďte sami,
nebo s kamarády, spolužáky nebo rodiči,
pro všechny se najde ta pravá hra
pátek 29. října
10:00 DESKOHRANÍ

Kniho klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 27. října
10:00 SUPER MAZLÍČCI
animovaný film Německo
13:00 ZAKLETÉ PÍRKO
česká pohádka
pátek 29. října
10:00 PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
animovaný film ČR
13:00 DOLITTLE
americká komedie
sobota 30. října
15:00 KRTEK A FILMOVÁ
HVĚZDA
pásmo pohádek ČR
17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ
ZNÁMOST
český romantický film
20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ
ZNÁMOST

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 14. listopadu
MASARYKOVY NÁVŠTĚVY
V HANÁCKÉM JERUZALÉMĚ
výstava ke 100. výročí od první
návštěvy T. G. Masaryka v Prostějově

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 26. října
19:00 JAREK NOHAVICA
koncert legendárního zpěváka
Hosté: Robert Kusmierski akordeon, Pavel Plánka – perkuse a bicí
středa 27. října
19:00 JAREK NOHAVICA

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

CENTRUM PRO RODINU

Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 27. října od 7:45 do 13:30
hodin je na programu vycházka pro
seniory a další zájemce k unikátní
TECHNICKÉ PAMÁTCE
UHŘIČSKÝ SIFON, vybudované
kvůli překřížení dvou vodních toků.
Uvidíme také betonový akvadukt
Vantroky a najdeme ústí říčky Romže
(Valové) do Moravy. Podél řeky Moravy
se vydáme do nedalekého Kojetína. Ráno
společný odjezd v 9:15 hodin autobusem
do Uhřičic (st. č. 2). Návrat z Kojetína do
13:30. Délka trasy asi 5 km.
* ve čtvrtek 28. října od 8:30 do 14:00
hodin proběhne DEN PRO PŘÍRODU:
SÁZENÍ STROMŮ NA KOSÍŘI,
v jehož rámci bude v sadu u Přírodní
památky Vápenice vysazeno dvacet
sazenic třešní. Sraz na nádraží v Kapli
u Čelechovic v 8:30 hodin (vlak jede
z Prostějova hl. n. v 8:02 hodin, nastupujte
do posledního vagónu). Z Kaple se
společně vydáme krátkou procházkou
na Vápenici, pro účastníky sázení bude
připraveno opékání na ohýnku a pamětní
list. Návrat do Prostějova buď autobusem
ze Slatinek ve 13:26 hodin nebo vlakem
opět z Kaple ve 13:30 hodin.

nám. J.V. Sládka 2, 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.

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).

SONS PROSTÌJOV

Svatoplukova 15, 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.
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili o rozvoz
pomůcek. Bližší info na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00
a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve středu po
telefonickédomluvě.
MC Cipísek

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v pondělí 25. a v úterý 26. října proběhne
VÁNOČNÍ FOCENÍ s Gitou Čopákovou

Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat setkání rodičů s batolaty a předškolními
dětmi,k kde kromě pravidelných aktivit pro
děti (říkanky, písničky, tanečky) bude připravena i rodičovská diskuzní skupina
* v úterý 26. října od 17:00 do 19:00 hodin
bude zahájen KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ, kde se dozvíte jak lépe
porozumět svému dítěti i sobě. Lektorky
p. Rozehnalová a p. Poskočilová vám
pomůžou lépe porozumět svým dětem,
vychovávat je k zodpovědnosti, správně
s nimi komunikovat a řešit konflikty.
Probrány budou osobní práva dospělých
a dětí, zodpovědnost a povinnost, vzájemný
respekt a sebeúctu, účelovost našeho
chování a mnohé další principy, které přispějí
k budování kladného vztahu mezi rodiči
a dětmi.

akce v regionu
Strašidelné prohlídky
zámku v Čechách
pod Kosířem
Oblíbené Strašidelné
prohlídky zámku v Čechách pod Kosířem
při svíčkách se budou konat v pátek 29.
a sobotu 30. října od 18:00 hodin.
Připraveny budou i strašidelné dílničky, na
nichž si děti budou moci vyrobit své vlastní
strašidlo. Rezervace míst na prohlídky je
nutná na telefonním čísle 773 784 110
nebo na rezervacecpk@seznam.cz.

další pozvánky najdete na straně 13

BASKETBAL:
pondělí 25. října
18.30 BCM Orli Prostějov – Tygři Brno
(6. kolo extraligy kadetů U17, Sportcentrum
DDM Prostějov)

FLORBAL:
sobota 30. října
9.00, 10,30, 12,00 a 13.30 SK K2 Prostějov
– FBC TJ Tatran Litovel, FBC Hranice, Asper
Šumperk a FBC Přerov Plameny (5. kolo
Olomoucké ligy elévů, hala DDM ProstějovVápenice)
neděle 31. října
8.30, 10.00, 11.30 a 13:00 FBC Playmakers
Prostějov – FBC Přerov Ďáblové, FBC Tornáda Lutín, FBC Lipník n.B. a FBC Mohelnice
(6. kolo Olomoucké ligy elévů, sportovní hala
Kostelec na Hané)

HÁZENÁ:
neděle 31. října
16.00 TJ Sokol II Prostějov – Sokol Juliánov
(7. kolo 2. ligy mužů JM, hala RG a ZŠ Otto
Wichterleho PV)

HOKEJ:
středa 27. října
11.15 SK Prostějov 1913 – HC Bobři Valašské
Meziříčí (2. kolo ligy dorostenců, Víceúčelová
hala-zimní stadion Prostějov)
čtvrtek 28. října
15.45 a 17.45 SK Prostějov 1913 – HC Slezan
Opava (1. kolo ligy mladších a starších žáků, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
sobota 30. října
12.15 a 14.15 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (11. kolo ligy mladších a starších žáků, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
neděle 31. října
12.00 SK Prostějov 1913 – HC Zubr Přerov
(12. kolo ligy mladších žáků, zimní stadion
Prostějov)

VOLEJBAL:
neděle 31. října
9.00 a 13.00 VK Prostějov B – SK Kojetín
(9. a 10. kolo krajského přeboru kadetek, hala
Národního sportovního centra PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – KRS Uničov
(9. a 10. kolo krajského přeboru kadetek, letní
hala u velodromu)
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Pondělí 25. října 2021
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Naleznete
uvnitř

SLÁVA
K SVÁTKU
ƔƔ Městské divadlo v Prostějově hostilo koncert k blížícímu se výročí vzniku
Československa. A Večerník byl u toho!
strana 26
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Foto: internet

ƔƔ Večerník vám přináší medailonky
šestice osobností, které získaly Ceny
města Prostějova za rok 2020
strana 29

PROSTĚJOV Malý třesk oznámila koncem týdne Kadaň, beznadějně poslední tým Chance
ligy. Změny se týkají hned půltuctu hráčů a jeden z nich, obránce Miloslav Jáchym, se přesouvá
do Prostějova! Doplnit by tak měl svého mladšího bratra Tomáše, který na Hanou dorazil před
sezónou. Miloslav Jáchym je ve třiceti letech již zkušeným hráčem a zároveň velkým cestovatelem – prošel řadou klubů v České republice, v Polsku a na Slovensku. Nejdéle, čtyři nekompletní
sezóny, odehrál ve slovenské extralize za Poprad. Objevil se ale taky třeba v Krakově. V dosavadním průběhu sezóny si v trápící se Kadani připsal 11 zápasů a 2 body (0+2).

ƔƔ Fotbalisté Prostějova sahali na

Michal SOBECKÝ

Seriál PROMĚNA IMAGE
pro sebe uzmula
žena z Baťova města

VÍCE ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 42-43

dvoustrana 30-31

Výstava Šrek Bromové

JEDNOU
2é0+1

PROSTĚJOV Ještě skoro dva
týdny budou moci lidé zhlédnout výstavu moderní umělkyně
Veroniky Šrek Bromové. Výstavní sál Muzea a galerie Prostějov
budou její díla zdobit až do konce října.
Původně měla výstava, která je
součástí Festivalu současného
umění, skončit minulý týden. Ve-

ƔƔ V Němčicích nad Hanou znovu
pořádají soutěž o nejhezčí podzimní výzdobu, fotografie je třeba vkládat do facebookové události Podzimní výzdoba
Němčice nad Hanou do 17. listopadu.
ƔƔ Tenistka s prostějovskou stopou
Kateřina Siniaková dosáhla na turnaji
WTA v Moskvě na titul ve čtyřhře. Spolu s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou
zvítězily ve finále nad ukrajinsko-rumunskou dvojicí Kičenokovou a Olaruovou po setech 6:2, 4:6, 10:8.

0OOµOIÁNNQµO@@FJJK@KüÁMMDQQ<GNNF½
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vs.

ronika Šrek Bromová je známá
sice jako fotografka, v Prostějově
ale představuje zejména prostorové instalace. Dílo pětapadesátileté
autorky je v současné době k vidění na mnoha místech. Včetně Národní galerie v Praze. V Prostějově
je k obdivování v hlavní budově
muzea, tedy v bývalé radnici na náměstí T. G. Masaryka.
(sob)

PROSTĚJOV Necelých patnáct let trvá poměrně mladá klubová rivalita mezi volejbalistkami VK Prostějov a UP Olomouc. Za tuhle
dobu však oba týmy sehrály už desítky vzájemných mnohdy velmi dramatických i vypjatých střetnutí. A často to byly přímé bitvy
o mistrovský titul či národní pohár. Další ze seriálu peprně prestižních soubojů přijde na řadu během 9. kola UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 ve čtvrtek 28. října od 18.00 hodin v hale Národního
sportovního centra PV.
V úplně první sezóně existence tehdy nového vékáčka měl mírně
navrch výběr tradičního hanáckého oddílu, především díky vítězné
sérii extraligového semifinále. Celou jednu dekádu pak ale dominovaly prostějovské hegemonky, jež naprosto ovládly tuzemskou volejbalovou scénu něžného pohlaví a své konkurentky většinou drtily. Až poslední roky úspěšnost znovu překlopily na stranu úpéčka.
V aktuálním soutěžním ročníku jsou však obě družstva ze stejného
kraje vyrovnaná. A jejich nadcházející konfrontace ve čtvrtečním
podvečeru na Den vzniku samostatného československého státu
slibuje obzvláště zajímavou podívanou. „Olomouc má pořád sílu,
dost spoléhá na cizinky. Nicméně bez ohledu na kvality zahraničních posil věříme, že na domácím hřišti můžeme uspět a důležité
derby vyhrát,“ řekl hlavní trenér VK Miroslav Čada.
(son)

ƔƔ Anketa Alej roku je tady, hlasovat je
možno téměř do poloviny ledna!

21061620769

21101421322

21072820918

ƔƔ Ve fotbale se blíží zimní pauza, soutěže od I.A třídy dolů čeká o víkendu
poslední kolo a pak zimní spánek následovaný přípravou na jaro.
ƔƔ Sbor dobrovolných hasičů v Kostelci na Hané pořádá 30. října po osmé
hodině sběr železného šrotu, autobaterií
a starých elektrospotřebičů.

boje na zelených trávnících aneb

jihu Čech po třech, nakonec se vrátili
s prázdnou a navrch bez vyloučeného
hráče
strana 34

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

SURGORXæHQD

ƔƔ Fotbalový klub Jesenec-Dzbel se
může pochlubit hned dvěma malými
odchovanci, kteří za Prostějov budou
startovat ve finále Ondrášovka Cupu.

➢

SMUTNÉ ESKÁČKO

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 44-45

KAM ZA F

TBALEM

➢

I.A tøída, sk.- A –1. KOLO

I.A tøída, sk B –1. KOLO

I.B tøída, SK. A – 1. KOLO

I.B tøída, SK. A – 1. KOLO

I.B tøída, SK. B – 1. KOLO

PØEBOR OFS-II. tøída – 1. KOLO

TJ SOKOL KONICE
SK LOŠTICE 1923
NEDĚLE 31. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion Konice

TJ SOKOL PLUMLOV
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 30. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Plumlově

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
SOBOTA 30. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Otaslavicích

TJ SOKOL PIVÍN
TJ SOKOL KOVALOVICE
NEDĚLE 31. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Pivíně

SK JESENEC-DZBEL
FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 30. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion ve Dzbeli

TJ SOKOL URČICE „B“
TJ SOKOL DRŽOVICE
SOBOTA 30. 10. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Určicích

26

25. října 2021

kultura

WWW.VECERNIKPV.CZ

-üDà@NFJNGJQ@INF½CTHIî
KP=GDFPHKJQNO<GJ
SVÁTEK V DIVADLE.
FILHARMONICI EXCELOVALI
PROSTĚJOV S několikadenním předstihem před významným státním svátkem věnovalo
Městské divadlo v Prostějově svým abonentům bonus v podobě velkolepého koncertu Moravské
filharmonie Olomouc. Pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera zazněly v sobotu večer z pódia
během dvouhodinového vystoupení slavné melodie z československých filmů. Diváci, kteří zcela
zaplnili hlediště prostějovského divadla, si vyslechli známé melodie od Luboše Fišera, Zdeňka
Lišky, Petra Hapky a také od legendárního skladatele i filmové muziky Karla Svobody.

pro Večerník

Michal
KADLEC
Moravská filharmonie Olomouc
vznikla v roce 1945 a patří k předním
a nejstarším symfonickým orchestrům
v České republice. Po dobu svého působení funguje jako centrum hudebních aktivit v celém kraji. A v sobotu
večer tito skvělí muzikanti zavítali do
Prostějova, aby se předvedli divákům
s koncertem věnovaným výročí vzniku
samostatného Československa 28. října
1918. První skladba sobotního představení možná překvapila, ale vzhledem
k významu těchto dní byla pochopitelná. Moravští filharmonici nejdříve za-

hráli českou a poté slovenskou hymnu.
Diváci v sále prostějovského divadla automaticky povstali a u některých z nich
se v očích objevili slzy. „Chtěli jsme tímto připomenout těm mladším generacím, že Slovensko bylo součástí našeho
státu plných 75 let,“ uvedla moderátorka koncertu Natálie Tichánková. Ta pak
divákům představila program, který
bezprostředně po národních hymnách následoval. Do představení také
dokázala vtáhnout diváky, kteří podle
slovních indicií ze známých filmů hádali
jejich názvy.
Poté se již ale naplno rozezněly tóny
skladeb z československých filmů.
Od skladatele Luboše Fišera zahráli
Moravští filharmonici melodie z filmů Tajemství hradu v Karpatech,
Pozor, vizita, Zlatí úhoři, Vlak dětství
a naděje, Smrt krásných srnců a také

VÝSTAVA

Putování dávnověkem
v Držovicích
DRŽOVICE Výstavní expozici archeologických nálezů ze všech období pravěku, které byly objeveny v katastrálním území Držovic, si budou
moci všichni návštěvníci prohlédnout od čtvrtka 28. do neděle 31.
října v prostorách obecního domu.
Výstava ve spolupráci obce s prostějovským muzeem se koná u příležitosti výročí 880 let od první písemné

zmínky o vsi Dirsouvicih, což byl původní název Držovic. Čtvrteční sváteční zahájení proběhne od 14.00 hodin
a před slavnostním otevřením výstavy
ještě dojde k položení věnců a uctění
památky obětí světových válek. Kromě archeologických nálezů mohou
příchozí zhlédnout také nejstarší obecní listiny, přehled řemesel i další zajímavosti. Výstava bude probíhat až
do konce týdne a prostory obecního domu budou otevřeny od desáté
(jaf)
do osmnácté hodiny.

DIVADLO

S divadlem do Irska: Mrzák zaujal
PROSTĚJOV Kvalitní herecké obsazení a výkony. To slibovala hra Mrzák
inishmaanský, kterou přivezlo do
Prostějova Divadlo v Celetné. A kdo
přišel, nebyl zklamaný. Komické
i tragikomické situace daly vyniknout
hned několika hercům, kteří si představení spolu s diváky náležitě užili.
„V hlavní roli exceloval Matouš Ruml.
V Prostějově už byl asi čtyřikrát a vždy
byl jeho výkon výjimečným zážitkem.
Je to opravdu velký talent. Také Martin
Hofmann je herec s velkým srdcem, kte-

rý své pitoreskní postavě dodá další rozměr,“ zhodnotila představení na prknech
Městského divadla produkční Hana
Šprynarová.
Hra se odehrává v nejzapadlejší končině Evropy, na irském venkově. Ukazuje
drsný venkov, drsné lidi. A není prost ani
nečekaných zápletek či humoru. „Černé
tragikomedie Martina Mcdonagha jsou
z drsného irského venkova – lidské, dojemné příběhy. Avšak bez patosu a sentimentu,“ vyzdvihla Šprynarová autora
hry.
(sob)

BYLI JSME
z legendární Babičky. Od Zdeňka
U TOHO
Lišky zazněly tóny z filmů Tam na ko/QTCXUM¾HKNJCTOQPKG1NQOQWERąGFXGFNCXRTQUV÷LQXUMÆOFKXCFNGXGNMQNGRÆRąGFUVCXGPÊ
Foto:
Michal
Kadlec
nečné, Dým bramborové natě a Spalovač mrtvol. Další směs filmových ze snímků Krakonoš a lyžníci, Holky Vyvrcholením koncertu Moravské filhar- gendárního českého skladatele Karla Svomelodií zazněla od skladatele Petra z porcelánu, Páni kluci a Léto s kov- monie Olomouc byla předvedená suita body. Při úvodní československé hymně
z pohádky Tři oříšky pro Popelku od le- diváci v divadle automaticky povstali.
Hapky a diváci si vyslechli melodie bojem.

saa

" I NII L ? J I LN´ÛÛ
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jjak
akk filharmonici
fillhaarm
monnicci koncertovali
koonccert
rtovvalii v prostějově…
rt
proosttějoově…

3x foto: Michal Kadlec

2ąK×XQFPÊéGUMQUNQXGPUMÆJ[OP÷FKX¾EKXFKXCFNGCWVQ 5MX÷NÆUQDQVPÊRąGFUVCXGPÊHKNJCTOQPKMčOQFGTQXCNC0C &KTKIGPV,CMWD-NGEMGTO÷NVCMVQXMWQRTCXFWJQFP÷RGXP÷
OCVKEM[RQXUVCNK
V¾NKG6KEJ¾PMQX¾
XTWM¾EJ

7HQRŐLRæLYLOLStVQĚ]PX]LNiOŢ
Vystoupení kvarteta zaplnilo sál „Kaska“
BYLI JSME
U TOHO

-XCTVGVQ6GPQąKRąGFXGFNQX2TQUV÷LQX÷UO÷UKEKRÊUPÊ\éGUMÚEJKUX÷VQXÚEJOW
\KM¾Nč
Foto: Michal Kadlec
PROSTĚJOV Už pátým rokem vy- va. Bůhví, kdy se sem zase dostaneme,“
stupuje nejen na českých pódiích ve- pravil Marian Vojtko divákům, kteří
lice zajímavé kvarteto zpěváků, které v hodinu a půl dlouhém vystoupení
v roce 2017 dal dohromady hudební tleskali písním z českých i světových
manažer Jan Sidovský. Čtveřice pěvců muzikálů. Kvarteto 4 Tenoři ve vystous názvem 4 Tenoři se minulou středu pení preferovalo skladby legendárního
večer představila také prostějovským filmového a muzikálového skladatele
divákům v sále Společenského domu. Karla Svobody.
slušně zaplněný sál SpolečenskéMichal KADLEC Velice
ho domu v Prostějově čtyřem tenorům
Kvarteto 4 Tenoři je tvořeno držiteli po jejich vystoupení aplaudoval, přídavtří cen Thálie a před prostějovským ky pak na sebe nenechaly dlouho čekat.
publikem stanuli tenor zpěvák a herec
Marian Vojtko, barytenoři Pavel Vítek s Janem Křížem a kvarteto doplnil
operní tenor Michal Bragagnolo. „Jsme
nesmírně rádi, že jsme mohli využít
pozvání k vystoupení sem do Prostějo-

21101511337

EXKLUZIVNÍ
reportáž

FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

'RQXWLOSÔLMHGHGR3URVWÈMRYD]HPÔÉWDzYÖQRUX
nec k vidění ve středu 9. února 2022.
Miroslav Donutil se v něm představí
v hlavní roli obchodního cestujícího
Willyho Lomana, který si na sklonku
svého života uvědomí nepříjemnou

skutečnost, že pro všechny lidi kolem
sebe včetně své nejbližší rodiny má větší cenu mrtvý než živý. Podle toho se
také nakonec zachová... Je na co se těšit.
(mls)

*TC 5OTV QDEJQFPÊJQ
EGUVWLÊEÊJQ U /KTQUNC
XGO &QPWVKNGO MQPéÊ
PCRQJąDWJNCXPÊJQJT
FKP[ Foto: Facebook

QDVWÔHGX
3ÔHORzHQR 
ÖQRUD

21100810334

PROSTĚJOV Tak už je to domluvené. Nejslavnější drama Arthura
Millera Smrt obchodního cestujícího s Miroslavem Donutilem
v hlavní roli mělo být na prknech
Městského divadla v Prostějově
k vidění v pondělí 11. října. Kvůli
zdravotní indispozici známého
herce však muselo být představení
zrušeno. Nyní už se podařilo vyjednat náhradní termín.
Smrt obchodního cestujícího je součástí tradiční divadelní přehlídky Aplaus
pořádané agenturou TK PLUS ve spolupráci s městem Prostějov a Městským
divadlem. Toto představení bude nako-
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V POINTUOblíbená
PROMÍTALI
POSLEDNÍ FILMY ZE SOBOTÍNA
letní akce ani po 16 letech nekončí, organizátoři hledají nové místo

PROSTĚJOV Tábory v Sobotíně
byly vždy pojem. Od roku 2004
jimi prošly stovky mladých a kreativních lidí, kteří nejenže na nich
vytvořili svá první filmová dílka, ale
zároveň našli přátelství, či dokonce
lásku na celý život. O to větším šokem byla pro všechny informace, že
se letošní tábor konat nebude. Přijít
se podívat na snímky z toho skutečně posledního z roku 2020 se mohli
všichni uplynulý pátek 22. října do
Divadla Point na Husově náměstí.

Martin ZAORAL
Jednu hodinu a dvacet minut. Přesně
tak dlouho mohli lidé v Pointu sledovat poslední záběry, které pořídili
účastníci posledního filmového tábora v Sobotíně konaného v roce 2020.
Kvůli covidové pandemii a s ohledem
na nečekané zrušení letošního ročníku tábora si snímky na svou veřejnou

derniéru počkaly více jak rok.
K vidění bylo celkem 12 hlavních projektů a řada dalších, které vznikaly často nezávisle na lektorském či jakémkoliv jiném vedení. Ani tak však rozhodně
nepostrádaly vtip a hravost tak typickou pro dílka vzniklá právě v Sobotíně.
Společné téma by se dalo tentokrát shrnout do motta „Co by kdyby?“. Zároveň mnoho z nich parodicky reagovalo
na aktuální módní vlnu youtuberů a jejich internetových počinů. Zajímavostí
byl i částečně hraný dokument z táborové soutěže „Master Chef“. „Osobně
mě nejvíce zasáhl song vytvořený lidmi
kolem Davida Krchňavého, který se
ohlížel právě za předchozími ročníky
Sobotína,“ prozradil principál Divadla
Point Aleš Procházka, který byl po celé
roky hlavním tahounem celého tábora.
Prehistorie této akce přitom sahá až do

#NGw 2TQEJ¾\MC PC RÐFKW RąGF
RTQOÊV¾PÊO RąKXÊVCN K /KNCFW 5Q
MQNQXQW P¾O÷UVM[PK RTKO¾VQTC
O÷UVC 2TQUV÷LQXC MVGTÆ HKNOQXÚ
V¾DQTRQFRQTWLG
Foto: MM

konce minulého století. V roce 1999
se v Městečku Trnávka konal první
hudebně-divadelní tábor. „Bylo nám
tehdy líto, že závěrečný večer uvidí
jen hrstka rodičů, a proto jsme z něj
pořídili nepříliš kvalitní videozáznam.

V Trnávce se konaly čtyři ročníky,
po roční pauze jsme se pak rozhodli přesunout do Sobotína, kde
jsme pořádali náš první filmový
tábor,“ zavzpomínal Aleš Procházka, jemuž po celé roky vydatně

pomáhal sehraný tým instruktorů
včetně uznávaného divadelníka a jeho
kamaráda Miroslava Ondry.
Promítání snímků z předchozích čtyř
ročníků tábora se konalo v solidně zaplněném sálu kina Metro 70, letos se
akce i kvůli zhoršující se epidemické
situaci uchýlila do komornějšího prostředí Divadla Point na Husově náměstí. Diváci však odcházeli spokojeni.
„Takovým lakmusovým papírkem pro
nás byla pochvala od Milady Sokolové,
která zastupovala jak město Prostějov,
tak i Olomoucký kraj, od nichž se nám
dostalo podpory. Hned na úvod avizovala, že se nebude moci déle zdržet,
protože spěchá na další akci. Nakonec
se však nebyla schopna od plátna odtrhnout a vydržela celou dobu,“ pochvaloval si Procházka, kterého naopak
mrzí, že se do Sobotína už nevrátí. „

Důvodem konce tábora je změna jeho
majitele, který s prostorem má své plány
a po padesáti letech se rozhodl jej srovnat se zemí. Bohužel my jsme se o tom
dozvěděli nedlouho předtím, než jsme
tam letos měli jet. Bylo to už v době, kdy
jsme měli plno účastníků, o to bolestněji
jsme se s tím smiřovali,“ vysvětlil důvody
konce legendárního tábora Procházka,
který připustil, že mu krásné prostředí
bude chybět. „Každý kout tam měl svůj
příběh. Ostatně mnohé páry se právě
tam seznámily, daly si první pusu, přičemž dnes už třeba vychovávají i tři děti.
Přesto si myslím, že tábor není ani tolik
o místě, jako o lidech. Proto věřím, že
v něm budeme i nadále pokračovat. Aktuálně vybíráme ze tří míst, kde by se měl
příští ročník konat. Všechna se nám moc
líbí, takže je to volba veskrze příjemná,“
uzavřel Aleš Procházka.

program
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PROSTĚJOV Českým červeným křížem byl nedávno oceněn
Prostějovan Jan Lázna (na snímku), o čemž Večerník informoval
v minulém vydání. Je totiž pravidelným dárcem krve, za desítky let
daroval podle vlastních slov této tekutiny už na„kýble“. Nyní se může
pyšnit oceněním za to, že i po šedesátce je nadále činným. Byť připomíná, že dlouho to už nebude, jelikož podmínkou je věk do 65 let.
Do té doby ale bude nadále chodit.„Ocenění mě potěšilo, ale
kvůli němu jsem to nedělal,“ říká modelář, učitel na střední
zdravotnické škole v Prostějově i hodnotitel středoškolských odborných prací, takzvaných SOČ. Janu Láznovi
je potřeba poblahopřát a nepochybujeme, že dosáhne
i na kříž 1. třídy za 160 odběrů.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
za přispění

Martina Mokroše
yy Jaký byl první impuls k tomu, že jste šel
poprvé darovat krev?
„Poměrně jednoduchý. V té době jsem pracoval
v Mostkovicích, ve vojenském opravárenském
podniku. A tam bylo takovým zvykem, že se
vždy deset až patnáct lidí domluvilo a šlo se darovat krev. Takže jsem se přidal k nim a od té chvíle,
od roku 1984, chodím.“
yy Byl jste darovat krev i v době koronavirové?
„Byl. Pak jsem měl půl roku stopku, protože jsem
sám dostal letos v březnu covid. Pak jsem šel až
o prázdninách, kdy už to bylo možné. Potom
jsem měl ještě jednu stopku, nesmí se totiž dávat
krev po úrazu nebo větší operaci. A já jsem před
rokem absolvoval totální endoprotézu kolene.
V době koronavirové pandemie jsem tak byl

jen jednou. Ale
ne protože bych
se bál nebo nechtěl, důvodem
byla řekněme vyšší moc.“
yy Daří se vám získávat další dárce ve svém
okolí?
„Zkoušíme to u nás ve škole. Někteří byli jednou a podruhé nešli. Podařilo se pár studentů
přesvědčit, pravidelně ale podle mě nechodí
nikdo. Ve svém okolí jsem některým řekl, že by
mohli. Jenže obvykle byl argumen, že nemůžou

z důvodu alergie, prodělaného
meningokoku nebo nějaké
jiné nemoci, která účast
vylučuje. A manželka,
která má skupinu
AB, má tak vzácnou
skupinu, že jí ani
není moc potřeba. Tu nechtěli.
Zkoušel jsem

to tedy, ale omezující podmínky jsou pořád docela přísné, takže hodně lidí jim nevyhovuje, aby
mohli krev dávat. Třeba by i chtěli, ale nemohou.“
yy Často se v médiích hovoří o tom, že je dárců nedostatek a spíše ubývají. Co na to říkáte?

kdo je oceněný dárce krve JAN LÁZNA
Jde o prostějovského rodáka a poměrně známou osobnost, o které jsme v minulosti ve Večenríku
již psali. Je znám jako papírový modelář a zanícený spolupracovník spolku Hanácký Jeruzalém,
pro který jednak vytváří model bývalého židovského centra, především pak okolí Špalíčku, ale
také pořádá pro veřejnost komentované prohlídky na židovském hřbitově. Dlouhá léta je pedagogem na Střední zdravotnické škole, kde předává své znalosti žákům v předmětech informační
a komunikační technologie, matematika a fyzika a jak konstatují již generace absolventů školy,
vždy udivoval svými hlubokými znalostmi ve svém, ale i v jiných oborech. Je také členem sdružení
MENSA ČR, která sdružuje nadprůměrně inteligentní jedince.

„Trošičku je to, řekl bych, vliv současné doby, kdy
zaměstnavatelé tohle nevidí rádi. Člověk totiž,
když jde dávat krev, má nárok na volno. A spousta těch řadových zaměstnanců si radši netroufne
nejít do práce. Takže kolikrát dárci sami, a patřím
mezi ně, dají krev, vrací se do práce a normálně
ten den odpracují. To je jeden moment, někteří
lidé si prostě nechtějí komplikovat situaci v práci.
A druhým momentem je, že dříve to byla taková
společná akce, že se domluvila skupina lidí a šla.
Dneska se v tomto směru mladí moc nedomlouvají. Někteří si třeba řeknou, proč by měli zadarmo darovat krev. Vidím, že komerční odběrová
centra poměrně hodně platí, dávají 800, 900 za
jeden odběr. To dobrovolné dárcovství tedy malinko upadá. V okolí žádné komerční centrum
nemáme, sama prostějovská nemocnice je tak
odkázána pouze na dobrovolné dárce, kterých
ale ubývá. Hlavně mezi mladými lidmi.“
yy Co byste vzkázal těm, kteří nechodí darovat krev?
„Je to věc svědomí. Nikdy nevědí, jestli oni
sami neutrpí někde úraz, třeba při autonehodě,
a budou potřebovat nějaké větší množství krve.
Nebo nepůjdou na nějakou rozsáhlejší operaci.
A určitě by nechtěli slyšet, že je nemohou operovat, protože nemají krev. Je to tedy taková vnitřní
motivace – co kdybych to někdy sám potřeboval
– a zadruhé je to uvědomělost, že chci pomoci
ostatním, aby mohli dostat plnohodnotnou
zdravotnickou péči.“

SRG.RVËĆHP3ĆLMóWH

ČECHY POD KOSÍŘEM Opravdu zajímavé
akce na tento týden si pro návštěvníky připravili
v Čechách pod Kosířem. V den státního svátku
28. října se bude konat „Podzim na zámku“.
Nadcházející pátek a sobotu pak proběhnou
strašidelné prohlídky, které patří mezi vůbec
nejpopulárnější akce.
„Jsou to akce, které už tradičně zakončují návštěvnickou sezónu. Loni se z důvodu koronaviru nekonaly.
Doufáme, že letos už se budou moci uskutečnit,“ řekl
kastelán zámku Čechy po Kosířem Martin Váňa. „Na
státní svátek 28. října to je taková tradiční akce, kde
zveme lidi do podzimně zbarveného zámeckého parku. Komentované prohlídky parku jsou ozvláštněny
nejrůznějšími workshopy a drakiádou. Navíc máme
vyzdobené interiéry v zámku,“ popsal Váňa s tím, že
ve 13.00 hodin zahájí pan hrabě s paní hraběnkou
historicky první zámeckou drakiádu! „Vezměte si
s sebou své draky a předveďte je hraběcímu páru
v soutěžích o drobné ceny,“ vzkazuje kastelán.
V pátek 29. a v sobotu 30. října pak proběhnou Dušičky na zámku, s nimi budou připraveny strašidelné
dílničky a i velice oblíbené strašidelné večerní prohlídky. „Strašidelné prohlídky jsou pro nás jednou ze
stěžejních akcí sezóny. Je to jedna z nejpopulárnějších
akcí. Už teď máme mnoho prohlídek vyprodaných.
Pokud by si někdo chtěl zarezervovat místo, tak ať tak
učiní co nejdříve,“ upozorňuje Martin Váňa.
Rezervace míst na strašidelné prohlídky je nutná,
a to na tel. 773 784 110 nebo na rezervacecpk@
seznam.cz. „Strašidelné prohlídky jsou u nás takové
autorské. Jsou to vždy příběhy více či méně inspirované historií a obyvateli zámku, kteří zde žili v minulosti,“ přidal kastelán.
(rei)
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PROSTĚJOV Kdo že byl Miroslav
Chytil, který opustil kulturní svět
v polovině řeku ve věku 56 let? Vystudoval historii architektury na VUT
v Brně, aby ve své akademické práci
se věnoval zejména fenoménu prostějovského funkcionalismu. Jeho odborná činnost vyvrcholila přípravou
dvou výborných publikací. V roce
2009 byl editorem knihy Slavné stavby Prostějova, která vznikla ve spolupráci s pracovníky Státního okresního archivu v Prostějově. O pět let
později pak společně s výtvarníkem
Tomášem Vincencem vydal knihu
Slavné stavby Prostějova a Prostějovská architektura 1918–1948.
Historik architektury nejprve pracoval
jako památkář Okresního úřadu v Prostějově, na popud tehdejšího ředitele
Václava Hrušky přešel do prostějovského muzea. Zde byl zařazen jako kurátor etnograf, ale mohl se kromě toho
věnovat i mapování památek na okrese.
To ho na rozdíl od předchozí vesměs
úřednické činnosti velmi naplňovalo.
V té době byl rovněž zvolen do prostějovského zastupitelstva za KDU-ČSL.

Po odchodu Václava Hrušky do ného pustit se i do náročných projek- laný člověk. Spolupráce s ním byla řadu sů návštěvníků,“ ohlédla se dlouholetá o krátkou, osobní vzpomínku na svého
důchodu byl na konci roku 2008 tů. „Miroslav Chytil byl velmi chytrý, let přínosná, měl radost z každého po- kurátorka prostějovského muzea Ka- někdejšího spolupracovníka a kamarájmenován ředitelem Muzea a galerie schopný, inteligentní a všestranně vzdě- vedeného projektu i z pozitivních ohla- mila Husaříková, kterou jsme požádali da.
(mls)
v Prostějově. Jeho nástup byl vnímán
velmi pozitivně a zdálo se, že bude
spojen s rozvojem této instituce. Pokud byl zdráv, zvládal Miroslav Chytil
svoji práci velmi dobře. Bohužel stále
více se u něj začaly projevovat potíže
v souvislosti s bipolární poruchou, „Na počátku naší spolupráce a přátelství s Miroslavem v oblasti moderní architektury, především funkcionaliskteré se snažil zahánět konzumací Chytilem stála kuriózní náhoda. Pro zápůjčky obrazů mu. Samozřejmě že měl i své slabosti a libůstky. Miloval
alkoholu. Jeho trable si uvědomova- z galerií po celé republice se mnou jezdil řidič, který se drahá luxusní auta, kvalitní čokoládu, byl až přehnaně
li všichni kolem něj, on sám je však odmítal při manipulaci s obrazy řídit pravidly, které čistotný a na jeho stole byl vždycky stoprocentní pořádek.
byly galeriemi stanoveny. Situaci jsem řešila s ředitelem Spolupráce s ním byla přínosná, měl radost z každého
dlouho popíral.
Na podzim roku 2012 po anonymním Hruškou a ten mi doporučil, abych jezdila právě s Mir- povedeného projektu i z pozitivních ohlasů návštěvníků.
udání odmítl v pracovní době test na al- kem. Projezdili jsme tehdy křížem krážem celou repub- Společně jsme byli členy komise pro nákup uměleckých děl
kohol. Za hrubé porušení pracovní káz- likou, proseděli celé dny v autě, přebírali, balili a naklá- na magistrátě. Celou rozsáhlou uměleckou sbírku jsme
ně mu bylo na půl roku odňato osobní dali jsme obrazy za stovky milionů korun. Museli jsme pro magistrát také odborně zpracovali.
ohodnocení. Miroslav Chytil se tehdy k sobě mít naprostou důvěru a spoléhat jeden na druhé- Při plnění všech těchto úkolů jsem si poměrně dlouho
dušoval, že se podobná situace nebude ho. Mirek byl vynikající řidič a o každém místě, kudy nevšimla, že má Mirek psychické problémy a až později
jsme jeli, věděl něco zajímavého jako například, kde se jsem zjistila, že se léčí s vážnou psychickou poruchou. Jedopakovat.
Koncem března 2014 se však rozho- natáčely známé české filmy. Společně jsme také byli pro nou mi sám řekl: ‚Kamčo, to je horší než jakákoliv fyzicdl sám místo ředitele muzea opustit. obrazy u Karla Gotta, vnuka Josefa Lady a mnoha dal- ká nemoc‘. Problémy, ke kterým se přidávaly ještě další,
pak vygradovaly do situace, kdy již nebyl schopen funkci
V muzeu pak ještě nějaký čas působil, ších osobností i umělců.
kvůli svým vleklým psychickým potí- Po odchodu ředitele Hrušky do důchodu vyhrál Mirek vý- ředitele vykonávat. Nemoc ho hodně změnila, nakonec
žím však nakonec skončil v invalidním běrové řízení na místo ředitele a naše spolupráce byla ještě z muzea odešel.
důchodu. Kdo jej pak potkal v prostě- intenzivnější, protože jsem v té době působila jako jeho Mohla bych toho o Mirkovi napsat ještě hodně, ale své
jovských ulicích, mohl bohužel vidět zástupkyně. Miroslav Chytil byl velmi chytrý, schopný, vzpomínání bych chtěla zakončit úplně obyčejně: ‚Měla
už pouze stín vzdělaného, energického inteligentní a všestranně vzdělaný člověk. Často publiko- jsem Tě, Mirku, ráda a v historii prostějovského muzea jsi
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
a pozitivně naladěného člověka ochot- val a byl erudovaným a velmi uznávaným odborníkem navždy napsal jednu důležitou kapitolu‘.“

Kamila Husaříková: Mirek v historii
muzea napsal důležitou kapitolu
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lidé zatím ani nevědí. Den stromů
disponuje na náměstí celkem devíti
stanovišti, na nichž především školou povinné děti plní různé úkoly za
drobné odměny. Jsme rádi, že nám
pomáhá také Okrašlovací spolek
města Prostějova, jeho předsedkyně
Milada Sokolová připravila pro děti
rovněž zajímavou a poučnou soutěž.
Velký zájem je také o strom přání,
pod který děti i dospělí mohou na
lístečku uložit vzkaz o svých touhách
a přáních,“ popsala Večerníku detailně Eva Zatloukalová.
Den stromů v Prostějově se v sobotu 23. října vydařil, měl velkou návštěvnost. A ochránci přírody se už
nemohou dočkat další akce. „Těšíme
se na zájemce, kteří s námi půjdou
ve čtvrtek 28. října sázet stromky na
Velký Kosíř,“ uzavřela předsedkyně
prostějovských ochránců přírody Eva
Zatloukalová.

Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

ké poděkování,“ sdělil Miroslav Pišťák.
„Československá obec legionářská si letos připomíná sto let od svého založení.
Vznikla jako reakce na události první
světové války a ustanovení našeho samostatného státu a do vínku si dala Masarykovy myšlenky obhajující právo Čechů
a Slováků na sebeurčení. Sám prezident
Masaryk byl ostatně jejím členem. Je pro
nás proto ctí, že jsme tuto medaili obdrželi a budeme její hlavní myšlenky pomáhat
rozvíjet a podporovat. Nikdo nesmí být
zapomenut a nic nesmí být zapomenuto“ uvedl primátor František Jura. (mik)
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s Československou obcí legionářskou,
které si velice vážíme. Sounáležitost města s obcí legionářskou spatřujeme mimo
jiné také v tom, že město nezapomíná
a udělilo řadu Cen města Prostějova
mnoha našim členům. Za podporu
naší činnosti patří městu Prostějovu vel-

BYLI JSME
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
U TOHO
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PRAHA, PROSTĚJOV Tradiční
ceremoniál na Pražském hradě spojený s předáváním státních vyznamenání u příležitosti výročí vzniku
samostatného Československa se
28. října neuskuteční. Důvodem je
hospitalizace prezidenta ČR Miloše
Zemana v nemocnici a skutečnost,
že dosluhující premiér Andrej Babiš
odmítl ocenění a medaile předávat.
Prostějovany to může mrzet o to
víc, že letos měli mít u nejprestižnějšího státního aktu zastoupení
v podobě svého rodáka!
Jak totiž Večerník od několika na sobě
nezávislých zdrojů zjistil, na seznamu
vyznamenaných je také sportovní
manažer a tenisový boss Miroslav

➢ z titulní strany

Černošek. Ten měl tento čtvrtek
obdržet z rukou Miloše Zemana
´Medaili za zásluhy o stát v oblasti sportu´. „Nezlobte se, nemůžu
to nijak komentovat, seznam navržených vyznamenání je tajný,“
zareagoval exkluzivně pro Večerník Černošek.
Zatímco ještě donedávna bylo nejasné,
jak a jestli bude protokol probíhal, dnes
už je vše jasné. Slavnostní předávání státních vyznamenání se z 28. října posouvá
na neurčito. Podle vedoucího Kanceláře
prezidenta republiky Vratislava Mynáře bude ceremoniál kvůli hospitalizaci
prezidenta Miloše Zemana, který je
stále hospitalizován v Ústřední vojenské
nemocnici, odložen. Kromě ceremonie
u příležitosti státního svátku neproběhne ani tradiční setkání s diplomaty, které

zpravidla probíhalo 27. října večer, což
zase potvrdil hradní protokolář Vladimír Kruliš.
Odložení události přichází druhý rok
po sobě. Vloni se státní vyznamenání
nepředávala kvůli epidemii koronaviru. Loňští laureáti se tak měli účastnit
letošního předávání. Hrad seznam
všech letošních oceněných zveřejní
na svých internetových stránkách 28.
října ve 20:00 hodin. Státní svátek také
připomene slavnostní střídání hradní

stráže ve 12:00 hodin, na jehož konci
zazní státní hymna. Večer bude první
nádvoří Pražského hradu nasvíceno
v barvách české trikolory.
Jak tedy bude předávání státních vyznamenání vypadat, rozhodne sám
prezident. Ten může zvolit jakýkoliv
jiný významný termín. Podle Kruliše
by se tak mohlo stát například v březnu příštího roku u příležitosti vzpomínky na narození T. G. Masaryka.
„Podobných termínů se ale nabízí

hned několik. Uvidíme, co bude mít
v plánu pan prezident,“ řekl v České
televizi Vladimír Kruliš. Hradní protokolář pak ujistil, že všichni ocenění
byli osloveni a prezident podepsal
udělení nebo propůjčení státních vyznamenání.
Miroslav Černošek se v případě ocenění zařadí do zástupu slavných a stejnou
medailí vyznamenaných, jako jsou například Emil Zátopek, Věra Čáslavská,
Dominik Hašek, Jan Železný, Martina
Navrátilová či Jaromír Jágr. (pk, mik)
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Ceremoniál na Pražském hradě je odložen

PROSTĚJOV Při nedávném slavnostním aktu v obřadní síni prostějovské radnice obdrželi představitelé
města pamětní medaili u příležitosti
100 let Československé obce legionářské pro statutární město Prostějov. Na
návrh prostějovské Jednoty obce legionářské bylo také rozhodnuto o udělení pamětních medailí.
Ty byly konkrétně uděleny dvěma členům Jednoty Prostějov – Emilu Bočkovi, armádnímu generálu ve výslužbě,
a Zdeňku Bezroukovi, dále dvěma prostějovským útvarům Armády České republiky, tedy 601. skupině speciálních sil
generála Moravce a 102. průzkumnému
praporu a také statutárnímu městu Prostějov. Dále byla pamětní medaile udělena
Vladimíru Ganzarovi a dlouholetému
představiteli ČSOL v Prostějově Miroslavu Pišťákovi.
„Tento den je dnem mimořádným. Městu Prostějovu se dostane významného
ocenění za dlouhodobou spolupráci

Na radnici se pøedávaly medaile od legionáøù
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výstavu o stromech, ale sami vidíte,
jak se plakátky zavěšené na šňůrách
v tom větříku klátí... Ale lidé se na
nich dozvědí podstatné informace o jednotlivých druzích stromů,
ovšem také o významu alejí a jejich
výsadbě. Máme zde také spoustu
sdělení o naší činnosti, například jak
jsme vydali studánkovou mapu, což
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prostoru v Kolářových sadech. Dnes
nám navíc přeje počasí, svítí nádherně sluníčko, a i když je zima, přišlo
hodně lidí,“ pochvalovala si před
Večerníkem Eva Zatloukalová, předsedkyně Českého svazu ochránců
přírody, Regionálního sdružení
IRIS Prostějov. „Máme pro návštěvníky připravenou fotografickou

ŽHAVÁ NOVINKA

konce opatrně sáhnout. Je to pro něj
zážitek. Evička se zase více věnovala
sokolovi, ten byl ale v kleci,“ poznamenala Jitka Orálková, která své dvě
ratolesti okamžitě zapojila i do soutěžního seriálu.
Děti měly při soutěžích poznávat
jednotlivé druhy stromů, rostlin
nebo plodin. Za úkol dostaly také
některé stromy nakreslit, k dispozici
měly společně se svými rodiči i stromový horoskop nebo se mohly dozvědět spoustu dalších zajímavých
a poučných informací o přírodě.
„Jsme rádi, že jsme po roční odmlce
Den stromů mohli uspořádat bez
jakýchkoliv omezení tady na náměstí. Loni tato akce sice částečně proběhla, ale kvůli protiepidemickým
opatřením jen ve velmi zúženém
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Prostějovští ochránci přírody připravili pro návštěvníky náměstí v sobotu dopoledne spoustu atraktivních
soutěží, kvízů, výstavku zvířátek ze
záchranné stanice, ukázku krmítek,
výstavu rozličných druhů stromů
a rostlin včetně bylinek a mnohé
tvořivé aktivity. U jednotlivých stánků se tvořily fronty a zejména děti
byly jako u vytržení. „Přišla jsem se
synem a dcerkou. Malý Jindra ve
svých pěti letech viděl úplně poprvé
živého ježka, na kterého si mohl do-
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ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov zde uspořádal další ročník Dne stromů. Organizátoři se tak zapojili do celosvětové
akce zaměřené na přírodní osvětu určené pro všechny věkové
kategorie. Na prostějovské náměstí se tato akce vrátila po roční
odmlce. Vloni se totiž kvůli koronavirovým restrikcím nemohla
konat. A letos návštěvníky akce přivítalo podzimní sluníčko.

www.vecernikpv.cz

„Zájem je o soutěže i strom přání,“ pochvalovala si Eva Zatloukalová
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu dopoledne se náměstí T. G.
Prostějovské
volejbalistky zdolaly
Masaryka opět po delším čase utěšeně
zaplnilo. Cestu sem
našly stovky dospělých, ale převážně dětí nejrůznějšího věku.
Frýdek-Místek
a jsou čtvrté
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení IRIS Prostějov

JEDNIČKA VK PODLE
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V posledních letech jsme si už zvykli,
že role favoritek dříve patřící dominantnímu vékáčku se přesunula na
stranu UP. Nicméně teď vypadá situace znovu jinak, když prostějovský
tým drží po osmi kolech čtvrté místo
tabulky se ziskem patnácti bodů, zatímco olomoucké družstvo je až šesté
se třinácti body.
Může za to jeho zatímní výsledkové
trápení. Svěřenkyně Martina Hrocha
porazily jen papírově slabší Frýdek-Místek, Přerov i Šternberk (shodně
3:0), k tomu ještě taktéž tápající Šel-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Určitě nejatraktivnější domácí bitva dosavadního
průběhu UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 čeká volejbalistky VK
Prostějov. Ve čtvrtek 28. října (tedy
na státní svátek) od 18.00 hodin totiž přivítají v hale Národního sportovního centra PV krajské rivalky
z Olomouce!
my Brno (3:1), naopak podlehly Ostravě 2:3, Olympu Praha 1:3, Liberci
i naposledy KP Brno hladce 0:3.
„Je pravda, že Olomouci se zatím
nedaří zdaleka podle představ. Což
však neznamená, že můžeme takového soupeře jakkoliv podcenit. Stačí se podívat na řadu zahraničních
hráček, které mají v kádru. Možná
potřebují trochu víc času, aby se
daly týmově dohromady,“ odtušil
hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Kdo tedy figuruje na soupisce úpéčka? Chorvatská nahrávačka Lara

vlastním hřišti bychom samozřejmě
i po derby moc rádi udrželi. Musíme
se ovšem připravit na velice těžký
souboj, ve kterém bude chtít soupeř
určitě uspět – stejně jako my. Rozhodne, kdo to lépe zvládne,“ těšil se
zkušený kouč na hanácký střet.
Opět připomínáme hygienická pravidla platná pro diváky. V první řadě
jde o povinnost prokázat se při příchodu do Národního sportovního
centra PV potvrzením o bezinfekčnosti. Což znamená mít buď negativní výsledek testu na covid ne starší 7
dnů, nebo být očkován proti covidu
a mít nejméně 14 dní od dokončení
aplikace, či být po prodělaném onemocnění covidem ne déle než 180
dnů. A během celého pobytu uvnitř
haly mít nasazený respirátor.

)CDTKGNC-QR¾éQX¾RąKWVM¾PÊU(TÚFMGO
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yy Po týmové stránce panuje s dosavadním vývojem extraligové soutěže spokojenost?
„Zatím docela ano. Máme dost bodů
a myslím, že nepředvádíme špatné výkony – snad budou ještě lepší. Věřím,
že stále máme prostor k týmovému
zkvalitňování.“

Doslova raketový start do zápasu měly do
sobotního souboje Hanačky. Od začátku
výborně podávaly, soupeřky měly velké
problémy na přihrávce a téměř vůbec
nedokázaly ztrátovat. Výrazná převaha
se promítla do stále rostoucího rozdílu
ve skóre (3:0, 8:1, 14:4). Teprve za polo-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV První dva sety to
vypadalo na krátký proces, který
prostějovské volejbalistky udělají
s Frýdkem-Místkem. Avšak potom
se Sokol zmátořil, VK naopak polevil
a vše spělo k překvapivé tiebreakové
řeži s nejistým rozuzlením. Nakonec ženy VK s vypětím všech sil vyválčily alespoň čtyřsetové vítězství
a z utkání 8. kola UNIQA extraligy
ČR 2021/2022 tudíž vytěžily tři plánované body.

Bodový vývoj – první set: 3:0, 8:1,
10:2, 11:4, 14:4, 14:7, 15:8, 24:8, 25:10.
druhý set: 1:1, 1:4, 2:5, 7:5, 8:7, 10:7,
12:8, 14:9, 16:12, 23:12, 23:16, 25:16.
třetí set: 2:2, 6:2, 6:7, 8:7, 9:10, 11:12,
15:12, 15:14, 20:14, 20:17, 21:20, 22:24,
24:25, 25:26, 26:27, 28:27, 28:29, 29:31.
čtvrtý set: 0:1, 2:1, 4:2, 4:5, 5:7, 7:9,
10:9, 12:10, 14:12, 14:14, 15:19, 19:19,
22:20, 24:21, 25:22.
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vinou úvodní sady se hostující družstvo
vzpamatovalo, chytilo se několika dobrými zákroky v poli a snížilo na 14:7. Šlo ale
pouze o chvilkové vzepětí, na něž domácí
tým reagoval opětovným náporem. A po
devítibodové šňůře při skvělém servisu
Bajusz bylo bleskově vymalováno, zásluhou kvalitního výkonu celého vékáčka
téměř jednociferně – 25:10 1:0.
Dalo se očekávat, že obří dominance favoritek asi nevydrží trvale, což potvrdila
hned zahajovací pasáž druhé části. Také
Šnellyová přitlačila podáním, prostějovské plejerky několikrát zachybovaly a stav
rázem poskočil na 1:4. Odpověď však
přišla rychle, navíc byla pádná. Kopáčová účinně zaservírovala, přidala úspěšná zakončení na síti, její parťačky v čele
s Fričovou se také herně rozpumpovaly.
A dění znovu nabralo jednoznačný směr
(z 2:5 na 7:5, 12:8). Čadovy svěřenkyně
působily naprosto pohodově, Sokolky
jim nedokázaly moc vzdorovat (kromě
jedné série z 23:12 na 23:16), ani tohle
dějství tak nemělo příliš dlouhého trvání
– 25:16 a 2:0.
Rovněž zkraje třetího dílu prostějovský
mančaft brzy utekl (z 2:2 na 6:2), ovšem
tentokrát se děvčata TJ nenechala okamžitě zlomit. Svým dosud nejlepším úsekem otočila na 6:7 a držela šanci na zdramatizování duelu. Vyrovnanost trvala do

„Úvodní dva sety jsem se styděla, že vůbec hrajeme extraligu... Z naší strany výkon, který nebyl
hoden této soutěže, což si ještě s holkama rozebereme. Až potom jsme si pomohly servisem a bloky,
předevšímvdlouhékoncovcetřetísady,kdepřinásstálaitrochaštěstí.Dobřejsmehrálytakévětšinu
čtvrtého setu, ale bohužel nás poslala dolů jedna hloupá chyba za slibného vedení o čtyři body. Pak
jsme náskok rychle ztratily, špatně se prosazovaly útokem a zbytečně prohrály 1:3. Což je škoda,
všechny body zůstaly v Prostějově. Za první polovinu utkání jsme si však víc asi nezasloužily.“

$/(;$1'5$'('.29WUHQÅUND7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN

„První dva sety byly z naší strany výborné. Potom jsme se ale dostali pod tlak na přihrávce,
znejistěli v útoku a hlavně dělali strašně moc chyb v mezihře. Z rostoucí nervozity pramenily
věci, které by se v naší hře vůbec neměly objevovat. Většinu třetí i čtvrté sady jsme si ze dvou
možností během výměn často vybrali tu špatnou, byly to hrozné hrubky. A do takové krize
bychom vůbec neměli spadnout, s tímhle jsem hodně nespokojený. Naopak je důležité, že
i z velkého trápení jsme zlepšením v koncovce zachránili čtvrtý set a tím i vítězství za tři body.“

0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY
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kvapivě vypadly z role. Proti zlepšenému
Sokolu se dost trápily, těžko hledaly cestu k obnovení dřívějšího kralování. Zpátky nahoru jim pomohla teprve otáčka
ze 7:9 na 10:9 a 12:10, ani tohle však
neznamenalo rozhodující momentum.
Právě naopak. Ovečky kormidelnice
Dedkové nejprve srovnaly (ze 14:12 na
14:14) a vzápětí šly při perfektním podání Petrové do trháku 15:19. Papírově
silnější soubor znovu tápal, vypadalo to
na tiebreak. Ten se ovšem podařilo odvrátit, neboť hanácké bojovnice tažené
Fričovou zažehly vyhaslé motory a mohutně zafinišovaly – 25:22 a 3:1.

=$=1÷/2 7,6.29&(

stavu 11:12, načež ženy VK odstranily
nevynucená zaváhání a zase zvedly volejbalový level na komplexně vyšší úroveň
(15:12, 20:14). Tomu ale frýdecko-místecký celek zvládl náhle čelit, jeho prudké
vzepjetí zařídilo už nečekanou zápletku.
Zásluhou dravého obratu na 22:24 dospěl ke dvěma setbolům a následně k řadě
dalších, aby v pořadí sedmý proměnil –
29:31 a 2:1.
Severomoravankám k prodloužení
mače pomohlo i prostřídání sestavy.
V obměněném složení za to vzaly především obranou, často skórovaly Ulumbelashvili a Hadáčková. A hostitelky pře-

Ze selanky to bylo proti Frýdku drama s dobrým koncem

Ztratit po takhle dobře rozjetém utkání doma s Frýdkem bod nebo dva by
byla velká škoda, naštěstí k tomu nedošlo.“
yy Pro vás osobně šlo o nejlepší duel
sezóny?
„Určitě jo. Je to pro mě pořád těžké,
protože zdravotně už jsem na tom líp,
ale musím se zvednout taky v hlavě.
A dnešní výkon mi v tomhle může
pomoct. Dostávala jsem víc důvěry od
nahrávačky a mám radost, že se mi dařilo lépe než v předchozích zápasech.“
yy Máte za sebou i vzhledem k jarní
operaci zatím nejnáročnější období
kariéry?
„Už dřív jsem měla různé zdravotní problémy, ale teď to bylo určitě
nejtěžší. Hlavně psychicky, protože
jsem zvyklá na své úplně jiné výkony.
A trápím se tím, že mi to nejde tak, jak
bych sama chtěla. Teď už však cítím, že
každým dnem i tréninkem se mi daří
zlepšovat. Snažím se dělat některé věci
navíc, třeba chodím dvakrát týdně plavat. Hlavně je pak důležité udržovat co
nejvíc v pohodě hlavu, zbytečně moc
se nestresovat. Tohle je u mě asi rozhodující.“

Gabriela Kopáčová:„Potřebuju čistou hlavu“

Štimac, bosenská univerzálka Elena
Babič, smečařky Jéssica dos Santos z Brazílie a Zuzana Šepelová ze
Slovenska, venezuelská blokařka
Aleoscar Blanco či účko Viktoriia
Mostsitska z Ukrajiny. Nebo například dvě někdejší Čadovy a Petrášovy svěřenkyně Barbora Gambová
(smeč) s Nicole Šmídovou (náhra).
„Minule proti Frýdku-Místku jsme
sice místo jasného vítězství nakonec vyhráli s velkými problémy, ale
přesto zůstáváme doma bodově stoprocentní. A výbornou bilanci na
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tem Michalíkové do plného zatížení se
zatím vznášejí otazníky.
V extraligové tabulce Prostějovanky
nejprve po dohrávkách (Olomouc –
Šternberk 3:0, KP Brno – Přerov 3:1)
klesly ze třetího místa na páté, načež
sobotní výsledky znamenaly opětovný
posun trochu výše, konkrétně na čtvrtou pozici. Tu budou ženy VK hájit již
ve čtvrtek při prestižním derby s OloPROSTĚJOV Vzpomenout na yy Co se tam stalo?
moucí!
své někdy velmi dominantní „Najednou jsme začaly dělat mnohem
81,4$(;75$/,*$å(1þ5
&QJT¾XMC  MQNC 72 1NQOQWE t 6, výkony z předchozích dvou se- víc chyb, včetně zbytečných. Tím se
5QMQN iVGTPDGTM      zón dala v sobotu 23. října pro- soupeřky chytily, nakoplo je to a vráti0GLXÊEG DQFč $CDKé  iGRGNQX¾  stějovská univerzálka Gabriela ly se do zápasu. Dařilo se jim, někdy
-PGKHNQX¾t0.¾VCNQX¾*GTFQX¾
Kopáčová (na snímku). V dal- jim vycházely i věci s velkým štěstím,
-ÓTOGPF[QX¾
třeba nějak plácly do balónu a ten
&QJT¾XMC  MQNC -2 $TPQ t 8QNGLDCN ším extraligovém utkání proti
2ąGTQX       0GLXÊEG Frýdku-Místku (3:1) zazname- spadl do hřiště. Zatímco my jsme se
trápily.“
DQFč *TWwGEM¾C2CXNÊMQX¾5YGGV
t$CN¾MQX¾/E%NGNNCPC-ÓJNGTQX¾ nala uplynulou sobotu příjem- yy Za stavu 15:19 ve čtvrté části už
 6, 5QMQN iVGTPDGTM t 6, 1UVTCXC ných dvacet bodů. A dosavadní to vypadalo na tiebreak. Věřila jste
 0GLXÊEG DQFč     převážné trápení po dubnové přesto ještě v tříbodové vítězství?
  0 .¾VCNQX¾ C *GTFQX¾  < .¾
VCNQX¾t-QVNCDQX¾,GFNKéMQX¾ operaci achilovky vystřídala „Po pravdě jsem se trochu bála, po
v jejím případě naděje, že přece dalším našem výpadku to nevypada,CUGéMQX¾
1UVCVPÊXÚUNGFM[MQNC 8QNGLDCN2ąG jen bude lépe.
lo moc dobře. Ale na druhou stranu
TQXt28-1N[OR2TCJC 
jsem pořád věřila, že se ještě semkne 0GLXÊEGDQFč&NQWJ¾/E%NGNNCP EXKLUZIVNÍ
me, zlepšíme, vzájemně si pomůžeme
C5GOGT¾FQX¾t8KTVQX¾C-CNJQWUQX¾ rozhovor
a otočíme to. Což nakonec vyšlo.“
 $TCPEWUM¾   iGNO[ $TPQ t 6,
yy Pomohla bojovnost?
5QMQNiVGTPDGTM  pro Večerník
  0GLXÊEG DQFč /KM[UMQX¾  iK
„Právě ta. Předtím jsme chvílemi půMarek
TčéMQX¾C(CNVÊPQX¾t0.¾VCNQX¾
sobily možná trochu odevzdaně, ale
*GTFQX¾-ÓTOGPF[QX¾ -2$TPQ SONNEVEND
v
rozhodující chvíli jsme dokázaly
t721NQOQWE  0GLXÊEG
DQFč$WMQXUM¾-QWNKUKCPK5YGGV yy Úvodní dvě sady jste hrály tý- společně zabojovat. Nevzdaly jsme
to a možná i s trochou štěstí čtvrtý set
t$NCPEQFQU5CPVQU/QUVUKVUMC mově velice dobře. Souhlasíte?
&WMNC.KDGTGEt6,1UVTCXC  „Ano. Do utkání jsme vstoupily vý- opravdu otočily.“
 0GLXÊEGDQFč-XCRKNQX¾ borně, soupeřky se nám dařilo hodně yy Nakolik je důležité, že jste zaiWNEQX¾0GéCUQX¾t-QVNCDQX¾
tlačit, skoro jsme nechybovaly. V prv- chránily tříbodový zisk?
0GéKRQTWMCiVTDQX¾
ních dvou setech to byl dobrý výkon, „To je ze všeho nejdůležitější, dál bych
ten jsme ale ve třetím neudržely.“
to radši moc nerozebírala. (smích)
2TčD÷åP¾VCDWNMC
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Prostějov (son) – Zatím jen dva
duely 2. kola Českého poháru žen
2021/2022 byly do této chvíle
odehrány z celkového počtu šesti.
Jak už jsme informovali, střetnutí
KP Brno B – VK Prostějov potkal
termínový odklad z původně stanoveného 20. října. Novým datem
konání je úterý 2. listopadu od 19.00
hodin. „My jsme neměli žádný problém se změnou termínu, bez potíží
jsme se domluvili na jiném. V prvním
listopadovém týdnu máme na programu jediný extraligový zápas až
v sobotu proti Ostravě, předtím
tak klidně můžeme absolvovat
i tento pohárový souboj. Ovšem ne
v Králově Poli, ale v hale v Botanické
ulici,“ upřesnil hlavní trenér volejbalistek vékáčka Miroslav Čada. V dosud uskutečněných mačích ženského
ČP neměly oba favorizované celky
z nejvyšší české soutěže žádné větší
trable s prvoligovými soupeři, když
pražský Olymp hladce triumfoval
v Dobřichovicích a brněnské Šelmy
také jasně uspěly v Hradci Králové.
ČESKÝ POHÁR ŽEN
2021/22 – 2. KOLO
Odehráno: Sokol Dobřichovice –
Olymp Praha 0:3 (-15, -19, -15), Slavia Hradec Králové – Šelmy Brno 0:3
(-19, -13, -23).
Bude se hrát: KP Brno „B“ – VK
Prostějov (úterý 2. listopadu, 19.00
hodin), Volejbal Přerov – TJ Ostrava
(pondělí 15. listopadu, 19.00 hodin),
Sokol Šternberk – Sokol Frýdek-Místek
(úterý 16. listopadu, 18.30 hodin), Madeta České Budějovice – KP Brno „A“
(úterý 16. listopadu, 19.30 hodin).
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Prostějov (son) - Druhou polovinu
základní části UNIQA extraligy žen
ČR 2021/2022 otevřou prostějovské
volejbalistky v sobotu 30. října od 17.00
hodin na palubovce TJ Sokol Šternberk.
Dva dny po prestižním derby s Olomoucí tak přijde na řadu další krajský
střet, tentokrát v rámci 10. dějství soutěže.
Tým s nejmladším věkovým průměrem
z města slavných motoristických závodů
do vrchu Ecce Homo zatím figuruje
na předposlední, a sice deváté příčce
průběžné tabulky. Dosud dokázal porazit jen poslední Přerov 3:0 a cenný bod
sebral silné Ostravě za těsnou prohru 2:3,
jinak všechny ostatní zápasy kromě jednoho (1:3 s Frýdkem-Místkem) ztratil
hladce 0:3.
Tímto výsledkem ve prospěch VK
dopadl i úvodní vzájemný duel hned
zkraje aktuální sezóny. Skóre 25:12,
25:23 a 25:13 jasně vypovídá o tom,
že favoritky měly dílčí problémy pouze
ve druhé sadě. Jinak přesvědčivě dominovaly. „Samozřejmě chceme za tři
body zvítězit i ve Šternberku, ale na
jeho hřišti to bude mnohem těžší než
doma. Mladé soupeřky si ve vlastní hale
víc věří a jsou tam o dost nebezpečnější,
v dohrávce málem zdolaly Ostravu.
S tímhle vědomím k sobotnímu utkání pojedeme, musíme podat kvalitní
výkon,“ věděl hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.
Z družstva Sokolek jsou nejvíce bodujícími hráčkami univerzálka Nikola
Látalová a slovenská smečařka (zároveň
kapitánka) Lucia Herdová. Trenér Jan
Drešl dále spoléhá na jiné dvě Slovenky,
nahrávačku Dominiku Ramajovou
a blokařku Katarínu Körmendyovou.
Na liberu je pak oporou prostějovská
odchovankyně a místní rodačka Tereza
Slavíková.
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mančaft. Sice má výkyvy a častější výhodu
domácího prostředí, kterou dokonale využívá, ale viditelně disponuje i solidním herním
potenciálem k plánovanému uhájení horní
poloviny tabulky.
Statečně bojuje mladý kolektiv Olympu Praha, jemuž vypadly dvě nejzkušenější opory,
přesto si vede nadmíru slušně. Naopak za
očekáváním zůstávají taktéž oslabené Šelmy Brno (na sedmé příčce již bodově dost
ztrácejí), a především šestá Olomouc. Její
cizinecká legie nezvládá pořádně nahodit
motory, svými výkony i výsledky zatím tápe.
Sympaticky se naproti tomu jeví snaha podceňovaného Frýdku-Místku o postup do
play-off, růžky začíná čím dál víc vystrkovat
rovněž mladičký Šternberk. Zatímco jasně
poslední Přerov se topí v hluboké krizi, z níž
cesta ven povede asi jen složitě.
V každém případě byl úvodní měsíc elitní
české soutěže zápasově nabitý a hodně zajímavý. Co přinese druhá polovina základní
fáze?

52=/2l(1©6,/8l6(.5<67$/,=8-(

Téměř polovina základní části už je odehrána z UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022.
Osm dosavadních kol leccos ukázalo, prozradilo či alespoň naznačilo. A můžeme tedy
porovnat předsezónní prognózy ohledně
rozložení sil v soutěži s tím, jak na tom zatím
jednotlivé týmy reálně jsou.
Za největšího favorita byla jednoznačně pasována Dukla Liberec, jež danou roli spolehlivě plní. Vyhrála všechny své zápasy, ztratila
jen dva body za těsné výsledky 3:2 a vykročila
za prvenstvím.
Další zasvěcený odhad zněl, že o druhé až
sedmé místo se bude vyrovnaně rvát hned
šestice rovnocenných soupeřů. Z téhle smečky nejvíc pozitivně vyčnívá do současné
chvíle Ostrava, která navázala na podobně
vydařený vstup z loňska. Hned za TJ dělá
působivý dojem mladicky dravá kvalita KP
Brno, navíc družstvo Králova Pole roste každým utkáním.
Potěšitelné pro zdejší fandy určitě je, že
čtvrtou pozici zaslouženě drží prostějovský

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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I páté extraligové střetnutí doma
v aktuální sezóně vyhrály ženy VK
Prostějov za tři body. Nicméně platí, že jakmile set dospěje do hodně
dlouhé koncovky přes třicet bodů,
Hanačky tyhle maratónské sady
pravidelně ztrácejí. Stalo se jim to
v Ostravě (29:31), s Olympem Praha (33:35), na KP Brno (30:32)
i teď s Frýdkem-Místkem (29:31).

Ü½NGJU±K<NP

„Z jednoduchého zápasu jsme málem připustily pětisetové drama. První dvě sady
jsme přitom vyhrály hladce, soupeřky tlačily na servisu a nepouštěly je k žádné
velké hře. Bohužel ve třetím setu jsme přestaly být pozorné, nehrály svůj volejbal
a dělaly zbytečné chyby. Trápení pokračovalo i za stavu 2:1 ve čtvrtém setu,
s Frýdkem jsme se tahaly bod po bodu, pak i dost ztrácely. Naštěstí koncovku ustála Kája Fričová a dokázaly jsme zvítězit 3:1. Sice máme důležité tři body, ale
taky hodně co zlepšovat. Takhle rozjeté utkání prostě musíme dovést do jasného
výsledku 3:0, podobné výpadky by nás v dalších zápasech mohly stát cenné body.
Například hned ve čtvrtek znovu doma proti Olomouci, nebo pak v sobotu na
hřišti Šternberka. Což budou dvě derby, ve kterých chceme zvítězit. Podaří se to
jen s našimi lepšími výkony.“ Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov
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V této nové rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem
ženám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony.
Nejlepší známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

.$52/©1$)5,¤29
Popáté volíme nejlepší prostějovskou volejbalistku týdne v probíhajícím soutěžním ročníku – a počtvrté je to slovenská smečařka. Tentokrát se hrál jediný duel, ve kterém Karolíně zdatně
sekundovala probuzená univerzálka Gabriela Kopáčová. Přesto byla Fričová proti Frýdku-Místku o něco kvalitnější. Nasázela 25 bodů při výborné úspěšnosti
útoku 55 procent, dala 5 es a 2 vítězné bloky. Navíc
aspoň trochu držela týmově mizernou přihrávku
osobní úspěšností 38 procent, celkovou užitečnost
měla skvělou +17.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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ještě držely kvalitní výkon. Až do zdánlivě rozhodujícího stavu 20:14. „Do té
doby jsme hráli velice dobře. Dařilo
se nám tlačit podáním, přihrávka byla
slušná a hlavně jsme výborně útočili.
Nevypadalo to na žádné větší potíže,
utkání jsme jednoznačně měli dotáhnout do hladkého konce. Za hodinu by
bylo hotovo 3:0 a mohli jsme jít spokojeně domů,“ konstatoval kouč Hanaček +RTQVK(TÚFMW/ÊUVMWD[NCXJNCXPÊTQNK\PQXWUNQXGPUM¾UOGéCąMC8-2TQUV÷LQX-CTQNÊ
PC(TKéQX¾(vlevo)PCU¾\GNCR÷VCFXCEGVDQFč
(QVQ#PT[.WM¾é
Miroslav Čada.
Místo toho přišel nečekaný zvrat. Hos- solidní prostějovský příjem se ocitl už neměli nic dovolit. I výsledek 3:1
tující družstvo udeřilo servisem (ze- v troskách – a původně jednostranná sice je za tři body do tabulky, nicméně
jména Markéta Petrová), do té doby selanka náhle hrozila šokujícím srovná- příznivý dojem z dobře rozjetého utkáním setového skóre. Sokolky totiž oto- ní jsme si vlastní vinou dost pokazili,“
čily třetí dějství na 29:31, další obrátka litoval ostřílený lodivod.
se jim povedla ve čtvrtém pokračování Spolehnout se mohl na tradiční opo(ze 14:12 na 15:19). „V téhle části zá- ry letošní sezóny: smečařku Karopasu jsme hráli opravdu moc špatně. línu Fričovou, nahrávačku Simonu
Začali jsme se trápit na přihrávce a pře- Bajusz či blokařku Rauel Löff. A predevším v mezihře tam najednou bylo miérově v aktuálním ročníku také na
hrozně moc zbytečných, velmi laci- univerzálku Gabrielu Kopáčovou.
ných chyb. Vzrostla nervozita, místy „Kopy zahrála kvalitně, z čehož máme
jsme dělali úplné hlouposti. A hrozilo, radost. Každým dnem jde nahoru zdraže původně pohodový zápas půjde do votně i po volejbalové stránce, tak ať to
tiebreaku. Něco takového se nám ne- hlavně vydrží,“ přál si Čada. Naopak cisuverénně nejhlučnější fanoušek VK – smí stávat, nemůžeme natolik propad- telně v sestavě chyběla smečařka Marotec místní smečařky Karolíny Fričové.
Opět dorazil z rodného Slovenska i se nout svým výkonem dolů,“ lamentoval tina Michalíková nadále laborující se
svým bubnem a mocnými hlasivka- nespokojený Čada. Jeho logické rozla- zhoršeným stavem loni operovaného
mi, čímž tradičně řídil povzbuzování dění částečně utěšil až závěrečný obrat ramene. „Martina schází zejména na
domácích příznivců. Zaslouženě se pak čtvrtého setu na 25:22. „Holky zabraly přihrávce, tam byla naší jistotou. Jsem
dočkal poděkování od členů vedení
hanáckého klubu. „Ale nemůžu přijet a ještě to včas zvládly, abychom doma přesvědčený, že například dnes v konúplně pokaždé. Máme ještě jednu dceru zbytečně neztratili bod, nebo dokon- covce třetího setu by pomohla uklidnit
volejbalistku a zápasy se někdy kříží,“ ce dva. Frýdek samozřejmě nepodce- situaci jak na příjmu, tak v mezihře,
zbytečně se pan Frič omlouval za log- ňujeme, ale po herní stránce jsme jej a nekonalo by se takové drama,“ věřil
ickou dělbu rodičovské přízně.
dlouho jasně převyšovali a prostě mu Čada s tím, že nad případným návra-

Několik desítek pozvaných hostů,
kteří se za uplynulé desítky roků významně zasloužili o volejbal v celém
Olomouckém kraji, mělo nejprve dostaveníčko v hale Národního sportovního centra PV na odpoledním utkání
UNIQA extraligy žen ČR 2021/22
mezi VK Prostějov a Přerovem.
Hanácké derby se stalo ideální kulisou
pro předání hned čtyř význačných
ocenění – Čestných uznání Olomouckého krajského volejbalového svazu.
Po skončení prvního setu je převzali
Tibor Lüttmerding z Přerova (trenér, funkcionář, rozhodčí) a Antonín
Tománek z Přerova (trenér, funkcionář), po druhém setu pak i Helena

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Sobota 16. října byla
dnem, kdy v Prostějově proběhly
oslavy stoletého výročí existence
volejbalu v České republice. Celý
rok 2021 je napříč naší zemí ve
znamení tohoto krásně kulatého
jubilea, a ani jedno z významných
tuzemských center oblíbeného týmového sportu zpod vysoké sítě
nezůstalo samozřejmě stranou.

Rotreklová z Uničova (trenérka, vůdčí osobnost péče o mládež ve městě)
a Radim Vlček (trenér, funkcionář).
Zasloužená vyznamenání oceněným předali náměstkové primátora statutárního
města Prostějov Milada Sokolová a Jan
Krchňavý společně s předsedou OKVS
Janem Zatloukalem. Jedna perlička? Radim Vlček je hlavním koučem přerovských Zubřic, tudíž si k převzetí Čestného
uznání „odskočil“ po rychlém udělení
aktuálních pokynů svěřenkyním.

Poté, co favorizované vékáčko porazilo dle očekávání vzdorující soupeřky
3:0, se všichni hosté přesunuli do haly
Sportcentra DDM, kde připomínka
stoletého jubilea pokračovala slavnostním setkáním. Pro účastníky byl
připraven krátký oficiální program,
ale především se hojně diskutovalo
a vzpomínalo v báječně přátelské atmosféře u bohatě prostřených stolů
plných chutných jídel rautu i se sklenkou dobrého pití v ruce.

Jako bonbónek navíc si přitom aktéři mohli dle libosti prohlížet krásnou
výstavu z bohaté historie volejbalu
v Olomouckém kraji. „Všem, kteří tuto
výstavu dali dohromady, patří velké poděkování. Je opravdu nádherná a určitě
stojí za zhlédnutí, proto ji ve spolupráci
s klubem VK Prostějov přesuneme do
Národního sportovního centra a tam si
ji bude moci prohlédnout široká veřejnost. Nejen při dalších zápasech ženské
extraligy,“ informoval Jan Zatloukal.
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Nezvyklé ticho panovalo před volejbalovým utkáním Prostějov versus FrýdekMístek. Žádná hudba z reproduktorů,
představování obou týmů a jiná hlášení.
Důvod? Porouchaný systém ozvučení
v hale Národního sportovního centra PV.
Technický výpadek byl odhalen ve chvíli,
kdy do začátku mače zbývalo půldruhé
hodiny. A bohužel se jej nepodařilo
odstranit, tudíž extraligovému souboji
ženské kategorie hrozila velmi komorní
atmosféra. Tu však naštěstí odmítl

PAN FRIÈ ZACHRÁNIL ATMOSFÉRU

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Vynikající vstup vékáčka držel nebezpečné Severomoravanky na uzdě
v úvodní sadě naprosto (25:10) a ve
druhé po počátečních problémech
(2:5) podobně přesvědčivým způsobem (25:16). Ve třetí části už TJ průběh vyrovnal (11:12), přesto favoritky

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Tohle se volejbalistkám VK Prostějov nemuselo vyplatit. V 8. kole UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 dlouho jednoznačně
kralovaly nad Sokolem Frýdek-Místek a směřovaly k suverénnímu
triumfu. Potom si však jasný průběh trestuhodně ztížily natolik, že
hrozila zbytečná bodová ztráta na domácím hřišti. Naštěstí se nekonala, ovšem bylo to o vlásek.

Prostějovské volejbalistky zdolaly
Frýdek-Místek a jsou čtvrté

ZBYTEČNÝ PROPAD NEZHATIL ZISK
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Po roční pauze zaviněné nákazou covid-19
se mohlo slavnostní předání Cen města
Prostějova opět uskutečnit v reprezentativních prostorách obřadní síně prostějovské
radnice. Prestižní ocenění za loňský rok
získali režisér, dramaturg, scénárista a zakladatel HaDivadla Svatopluk Vála (cenu
za nemocného převzal bratr Přemysl Vála),

im memoriam významný prostějovský fotograf Karel Novák (cenu převzala sestra
Olga Peštuková), lékařka a bývalá ředitelka
prostějovské nemocnice Marie Marsová,
mistryně Československa ve střelbě z malorážky, trenérka reprezentace žen a juniorů, členka Českého klubu olympioniků
Naděžda Hořínková, celoživotní učitel

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

společenské výchovy a společenského tance Jiří Šindler a na závěr Cenu města Prostějova převzala za zesnulého Oldřicha Machače manželka Marta. Prostějovský rodák,
československý reprezentant, několikanásobný mistr světa a držitel tří olympijských
medailí odešel do hokejového nebe před
deseti lety.
(mik)

in memoriam

Divadelní dramatik, režisér a televizní redaktor. Je zakladatelem, prvním
uměleckým vedoucím a režisérem HaDivadla. Narodil se v Prostějově,
kde chodil také na základní školu. Vystudoval obor český jazyk a výtvarná
výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, později pak ještě i divadelní vědu a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Působil jako pedagog na základních školách v Kostelci na Hané,
v Němčicích a na Lidové škole umění v Prostějově. Od 60. let spolupracoval s prostějovskými ochotnickými soubory a aktivně se účastnil Wolkrova
Prostějova – nejprve jako režisér, později jako člen poroty. V roce 1974 založil v Prostějově poloprofesionální soubor Hanácké divadlo, pozdější HaDivadlo. Od roku 1982 pracoval v brněnské televizi jako dramaturg, později
jako vedoucí dramatické redakce. Působil také v Divadelním ústavu v Praze a po listopadu 1989 na Ministerstvu kultury jako vedoucí divadelního
oddělení. Od poloviny 90. let působí ve svobodném povolání a věnuje se
tvorbě dokumentárních a televizních filmů.

69$723/8.9/$

Mistryně ČSSR ve střelbě z malorážky, trenérka reprezentace žen a juniorů, členka Českého klubu olympioniků.
Narodila se v Prostějově a svůj život spojila se svým manželem Otokarem Hořínkem, stříbrným medailistou z olympiády
v Melbourne. Patří k legendám střeleckého sportu, a to jako
aktivní sportovkyně, reprezentantka a trenérka. V roce 1958 si
vystřílela československý rekord v malorážce a v roce 1963 se
stala v této disciplíně i mistryní republiky. Zúčastnila se řady
mezinárodních soutěží. Po ukončení aktivní sportovní kariéry
několik let trénovala naši reprezentaci žen a juniorů. Je držitelkou 1. výkonnostní třídy, nositelkou odznaku mistr střelby
a v roce 1972 jí byl udělen čestný titul Mistr sportu. Je také
dlouholetou členkou Českého klubu olympioniků a velká patriotkou, která při závodech u nás i v zahraničí vždy propagovala dobré jméno města Prostějova.

1$'öä'$
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Hokejový obránce, československý reprezentant a trojnásobný mistr
světa, který zároveň pomáhal vybojovat tři olympijské medaile. Prostějovský rodák oblékal od roku 1967 dres TJ Železárny Prostějov. Odtud přestoupil do Košic a později do Komety Brno, kde odehrál většinu
své hokejové kariéry. Tu ukončil v roce 1982 v německém Rosenheimu.
V naší nejvyšší hokejové soutěži odehrál 490 utkání a vstřelil 108 branek.
Dvanáct let hrál za národní tým, reprezentační dres oblékl ve dvě stě devadesáti třech utkáních a vstřelil v nich 37 branek. Byl trojnásobným mistrem světa, finalistou Kanadského poháru. Zúčastnil se tří olympiád, na
kterých získal dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Z devatenácti světových šampionátů přivezl kromě tří zlatých, pět stříbrných a tři bronzové
medaile. V roce 1972 se stal členem all stars týmu na mistrovství světa
v Praze. Od roku 1999 je členem prestižní Síně slávy světové hokejové
federace a od roku 2008 členem Síně slávy českého hokeje.

in memoriam
Významný prostějovský fotograf a zástupce české fotografické školy. Cenu in memoriam převzala sestra Olga Peštuková. Vystudoval Střední lesnickou školu v Hranicích a později
při zaměstnání také Školu výtvarné fotografie v Brně. Po jejím
absolutoriu nastoupil do prostějovských tiskáren jako reprodukční fotograf. V roce 1989 tiskárny opustil a stal se fotografem na volné noze. Od roku 1962 se začal zajímat o naturismus
a stal se jeho nadšeným propagátorem. Ve své tvorbě se souběžně věnoval fotografii aktu a fotografii naturistické. Zúčastnil se
mnoha soutěží jak u nás, tak i v zahraničí. Vystavoval mimo jiné
například v Ekvádoru, Mexiku, Brazílii, San Salvadoru, USA
a na Kubě. Získal řadu uznání a cen a jeho fotografie otiskovaly
časopisy u nás i v zahraničí. V letošním roce by oslavil pětaosmdesáté narozeniny.
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Celoživotní učitel společenské výchovy a společenského
tance. Po ukončení studia na Vyšší průmyslové strojnické
škole v Prostějově, absolvoval Taneční konzervatoř v Olomouci. Od roku 1961 se aktivně věnoval taneční činnosti. Nejprve v tanečním kroužku v Plzni, poté byl 12 let uměleckým
vedoucím kroužku společenských tanců při Závodním klubu
Oděvního průmyslu Prostějov. Od roku 1972 působil několik
let jako odborný pracovník pro taneční obory na Okresním
kulturním středisku v Prostějově. Od roku 1965 až do roku
2018 se aktivně věnoval pedagogické činnosti. Pořádal klasické a pokračovací kurzy společenského tance a v roce 1992
také založil Taneční klub v Prostějově. Je držitelem bronzového, stříbrného a zlatého odznaku Svazu učitelů tance za práci
s mládeží. V roce 2006 se stal doživotním čestným členem
Svazu učitelů tance České republiky.
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Lékařka, která stála u zrodu nové nemocnice v Prostějově, zasadila
se o vznik dialyzačního střediska v Prostějově. Díky svým schopnostem, odhodlání a píli pomohla a stále pomáhá desítkám lidí z Prostějova a okolí. Stála u zrodu nové prostějovské nemocnice – nejprve jako
náměstkyně pro léčebnou péči a později jako její ředitelka. Přičinila se
také o vznik dialyzačního oddělení, díky němuž teď mnoho pacientů
může žít plnohodnotným životem. Později řídila jako lékařská ředitelka
nejen nemocnici v Prostějově, ale i v Přerově a Šternberku, stala se předsedkyní představenstva AGEL Středomoravské nemocniční a.s. V současné době působí jako 1. místopředsedkyně představenstva mateřské
společnosti AGEL a.s. Ve své práci zůstala věrná i své profesi lékařky
na dialýze a v nefrologické ambulanci. Právě její zásluhou dlouhodobě
probíhá spolupráce s vedením města na rozvoji zdravotnických a návazných služeb pro občany města Prostějova.
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PROSTĚJOV Jak Večerník předeslal
v minulém vydání, obřadní síň radnice se ve
čtvrtek 7. října dopoledne stala místem oceňování
osobností Cen města Prostějova za rok 2020. Slavnostního
aktu se ujal primátor František Jura a členové vedení, jmenovitě
první náměstek primátora Jiří Pospíšil, náměstkyně Milada Sokolová
a Alena Rašková i náměstkové Jiří Rozehnal a Jan Krchňavý.
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hodí a nehodí. Příliš se nelíčím, tak
ocením nejen poradenství, ale i velkou změnu.“
S radostí jsme se této výzvy tedy
chopili a udělali vše pro to, abychom paní Kateřině v jejím přání
pomohli. Každé proměně předchází důsledná organizace všech členů
týmů a samého vítěze. Jakmile bylo
vše domluveno, stačilo se již těšit na
onen velký den. Uplynulou sobotu
jsme se tedy hned po ránu sešli a začali za krásného slunečného počasí
a dobré pozitivní nálady, bez které
by to u nás ani nešlo. Všichni společně jsme si užili příjemný a pestrý
den, na který opět nezapomeneme.
Každý díl je totiž jedinečný díky
osobnosti našich vítězů a stejně tak
tomu bylo i tentokrát. Paní Kateřina
se po nové změně stala úplně novou
ženou.
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I v říjnový díl jsme vše znovu pečlivě monitorovali od A do Z, tudíž
co nenajdete zde, nabízí internetové stránky www.vecernikpv.cz.
Čeká tam na vás obsáhlá fotogalerie a video nejen z posledního kola
seriálu PROMĚNA IMAGE. K dispozici je také rozsáhlý archiv
všech předcházejících epizod seriálu.

Říjnová PROMĚNA IMAGE v hávu
inovace, a to doslova. Tentokrát tým
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
zavítal s vítězkou 63. dějství hned ke
dvěma novým partnerům. Jedním
z nich je módní značka H&M, která
nám poskytla outfity přesně na míru
naší vítězky. Další novinkou byla spolupráce se Střední odbornou školou
Prostějov, kosmetické služby proběhly v podání studentky ze 3. ročníku.
Čtyřiatřicetiletá Kateřina Důbravová na e-mailovou adresu vecernik@pv.cz zaslala přihlášku se slovy:
„Konečně se mi podařilo dostat se
na vysněnou školu, jsem nadšená,
že jsem se propracovala až k doktorandskému studiu, a protože mi na
tom hodně záleží, tak bych chtěla
zapadnout mezi ostatní. Jednak vypadám už celé roky stejně, nevím
si rady s vlasy, nevím, co se ke mně

ZAUJALO NÁS

V tradičním klání, které odstartovalo na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika již v dubnu 2015, měníme
nejen vizáž, ale děláme radost, vykouzlíme úsměv, pocity
nadšení, vnitřní spokojenost a snažíme se i zahřát u srdce.
Mnohé naše vítězky díky seriálu PROMĚNA IMAGE udělaly tlustou čáru za svým dosavadním životem a odstartovaly novou etapu. A stalo se tak tomu i tentokrát. Paní
Kateřina díky výjimečnému dni naprosto ožila a má v plánu v nastaveném trendu nadále pokračovat. Opět se potvrdilo, že inovujeme nejen fyzickou stránku člověka, ale
pracujeme i na té duševní. A ta je, co si budeme povídat,
nejpodstatnější. Těší nás i fakt, jak je tento projekt pořád
úspěšný, že za námi neváhají přijet lidé z celé republiky,
dokonce i ze Slovenska. V sobotu 23. října jsme napsali
nový lidský příběh s pořadovým číslem 63. Říjnový díl seriálu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
pro sebe uzmula Kateřina Důbravová, která přicestovala
ze Zlína. Jak vypadal její velký den? To se dozvíte na následujících řádcích...
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Kateřina Důbravová během celého dne prošla velkou změnou. Ráno jsme vybrali nové brýle, oblečení, následně byla nalíčena a získala nový účes. Činností
bylo dost, ale stačila si u nich i příjemně odpočinout a jak nám sama řekla, od rána to byl pro ni jeden velký zážitek. Když se uviděla v zrcadle, tak nemohla věřit
vlastním očím. Netušila, že by jí mohla slušet světlá barva vlasů a celkově jí chvíli trvalo, než se se sebou ztotožnila. Velice rychle se však do své nové image vcítila
a užívala si následné focení v roli modelky.

NURNRGKDOHQÉDIRWRJUDIRY½QÉ

Říká se, že účes je základ a prozradí mnohé o vaší osobnosti. Nabízí se tedy otázka, co o vás říká váš účes? O tom ví své Andrea Furiaková, majitelka Vlassalonu, který najdeme ve Fanderlíkově ulici. Jak je již dobrým zvykem, zde proběhla vlasová magie, došlo ke změně účesu. Listopadová vítězka seriálu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku si vlasy nebarví a o to lépe se s nimi
pracovalo. „Paní Katka měla jemné, vlnité a lomivé vlasy. Takové jsou i doma těžké na úpravu, je třeba se o ně tedy starat, vyhlazovat
a opravdu řádně je regenerovat,“ povšimla si Andrea Furiaková. „Vzhledem ke světlému typu jsme barvu vybraly světlejší v přírodním
tónu, provedly jsme melír a dodaly nádech do duhového odstínu, který ji moc hezky rozzářil. V rámci střihu jsme upravily ofinu a krátily a tvarovaly směrem od uší až ke krku. Vzniklo tak mírné mikádo. Na závěr jsme vlasy musely nejdříve vyfoukat, pak vyhladit a protočit žehličkou do vln, aby nabraly objem a účes se rozšířil,“ usmála se spokojeně po vykonaném díle kadeřnice Andrea Furiaková.
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Krokem číslo tři je již pravidelně líčení. Tentokrát se o líčení skvěle postarala Viktorie Nevrlová, studentka 3. ročníku
Střední odborné školy Prostějov, kterou najdeme na adrese nám. Edmunda Husserla. „Jako první jsem očistila pleť
a provedla její diagnostiku. Z toho jsem zjistila, že paní Katka má pleť smíšenou. Na T-zone (čelo a nos – pozn.red.)
měla pleť mastnou s rozšířenými póry, na tvářích, kolem očí a na bradě byla pleť spíše suchá. Doporučila bych proto
paní Katce, aby si každý večer a ráno čistila pleť tonikem, poté vše promastila kvalitnějším krémem pro všechny typy
pleti,“ popsala své kroky a současně poskytla cenné rady nejen naší listopadové vítězce Viktorie Nevrlová. A směla pokračovala v činnosti. „Dále jsem nanesla hydratační krém a vrhla se na obočí. Bylo by vhodné, aby paní Kateřina chodila
na barvení, neboť právě obočí dorámuje obličej a dodá mu výraz. Na oči jsem pak zvolila třpytivý světle růžový stín a na kraj víčka jsem nanesla lehce tmavší
růžový stín. Následně jsem nanesla řasenku, která příjemně prodloužila kratší řasy paní Kateřiny. Nanesla jsem také štětcem pod oči korektor, dále zamaskovala
menší nedokonalosti na čele, nanesla na tvář make-up a zapudrovala, aby se pleť neleskla. Bronzerem jsem paní Katce vykonturovala obličej,“ popsala veškeré
další úkony studentka 3. ročníku. „Růžovým rozjasňovačem jsem ještě i zvýraznila lícní kosti, nos a bradu. Pro zdravý vzhled je samozřejmostí tvářenka. Jako
poslední jsem na rty nanesla speciální rtěnku, která se zabarvuje do růžové barvy podle pigmentu rtů. Paní Katce líčení velice slušelo. Věřím, že když se viděla,
tak stojí za to v tomto duchu pokračovat,“ dodala s úsměvem Viktorie Nevrlová.

NURNOÉÄHQÉ

Další těžký trojboj:

Posléze jsme se přemístili do Zlaté brány, kde naše kroky zamířili do prodejny H&M. Tam nás čekal celý tým lidí. Listopadová
vítězka Kateřina Důbravová potřebovala změnit styl oblékání, vnést do něj jistou mladistvost a svěžest. Nebály jsme se tedy sáhnout i po zajímavějších a pro Kateřinu netradičních kouscích. „Velkým zimním trendem jsou pleteninové outfity v různých kombinacích, vybraly jsme tedy úpletové šaty s copánkovým vzorem na ramínka a doplnily je úpletovým vrškem. Oboje v krémovém
odstínu, který je v současnosti velkým hitem,“ nastínila záměr kolektivu H&M Nikola Kollarová. „Dalším modelem byly široké
tříčtvrteční koženkové kalhoty s Basic tílkem a kožíškovou bundou, který ji velice omladil. Tohoto směru oblékání by se měla paní
Katka určitě držet, výsledek vypadal skvěle. Třetím outfitem byla opět kombinace tříčtvrtečních kožených kalhot s černým Basic
tričkem s dlouhým rukávem, který jsme doplnily plyšovým límcem se zipem. Závěrečným modelem byly vkusné koktejlové černé šaty zdobené štrasovými kamínky
se špagetovými ramínky. Vybrané outfity se zcela odlišovaly od stylu, který paní Katka nosí, ale určitě by v tomto měla pokračovat. Slušely jí i vysoké podpatky. Bylo
vidět, že jí vybrané outfity zvedly sebevědomí, z čehož máme velkou radost,“ sdělila Večerníku Nikola Kollarová z H&M.
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Podzim jako vyšitý, ale za slunečného počasí, barevného listí a příjemného vánku jsme se pustili do dalšího dílu seriálu PROMĚNA IMAGE. Netradičně jsme začali v Optice Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla (bývalé Trio). Naproti tomu jako
tradičně se nás ujal majitel prodejny Radek Wagner, který, jak je již zvykem, vybral perfektní brýle. „K dnešní proměně jsme
měli poměrně složitý úkol. Vzhledem ke světlé typologii a relativně úzkému obličeji jsme museli zvolit velmi úzké brýle s malou
očnicí, nicméně naše prodejna má i takových brýlí dostatek,“ sdělil na úvod expert Večerníku. „Volili jsme kontrastní barvy se
záměrem vyvolat pocit volnočasových brýlí. U zelenožlutých byl výsledek fantastický a o zbytek se postaraly klasické prvky, které
jsou v současné době In. Růžové zlato, lehké zabarvení do syté vínové až fialové, to paní Katce moc slušelo. U stylu slunečních
brýlí toto platí dvojnásob, akorát jsme nemuseli šetřit velikostí, aby sluneční brýle plnily svoji praktickou funkci. K elegantnímu
a stylovému oblečení pochopitelně elegantní ‚sluňáky‘. Posuďte sami,“ zakončil s úsměvem výběr brýlí Radek Wagner.

PROSTĚJOV Utkání Prostějova s Přerovem patří vždy
ke šlágrům Chance ligy, jež s sebou přináší nezapomenutelné momenty. Není tak divu, že se zraky celé republiky vždy upínají na hanácké derby a čekají, s čím novým
zase fanoušci přijdou. A příznivci Jestřábů si vždy něco
připraví… Jednou přistálo na střídačce Přerova nafukovací prase, ve středečním kole přiletěla na led prasečí
hlava.

25. října 2021

Šejba skonèil v Porubì

„Věděli jsme, že to bude hokej nahoru – dolů.
Ale takový výsledek jsme nečekali. (úsměv)
Opět jsme ale ukázali, jak silný tým dokážeme
být.“
yy Venku jste zatím stoprocentní, slavíte
7 venkovní výhru ze 7. Čím si vysvětlujete, že
jste venku zatím neporaženi?
„Nevím, čím to je... Na každý zápas se připravujeme stejně a jdeme do něj na sto procent. Věřím, že
se to teď zlomí a začneme vyhrávat doma. Hlavně
kvůli fanouškům, kteří si to zaslouží za to, jak nás
neustále podporují.“
yy Příští týden bude opět třízápasový. Jak se
na to připravit?
„Co se týče přípravy, tak tam bych řekl, že se nic
měnit nebude. Fyzicky jsme na tom hodně dobře.
Důležitý bude odpočinek a regenerace.“

Poslední část začala před Bláhou, ale kombinace, ze které by padl gól, se vrchlabský
Stadion nedočkal. Velkou zásluhu na tom
měl i Ondřej Bláha. Ve 49. minutě šel na
trestnou lavici Štefka a domácí měli další
početní výhodu. Hned v úvodu zahrozil
dělovkou z levého kruhu exprostějovký
kapitán Kaut. Půl minuty před koncem
přesilovky se Vrchlabí prosadilo, když Mrňa
vybruslil na pravou stranu a prostřelil Bláhu
– 2:3. Po této brance byl Stadion hodně aktivní. V čase 53:54 však dvoubrankové vedení Prostějova navrátil hattrickem Novák
– 2:4. Potom svěřenci trenéra Tottera spíše
hlídali domácí hráče a nikam nespěchali.
V 56. minutě si Vrchlabí vzalo oddechový
čas a po něm naskočilo bez gólmana. Při hře
v šesti se opět předvedl Pochobradský, ale
orazítkoval jen tyč za Bláhou. Devětadvacet sekund nato zakončil do odkryté vrchlabské svatyně Mrázek – 2:5. Tato branka
vrátila Soukupa zpět mezi tři tyče. V čase
57:14 byl domácí gólman opět překonán,
když na rozdíl čtyř branek upravil z levého
kruhu Jiří Klimíček – 2:6. Za tohoto stavu
zápas skončil. Hanáci tak nadále zůstávají na
venkovním kluzišti nepřekonatelní.
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konci dvojnásobné výhody byli hodně aktivní, následně ale přišel protiútok domácích
a při něm hákování. Z toho měli Vrchlabští
trestné střílení, Urban se rozjel na Bláhu, ale
Branky a nahrávky: 7.DXW 0UĖD 0UĖD 1HGEDO 
nic nevymyslel. První třetina byla zakončena
±  'XEVNê  1RYiN 0 âYHF 0Ui]HN   1RYiN -
početní výhodou Vrchlabí, která se nepovedla.
.OR] 0 âYHF   1RYiN 0Ui]HN +XViN   0Ui]HN
V posledních vteřinách přišlo další vyloučení
âWHIND .OLPtþHN -LUiQHN%DEND 5R]KRGÿtÒOHKOD
na straně Jestřábů po faulu Nováka.
0LFND ± 0DãWDOtĜ 'ČGHN 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 
Druhou dvacetiminutovku tak Prostějov
9RVODEHQt'LYiFL
začal ve čtyřech. Domácí celek ale neohrozil
(1:2, 0:1, 1:3)
6HVWDYD9UFKODEt
branku Jestřábů, a tak nepříznivý vstup do
- 6RXNXS ± .DMtQHN 7 -HOtQHN 2OLYD %XþNR 0
třetiny ustáli. Dvakrát se měl Bláha co otáčet
9RåHQtOHN1HGEDO±/.XþHUD38UEDQ0UĖD±0DWêV
po samostatných únicích Pochobradského.
7.DXW7=HPDQ±+HĜPDQ&KUWHN3RFKREUDGVNê±)
V obou případech zakročil prostějovský
0RQtN'&KDOXSD7.\QþO
brankař svými betony. Ani další početní
7UHQpĝL3HWU+ODYiþ0DUWLQ.RXGHONDD-DQ6WDUê
výhodu domácí hokejisté nevyužili. Od 34.
minuty měli Hanáci převahu jednoho muže
6HVWDYD3URVWčMRYD
v poli a v čase 34:01 využil krásnou přesilov%OiKD±+XViN.OLPtþHN9DOD%DEND=DMtF±-LUiQHN7-iFK\P5XGRYVNê±0DUWLQ1RYiN-.OR]0Ui]HN
kou souhru Novák – 1:3. Hned nato měl dal±3%HUiQHNâWHIND0âYHF±'XEVNê7.REOtåHNâ-HOtQHN Trenér:$OHã7RWWHUD9ODVWLPLO:RMQDU
ší gólovku na své holi Husák, který vypálil od
PROSTĚJOV Hokejisté Prostějova vy- čila Jestřábům k jejímu využití. Kombinaci levého mantinelu. Pět minut před koncem
Vít
ejt
sleèn
hráli v soutěžním ročníku Chance ligy proměnil po přihrávceeŠvece
kapitán
y, Novák prostřední části zasahoval Bláha úspěšně
zHQ\D
2021/2022 i sedmé venkovní utkání – 1:2. Pak Jáchym
ujelOH
poLP
pravé
sám proti střelám Nedbala a Jelínka.
Xzstraně
L
v řadě a drží si dosavadní neporazitel- na domácího gólmana,
ten byl ale pohotový.
DS½U
nost na ledě soupeře. Ve Vrchlabí přitom I v následujících minutách\měla hra vysoké
nastoupili k utkání 14. kola pouze s pěti tempo a přelévala se od Soukupa k Bláhovi.
hráči v obranných řadách. I tak ale doká- Minutu a čtyři vteřiny hráli Hanáci 5 na 3. Ke
zali vyhrát čtyřbrankovým rozdílem 6:2.
V Podkrkonoší se hattrickem blýskl kaPetr HLAVÁÈ – HC Stadion Vrchlabí:
pitán Prostějova Martin Novák. Tři body „Výsledek je pro nás, z mého pohledu, strašně krutý. Dostali jsme z prvního útoku gól, pak se nám podařilo vyrovnat, měli jsme tam nějaké
posunuly svěřence trenéra Tottera na třetí samostatné nájezdy, nicméně jsme dostali z jejich přesilovky gól na 2:1. Celou druhou třetinu vlastně další samostatné nájezdy, zase oslabemísto prvoligové tabulky.
ní na 3:1, my jsme přesilovky nevyužili. Teď se nám to nedaří, nehrajeme dobře. Třetí třetinu jsme se snažili, tlačili, ale soupeř si to pohlídal.
Sobotní zápas na ledě Vrchlabí odstartoval Nám už tam pak nic nespadlo, když už jsme se konečně k něčemu dostali, tak zase z jednoho protiútoku dostali na 4:2. Pak už ten konec byl
hrou ze strany na stranu, když chybnou ro- takový… Soupeř víceméně využil většinu našich zaváhání a střílel góly, hrál sebevědomě a zaslouženě vyhrál.“
zehrávku před brankou domácích zužitkoval
Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
v čase 1:53 z mezikruží Dubský – 0:1. Střední
pásmo se moc nebránilo, a tak byly k vidění „Klobouk dolů před týmem, protože jsme hráli na pět beků a ještě dva pak měli nějaké drobné zranění. Domácí tým má velkou ofenzivní sílu
rychlé přechody do útoku. V 7. minutě našel a my jsme ho chtěli protlačit do defenzivní zóny, kde jsme si mysleli, že jsou zranitelní. Oni měli šance, když se udrželi v ofenzivní zóně, my jsme
měli
šance
a
jsme
rádi,
že
jsme
vyhráli
speciální
formace v 2:1. Naše obětavost a tím, že jsme vždycky uskočili v pravý moment, dali důležitý
Mrňa na levé straně volného Kauta, který uklidil puk za záda prostějovské jedničky – 1:1. gól na 3:1 ve druhé třetině a hlavně rychlá reakce na ten stav 3:2, kdy se domácí dostali do tlaku ve třetí třetině, kdy jsme nedostávali kotouče
Hned vzápětí šel na trestnou lavici domácí ven a byli lepší. Dali na 3:2, my z té dorážky na 4:2 a to domácím sebralo sílu a asi rozhodlo. Takže jsme rádi za tři body tady v tomto super
Kajínek. Necelá minuta početní výhody sta- hokejovém prostředí, kde jsou výborní fanoušci. A chci poděkovat našim příznivcům, že jich přijelo tolik, přestože to jsou tři a půl hodiny cesty.“
&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

+&6WDGLRQ9UFKODEt²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

PROMĚNY IMAGE
Prostějov (rei) – Poruba byla před startem Chance ligy jedním z velkých adeptů
na černého koně soutěže, zatím to ale tak
nevypadá. Pouhé tři výhry zajistily Porubě
až 15 příčku. Na sérii neuspokojivých
výsledků reagovalo porubské vedení tím, že
ze střídačky po středečním zápase odvolalo
trenéra Jiřího Šejbu. Tým nyní vedou Karel
Suchánek s dosavadním asistentem Davidem
Moravcem. Šejba přišel do ostravského klubu
před sezónou z Prostějova s jasným cílem
porvat se o postup do nejvyšší soutěže, jenže...
Naposledy Poruba padla ve středečním 13.
kole 2:5 na ústeckém ledě. Ještě předtím po
sobotní prohře s Prostějovem 1:5 dostali
hráči i trenéři od vedení ultimátum. Nyní mu
už ale došla trpělivost a bývalý trenér Jestřábů
Šejba na střídačce jednoho z favoritů soutěže
dle očekávání končí.

vstup do zápasu, tak jsem rád, že jsem pomohl gólem hned v prvním střídání.“
yy V čem jste měli oproti domácímu celku navrch?
„Tak myslím, že velice důležité bylo, po tom co
Vrchlabí vyrovnalo na 1:1, že jsme našli rychlou
odpověď a vzali si vedení hned zpátky. Zásadní byl
opět Ondrův výkon, kdy chytl asi 5 samostatných
úniků, včetně nájezdu.“
yy Vrchlabí dokázalo ve třetí třetině snížit na
rozdíl jedné branky. Jak těžké bylo zůstat v klidu, aby domácí nevyrovnali?
„Bohužel jsme zase byli dost vylučování a Vrchlabí nás
za to jednou potrestalo. Zůstali jsme ale v klidu a šli střídání od střídání a nakonec jsme si náskok vzali zpátky.“
yy Nakonec jste vyhráli 6:2. Čekali jste takový
průběh utkání?

Výhrou ve Vrchlabí drží Jestřábi
venkovní neporazitelnost

yy Co byste řekl k utkání s Vrchlabím?
„Sešly se dva silné ofenzivní týmy. Věděli jsme, že to bude velmi těžké utkání,
ale opět jsme ukázali, jak kvalitní
tým jsme. Vezeme si domů důležité tři body.“
yy Dal jste první branku zápasu, a díky ní jste si zapsal
i první kanadský bod v dresu
Prostějova. Jaké to je?
„Byl to skvělý pocit. Doteď jsem
se ‚trápil‘, že jsem ještě nedal
gól, tak věřím, že to tam teď začne padat. Před zápasem jsme
si řekli, že potřebujeme dobrý

Eva REITEROVÁ

SRFKYDOXMHVL-HVWőiE0DUWLQ'XEVNì

HLASTE SE DO LISTOPADOVÉ

Prostějov (rei) – Frýdku-Místku se vstup do nového ročníku zatím moc nedaří.
Ze dvanácti zápasů vyhrál pouze čtyři za
plný počet bodů, ještě nedávno mu patřilo
předposlední místo za Kadaní. Nyní získal
obrovskou posilu v podobě útočníka
Jakuba Šlahaře, který přichází z trápícího
se extraligového Zlína. Třicetiletý útočník
je odchovancem zlínského hokeje, prvoligová soutěž mu ale není v jeho kariéře vůbec
cizí. Druhou nejvyšší soutěž si už totiž
vyzkoušel například v dresech Olomouce,
Třebíče, Havířova, Prostějova a naposledy
v Přerově. V letošní sezóně Šlahař odehrál
za extraligový celek Zlína dvanáct utkání,
ve kterých získal tři gólové asistence. Zlínské vedení a realizační tým se rozhodly,
že s ním do dalších extraligových bojů již
nepočítají, a tak se jej ujal Frýdek-Místek.

)UÙGHN0ÉVWHN]EURMÉ
pøivedl Šlahaøe

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

4QOCP2wWTPÚRąKQFMNÊ\GPÊRTCUGéÊJNCX[
2x foto: Facebook
(CPU
QH2TQUV÷LQXCYYYJQMGLE\

NA LEDĚ!

Obránce David Vala dumá
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„Asi si budeme muset
sednout a rozebrat to.“

(uohĹ

Dostat sedm branek v hokejovém zápase? Špatné. Jenže dostat
stejný počet v domácím souboji
a v derby s největším rivalem? To
už je průšvih.

&X÷PQXÆRQUKN[WXKFÊOGX\¾RCUGEJ
%JCPEGNKI[#LFGQLOÆPCFQUVK\P¾
O¾,GFPCMQQDT¾PEG/KEJCNC$CTKPMW
MVGTÆJQDWFGOGOQEKUNGFQXCVXFTGUW
2QTWD[$ÚXCNÚTGRTG\GPVCPVO¾RQOQ
EKV¾RCLÊEÊOWEGNMW\PGLJQTwÊJQ/CTVKP
(CwMQ4WF¾w LG PCQRCM X[EJ¾\GLÊEÊ
UNQXGPUM¾JX÷\FCRąKéGOåLGFPCFXC
EGVKNGVÚMąÊFGNPÊMD[NRQUN¾P\GZVTCNKIQ
XÆJQ.KDGTEGFQHCTO¾ąUMÚEJ$GP¾VGM
PCF,K\GTQW

3. Zajímavá jména
pro Chance ligu

2QP÷MWFRąGMXCRKX¾LG\CVÊOUKVWCEG
PCUCOÆwRKEKVCDWNM[/ÊUVQ,KJNCX[PG
DQ8UGVÊPCLGPCPÊ6ąGDÊé#JPGFRQF
PÊ .KVQO÷ąKEG 8G UVąGFW VCM RTQD÷JN
FWGNQRTXGPUVXÊXVCDWNEG#VGPUMQPéKN
NÆRGRTQ6ąGDÊéMVGT¾VCMFCNC\CRQOG
PQWVPCRQT¾åMWU8TEJNCDÊO5GP\CéPÊ
VCåGPÊ*QT¾EMÆ5NCXKGVCMRQMTCéWLG

2. Souboj
o prvního vyhrála Tøebíè

&QJKUVQTKGUGXGUVąGFW\CRUCNXUGVÊP
UMÚ DTCPM¾ą ,CMWD /¾NGM 8 WVM¾PÊ
U*CXÊąQXGOUGVQVKå\CRUCNOG\KUVąGN
EG 8 \¾X÷TGéPÆO RQYGTRNC[ MF[
8UGVÊPXGFNVQVKåPCDTCNRWMPCJčN
CåCDKéMQWJQRQUNCNRąGUEGNÆMNW\KwV÷
FQDT¾P[,CMUGTXGTYYYJQMGLE\RąK
RQOP÷N/¾NGMLGX%JCPEGNK\GRTXPÊ
DTCPM¾ąMVGTÚDG\dRQOQEKqUQWRGąG
UMÐTQXCN

1. Brankáø Málek skóroval

NEJ události
Chance ligy

Jestřábi se v minulé sezóně poněkud hledali v přesilovce. Nový tým
naopak v početních výhodách šlape. Často střílí i obránci a hlavně
svěřenci kouče Tottera jsou produktivní. Také proti Přerovu a Vrchlabí
se Jestřábi prosadili. Celkově pak
atakují úspěšností přesilovky 30
procent!

Produktivita
v pøesilovkách

Šest zápasů, šest bodů. To je bilance Jestřábů na domácím kluzišti.
A řadí se k nejhorším v celé soutěži.
Doma zatím Prostějov porazil jen
trápící se celky Kolína a Kadaně.
A směle tak konkuruje loňskému
fotbalovému 1.SK Prostějov. I druholigoví muži jsou doma jedni
z nejhorších a venku naopak suverénní…

Pokraèování
domácí mizérie

!&҃ ࡡ

Å2SěWMVPHXNi]DOLMDNVLOQìWìPGRNiçHPHEìW´ HOKEJOVÉ

Prostějov a Přerov, dvě hokejové bašty na Moravě, jejichž
vzájemné souboje v první lize táhnou tisíce fanoušků. To
ostatně platilo, i když oba kluby válčily ve 2. lize. Rivalita
mezi těmito dvěma celky panuje jak na ledě, tak přímo na
tribunách. Poslední roky nejde jen o slovní nadávky, potyčky, ale i o jakousi recesi, jejímž jediným cílem je soupeře
vydráždit. Dalo by se říct, že v posledním zmíněném „bodují“ prostějovští fanoušci. V prosinci 2018 to bylo obří
růžové nafukovací prase, které kolovalo po celém prostějovském stadionu a nakonec se dostalo až na přerovskou
střídačku. To ve středečním zápase zašli fanoušci Jestřábů
ještě dál.
Prasečí hlava s omotanou přerovskou šálou byla nejprve vystavena jako trofej u vstupu na zimní stadion.
Byla opravdu nepřehlédnutelná, v oku totiž měla ještě zapíchnutý nůž... Pak zmizela a na řadu přišla až ve
třetí třetině. Po třech odehraných minutách závěrečné
části a za nepříznivého stavu pro Prostějov 2:4 přilétla
před vhazováním na led. Jeden z prostějovských fanoušků ji totiž v přerušené hře hodil přes mantinel. Odklízení
se ujal přerovský Roman Pšurný, který ji poslal za prostějovskou bránu, kde ji hbitě pořadatelé odklidili. Na tento
moment hanáckého derby se ještě dlouho nezapomene.

5VąGNGERTXPÊUQDQVPÊDTCPM[,GUVą¾Dč,CP&WDUMÚ
Foto: www.lhkjestrabi.cz

PROSTĚJOV Sobotním zápasem v Podkrkonoší potvrdili Hanáci svoji venkovní
neporazitelnost. Rychlou
brankou otevřel utkání forward čtvrté lajny
Martin Dubský (na snímku). Pro tohoto třiadvacetiletého hráče to byl
první kanadský bod v dresu prostějovských
Jestřábů. „Doteď
jsem se ‚trápil‘,
že jsem ještě
nedal gól, tak
věřím, že to
tam teď začne padat,“
řekl s úsměvem.

tolik, protože to jsou tři a půl hodiny cesty.
Klobouk dolů,“ byl Totter rád za podporu
prostějovských příznivců.
Jak sám prostějovský trenér nakousl, marodka u týmu stále pokračuje. Ve středu
Hanáci navíc ztratili útočníka Lukáše Motlocha, který v uplynulých zápasech naskakoval v obranných řadách. „Motly má vykloubené rameno, takže nám minimálně na
měsíc vypadl,“ přiznal Totter. V Podkrkonoší nastoupili Jestřábi pouze s pěti obránci.
Nyní by se ale defenziva Prostějova mohla
přece jen o jedno nové jméno rozrůst. Podle informací z klubového webu SK Trhačů
Kadaň by měl k Jestřábům přijít obránce
Miloslav Jáchym, který v posledním týmu
Chance ligy působil jako kapitán.

2TXPÊHQTOCEG,GUVą¾DčRąKXJC\QX¾PÊ
D÷JGOUVąGFGéPÊJQFGTD[

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

31
43
Exkluzivní rozhovory
s Martinem Novákem a Davidem Valou
čtěte na www.vecernikpv.cz

7
HLAVA

výhry Kuriozita hanáckého derby? PRASEČÍ

WWW.VECERNIKPV.CZ
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KATEŘINA DŮBRAVOVÁ TEĎ OSLNÍ NEJEDNOHO MUŽE

30
42

VEÈERNÍKU

1.
1.

1. star: /CTVKP0QX¾M DQF[ 2. star: Martin Dubský
(2 body). 3. star: 1PFąGL$N¾JC DQF

VRCHLABÍ – PROSTĚJOV 2:6

1. star: Jan Kloz (3 body). 2. star: Jan Rudovský
(2 body). 3. star:,KąÊ-NKOÊéGM DQF

PROSTĚJOV – PŘEROV 3:7

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

2TQUV÷LQXUMÚ JQMGL UPGUN X OKPWNÚEJ
NGVGEJ OPQJQ P¾NGRGM 6ąGDC CO
DKEKÐ\PÊVÚOMVGTÆOWUGXwCMPGFCąÊ
RNPKV EÊNG 0GDQ OWåUVXQ X P÷Oå
JT¾é OčåG PCUVCTVQXCV PGDQ VCM[
WMQPéKVMCTKÆTWtéCUVQPKEOG\KVÊO
0[PÊXwCMOčåG\ÊUMCVPQX÷KRQX÷UV
MNWDWXP÷OåUGVT¾RÊEÊUGJT¾éKTQ\
RQOGPQWPCNGRwÊéCU[#XGUMX÷NÆ
HQTO÷\CéPQWą¾FKV
6Q LG PGRQEJ[DP÷ FQDT¾ \RT¾XC
#LGwV÷NGRwÊLGåGUGUMWVGéP÷VÚM¾
RQXÊEGTQ JT¾éč 2ąÊMNCFGO OčåG
DÚVDTCPM¾ą1PFąGL$N¾JC6GPRąKwGN
RąGF OKPWNQW UG\ÐPQW \G 8UGVÊPC
MFGUGOWRąÊNKwPGFCąKNQ82TQUV÷LQ
X÷RNPÊTQNKLGFPKéM[C\PCVGNP÷RQQ
Mą¾NVÚOUGPCP÷LOčåGURQNGJPQWV
6QVÆåRNCVÊQ,CMWDW$CDMQXKUVÊO
TQ\FÊNGO åG UG LGFP¾ Cå Q NGVQwPÊ
RQUKNW &ąÊXG D[N XGNOK FQDTÚO JT¾
éGO XG 8UGVÊP÷ RąKwGN OÊTPÚ ×VNWO
CD[ P¾UNGFP÷ X 2TQUV÷LQX÷ PCRNPQ
TQ\XKPWNUXčLRQVGPEK¾NEGNQRNQwPÆJQ
JT¾éG

.QPKUGVT¾RKNK
P[PÊą¾FÊ

Foto: internet
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NRORSRQGčOtĝtMQDKRGLQ
+DYtĜRY ± 3ĜHURY   %HQiWN\ QDG -L]HURX ±
9VHWtQ   6RNRORY ± 6ODYLD 3UDKD 3URVWčMRY ²
/LWRPčĝLFHÒVWtQDG/DEHP±9UFKODEt)UêGHN0tVWHN
±3RUXED.ROtQ±-LKODYDâXPSHUN±.DGDĖ
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
-LKODYD ± âXPSHUN   9VHWtQ ± .ROtQ  
/LWRPČĜLFH±ÒVWtQDG/DEHP  7ĜHEtþ±6RNRORY
  3RUXED ± %HQiWN\ QDG -L]HURX 7ĜHEtþ ±
)UêGHN0tVWHN 9UFKODEt ± +DYtĜRY 6ODYLD 3UDKD ²
3URVWčMRY
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
3URVWčMRY ² 7ĝHEtÿ   ÒVWt QDG /DEHP ± 6ODYLD
3UDKD   +DYtĜRY ± /LWRPČĜLFH )UêGHN0tVWHN ±
9UFKODEt%HQiWN\QDG-L]HURX±3ĜHURY.ROtQ±3RUXED
âXPSHUN±9VHWtQ.DGDĖ±-LKODYD

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

'RVWiOHN +XGHþHNâ.UDWRFKYtO 6HYHUD'RNWRU
*URFK  /LWRPčĝLFH²6RNRORY  %UDQN\
6LKYRQHQ 53ĜLNU\O 5RXKD --tFKD6PROD -
-tFKD .RWWHN23URFKi]ND 23URFKi]ND 53ĜLNU\O
--tFKD ±-XUþtN -LVNUD7RPL ТPHUKD -3RKOâLN 
âLN ТPHUKD -XUþtN 7RPL-LVNUD âLN 6ODYLD
3UDKD²7ĝHEtÿ  %UDQN\7.QRWHN
 9ãHWHþND 0LNXOiã +RYRUND 9UDFRYVNê  ±  3VRWD
/%LWWQHUâĢRYtþHN /'RXGHUD 3VRWDâĢRYtþHN 
.XVNR 0=DEORXGLO9RGQê  3ĝHURY²ÓVWtQDG/DEHP
2:1 PP (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0). Branky:  - 6YRERGD
+HUPDQ -6YRERGD +HUPDQ ±3ĜLQGLã -LKODYD²
%HQiWN\QDG-L]HURX  %UDQN\)URQN
/LFKDQHF(OLiã &DFKQtQ (OLiã /0DUHã )URQN 
 7 +DUNDEXV ) 6HPDQ &DFKQtQ  ±  5\FKORYVNê
'XãHN -DQVD %XNDþ 
TABULKA:

,GwV÷X÷VwÊTQ\FÊNLGCNGXKF÷VWFXQW
QHGP\KXPÊEJ GU ,CPC 4WFQXUMÆJQ
C ,CPC -NQ\G 1DC JT¾NK X RąGFG
wNÆO TQéPÊMW \C *CXÊąQX # VT¾RKNK
UG X P÷O PGDQFQXCNK \čUV¾XCNK
\C QéGM¾X¾PÊO ,GFP¾ UG RąKVQO
Q \MWwGPÆ C MXCNKVPÊ JT¾éG JT¾éG
TQ\FÊNQXÆ&PGU"·RNP÷LKPÚQDT¾\GM
4WFQXUMÚU-NQ\GOą¾FÊXTQXPQX¾å
PÆORQéVWJT¾éčC\GLOÆPCXRąG
UKNQXM¾EJ-NQ\CVCMWLGéGNQUVCVKUVKM
4WFQXUMÚUG\CUOčåGR[wPKVVÊOåG
O¾ ×UR÷wPQUV UVąGND[ UMQTQ  RTQ
EGPV C LG RTQFWMVKXPÊ K RąK PÊ\MÆO
KEGVKOW8RQD[VWPCNGF÷LUQWRCM
QDC X MNCFPÚEJ éÊUNGEJ C QDC Wå
FQMQPEGUVKJNKRąGMQPCVUXÆDQFQXÆ
RąÊUR÷XM[\OKPWNÆUG\ÐP[2CT¾FC
2QMWF VCM ,GUVą¾DK X OKPWNQUVK D[NK
URQLQX¾PKUP÷éÊOPGICVKXPÊOP[PÊ
UKPCQRCMRąKRKUWLÊUMX÷NÚRąÊFQOGMt
VÚO XG MVGTÆO OčåGVG TGUVCTVQXCV
MCTKÆTW

/+%*#.
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Mezi hokejovými mantinely

Dohrávka 11. kola: Frýdek-Místek – Šumperk
6:5 (0:3, 4:2, 2:0). Branky: .OLPãD 3HWHUHN=ERĜLO 
 &KULVWRY .OLPãD =ERĜLO   0DWLDãNR 0DUWLQHN
3HWHUHN   0DWLDãNR 3HWHUHN 0DUW\QHN   '
%DUWRã /\V]F]DUF]\N-0LFKiOHN 7HSHU '%DUWRã
/\V]F]DUF]\N ±9DFKXWND 0DFKĤ.RKĤW .RKĤW
9LOGXPHW] 0DFKĤ   ' .LQGO %ĜH]iN   äiOþtN
%ĜH]iN $)XUFK 0DFKĤěH]iþ 
Ostatní výsledky 13. kola: 7ĝHEtÿ²/LWRPčĝLFH 
2:0, 3:3). Branky:  ' 0LFKiOHN )HUGD .ĜHKOtN  
'RþHNDO .ĜHKOtN )HUGD   0 =DEORXGLO ' 6NOHQiĜ
'RþHNDO   6WĜRQGDOD 1HGYtGHN âĢRYtþHN  
âĢRYtþHN 6WĜRQGDOD/%LWWQHU 3VRWD /)RUPDQ ±
53ĜLNU\O6LKYRQHQ 53ĜLNU\O30DUFHO 5
3ĜLNU\O 9iOHN6LKYRQHQ 23URFKi]ND 0.DGOHF
2%DOiå  +DYtĝRY²9VHWtQ  %UDQN\
'RVWiOHN .RUtP ±0,QGUiN $=HPDQ59ODFK 
%HUJHU +RĜDQVNê*DJR 0,QGUiN 5RE -
0iOHN %HQiWN\².DGDė  %UDQN\
 5\FKORYVNê %XNDþ -DQVD   :LHQFHN -DQVD (
ýHUPiN   5\FKORYVNê )DãNR±5XGiã 'XãHN  
ýHGHUOH 3DELãND5\FKORYVNê ±%HUQDW 6+HIIHUQDQ
5RXWD  6RNRORY²9UFKODEt  %UDQN\
7RPL -3RKOâPHUKD '1RYRWQê 06ORERGD
3URãHN 7RPL -XUþtN-1RYiN âPHUKD âLN7
5RKDQ ±0UĖD 38UEDQ7.DXW  ÓVWtQDG/DEHP
²3RUXED  %UDQN\9UGORYHF -
'UWLQD â +DYUiQHN   - 'UWLQD â %OiKD   9
%tOHN 07ĤPD 9%tOHN 7UiYQtþHN9UGORYHF 
7UiYQtþHN 9UGORYHF - 'UWLQD  ±  %LWWHQ 6]DWKPiU\
9DFKRYHF   %LWWHQ 9DFKRYHF   Frýdek-Místek –
-LKODYD  %UDQN\.OLPãD .RPRUVNL
3HWHUHN 7.UiO &KULVWRY/\V]F]DUF]\N ±)URQN
+HOW/LFKDQHF )6HPDQ ýDFKRWVNê'XQGiþHN 
(OLiã 7+DYUiQHN0-XGD )URQN +HOW'XQGiþHN 
 .RZDOF]\N 7 +DYUiQHN ,OOpã   Kolín – Šumperk
5:2 (0:0, 4:2, 1:0). Branky:  3HWUåLOND .DFK\ĖD 9
ýtåHN   ' âDIUiQHN ýiS = .UiO   / .UHMþtN
3LHJO -DQ9HVHOêâWRKDQ]O±3ČQþtN '.LQGO
9LOGXPHW] 6SUDWHN ěH]iþ0DFXK 
Ostatní výsledky 14. kola: .DGDė².ROtQ 
0:1). Branky:  %HUQDW %HUþtN 5RXWD  ±  - 9HVHOê
-DQNRYVNê'âDIUiQHN -DQNRYVNê 'âDIUiQHN  
9VHWtQ²)UëGHN0tVWHN  %UDQN\
-RQiN 0,QGUiN5RE ±âODKDĜ =ERĜLO &KULVWRY
%DUWRã
 E âODKDĜ /\V]F]DUF]\N   .RPRUVNL
B Y 7HSHU
LI JSM
U TO H
O 0DUW\QHN  3RUXED ² +DYtĝRY  61
&KULVWRY

(1:2, 1:0, 2:2 – 0:0). Branky: %LWWHQ äRYLQHF 5
7RPDQ 5pZD\   -HQ\ã 9DFKRYHF   5 7RPDQ
7 9RUiþHN  UR]K QiM %LWWHQ ±  0DUXQD 6HYHUD  
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Tak tohle už je hodně zlé. Prostějov
má v Přerově nejen soupeře atraktivního, hlavně však soupeře velmi
neoblíbeného. Právě s Přerovem
totiž naši hokejisté mají nejdelší černou sérii ze všech aktuálních soupeřů v Chance lize. Jestřábi už šest
(!) posledních vzájemných zápasů
prohráli. Je to blok? Obava z kvalitního soupeře? Těžko říct. Faktem ale
je, že v derby naposledy Prostějov
uspěl 15. prosince 2018. A to už je
k zamyšlení.

Èerná série neskonèila

ZAUJALO NÁS

2TčD÷åPÆRQąCFÊ
2GVT/T¾\GM6QO¾w,¾EJ[O/CTVKP0QX¾MC,CP-NQ\,CP4WFQX
UMÚ2CVTKM*WU¾M2GVT$GT¾PGM/CTVKP0QX¾MC1PFąGL$N¾JC/CTVKP
#NVTKEJVGT6QO¾w,KT¾PGMCiKOQP,GNÊPGM#FCO*CXNÊM,CMWD$CDMC
C,KąÊ-NKOÊéGM&CXKF8CNC/CTVKP&WDUMÚC2GVT-TGLéÊ
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„Klobouk dolů před týmem, protože jsme
hráli na pět beků a ještě dva pak měli nějaké
drobné zranění. Domácí mužstvo má velkou ofenzivní sílu a my jsme ho chtěli protlačit do defenzivní zóny, kde jsme si mysleli, že jsou zranitelní. A bylo to,“ pochvaloval
si Totter. K sedmému venkovnímu vítězství
napomohli i prostějovští fanoušci, kteří se
do Vrchlabí vypravili. „Takže jsme rádi za
tři body tady v tomto super hokejovém
prostředí, kde jsou výborní fanoušci, a chci
poděkovat našim fanouškům, že jich přijelo

4

skvostnou sérii jedenácti výher na úvod
sezóny. Překvapivě první tým tabulky, kterého ovšem Večerník pasoval před sezónou
na širší špičku soutěže, už přeci jen jedno
utkání i prohrál. Tým nestřílí
kvanta branek, taky nejproduktivnější hráč má na
kontě jen dvanáct
bodů. Je jím možná
překvapivě nováček
sestavy Václav Krliš.
Třebíč se může opřít
o řadu stabilních hráčů, platí to zejména
o střelci Ladislavu Bittnerovi a tvůrci hry Matěji
Psotovi. Hodně bodů však tradičně sbírá i Nedvídek nebo Mrtin
Šťovíček. Stálicí a hvězdou týmu
je další snajpr s řadou zkušeností
Michal Vodný. Kromě dobré ofenzivy má
ale tým taky dobrou hru směrem dozadu.
Starají se o to třeba Lukáš Doudera nebo veterán Jiří Hunkes. V bráně pak čaruje Pavel
Jekel. V týmových statistikách pak nejvíce
vynikne nejvyšší počet přesilovek či vysoký
počet střel proti bránám soupeřů.

střílí tři čtyři. K tomu přidává solidní obranu. O tu se starají třeba veterán Jan Výtisk,
dále Patrik Marcel a v bráně Tomáš Král,
který má už nyní skvělá čísla. V útoku se činí
zejména Sihvonen, Válek a Martin Kadlec,
jenž byl přede dvěma roky králem střelců.
Nejen tito hráči se proti Prostějovu představí v pondělí od 18 hodin.
Druhým soupeřem je tento týden Slavia
Praha. Tým zvučného jména je i letos za
očekáváním, podobně jako v předešlých
sezónách. Nyní se pohybuje až kolem desátého místa. Přitom Pražané začali dobře,
v úvodu se chytli na slabších týmech. Pak ale
přišel pád v podobě šesti porážek v řadě. A to
často vysokým rozdílem. Debakly s Jihlavou,
Porubou i Vsetínem už jsou nejspíš zapomenuty, tým ale prohrává dál. A to přesto, že má
mezi sebou hráče jako Radek Havel, Daniel
Krejčí, Petr Kafka nebo Lukáš Žejdl. Nejvíce
ale prohání obrany soupeřů Tomáš Kafka,
navrátilec z Francie sbírá téměř dva body na
zápas.
Posledním a zřejmě nejnebezpečnějším
soupeřem bude Třebíč. Je to tradiční účastník první ligy, avšak ještě nikdy nezažil tak
skvělou sezónu, jakou hraje nyní, kdy měl

Minulý týden otevřeli Hanáci středečním
domácím zápasem s Přerovem. A bohužel
odcházeli z hanáckého derby opět poražení. Zubři rozstříleli Prostějov a slavili šestou
výhru z derby v řadě. „Jsme zklamaní stejně
jako diváci. Z obou stran byla skvělá atmo-

PROSTĚJOV Není to tak dlouho, co
Prostějov nastoupil proti Porubě, Jihlavě
a Vsetínu. Tedy silným a ambiciózním týmům. Nyní jej čeká další trojboj, a to dokonce možná ještě složitější. Proti sobě
totiž budou mít již dnes Litoměřice, ve
středu pražskou Slavii a v sobotu Třebíč.
Tedy dva celky ze špice soupeře a pražský tým, který se bude chtít dostat stůj
co stůj z krize. Jestřábi tak budou mít co
dělat. S Litoměřicemi a poté s Třebíčí se
střetnou doma shodně od 18.00 hodin,
mezitím si odskočí k venkovnímu zápasu
do hlavního města, kde bude první buly
vhozeno již v 16.00 hodin.
Týden začnou svěřenci Aleše Tottera proti
Litoměřicím. Stadion je letos k nezastavení
a hraje nad své standardy. Mužstvo pod hlavičkou svazového projektu Dukla je trvale
na druhém místě, navíc s náskokem před
pronásledovateli. Litoměřicím hodně pomohlo, že se jim podařily hned dvě vítězné
šňůry. První čítala tři, druhá dokonce sedm
zápasů. O síle kališníků svědčí i to, že dosud
prohráli jen s dobře hrajícím Šumperkem
a první Třebíčí. Doménou Litoměřic je
letos, zdá se, střílení branek – pravidelně
Třebíč patří pro Prostějov k častým
soupeřům, v posledních deseti letech
nejčastějším v přípravě. Zajímavostí je, že
zatímco v základní části se Jestřábům s Třebíčí daří, v předkole loni platil pravý opak.
(sob)

NURNEDUYHQÉVWÔÉK½QÉDVW\OLQJ

vs.

3
7
(0:1 - 2:3 - 1:3)

Jak se očekávalo, derby začalo v opravdu
rychlém tempu. Lépe se ale vedlo Přerovu,
který byl od začátku svými střelami velmi
nebezpečný. V čase 3:46 otevřeli Zubři
skóre utkání po trefě Hermana mezi betony – 0:1. V podobné situaci byl před přerovskou bránou chvíli nato Jáchym, ale byl
nepřesný. Pak se svěřenci trenéra Tottera
dostávali více do útoku, z mezikruží pálil
Rudovský, jeho střela letěla mimo bránu.
Následnými snahami v útočném pásmu
si nakonec domácí v 6. minutě vybojovali první přesilovku. V té měli Jestřábi pár

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Hanácké derby, to je
něco, na co se vždy těší obě mužstva i jejich fanoušci. První střetnutí v tomto
ročníku se odehrálo na prostějovském
ledě uplynulou středu v rámci 13. kola
Chance ligy. Stejně jako v uplynulých
zápasech s Přerovem, to byl právě rival,
kdo se radoval z cenného skalpu. Ten
byl aktivnějším týmem, který v celém
utkání vedl, a Jestřábi jen dotahovali.
Zubři se v zápase trefili za Bláhova záda
sedmkrát a brali první tři venkovní
body.

dobrých střel. Největší rozruch v přesilovce ale vytvořil hostující Süss, který v úniku
orazítkoval Bláhovu tyč. I v následujících
minutách se hrálo hodně u prostějovské
brány a domácí hráči měli co dělat. Pět
minut před koncem se Prostějovští usadili
v obranném pásmu Zubrů. Velkou šanci
v první třetině měl na hokejce Klimíček,
odkrytou část Petráskovy branky však netrefil. Pak přišla první větší potyčka zápasu
u jestřábí svatyně.
Na startu prostřední třetiny hráči Prostějova při přesilovce tlačili. Tři sekundy
před vypršením přerovského trestu se puk
odrazil ke Klozovi, který přesně trefil branku – 1:1. Tempo bylo čím dál tím vyšší.
Vyrovnané skóre derby ale dlouho nevydrželo. Hosté brzy přišli s rovněž přesilovkovou odpovědí. Krenželok v početní výhodě z větší vzdálenosti prostřelil gólmana
Bláhu – 1:2. V další početní převaze bylo
opět vše jinak. Výrazné clony před Petráskem využil ve 35. minutě z pravého kruhu
Klimíček – 2:2. Tím gólová smršť druhé
části neskončila. Za pouhých 44 vteřin se
hosté vrátili k jednobrankovému vedení,
Krislovo nahození dopravil do branky Jakub Svoboda – 2:3. Prostějov se nevzdával

3HWUiVHN5ýHUQê.UHQåHORN+DPUOtN+UDEDO6HHPDQQ.ULVOâHYþtN±7'ROHåDO3ãXUQê
6VV±.UDWRFKYLO+HUPDQ-DN6YRERGD±06YRERGD'YRĜiN0DW1RYiN±-DQ6YRERGD
,QGUiN6HEHUD
Trenér:9ODGLPtU.RþDUDD-DNXE*URI

6HVWDYD3ĝHURYD

%OiKD ± 0RWORFK +XViN .OLPtþHN %DEND 9DOD =DMtF
± -LUiQHN 7 -iFK\P 5XGRYVNê ± 0DU 1RYiN .OR]
0Ui]HN ± %HUiQHN âWHIND âYHF ± 'XEVNê .REOtåHN
-HOtQHN
7UHQpĝL$OHã7RWWHUD9ODVWLPLO:RMQDU

6HVWDYD3URVWčMRYD

.OLPtþHN - .OR] 0Ui]HN   5XGRYVNê ±  +HUPDQ
-DNXE6YRERGD '.UHQåHORN 3ãXUQê0DWČM6YR
ERGD -DNXE6YRERGD .ULVO+HUPDQ 0DWČM6YR
ERGD 0DWČM1RYiN 6VV +DPUOtN+UDEDO 0DWČM
1RYiN 5ýHUQê -DNXE6YRERGD 0.UDWRFKYLO+HU
PDQ 6WĜHO\QDEUDQNX5R]KRGþt2EDGDO.YČWRĖ
±0ČNêã%ODåHN9\ORXþHQt9\XåLWt'LYiFL

Branky a nahrávky: -.OR] â-HOtQHN0Ui]HN 

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&=8%53ĝHURY

&+$1&(/,*$þ5².2/2

otázky pro ženu,
co se změnila...

WÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK
VWU½QN½FKZZZYHFHUQLNSYF]

v tom to není. Jde o to vyzkoušet
věci, které vás na první pohled
ani nezaujmou, ale profesionál je
mezi regály nějak objeví. To se
většinou člověku nepodaří, pokud mění styl svépomocí.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Reakce jsou skvělé. Ze všech
stran slyším, že mi to teď mnohem více sluší, že vypadám ‚mladší‘ a ‚svěží‘ nebo ‚nějaká rozzářená‘. Prostě samá pozitiva, mám
opravdu radost.“ (úsměv)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Jednu důležitou věc – nechejte
si poradit. A rozhodně PROMĚNU IMAGE vyzkoušejte, je to
skvělý způsob, jak se vypořádat
s nedostatky, které vás třeba už
dlouho trápí. A navíc byste těžko
jinde hledaly tak skvělý tým profesionálů, jako je v proměně od
Večerníku.“

.20(17Éì3$7521.<
352-(.783520ħ1<

ƔƔ Paní Kateřino, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše přání?
„Doslova jako vyměněná. Proměnou neprošel jen můj vzhled
a účes, ale i moje vnitřní naladění. Celý den se totiž nesl ve velmi
pozitivní atmosféře a starali se
o mě pozitivní lidé. Navíc profesionálové ve svém oboru, a to je
na výsledku prostě znát. Konečně
cítím, že můžu být hrdou součástí
naší fakulty.“ (smích)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Nedokážu vyzdvihnout jen jednu věc. Překvapily mě hned tři
věci: nový styl oblékání, nový
účes a kouzlo dobře vybraných
brýlí. Pokud bych měla přece jen
jednu věc upřednostnit, byl by
to asi výběr oblečení. Člověk má
představu, že pokud chce změnit
styl, prostě vběhne do obchodu
a nakoupí hezké oblečení. Ale

při hře čtyř proti čtyřem si Přerov přesto
opětovně vzal svůj dvoubrankový náskok
zpět. Hamrlík střílel od modré a úspěšnou teč si připsal Süss – 3:5. Na tuto
situaci reagovala prostějovská lavička
odvoláním brankáře už osm minut před
koncem! Tento krok trenérům domácích
ale nevyšel. Náskok Přerova totiž po půlminutě do prázdné brány zvýšil Matěj
Novák – 3:6. Tři minuty do konce zápasu
šli Jestřábi do čtyř, a Přerov opět skóroval.
Sedmý gól si zapsal Jakub Svoboda – 3:7.
Za tohoto stavu zápas skončil, a soupeř
z Přerova tak slavil další výhru v derby.

„Od první minuty na nás bylo znát, že jsme nachystaní. Cítil jsem, že tady nemůžeme prohrát.
Domácí mají výborný útok, párkrát nám zatopili. Byli jsme však trpěliví, důslední a obětaví.
Počkali jsme si na šance, které jsme proměnili, a zaslouženě jsme vyhráli. Jsem šťastný, že jsme
přerovským fanouškům mohli udělat radost. Za to, že nám v Prostějově vytvořili perfektní prostředí, si to zaslouží. Bez nich by to nebylo ono.“

Vladimír KOÈARA – HC ZUBR Pøerov

„Jsme zklamaní stejně jako diváci. Z obou stran byla skvělá atmosféra, takto by to na hokeji mělo vypadat. Přerov hrál play-off hokej. My jsme chtěli hrát hokejově, ale prohrávali jsme souboje. Vždycky,
když jsme se nadechovali, tak jsme za chvíli dostali gól. Věřím, že kdybychom dohráli druhou třetinu
2:2, tak byla velká šance to utkání zvládnout. Dostávali jsme ale góly ve špatný moment.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
¸67<

Matěj Svoboda, který zakončil rychlý
brejk Matěje Nováka – 2:4.
Ve třetí dvacetiminutovce se domácí snažili co nejrychleji nepříznivý stav zvrátit. To
se Jestřábům povedlo ve 45. minutě, kdy
se vleže trefil Rudovský – 3:4. Tato branka
vzbudila emoce na obou stranách. Střelec
Jestřábů byl totiž sražen na led a v tom
okamžiku se do brankoviště dostal ještě
puk, který společně s tímto útočníkem
skončil až za brankovou čárou... Hostující mužstvo bylo od pohledu tím lepším
a v několika dobrých šancích nechalo

Vítejte sle
èny,
zHQ\DOH
LPXzL
DS½U\

Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude
završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu , líčení v H Studiu, výběr nového šatníku v outletové prodejně RV
Fashion, brýle zvolíme v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných
slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu
uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do 12. listopadu 2021.

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má za sebou
další pokračování. Před námi je ryze podzimní díl, který každoročně probíhá za již trochu chladnějšího počasí. To však nikomu neubírá na nadšení
a ochotě postarat se o vítězku či vítěze tak, aby odcházela domů vnitřně zahřátá i spokojená. Hlaste se tak a sledujete tištěná vydání i naše internetové
stránky, průběžně budete kontaktování.
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Střední odborná škola
Prostějov nabízí řadu
zajímavých oborů.
Kromě oborů vzdělávání
s výučným listem,
oborů vzdělávání s maturitou a nástavbového studia také mimo
jiné nabízí služby pro veřejnost. V nabídce tak
najdeme školní cukrárnu, opravy a prodej
kožedělných výrobků, kurzy, ale i kosmetický
salón. A právě obor kosmetické služby během
čtyř let připraví své studentky na budoucí
povolání kosmetičky, manikérky, pedikérky.
Těchto kvalitních služeb jsme využili v rámci
říjnového dílu seriálu PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku.

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

Prostějovská pobočka
H&M, kterou najdete ve
Zlatébráně,vámnabídne
módu pro ženy, muže,
teenagery a děti. K dostání jsou nejnovější trendy. V současné době
zde naleznete podzimní a zimní kolekci, na své
si přijde opravdu každý. Různé styly zaručují, že
zdeperfektněnajdetetenvlastní.Svetry,bundy,
kabáty,džíny,boty,aleispodníprádlo.VH&Mse
zkrátkaoblečeteodhlavyažkpatě.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fotí přírodu
a nejrůznější akce.
Na Proměně se
částečně podílel již delší dobu
a nyní dostal prostor pro vlastní iniciativu
v tomto projektu.

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

HLASTE SE DO LISTOPADOVÉ

„Paní Katka k nám přijela až ze Zlína. Cesta trvala dlouhé dvě hodiny, ale stála za
to. Od rána se o ni staral celý náš tým, z čehož byla nadšená. Dle jejích slov s námi
prožila krásný den jako už dlouho ne. Ti, co s námi byli u proměny, mohli na vlastní oči vidět, ale i vnímat kompletní proměnu paní Katky. Od chvíle, kdy se uviděla
proměněná, tak začala zářit na kilometry daleko, najednou z ní byla cítit velká spokojenost. Tyto pocity nám následně sama potvrdila. Ale i kdyby nic neříkala, jasně
byla znát radost z nové image. Člověk to poznal jak z očí, úsměvu, tak i z držení těla
a celkového vystupování. Rázem z ní šla zkrátka úplně jiná energie. Bylo tak jasné,
že jsme splnili náš účel, za což moc děkuji celému našemu týmu. Odvedli jste skvělou
(QVQ'XC4GKVGTQX¾
práci. A my se již nyní těšíme na další díl PROMĚNY IMAGE. Hlásit se můžete již
a znovu okupoval útočnou třetinu, Přerov vyniknout Bláhu, který opět vytahoval nyní. Těšíme se na vás.
Za celý tým Aneta Křížová,
ale pokryl všechny jeho střelecké pokusy. jeden výborný zákrok za druhým. Ale
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
V čase 38:05 navíc ještě zvýšil dorážkou
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Syndrom derby stále trvá. Prostějov opět padl se Zubry

Eva
REITEROVÁ

NURNOÉÄHQÉ

Musejí si to asi odžít,“ přiznal Aleš Totter.
Problém, který mohly způsobit i myšlenky na toto derby, viděl i kapitán Prostějova
Martin Novák. „Všichni jsme se na to těšili, možná nás to trochu svazovalo,“ řekl po
utkání Novák.
V pátek odpoledne se pak Prostějov vydal
do Vrchlabí, kde v sobotu v podvečer sehrál
zápas s tamním Stadionem. Utkání v Podkrkonoší mělo úplně jiný spád než to proti
Přerovu. Ve 4. minutě otevřeli Hanáci skóre
zápasu, který pro ně nakonec skončil 6:2.

sféra, takto by to na hokeji mělo vypadat.
Přerov hrál play-off hokej. My jsme chtěli
hrát hokejově, ale prohrávali jsme souboje. Vždycky, když jsme se nadechovali, tak
jsme za chvíli dostali gól. Věřím, že kdybychom dohráli druhou třetinu 2:2, tak byla
velká šance to utkání zvládnout. Dostávali
jsme ale góly ve špatný moment,“ komentoval smolný zápas prostějovský kouč Aleš
Totter. Hráči Prostějova byli v zápase s odvěkým rivalem jak opaření. To ostatně viděl
i sám trenér… „Přerov zkrátka derby umí.
Bilance Prostějova s ním je hrůzostrašná
a my jsme v tom pokračovali. Někteří hráči
nebyli na derby vůbec mentálně připravení.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Kateřina
Důbravová

25. října 2021
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HLAVA
NA LEDĚ!

Kuriozita hanáckého derby? PRASEČÍ
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Další těžký trojboj: Jestřáby čekají dva šlágry a výjezd do Prahy VQHGRVWDWN\´
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PROSTĚJOV Celkem 13 zápasů mají v ročníku 2021/2022
Chance ligy za sebou hráči LHK Jestřábi Prostějov. Jejich dosavadní působení v sezóně je venku stoprocentní, ale doma to
drhne. Na venkovním ledě slavili svěřenci trenéra Tottera sedm
výher ze sedmi. Naopak na domácím kluzišti už čtyřikrát padli,
naposledy při středečním derby s Přerovem.

Ligové zápasy Jestřábů mají odlišný
charakter podle toho, kde se hrají

2#4#&1:;648#,ªdoma prohry, venku
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STARÉ MĚSTO Pamětníci to zřejmě ve svých vzpomínkách na výlety
do nádherných Jeseníků mají pevně
ukotveno. Na vrcholu Králického
Sněžníku stála kdysi před padesáti
lety kamenná rozhledna, která byla
symbolem celých Jeseníků. Od konce druhé světové války se nacházela
na území Polské lidové republiky
a v 70. letech byla z důvodů havarijního stavu odstřelena vojáky polské
armády. Jesenický rodák a patriot Dalimil Mika však stál u zrodu
myšlenky vybudovat repliku slavné
rozhledny a ta se skutečně nakonec začala stavět v roce 2019 na
hoře Větrov. Po třech letech, přesně
9. července letošního roku, pak byla
Dalimilova rozhledna slavnostně
otevřena a nabízí úchvatný pohled
do všech čtyř světových stran. Za jasného počasí z ní dokonce dohlédneposkytovala výhledy nejen na blízké
te až do Krkonoš!
Rychlebské hory a masiv Králického
Sněžníku, ale také na vzdálenější hřeDalimilova rozhledna
beny Hrubého Jeseníku, Orlické hory
je věrnou replikou
a za dobré viditelnosti dokonce i KladOd letošního roku se na hoře Větrov sko, Krkonoše a Beskydy. Díky tomu
vyjímá nová Dalimilova rozhledna, kte- si i přes obtížnou dostupnost a drsné
rou nechal postavit Dalimil Mika. Na horské klima získala tisíce návštěvníků
stavbě, která byla zahájena v roce 2019, ročně nejen z Čech, ale i Polska, Něse výrazně odráží poctivé řemeslo a lás- mecka a dalších zemí. Téměř přes noc
ka k rodnému kraji. Dalimilova roz- se stala dominantou celého kraje a pohledna je věrnou replikou té původní, stupně i jeho symbolem.
která před padesáti lety stála na vrcholu
Stavbu poškodily války,
Králického Sněžníku. Nyní byla postapak ji „odpálili“ Poláci
vena zhruba deset kilometrů vzdušnou
čarou na hoře Větrov ve výšce 918 metrů nad mořem. Od samého začátku Jak už to tak bývá, historické stavby utrstavbu provázela obrovská podpora pěly výrazné škody nejen v důsledku
nejen místních, ale i Poláků a turistů, klimatických podmínek. Na technickteří do tohoto krásného kraje zavítali. kém stavu staré rozhledny na KrálicVyvrcholením všech snah bylo slav- kém Sněžníku se navíc podepsaly i obě
nostní otevření Dalimilovy rozhledny, světové války. Během těchto období
rozhledna nejen trpěla nedostatkem
ke kterému došlo 9. července 2021.
návštěvníků, ale nebyl čas ani finanční
Okénko
prostředky na její údržbu. A přišel další
do dávné historie
problém, kdy se věž po roce 1945 ocitla
na polské straně hranice.
Z dosažitelných zdrojů vyplývá, že pů- V roce 1966 byl vstup na vyhlídku kvůli
vodně stála rozhledna na Králickém havarijnímu stavu definitivně zakázán.
Sněžníku v sudetském pohraničí, kde Z nedostatku finančních prostředků na
ji od 9. července 1899 za přítomnosti opravy bylo v roce 1973 rozhodnuto
prince Albrechta slavnostně otevře- věž strhnout. Vlastní demolice proběhla
li pro veřejnost a převzala jméno na 11. října 1973, kdy polští ženisté kamenpočest zemřelého německého císaře nou rozhlednu odstřelili.
Viléma I. Pruského – Kaiser Wilhelm
Místní patriot oživil
Turm. Stavba započala dne 17. července roku 1895, a to díky iniciativě Kladnejen vzpomínky
ského horského spolku podle návrhu
architekta Felixe Henryho. Jednalo se Místní rodák a patriot Dalimil Mika se
o impozantní 33 metrů vysokou stav- rozhodl vrátit symbol rodnému kraji
bu výjimečnou jak svou velikostí, tak a spojil se tak s Architektonicko-urbastavebním provedením. Rozhledna nistickým ateliérem Jiřího Tomečka,

který se specializuje na historické stavby. Dalimil Mika ho požádal o vypracování studie a plánů repliky původní
rozhledny ze Sněžníku. Úkol to nebyl
vůbec jednoduchý. Původní dokumentace se nezachovala, k dispozici byly
jen dobové fotografie exteriéru i interiéru rozhledny a několik náčrtků. Cílem
bylo navrhnout vizuálně identickou
repliku původní rozhledny ovšem za
použití nejmodernějších technologií
zaručujících vysokou bezpečnost
a odolnost stavby. Jiří Tomeček a jeho
tým specialistů se s tímto nelehkým
zadáním vypořádali na výbornou.
Vzhledem k tomu, že původní rozhledna stála na polském území, padla volba
pro umístění její repliky na českém území na horu Větrov ve výšce 918 metrů
nad mořem v horském areálu Paprsek,
odkud je nádherný výhled na Králický
Sněžník, tedy místo, kde ona původní
rozhledna stála. „Jsem si zcela jist, že
všichni, kteří odsud pocházíme nebo
zde žijeme, o původní rozhledně víme
ať už z vyprávění, či starých pohlednic.
Všichni nějak cítíme, že k tomuto kraji
stále patří. Naše rodina zde žila již před
válkou, chtěli jsme našemu regionu
tento její historický symbol vrátit.
Hlavně bych rád poděkoval všem, kteří
se na její výstavbě podíleli, chtělo to
nejen odbornost a fortel, ale i srdce
a odhodlání uspět a dílo dokončit,“
uvedl Dalimil Mika při slavnostním
otevření Dalimilovy rozhledny.

prozaická. Sama hora Větrov je unikátní místo, které poskytuje výhledy
hned na čtyři pohoří najednou – především masiv Králického Sněžníku
a jeho vrchol, dále pak Rychlebské
hory s chatou Paprsek, na hřebeny
Hrubého Jeseníku a jeho dominantní
vrcholy Šerák, Keprník, Vozku a navazující Hanušovickou pahorkatinu
s výhledy na Kopřivnou, a především
nejvyšší horu Jeseníků Praděd. Přes
vrchol Větrova vede zelená turistická cesta spojující blízké Staré Město
s chatou Paprsek, kde se napojuje na
hlavní červenou turistickou magistrálu E3 – hřebenovku hojně využívanou nejen v létě turisty a cykloturisty, ale i v zimě běžkaři a ski alpinisty.

Technické parametry
Dalimilovy rozhledny

Dalimilova rozhledna je vysoká
33 metrů, je to kamenná stavba v historizujícím stylu s malou a velkou věží,
se vstupním sálem s lomenou klenbou, s točitým žulovým schodištěm,
se žulovými krakorci a s vyhlídkami
s cimbuřím. Založení stavby je provedeno na 16 pilotech zapuštěných do
skalního podloží. Většinu hmotnosti
rozhledny pak nese 5 žulových pilířů
v dolním sálu spojených v unikátní kamennou klenbu. Vnitřní zatížení velké
věže je rozloženo do 5 železobetonových sloupů o výšce 10 m přenášejících váhu na klenbu horního sálu a do
Proč právě Větrov?
bočních stěn. Věže jsou přístupné po
130 žulových schodech zaklíněných
Volba, proč výstavba repliky rozhled- do sebe, na které navazuje kované točiny padla právě na Větrov, je zcela té schodiště s dalšími 38 schody.

otevřeno i v říjnu denně od 9:00 do 17:00 hodin

Návštěvníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem rozhledny a dodržovat jej. Vstup do objektu rozhledny může být omezen či zcela uzavřen za
deště, při silném větru, snížené viditelnosti a při jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách! Budova občerstvení u rozhledny zatím ještě není v provozu, ale nabízí se omezený sortiment ve výdajovém okénku, jehož provoz může být spolu s uzavřením rozhledny taktéž omezen nebo zcela uzavřen.

*** www.dalimilovarozhledna.cz ***
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Marek SONNEVEND
ČESKÁ KAMENICE, PROSTĚJOV Dalším
z podzimního seriálu národních šampionátů Česka v boxu bylo mistrovství republiky školní mládeže 2021 v České Kamenici.
Oddíl BC DTJ Prostějov na něj vyslal jediné
své nadějné želízko, které však z ohně turnajových bojů vykovalo zisk cenného kovu.
Šimon Dvorský (váhová kategorie do 65 kilogramů)
měl ve čtvrtfinále volný los, díky čemuž bylo jeho
prvním duelem na MČR až semifinále. To se změnilo v obrovskou bitvu s Kevinem Vu ze Sokolova. „Šlo
o hodně vyrovnané utkání, z obou stran velice bojovné a dramatické až do úplného závěru. Šimon nakonec
vyhrál 3:2 na body, řekl bych zaslouženě,“ okomentoval cenný postup šéftrenér BC DTJ Petr Novotný.
Ve finále Dvorský narazil na Josefa Baláže z Příbrami.
Hned v úvodním kole protivník zasadil tvrdý úder na
spodek a ringový rozhodčí zápas rychle ukončil verdiktem r.s.c. „Škoda že souboj o zlato byl tak krátký. Ale
i stříbrná medaile je pro Šimona krásným úspěchem.
Absolvoval premiéru na takhle významném turnaji,
dosud měl odboxováno jen pět utkání, a přesto se dokázal na republice prosadit. Velká pochvala,“ zhodnotil
Novotný.
Radost ze druhého místa na republikovém přeboru
školní mládeže měli také Šimonův otec Oldřich Dvorský (bývalý rohovník, nyní trenér) a dědeček Radoslav Křížek (někdejší kouč prostějovských mužů).

Å8æFK\VWiPH]PĚQ\QD]LPX´KOiVt)UDQWLäHN-XUD
S novými trenéry je šéf eskáčka spokojen
PROSTĚJOV Hodně turbulentním obdobím si prochází
v posledním půlroce 1.SK Prostějov. Za takto krátkou dobu se
zde prostřídalo nemálo hráčů,
ale hlavně je na lavičce už třetí
trenérský štáb. Přesto je tým nadále úspěšný, trvale se pohybuje
kolem čtvrtého až šestého místa. A s výjimkou Brna je nadále
v kontaktu se špicí soutěže. Jelikož se pak blíží konec fotbalového podzimu, oslovili jsme se žádostí o rozhovor předsedu 1.SK
Prostějov Františka Juru. Ten
čelil otázkám na spokojenost
s novým realizačním týmem,
předváděnou hru či případné
zimní posily. Řeč se zároveň stočila i na téma koronaviru a jeho
možného vlivu na další sportovní dění.

„Panuje spokojenost, protože ze
tří zápasů máme šest bodů. Samozřejmě chcete vyhrát vždycky. Já
dnes tedy kvůli nachlazení nebyl
na zápase. Ale mluvil jsem pochopitelně s trenéry a se sportovním
ředitelem. Takže mám informace,
že jsme herně odehráli asi nejlepší zápas. Bohužel jsme neproměnili žádnou ze tří čtyř šancí. To je
zklamání. Když to ale vezmu komplexně a s pokorou, tak s těmi šesti
body spokojení jsme.“
yy Změnili nějak zásadně herní
projev, přístup ke hře?
„Nemyslím si, že by nějak zásadně
hru změnili. Spíše šlo o to, že přišli
noví a bylo potřeba, aby si na sebe
zvykli hráči i trenéři. Myslím si, že
to dobře rozjel předešlý trenérský
tým. Samozřejmě došlo k nějakým
změnám, ale hlavně po taktické
Hodně vnímám, že na ní
Michal SOBECKÝ stránce.
s kluky dost pracují. Takže jak se
yy Noví trenéři za sebou mají chovat po zisku a po ztrátě míče,
první tři zápasy. Jak jste spoko- v jakých pozicích být. Tam vidím,
jen?
že se tomu věnují hodně. Spíše
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možná po této stránce. Tým si i po
další změně sedá, zvyká si na sebe.“
yy Blíží se konec podzimu. Plánujete už nějaké změny? Budou
třeba zásahy do týmu?
„Domnívám se, že k nějakým změnám dojde. Každý trenér do toho
samozřejmě vnese své myšlenky
a představy. Ti naši je mají, chtějí
být aktivní a souvisí to i s tím, že
řešíme už kádr na zimu. Určitě
víme a trenéři to taky vidí, že potřebujeme útočníka a ještě jednoho krajního hráče. Ti, co jsme přivedli, odvádějí slušné výkony, ale
není tam takový hráč jako Matoušek. Dravý, krajní hráč. Kušej byl
navíc zraněný, to je jeden z nich.
Ještě jednoho takového hráče bychom potřebovali. A řešíme taky
jedno místo stopera. Vypadá to
tedy, že dva až tři hráči by mohli
odejít a stejný počet přijít.“
yy Jak vnímáte ukončení proplácení testů ze strany vlády?
Bude to pro klub velký problém?
„No, samozřejmě je to problém.

Protože teď budeme řešit, co
s tím. Testy hrazené nebudou,
a to pro nás není jednoduché.
A co se týká diváků, tak je to úplná katastrofa. Protože jestli zase
budeme na stadionu sami, tak to
už prostě…, to už by byl velký
problém. Budeme to tedy v týdnu
řešit, co s testy. Ale pokud dojde
k tomu, že se zase omezí sportovní a kulturní akce, nic moc s tím
asi nenaděláme.“
yy Je zatím pro vás pozitivním
signálem, že i koncem října se
hraje třeba 3. liga, kde má eskáčko několik hráčů?
„No, to ano, ale ať to nezakřikneme. Protože jak vidíme stoupající
čísla, nechtěl bych to zakřiknout.
Samozřejmě je dobře, že se hraje.
Máme ale problémy s mládeží,
protože v některých mužstvech
máme taky pozitivní kluky. Takže
nehrajeme. Zase se to začíná zastavovat. Nemám z toho dobrý pocit.
Doufám, že to ještě vydrží. Ale jak
to vypadá, hrozí nám stopka.“
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Podzim je zde, půlka října minula takřka nepovšimnuta. A hle – dál se sportuje, dál fungují školy, dál jsou
otevřené obchody. Jenže na jak dlouho?
K nepříjemným myšlenkám svádí jednak rostoucí
počty lidí v nemocnicích, druhak potom prohlášení
hygieniků, že budou dělat obří kontroly dodržování
nyní platných opatření. Hlavně však jsou strašákem
vládní politici. Nenechme se mýlit, vláda Andreje Babiše ještě stále vládne, předání moci se nekonalo. A co
s Babišem přicházelo (nejen) pro sportovce víme –
chaos, amatérismus, tragikomické a nerealizovatelné
příkazy a zákazy. Člověk se tomu musel smát. Do
doby, než si uvědomí, že i teď má vláda prostor pro své
běsnění.
Navíc se ho reálně můžeme dočkat. Adam Vojtěch
už řeší zkrácení doby platnosti testů, to, že nebudou
proplácené. Dokonce si znovu pohrává s myšlenkou
respirátorů ve třídách či povinnými respirátory na
pracovištích. A kdoví, co ještě politici vymysleli ale
nezveřejnili.
V souvislosti s tím vším to vypadá, že se například
fotbalový podzim ještě dohraje. Jenže hokej, florbal,
volejbal či basketbal mohou být v ohrožení. Znovu.
Jestliže přitom před rokem šlo „jen“ o umrtvení sportu, nyní už by se mohlo jednat o klinickou smrt.

Pozdvihnuté obočí, pochyby. Nepochybně obě reakce vyvolal posezónní výprodej Prostějova. Od Jestřábů
odešla velká většina hráčů. Část byla odejita, část odešla
sama, takříkajíc za lepším. Pryč odešli hráči jako Drtil,
Hrdinka, Chlán, Hrníčko nebo Bartoš. Rozpadla se
původně plánovaná elitní formace (Bartoš, Mrázek,
Gago). Z týmu zůstalo jen torzo.
Jak tohle může skončit, ozývaly se některé hlasy?
Zdá se však, že za odejité hráče našel tým víc než adekvátní náhrady. Jan Rudovský a Jan Kloz řádí a dávají
zapomenout na horší roky. Tomáš Jáchym potvrzuje
fazónku z Poruby a Patrik Husák kraluje obraně. Navíc
se přidávají i další hráči jako Vala, Štefka nebo Klimíček.
Tým se zkrátka s řadou odchodů vypořádal dobře.
A to nejen po individuální stránce. Mužstvo totiž zatím
šlape i jako celek. Bije se pravidelně o třetí místo, průběžně sbírá body. Podle očekávání, má velmi dobrou
ofenzivu i využívání přesilovek. Zkrátka jestřábí hvězda
stoupá vzhůru.
Sezóna je samozřejmě dlouhá, jsme v její čtvrtině a stát
se v zásadě může cokoli. Obvykle i stane. Pamatuji si
fantastický nástup Berouna, který na konci ročníku
skončil pádem. Přesto pokud vedení klubu chtělo pořádnou změnu, dočkalo se jí. A fanoušci spolu s ním.

Lukostřelba si dává krátký oddych. Aby následně mohla nabrat dech. Program závodů je obvykle náročný, nemine víkend bez desítky akcí po České republice a už
vůbec netřeba zmiňovat výjezdy do zahraničí.
Lukostřelba má výraznou stopu i na Prostějovsku.
Aktuálně zde působí tři lukostřelecké kluby. Sport se
tak v regionu ve velkém rozvíjí. Hlavně v případě Lukostřelby Prostějov, velkého, úspěšného klubu, který
pořádá i domácí mistrovství se ale nabízí otázka, zda
má ještě kam růst?
Odpověď je přitom jednoznačná – jistěže ano. V oddíle je hned několik tuzemských mistrů, reprezentantů,
velkých nadějí sportu. Klub má spoustu členů v mládeži, mnoho z nich střílí i za dospělé – a úspěšně.
Klub přesto může mířit ještě výš. Třeba k tomu, aby
první tuzemský šampionát konaný na náměstí v Prostějově nebyl posledním. Nebo až ke hvězdám, tedy
k větším úspěchům na mezinárodní scéně. Účast na
mistrovství světa? To je úspěch. Dalším stupínkem by
však mohl být větší úspěch na něm. Totéž platí o reprezentaci celkově. Prostějov už v ní má několik reprezentantů, může jich být ale klidně i více.
Pokud jde přitom o růst dalších lukostřeleckých oddílů, i ty mohou dále nahoru. Lukostřelba totiž ukazuje,
že má jako sport potenciál. A postupně roste.
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Eskáčko pod novými trenéry ve třetím zápase poprvé prohrálo
TÁBOR, PROSTĚJOV Jednou to přijít muselo: první porážka,
první smutek po zápase. Noví trenéři ho zažili ve svém třetím
představení, a to na hřišti Táborska. Tým nepodal špatný výkon.
Přesto nenavázal na předešlé úspěchy. Eskáčko se tak v tabulce
mírně propadlo. Zatím přesto zůstává nadohled špici tabulky.
A tím i plní předsezónní ambice vedení klubu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Eskáčko odjíždělo do Táborska jako
mírný favorit. Soupeř měl za sebou dvě
prohry, Prostějov naopak dvě vítězství.
Nyní se ale bilance znovu obrátila.
Přesto ale v Prostějově smutní jen částečně. „Herně si myslím, že to byl velice
dobrý zápas. Po této stránce je rukopis
trenérů vidět,“ konstatoval předseda
1.SK Prostějov František Jura. Méně
spokojený byl asistent trenéra Michal
Šmarda. Ten sice nevytýkal svým svě-

řencům tolik hru jako konečný výsledek. „Zejména ve druhé půli jsme byli
lepší. Podle mě to byla zcela zbytečná
ztráta,“ komentoval po utkání.
Prostějov navíc vyrazí k dalšímu
utkání oslabené. Důvod je jednoduchý, vyloučení Jana Schaffartzika
v samém závěru utkání. Kuriózní
shodou okolností totiž dostal dvě
žluté karty v rozmezí jedné minuty. A ještě v nastavení… „Největší
kaňkou bylo vyloučení v poslední
minutě prodloužení Schaffartzika. To
je pro nás velká ztráta,“ poznamenal
František Jura. Schaffartzik je spolu se
Schusterem nejzkušenějším hráčem
směrem dozadu. Co se tedy stalo? „Říkali mi kluci, že tam byly velké emoce
po vyloučení. Protože ke kartě došlo
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Tentokrát vychytaná nula nepřišla.
I tak ale předvedl řadu důležitých
zákroků. Tým dlouho držel ve hře
o body, vlastně až do samého konce. Na
výhru to sice tentokrát nestačilo, Filip
Mucha si však připsal další velmi dobrý
výkon. I když okořeněný alespoň bodem
by byl jistě ještě cennější.

MUHAMED
TIJANI
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u rohového praporku, úplně nesmyslně. Co k tomu říct? Je to špatně, ale
trenéři to hodnotili tak, že jsou z toho
hodně zklamaní, rozmrzelí a bylo to
údajně hodně přísné,“ informoval Večerník k událostem na jihu Čech Jura.
Zatímco nižší soutěže už pomalu
podzim končí, eskáčko ještě čekají
čtyři zápasy. A to velmi těžké: nejprve
s kvalitní Líšní, pak s naopak velmi se
trápícím Žižkovem. Následovat bude

v průměru hrající Varnsdorf. A na závěr Sparta Praha „B“, jeden z nováčků.
Té bude Prostějov nepochybně chtít
oplatit krutou porážku 0:4. To vše se
ovšem stane, jen pokud nepřijdou
tvrdá celoplošná opatření proti koronaviru. Ta loni zpočátku postihla
i profesionální sport. „Mám každopádně obavy, že se brzy mohou vrátit
prázdné stadiony,“ poznamenává posmutněle František Jura.

7

Tentokrát se podíváme na
7- o=;mbm࣒ -l࣒ং;m࣐ _u࢙ࣂ;ĺ-h o7
$bf-mb_oķ |-h o7 ruov|࣒fovh࣐_o ࢙h-
v;ࣂ;h࢙;fl࣐m-|oķ৴;v;7ov|-mo7o
-m1झ - ৴; f; ruol࣒mझĺ $o rumझ v; fbl
7-ংbѴo m-l;mb|࣒ķ |o 7u_࣐ _ৄং;ĺ 0- ZNÁMKA
v;h-৴7or࢙7m࣒7ov|-Ѵb7o;Ѵh1_-m1झĺ
uo|b 0Ѵ o0hѴ; 0u-mh࢙ংķ  rংझr-7࣒
࢙h- f;7mo |-h࣐ m;rং;vm࣐ -homࣂ;mझĺ
mo_o -Ѵ; m;1_0࣒Ѵoĺ ং;v|o 0Ѵ bѴbr
࢙hom࣒1om;0;r;ࣂm࣒fझķ৴b|ho࢙-Ѵ
rংb_u࢙hvroѴ_u࢙ࣂৄ-vm-৴bѴv;bv࢙lvb
FILIP
-m1b|oংb|ĺuo|o|-hlbmbvo0ofb
ŽÁK
$bf-mb_orou-bѴĺ}f;m;Ѵlb|࣒vm࣒ĺ

8

Ztráta!+<EDCPß@>CQTnGJ
RYCHLÝ
TÁBOR, PROSTĚJOV Pořádně dlouhá cesta čekala v neděli na
hráče 1.SK Prostějov. Ve 12. kole
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je
totiž venku čekalo Táborsko. To se navíc oproti loňsku vyšvihlo, tým, který
loni sbíral hlavně porážky, nyní atakuje širší špici tabulky. Své kvality přitom
potvrdil i proti Prostějovu. V pohledném utkání nechyběly pěkné fotbalové momenty ani akce. Co však chybělo, to byly góly ze strany Prostějova.
Žádné nepřišly, a tak Jihočeši vyhráli
nejtěsnějším možným výsledkem.
Utkání začalo zostra. Tijani nebyl daleko
od branky, když v 5. minutě přebral pas
za obranu, jeho zakončení však skončilo
u Muchy. Prostějov nechtěl být pozadu,
a tak centrovaný míč Vlachovského pořádně pozlobil obranu. Po čtvrthodině
hry se střelou prezentoval Stříž. Jenže neFORTUNA NÁRODNÍ LIGA
1UVCVPÊ XÚUNGFM[  MQNC ,KJNCXC t 5RCTVC
2TCJCd$q  Branky: -. äNWVÆMCTV[: 50. ArTQ[Q4KVVGTt&WFN  )GNCwXKNK 6ąKPGE
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MOMENT
zápasu
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byl přesný. Domácí navíc brzy poté udeřili. Ve 23. minutě se dostal po několika
odrazech k hlavičce Boula a rozradostnil
domácí diváky – 1:0. Následně Prostějov
hodně podržel Mucha. Táborsko mohlo
vést už 2:0, Tijaniho střelu však prostějovský brankář vyrazil a poradil si i s dorážkou. První půlhodinku pak zakončil
pěknou, leč nepřesnou střelou Žák.
Eskáčko ještě před přestávkou zatlačilo.
A mohlo se málem radovat. 36. minuta
přinesla velký tlak do brány. Ale taky nepřesný centr, který akci zhatil. V samém
závěru stříleli Kopečný a Kopřiva. V případě prvního selhala přesnost, Kopřivovi zase stáli v cestě soupeři. V první
půli tak sice padl jen jeden gól, nuda se
však rozhodně nekonala a dosavadní
průběh zápasu sliboval zajímavou podívanou i do druhého poločasu. Což se
taky brzy potvrdilo. V 50. minutě si na
Rydvalovo zakončení počíhal Mucha.
Hned poté na druhé straně po nahrávce Zapletala zahrozil Žák, jenže nemířil
přesně. Aktivního Čapka pak zabrzdil
ofsajd.
Jak se čas přeléval do poslední půlhodinky utkání, brankáři Zadražilovi
přibývaly zákroky. Činit se musel proti
Koudelkovi nebo také hlavičce Žáka.
V 72. minutě musel odvracet nebezpečný centr a rovněž se musel mít na pozoru, čtvrt hodiny před koncem zápasu se
Prostějov dostal do tlaku. Táborsko se
koncem zápasu už hlavně bránilo, jednobrankový náskok mu stačil. A Prostějov se tak snadno dostával na půli

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
0LURVODY%52l(. - FC MAS Táborsko:
„Minulý rok, když jsme hráli v Prostějově, tak po zápase nadpis vašeho článku říkal, že jsme chválili, jaký se na Hané hraje fotbal. Něco se změnilo, včetně trenérů. Pořád to ale platí. Prostějov
měl a má vysokou kvalitu. Herně byl tentokrát u nás lepší. Měl více šancí, jen je neproměňoval.
My byli produktivnější a šťastnější. Výhra je pro nás zlom. Byla na nás znát nervozita po dvou
předchozích prohrách. Snažili jsme se změnit rozestavení a způsob hry. Moc se nám to ale
nedařilo, vrátili jsme se tak k osvědčenému. Občas se stává, že tým, který je zrovna o něco lepší,
nevyhraje. Máme s tím svou zkušenost, tentokrát se to stalo Prostějovu.“
Michal ŠMARDA sDVLVWHQWWUHQÅUD6.3URVWÈMRY
„Myslím si, že jsme měli docela dobrý vstup do utkání. Svou aktivitou a dobrým pohybem
i kombinací jsme soupeře přehrávali. Měli jsme v průběhu zápasu hru pod kontrolou. Vytvářeli
jsme si tam ne úplně vyložené šance, ale docela dobré pozice. Hráli jsme to hlavně po stranách,
před bránu tak chodily nebezpečné centry. Na domácích bylo vidět, že jsou v útlumu, že si
moc nevěří. No a pak přišla jedna standardka, my si ji nepohlídali, a tak šlo Táborsko do vedení.
Ale ještě předtím mělo jednu šanci, kdy nás podržel Filip Mucha, jenž zneškodnil vyloženou
šanci Tijaniho. Jinak domácí nic moc dalšího nevytvořili. Ve druhém poločase jsme ještě chtěli
zvýšit aktivitu, navíc jsme vystřídali. I dále jsme měli převahu, v držení míče, vytvořili jsme si
nějaké šance. Ty jsme neproměnili. Domácí už jen bránili a už to vedení udrželi.“
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soupeře, hůře však už do zakončení.
Přesto vystřelil v 84. minutě Koudelka,
technickou střelou se prezentoval Zapletal. Nebezpečně vypadala i hlavička
Žáka. Vyloženě gólová šance však nepřišla. O emoce ale nouze nebyla, v na-

stavení viděl krátce po sobě dvě žluté
Schaffartzik, který pohlavkem „pohladil“ jednoho ze soupeřů. Musel tak ze
hřiště předčasně. Drtivý tlak Prostějova
se každopádně nekonal. A tak odjel z jižních Čech poražený.
(sob)

„Jsme pryč celý den a vracíme se s nulou,“

PROSTĚJOV Zklamaní se v neděli
vraceli z utkání proti Táborsku fotbalisté Prostějova. Ač měli v zápase více
ze hry a také více šancí, neuspěli. A navíc nevsítili jediný gól. Táborsku tak
stačila jediná trefa k vítězství. Nespokojený byl pochopitelně brankář Filip Mucha. I když měl pro výkon sebe
i spoluhráčů i slova chvály. Prostějov
totiž za soupeřem nezaostával, spíše
naopak. Produktivita se ale ukázala
jako „achillova pata“ mužstva. Sám
Filip Mucha může být ale spokojený,
v utkání zneškodnil tři vyložené šance
soupeře. I díky tomu nechybělo mnoho a eskáčko by si z jihu Čech odvezlo
alespoň bod.
yy Jak byste zhodnotil zápas s Táborskem?
„Zápas to byl těžký. Táborsko bylo dobře
nachystané, hrálo dobře defenzivně, což
jsme i čekali. Největší pozor jsme si dávali na

standardky, protože jsme věděli, že jsou v nich
silní. A paradoxně jediný gól zápasu jsme
dostali právě ze standardní situace. My jsme
potom měli pár šancí. Zápas jsme mohli otočit a vyhrát. Bohužel nám to tam dnes nepadalo a dostali jsme gól ze standardky, hloupý
gól. Takže je to škoda, protože jsme to mohli
dotáhnout nahoru, být i druzí. Hráli bychom
zase nahoře…“
yy V první půli měl soupeř pár šancí, ve
druhé už ale soupeř jen bránil…
„Jo, je to tak. V prvním poločase nějaké šance měli. My taky, ale oni možná větší. Ale ten
druhý poločas, tam jsem neměl jediný zákrok. My jsme drželi balón. Druhý poločas
jsme jednoznačně byli lepší my.“
yy Přesto tam bylo od Táborska více nebezpečných momentů?
„Co si vybavuji, tak to byly dvě šance. Nejprve
na mě šel sám Tijany, to byl nájezd. A potom,
kromě gólu, tam měli ještě šanci a následně
dorážku. To byly asi jediné zákroky. Nic jiné-

smutní Mucha

ho si nepamatuji. V tom druhém poločase už
tam nic neměli. O to větší škoda, že nám to
tam nespadlo.“
yy Šlo z vašeho pohledu o atraktivní zápas?
„Dá se říct, že jo. I proto, že bylo výborné hřiště. Mohli jsme hrát kombinačně. Je škoda, že
jsme pryč celý den a vracíme se s nulou.“
yy Chytáte prakticky každé utkání, vynechal jste akorát pohár. Necítíte už pověstnou únavu materiálu?
„A tak to ne, vůbec ne. Jsem rád, že chytám.
A radši hraji, než trénuji. Když třeba byl koronavirus a hráli jsme o víkendu a ve středu, to
mi vyhovovalo. Únavu materiálu ne. Sezóna
není dlouhá, těch zápasů tam není tolik, a navíc jsou tam reprezentační pauzy. Takže únava
ne, naopak jsem rád, když chytám, co nejvíc
to jde.“

MINIŠPÍL
ZNÁMKA

'DOvÉQXFHQ½DEVHQFH
Prostějov (sob) – Eskáčko mělo
nejprve smůlu na marodku, nyní
však odebírají hráče ze sestavy spíše tresty. Zatímco tak skončil jednozápasový trest za čtyři žluté karty pro Omaleho, nyní má za sebou
červenou kartu také Jan Schaffartzik. Může se tak na první pohled
zdát, že „zlých mužů“ je v týmu
eskáčka povícero. Není tomu ale
tak, jde teprve o druhou červenou
kartu. A jediným vykartovaným
hráčem se čtyřmi kousky je dosud
právě Omale.

8OKPWV÷PGD[NQGUM¾éMQFCNGMQ
QFX[TQXP¾PÊ/ÊéO÷NPCPQ\GTG
URGMVKXG PC JNCX÷ (KNKR ä¾M ,GPåG
PGRTQO÷PKNFQDąGUGWM¾\CNDTCPM¾ą
FQO¾EÊEJ 0¾UNGFQXCN K \¾XCT \G
MVGTÆJQVÆåOQJNQRąKLÊVX[TQXP¾PÊ#NG
PGRąKwNQ 0GX[WåKVÊ ×\GOPÊ RąGXCJ[
PCMQPGE2TQUV÷LQXUV¾NQ\¾RCU
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lLzNRYPÈQLOWUHQÅU\
Prostějov (sob) – Malé zemětřesení zažila fotbalová Viktorka Žižkov. Před uplynulým víkendem byl
totiž odejit trenér David Oulehla
i jeho asistent Jan Filip. Důvodem
byly neuspokojivé výsledky a průběžné předposlední místo v tabulce. Na jejich místo dočasně nastoupil Zdeněk Koukal, který trénuje
„B“ tým Žižkova. Ani tato změna
však zprvu k úspěchu nevedla. Žižkov v Opavě dostal šest branek.

%UQRSURGORXzLORVÅULL

-HGLQ  PLQXWD VWDÌLOD
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KU ÌĮ -DQD 6FKDIIDUW]LND
9 QDVWDYHQ¬ WRWLĽ SU YÚ
EÚKHP PLQXW\ LQNDVRYDO
GYÚĽOXW¨NDUW\

Prostějov (sob) – Už devět kol nepoznalo Brno pachuť porážky. Konkrétně
ji nezná od svého střetnutí s Prostějovem. Prohra Zbrojovky 0:2 na Hané
už je ale v moravské metropoli zjevně zapomenuta. A tým vítězí, střílí, někdy i ničí soupeře – příkladem může být zničení Ústí nad Labem poměrem
6:1. Brno nedávno sice málem zaváhalo s Vyškovem. Nicméně sérii udrželo.
A díky ní už si vytvořilo na prvním místě tabulky komfortní náskok.

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

MICHAL SOBECKÝ

Hlavu vzhůru
Sportovní tým není kapelou, aby pořád vyhrával. Tohle nyní platí o Prostějovu dokonale. Tým měl před utkáním
s Táborskem velmi dobrou bilanci čtyř
výher z posledních pěti zápasů. Jenže
pak přišel duel s Jihočechy a bylo po
bilanci. Jediný gól Bouly ukončil „čekání“ na první porážku eskáčka pod
novými trenéry. Zároveň taky vystrkal
Prostějov z první pětky. Což ho ale mrzet nemusí, při vyrovnanosti tabulky se
do ní může okamžitě zase vrátit.

Co už se naopak vrátit podařilo, to
je pohlednost fotbalu. Tým kombinoval, tvořil si šance, dostával se
do zakončení. Chybělo však trochu
štěstí, přesnosti. Možná sebevědomí.
Někdy zkrátka i po slušně odehraném zápase odměna v podobě bodů
nepřijde. A to je i tento případ. Ale
hlavu vzhůru, jedna porážka podzim nedělí. A příležitostí ke spravení
chutě ještě pár bude.

fotbal

´

´

zapasove
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)25781$152'1©/,*$
13. kolo, sobota 30. října, 14.30
hodin: 1.SK Prostějov – SK Líšeň
(rozhodčí: delegace nezveřejněna)
KRAJSKÝ POHÁR
2/2028&.¥+2.)6
1. kolo, čtvrtek 28. října, 14.30
hodin: TJ Sokol Konice – Jiskra
Rapotín (Šrejma – M. Konečný,
Zdenek), TJ Sokol Čechovice
– TJ Sokol Plumlov (Winkler –
Majer)
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
3´(%25
14. kolo, neděle 31. října, 14.30
hodin: FK Mohelnice – FC Kralice
na Hané (sobota 30. 10., 14.30, Šteier
– Bašný, Doležal), Velké Losiny – SK
Lipová (Štětka – Čampišová, Šerý).
,$7´©'$6.83,1$c$p
dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin: TJ Sokol Konice –
SK Loštice 1923 (Kopecký – Majer,
Lizna)
,$7´©'$6.83,1$c%p
dohrávané 1. kolo, sobota 30. října, 14.30 hodin: 1.HFK Olomouc
„B“ – Čechovice (neděle 31. 10.,
14.30, Kundrát – Kaňok, Brázdil),
TJ Sokol Plumlov – FC Kostelec
na Hané (Molík – Foral, Majer),
TJ Sokol Bělotín – TJ Sokol Určice
(Straka – Hampl, Milek), SK Protivanov volný los.
,%7´©'$6.83,1$c$p
dohrávané 1. kolo, sobota 30. října, 14.30 hodin: TJ Sokol Pivín –
TJ Sokol Kovalovice (neděle 31. 10.,
14.30, Milek – Zemánek, Valouch),
TJ Sokol Horní Moštěnice – TJ Sokol Klenovice (Lizna – Látal), TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Vrchoslavice 1946 (I. Antoníček – Holinka,
Domisch)
/,2163257%7´©'$
6.83,1$c%p
dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin: SK Jesenec-Dzbel –
FC Hněvotín (sobota 30. října, 14.30,
A. Horák – Kubalák, J. Horák), SK
Slatinice – TJ Smržice (Štěpán –
Hubený, Pavlíček), TJ Sokol Mostkovice – FC Velká Bystřice (Mašek
– Šteier, Vachutka), TJ Sokol Doloplazy – TJ Haná Prostějov (Stloukal
– J. Novák, Petera).
025$96.26/(=6./,*$
l(1
dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin: 1.SK Prostějov –
Zlín (Grečmal)
3´(%252)6,,7´©'$
dohrávané 1. kolo, neděle 31.
října, 14.30 hodin: Nezamyslice
– Kralice na Hané „B“ (sobota 30.
října, 13.00), Vrahovice – Brodek
u Konice (sobota 30. října, 14.30),
Olšany u Prostějova – Brodek
u Prostějova (sobota 30. 10.,
14.30), Určice „B“ – Držovice (sobota 30. října, 14.30), Dobromilice
– Tištín, Němčice nad Hanou – Vícov, Ptení – Plumlov „B“
06'/sVW
14. kolo, sobota 30. října, 10.30
hodin: 1.SK Prostějov – Brno „B“
(Slabý – Páral)
06'/sPO
14. kolo, sobota 30. října, 12.45
hodin: 1.SK Prostějov – Brno „B“
(Páral – Slabý)
06''s(VW
14. kolo, neděle 31. října, 10.30
hodin: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(Ogrodník)
06''s(PO
14. kolo, neděle 31. října, 12.45
hodin: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(Ogrodník)
06l/8
14. kolo, neděle 31. října, 10.30
hodin: Jihlava – 1.SK Prostějov (Fabeš – Kadlec, Vokurka)

"NFµàFJCJNOÁ
PROSTĚJOV V rámci 13. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ ligy přijede do Prostějova další z brněnských celků, i v tomto ročníku
zatím úspěšná Líšeň. Dojde tak k
jednomu ze šlágrů druhé poloviny podzimní části druhé nejvyšší
soutěže, protože na fotbalově kvalitním utkání lze vzhledem k blízkosti obou měst očekávat slušnou
návštěvnost. Duely s Líšní mají svůj
náboj už od dob Moravskoslezské
ligy, kdy se oba kluby potkávaly ještě na amatérské úrovni. Velmi zajímavý zápas je na programu tuto sobotu 30. října na hřišti areálu SCM
Za Místním nádražím v Prostějově
již od 14.30 hodin.

řádných okolností v herním plánu
způsobených covidem, zúčastnily
by se oba kluby baráže o postup do
nejvyšší soutěže, Líšeň ze druhého a
Prostějov ze třetího místa. Mezi oběma kluby i tak zůstal v závěru výrazný
sedmibodový rozdíl. Ve vzájemných
soubojích byl úspěšnější klub z jihomoravské metropole, když na podzim
doma uhrál remízu 2:2, zatímco na jaře
na Hané dokázal zvítězit 3:1 brankami
Matochy, Zikla a Málka, za eskáčko se
trefil Omale.
Přestože je vždy těžké obhajovat dosažené úspěchy, oba týmy si nevedou
vůbec špatně ani v aktuální sezóně. Přitom počátek se klubu z brněnské periferie úplně nevyvedl. V zahajovacím
utkání sice Líšeň porazila žižkovskou
Tomáš KALÁB
Viktorku, z následujících čtyř utkání
Pro oba týmy byl minulý ročník zatím ale získala pouhé dva body. Následonejúspěšnější v historii. Nebýt mimo- vala ovšem stejně dlouhá šňůra čtyř
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´
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vs.

vítězství, ve třech případech dokonce
s čistým kontem. Po remíze v Opavě
přišlo vítězství v Táboře, což bylo také
poslední vystoupení nastávajícího soupeře eskáčka. V minulém kole byl totiž
zápas Líšně odložen vzhledem k výraznému výskytu covidu v týmu jeho
soupeře z Varnsdorfu.
Z kádru Líšně má velmi dobré hodnocení brankář Vlastimil Veselý, který si z
jedenácti odchytaných utkání připsal
pět čistých kont s průměrem jedné
inkasované branky na zápas. Nejlepším střelcem týmu je šestadvacetiletý
útočník Jan Silný, který se trefil pětkrát.
O zásah méně má na kontě záložník
Jaroslav Málek, který rovněž patří k
oporám kádru, jenž stále vede Milan
Valachovič spolu s Leošem Kalvodou.
V roli sportovního poradce v Líšni
figuruje i nedávný úspěšný trenér Miloslav Machálek. Tým Líšně má mezi

sebou řadu kvalitních a zkušených hráčů. Mezi ně patří například i exprostějovští David Pašek, Milan Lutonský či
Bronislav Stáňa.
Pokud se podíváme na poslední venkovní utkání Líšně, které sehrála na
půdě Táborska vítězně díky dvěma trefám právě Málka, v jejím dresu nastoupila sestava Veselý – Pašek, Jeřábek,
Ševčík, Lutonský – Kučera – Bednář
(78. Ulbrich), Málek, Matocha (88.
Otrísal), Rolinek (90. Rudyk) – Zikl
(90. Chwaszcz). Netřeba zdůrazňovat v Prostějově čtyři známá jména,
druholigový dres eskáčka oblékala
trojice Pašek, Lutonský a Chwaszcz,
z mládežnických kategorií je známý
Matocha.
O potřebný náboj v zápase tedy v sobotu 30. října od půl třetí odpoledne
nebude nouze.

LAŠKOV TO ZVLÁDL, MÁ 69Ţ-35(0,e529ë7,78/

Michal SOBECKÝ
„Jsme domluvení, pokračovat
budu,“ potvrdil exkluzivně pro Večerník Petr Gottwald. „Řešili jsme
to už před nějakým časem. Sám
jsem nabídl, že bych pokračoval,
abych mohl už začít připravovat
zimní přípravu a vyřizovat termíny

06l/8
14. kolo, neděle 31. října, 12.30
hodin: Jihlava – Prostějov (Kadlec –
Fabeš, Vokurka).
63h08-,+
2. kolo, čtvrtek 28. října, 10.00
hodin: Slovácko – 1.SK Prostějov
(hřiště Nedakonice, Tomanec).
14. kolo, neděle 31. října, 10.00
hodin: Líšeň – 1.SK Prostějov (Pavlas)
63h08-,+
2. kolo, čtvrtek 28. října, 10.00
hodin: Slovácko – 1.SK Prostějov
(hřiště Nedakonice, Tomanec)
14. kolo, neděle 31. října, 10.00
hodin: Líšeň – 1.SK Prostějov (Pavlas)
5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙ
SÔHERUGRURVWX
3. kolo, čtvrtek 28. října, 13.00
hodin: Brodek u Prostějova/Otaslavice – Tovačov (10.00, Jelínek), Dub
nad Moravou – Konice (11.30, Petera), Mostkovice/Kostelec na Hané
– Čechovice (Hubený)
1. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin: Mostkovice/Kostelec na Hané
– Nové Sady (sobota 30. 10., 10.00),
Čechovice – Konice (13.00), Brodek u Prostějova/Otaslavice – Jeseník (Kryl)
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc$p
4. kolo, neděle 31. října, 11.30 hodin: Olšany u Prostějova volný los.
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc%p
dohrávané 1. kolo, neděle 31.
října, 11.30 hodin: Želatovice –
Nezamyslice (sobota 30. 10., 12.00),
Čechovice „B“ – Troubky (10.00),
Plumlov – Lověšice (10.00), Pivín/
Určice – Kozlovice „B“
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFK
z½NÕ
4. kolo, čtvrtek 28. října, 10.45
hodin:
Čechovice/Mostkovice
– Chválkovice (9.00), Dub nad
Moravou/Tovačov – Nezamyslice-Němčice (9.30), Olšany u Prostějova – Slavonín
dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 9.30 hodin: Čechovice/Mostkovice – Nezamyslice/Němčice
nad Hanou (sobota 30. října, 10.00),
Přerov – Olšany u Prostějova

1MTGUPÊNKIWXOCNÆMQRCPÆè752TQUV÷LQXUMCX[JT¾N(%.CwMQX

(QVQ$QJWUNCX-T¾VMÚ

6.83,1$2$l0©672

4. KOLO
Hřiště Vrbátky: Skalka – MK
Klopotovice 4:6, FK Vrbátky –
SK Chaloupka Prostějov 3:2,
1.FC Laškov – TJ Orli Otinoves
4:2, SK Tomek 99 Dobrochov –
FC Daniels Prostějov 4:0.

3UĥEčæQiWDEXOND
1.Laškov
2. Dobrochov
3. Chaloupka PV
4. Skalka
5. Otinoves
6. Daniels PV
7. Vrbátky
8. Klopotovice

6
6
3
3
3
2
1
1

1
0
1
1
0
1
1
1

0
1
3
3
4
4
5
5

33:11
46:15
23:26
31:25
22:22
23:26
11:36
9:37

19
18
10
10
9
7
4
4
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PROSTĚJOV Velkým návratem
byl přesun trenéra Petra Gottwalda do Určic. U týmu už před
pěti lety působil. Vracel se tak
do známého prostředí, ale na neznámou dobu. S klubem měl podepsanou smlouvu jen do konce
fotbalového podzimu. Nyní už
je ale jasné, že u toho v Určicích
nezůstanou. A osmačtyřicetiletý
kouč bude u týmu minimálně do
konce sezóny.

´

zapasove

MALÁ KOPANÁ
VRBÁTKY, PROSTĚJOV Přepište dějiny! Tentokrát nejde o zlatý
hattrick české hokejové reprezentace na mistrovství světa, ale
„jen“ o nového vítěze okresní ligy
v malé kopané ČUS Prostějovska. Tím se poprvé v historii stalo
mužstvo 1.FC Laškov!
O všem rozhodlo poslední kolo horní nadstavbové skupiny na hřišti ve
Vrbátkách. Laškovský tým potřeboval jakkoliv porazit TJ Orli Otinoves,
což se mu po dramatickém průběhu
podařilo výsledkem 4:2. A jako odměnu bral svůj premiérový mistrovský titul za sezónu 2021.
Stříbro zbylo na mnohonásobného
obhájce trofeje z předchozích let
SK Tomek 99 Dobrochov, kterému
k prvenství už nepomohlo ani vyškolení FC Daniels Prostějov 4:0.
A bronz získal SK Chaloupka Prostějov, v jehož prospěch rozhodl při
rovnosti bodů se čtvrtým nováčkem
ze Skalky lepší vzájemný duel (5:3).
Oba celky přitom na závěr soutěže
nečekaně prohrály s posledními dvěma družstvy.
Vítězný pohár Laškovu předal předseda Okresního sdružení České unie
sportu Prostějovska Bohuslav Krátký.
(kopa, son)
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zjistili jsme
na umělé trávě či soupeře do přípravy,“ uvedl dále.
Gottwald k týmu nastoupil začátkem
září po Davidu Kobylíkovi, který
nově trénuje v divizi. Vedl ho tak od
6. kola. V té době měly za sebou Určice tři porážky ze čtyř zápasů. A krčily se na spodku tabulky. Výsledky
zprvu nepřicházely ani pod Petrem
Gottwaldem, v posledních mačích se
ale tým zvedl. „U týmu jsem krátce, za
podzim se toho úplně moc stihnout
nedá. Navíc nechci odejít od rozdělaFoto: Michal Sobecký
né práce,“ sdělil trenér, který si zprvu 2GVT)QVVYCNFDWFGKPCLCąGPCNCXKéEG7TéKE
stěžoval na fyzičku hráčů. S týmem dvou zápasech dvě výhry. „Chci týmu ší,“ doplnil Petr Gottwald, který přednicméně zapsal čtyři prohry, jednu pomoci k důstojnému fotbalu a posu- tím naposledy působil v Kralicích na
porážku v penaltách a v posledních nout ještě kolektiv, aby byl co nejlep- Hané jako hrající trenér.

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFK
z½NÕ
4. kolo, čtvrtek 28. října, 9.00
hodin:
Čechovice/Mostkovice
– Chválkovice (10.45), Dub nad
Moravou-Tovačov – Nezamyslice/
Němčice (11.15), Olšany u Prostějova – Slavonín
dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 11.30 hodin: Čechovice/Mostkovice – Nezamyslice/Němčice nad
Hanou (sobota 30. 10., 11.45), Přerov – Olšany u Prostějova
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFK
z½NÕ
dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 9.30 hodin: 1.SK Prostějov –
Smržice/Kostelec na Hané (sobota
30. 10., 10.45), Jesenec-Přemyslovice – 1.HFK Olomouc
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
dohrávané 1. kolo, neděle 31. října,
12.30 hodin: Vícov-Plumlov – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice (sobota
30. 10., 9.00), Otaslavice – Brodek
u Prostějova (sobota 30. 10., 10.30),
Mostkovice – Vrahovice (10.00), Určice – Bedihošť, Protivanov volný los.
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
dohrávané 1. kolo, neděle 31. října,
10.00 hodin: Lipová-Brodek u Konice – Horní Štěpánov-Konice (sobota 30. 10., 9.00), Haná Prostějov
– Otaslavice (9.00), Vícov – Hvozd
(9.00), Kralice na Hané – Pivín, Bedihošť – Určice, Protivanov – Držovice
Tučně vytištěné zápasy jsou tipem
na vaši návštěvu!
(sob)

www.vecernikpv.cz

NROR 0XWčQLFH²+ROHäRYVNp+RON\  
Branky: .RWDVRYiâHYþtNRYiäOXWpNDUW\
 -DNXEþtNRYi  +RUHFNi ±  'ROHåHORYi
 6OH]iþNRYi  %ĝH]ĥYN\ ² 0RVWNRYLFH  
3URWLYDQRY²8KHUVNë%URG  Branky: 25.
3UĤFKRYi ±  D  'XINRYi  -XUiNRYi 
-XUiNRYi %H]PčURY²9ONRä  Branky:
D-RUGRYi+RXãNRYi.RQHþQi±
D'RKQiONRYi
3UĤEČåQiWDEXOND
+ROHãRYVNp+RON\      
 0XWČQLFH
     
 %ĜH]ĤYN\
     
 8KHUVNê%URG
     
 0RVWNRYLFH
     
 %H]PČURY
     
 9ONRã
     
 3URWLYDQRY
     

06'=

 NROR 'XEQ0²%HėRY  Branky: 
3D]GHUD.DLVHU±1DYUiWLO'êþND0DFKDþ
*UpþäOXWpNDUW\1RYRWQê±9iFODYtþHN 
/LSQtNQ%²+).2ORPRXFÅ%´SN  Branky:
)LOLSHF±6YUþLQDýHUYHQiNDUWD'RVHGČO
+).   +OXERÿN\ ² 3URWLYDQRY    Branky:
D+HQNOD$PEURåD5HåQê
7iERUVNê äOXWi NDUWD  6HGOiN 3   8UÿLFH ²
6ODYRQtQ  Branky: -DYRĜtN0DULiQHN
+DORX]ND=DSOHWDO±+ROO\6RXãHNäOXWi
NDUWD  %H]HFQê 6   .RVWHOHF Q+ ² %čORWtQ
  Branky: *UXOLFK/XåQê±-DQtþHN
0DFKiþHN3DNäOXWpNDUW\D.XSND
 /XåQê  *UXOLFK  3DYOtþHN ±  9UiQD 
-DQtþHN  1HMHGOê ýHUYHQi NDUWD  0DFKiþHN
%  ýHFKRYLFH±3OXPORYSN  Branky:
âWHLJO.ROHþNiĜ±+ODGNê.RODĜtNäOXWp
NDUW\:DOWHU.DGOHF±.RODĜtN.LãND
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 +).2ORPÄ%³     
 .RVWHOHFQ+     
 1RYp6DG\Ä%³     
 /LSQtNQ%      
 %HĖRY
     
 %ČORWtQ
     
 3OXPORY
     
8UÿLFH
     
3URWLYDQRY      
6ODYRQtQ
     
'XEQ0
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NROR /RäWLFH²%RKGtNRY  Branky: 
D)DOWêQHN3HWUHFNê±.DãSDUŽluté karty:
 6HOLQJHU ±  .RVWLKD  Šárník  5HLFKO 
0DOHWtQ ² /HVQLFH SN   Branky:  %HUDQ
 +DYOtN ±  *OR]\JD  5RXEDOtN  &KRPRX
WRY²3RVWĝHOPRY   Branka: 5LJR Žluté
karty: .XEtþHN6HGOiþHN±âSLþND9tW
3LFND Řetězárna – Konice 0:5 (0:2). Branky:
 D  3RVStãLO  .RĜHQRYVNê  .DPHQê 
.UiVD 1iPčäģQ+²2OHäQLFH  Branky:
D%DþtND3XFKUD9HMYRGD
D9DVLOMHY.YDSLO0D\HU3RVStãLO 
%čONRYLFH²&KYiONRYLFH  Branky: D
+ORåiQHN±7RPDQŽluté karty: 9LQNOHU
9DORXFK)UêED±5LDEHF.D]iU3RQtåLO
.ULHJ 7URXEHOLFH²3DVHND  Branky: 7.
D.UiþPDU5\ãDYêŽluté karty: 9RWRXSDO
=DSOHWDO-DQtþHN±D%XFKWD.XþHUD
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 2OHãQLFH      
 0DOHWtQ
     
 3RVWĜHOPRY      
 &KYiONRYLFH      
 /HVQLFH
     
 &KRPRXWRY      
 %ČONRYLFH      
 7URXEHOLFH      
/RãWLFH
     
3DVHND
     
ěHWČ]iUQD      
1iPČãĢQ+     
%RKGtNRY      

,$7ĜÌ'$6.83,1$$

NROR Ústí – Velké Losiny 4:1 (0:0). Branky: 67.
+RORXEHN9\ND3DQþRFKiĜýHUQRWVNê – 90.
Hilbert. äOXWiNDUWD76. Simon (VL). * .UDOLFHQ+²
5DSRWtQSN  Branky: D6WXGHQêâXS
±%RãNR+HJQHU.OHPVDäOXWpNDUW\ 45.
&LEXOND%ODKRXãHN6WXGHQê±&HMSHN
%RãNR  âWHUQEHUN ± =iEĜHK    Branky:
/RãĢiN±D6LWWD1RYiNäOXWpNDUW\
6HNHOD1RYRWQê.XED±6LWWD /XWtQ²
%URGHNX3ĝHURYD  Branky: 70. a 76. Vymazal,
/RV/iQHU±%XQGLO.XGOLþND 0HGORY²
åHODWRYLFH  Branky: 6NĜHEVNê±6NRSDO
ýWYUWQtþHNäOXWpNDUW\.ORV±'ORXKê
=HKQiOHN  'RODQ\ ² 0RKHOQLFH    Branky:
1JX\HQ±D6UGêQNRäOXWpNDUW\D
0DFKiþHN  3tUHN ±  .QêĜ  /LSRYi ² /LWRYHO
SNäOXWpNDUW\2EUXþDäLOND±-LQGUD
ĆXUćD %RKXėRYLFH²-HVHQtN  Branky:
âPLUMiN±+RUiN3ODQêäOXWpNDUW\
.UiO)U\þiN.RSHFNê±+RUiN&HNXUDV
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN      
 ÒVWt
     
 äHODWRYLFH      
 0HGORY
     
 0RKHOQLFH      
 -HVHQtN
     
 /LSRYi
     
 =iEĜHK
     
 %RKXĖRYLFH      
/XWtQ
     
%URGHNX3Ĝ      
5DSRWtQ
     
9HONp/RVLQ\      
/LWRYHO
     
'RODQ\
     
.UDOLFHQ+      
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Clean4you
Krajský přebor muži

PROSTĚJOVSKO Hodně těsné výsledky si z víkendových zápasů odnesli dva zástupci Prostějovska hrající v krajském přeboru. V obou případech totiž musely rozhodovat penalty. Zatímco Kralice na Hané v nich uspěly, Lipová potvrdila, že v koncovce nemá štěstí. A ze zápasu
tak odešla jen s bodem. Ani jeden z týmů však není příliš spokojený. Pro KralicKÉ se jednalo o veledůležitý zápas, který měly v honbě za
udržením zvládnout stoprocentně. Lipová pak ztratila hned dva body a jen potvrdila mizernou produktivitu.
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I.B třída skupina A
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PROSTĚJOVSKO Předposlední kolo letošní podzimní části „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS
nabídlo další zajímavé příběhy i pro regionální celky. V sobotu se doma Klenovice rozešly s Troubkami
smírem a penalty se vydařily domácím. V neděli pak zavítaly Otaslavice ve značně prořídlé sestavě do
Radslavic a padly o tři branky. Ve Vrchoslavicích se mohli diváci těšit na regionální souboj, který však
hostující Pivín jasně opanoval a vstřelil domácím neuvěřitelných jedenáct branek.

25. října 2021

TJ Jiskra
Rapotín

FC Kralice na Hané

Branky: 8. a 83. Studený, 31. Šup – 18.
Boško, 72. Hegner, 88. Klemsa. Rozhodčí: Šrejma – Aberle, Foral. Žluté karty: 45.
Cibulka, 67. Blahoušek, 78. Studený – 67.
Cejpek, 82. Boško. Diváci: 100.
Sestava Kralic na Hané: Peka – Rus,
Jurtík, Hlačík, Blahoušek – Šup, Baran,
Studený, Troneček (60. Merta), Novotný
(83. Zapletal) – Cibulka (89. Kopečný).
Trenér: Petr Navrátil.

PK 7:6

3:3
(2:1)

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 hodin.
(jaf)

S nepříliš dobrou formou se v závěru
podzimu potýkají fotbalisté Lipové.
A smůlu neprolomili ani s Litovlí.
Tým nevstřelil jedinou branku. Jelikož však soupeř taky ne, šel zápas
do penalt. Ani v nich se však výběru Pavla Růžičky vůbec nedařilo.
Z boje o špici tabulky je tak nyní jen
její střed.
Reparát po předešlých zápasech? Ano,
měl jím být ten proti Litovli. Soupeř
Lipové padl třikrát za sebou. A byl tak
ideálním protivníkem, na kterém se
mohl tým trenéra Růžičky opět chytnout. Jenže nestalo se. „Není asi moc
co hodnotit. Jednoznačně jsme zápas
nezvládli tak, jak jsme si to představovali,“ byl po utkání kritický kouč Lipové
Pavel Růžička. Týmu se vcelku povedl

I.A třída skupina B

produktivním mužstvem soutěže.
Sokol Klenovice
Tým trenéra Růžičky má ještě do
1:1
(0:1)
konce podzimu před sebou dvě
PK 5:3
FK Troubky
utkání, kde může zabrat. První
z nich odehraje v neděli 31. října od
Branky: 50. Štěpánek – 14. Brázda. Roz14.30 ve Velkých Losinách.
hodčí: Stloukal – Valouch, Hausnerová.
Žluté karty: 60. Vacek – 78. Polepil, 90.
SK Lipová
Skopal. Diváků: 54.
0:0
pk 6:7
Sestava Klenovic: Polák – Drábek, César,
TJ Tatran Litovel
Rozehnal, Grepl – Zapletal (84. Holub),
Rozhodčí: Perutka – Šteier, Slota. Žlu- Dreksler, Všianský, Vacek (72. Popelka) –
té karty: 55. Obruča, 78. Žilka – 31. Štěpánek, Pytela.
Jindra, 86. Ďurďa. Diváci: 80.
Trenér: Vladimír Horák.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Král,
Hodnocení trenéra Klenovic
Milar, Vykopal (55. Kovář) – Musil
Vladimíra Horáka:
(78. Kvapil), Stryk, Ježek, Fialka – Přikryl (69. Bořuta), Obruča. Trenér: Pa- „Po delší odmlce jsme hráli doma a chtěli
jsme zvítězit. Byl to však poměrně vyrovvel Růžička.

naný duel, který tou remízou skončil asi
spravedlivě. Moc šancí k vidění nebylo
a jednalo se spíše o boj. Hosté si v první půli
vytvořili jednu tutovku, kterou dokázali
proměnit. My jsme chtěli i ve druhé půli
pokračovat v kombinační hře a brzy jsme
srovnali. Jenže pak jsme zase přestali hrát
svou hru a spíše míče nakopávali, což k ničemu nevedlo. Kdybychom zůstali u kombinace, věřím, že bychom dovedli zápas
do vítězného konce. Naštěstí jsme zvládli
aspoň penalty a bereme dva body.“

to podařilo, jen jsme se těžce dostávali
do šancí. Přesto jsme z prvního rohu
dali branku a brzy nato jsme zvýšili na
2:0. Navíc Jašíček šel v první půli třikrát
sám na brankáře, ale neproměnil,“ žehral na produktivitu Petr Ullmann. Stav
2:0 pro Konici vydržel až do poločasu. Ve fotbale dva góly v půlce nemusí
nic znamenat. Jenže v tomhle případě
to neplatilo. „Bylo vidět, že soupeři
dochází síly. Chtěli jsme co nejdříve
rozhodnout. Brzy jsme se prosadili,
soupeř měl ale velkou gólovku, kdy
jsme propadli, museli jsme vykopávat

0:5
(0:2)

6.įHWđ]iUQD

TJ Sokol Konice

/,2163257%7ĜÌ'$6.83,1$%

NROR 6PUæLFH²+DėRYLFH  Branky:
D.DODQGĜtN9HUQHU9\URXEDO
9HUQHU9\URXEDO.RWOiU±.RUKRĖ
8Yt]O äOXWp NDUW\  3ĜLNU\O  3ĜLGDO 
2WDYD  +ODYLQND YãLFKQL +   ýHUQRYtU ²
0RVWNRYLFH  Branky: .XFK\ĖD±
D  1ČPHþHN  D  )RUHW  âODPERU.
äOXWpNDUW\3HULþ±-DQþtN 'RORSOD]\
² +QčYRWtQ    Branky:  D  .ĜLåDQ
âXOF+ROXE&RKOýHUYHQiNDUWD56.
*|W]HO '   âWHUQEHUN ± -HVHQHF   
Branky:   D  .U\O  D  =iKRUD
 D  6HNHOD  'XQND ±  )DOWêQHN 
2ãOHMãHN äOXWp NDUW\  =iKRUD ±  %XUJHW
 9HONi %\VWĝLFH ² 0RUDYVNë %HURXQ   
Branky:   D  6FKXOPHLVWHU  2QRIUHM
±  0DOLQRYVNê  0XåiWNR äOXWp NDUW\ 
1RYRWQê±0DOLQRYVNê.DãSDU .RæXäDQ\
²9HONë7ëQHF  Branky: %H]XKO\M
7KRPDVäOXWpNDUW\%H]XKO\M±3RVStãLO
2FKPDQQ
3UĤEČåQiWDEXOND
 +DQi39      
 6ODWLQLFH
     
 .RåXãDQ\      
 9HONi%\VWĜLFH     
 0RU%HURXQ      
 +QČYRWtQ
     
 6PUæLFH
     
 9HONê7êQHF      
 'RORSOD]\      
0RVWNRYLFH      
âWHUQEHUNÄ%³      
+DĖRYLFH      
ýHUQRYtU
     
-HVHQHF
     

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

Hané Daniel Kolář. Slatinice vyhověly, náhradním termínem tak je 6. listopad. Týmy se od 14.00 hodin utkají ve
Slatinicích.
Podle Daniela Koláře ale nebylo rozhodování vůbec jednoduché. Roli hrálo více faktorů. „Rozhodování to bylo
těžké. Posun zápasu pro nás znamená
prodloužení sezóny. Byli jsme tedy
připraveni i na variantu, že Slatinice
souhlasit s posunem nebudou. Asi je
ale dobře, že nám vyšel soupeř vstříc.
Takhle bude možné nastoupit v nějaké rozumné sestavě a bude to mít tím
větší úroveň,“ poznamenal Kolář.
Pauza navíc přijde na jednu stranu
vhod, Hané se v posledních zápasech

NROR .OHQRYLFH²7URXEN\SN  Branky: 50.
âWČSiQHN ±  %Ui]GD äOXWp NDUW\  9DFHN ± 
3ROHSLO6NRSDO ÒVWtÄ%³±-H]HUQLFH  
Branky: .XþDâHUêâQHMGUODâRVWRN –
5iE9\EtUDO3DYOLVND 2SDWRYLFH²ÓMH]GHF
  Branky: .OYDĖD.XUIUVWâLJXW
9HVHOND ±  3HUXWND äOXWp NDUW\  %DUWRãtN 
9HVHOND RED2  .RYDORYLFH²åHODWRYLFHÅ%´  
Branky: D.UþPiĜD5\ERYLþ/XNiã
2KOtGDO3OHVQtN±D-HPHOND%UDXQ
1ČPHFäOXWpNDUW\=DYDGLO±.RSOtN6WDYČO
7RYDÿRY²+RUQt0RäWčQLFHSN  Branky: 45.
D3DV]DâiOHN±D.XåHODâHEiN,
âHGLYêäOXWpNDUW\+RGLQD±DâHEiN,
6XFKiQHN6ODQLQD3RFK\ODýHUYHQiNDUWD
ĆRSDQ +0  5DGVODYLFH²2WDVODYLFH  
Branky: âNUDEiN%DURW-HPHOND 9UFKRVODYLFH
²3LYtQ  Branky: ěH]iþ+RUiN±
D%DUWRQtND9DOWU)UêERUW6YR]LO
=OiPDO+êåćDOäOXWpNDUW\3DQiþHN0LURVODY
3DQiþHN5RPDQ RED9 
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH      
 2SDWRYLFH      
 3LYtQ
     
 5DGVODYLFH      
 2WDVODYLFH      
 äHODWRYLFHÄ%³      
 7RYDþRY
     
 .OHQRYLFH      
 +0RãWČQLFH      
ÒVWtÄ%³
     
7URXEN\
     
ÒMH]GHF
     
9UFKRVODYLFH      
-H]HUQLFH      

PROSTĚJOV S nepříjemností se
museli potýkat ve fotbalové Hané
Prostějov. Část týmu totiž skončila
v karanténě. A to kvůli pozitivním
testům, které se týkaly povícero
hráčů. Víkendový zápas se Slatinicemi se tak neodehrál. Pro prostějovské zástupce v I.B třídě skupině
„B“ Olomouckého KFS jde o první
takový případ.
„Doufáme, že už žádné další přírůstky v pozitivních případech nebudou.
Aktuálně se jedná o tři pozitivní hráče. Zjistili jsme, že bychom to dali jen
těžko dohromady, a tak jsme požádali
Slatinice o přeložení utkání,“ uvedl
předseda a zároveň trenér fotbalové
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+RWWHN  .XEiW ±  D  2QGURXãHN 
'RUĖiN /täHė²ãXPSHUN  Branky:
D.OLPRYLþ±=HOLQNDäOXWpNDUW\
 7DViþHN  /LQJHU ±  3iYHN  6LJPD
2ORPRXF Å%´ ² 3URVWčMRY    Branky:
 -XGDV  =DKUDGQtþHN  /RUHQF äOXWi
NDUWD  =DKUDGQtþHN 62   =EURMRYND
%UQR Å%´ ² 3RUXED    Branky: 54.
D  9HþHĜD  3ROiãHN  6ORYiFNR Å%´ ²
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8GUåDOäOXWpNDUW\.UHPU±'ORXKê
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FK Slavonín

 NROR +OXÿtQ ² .URPčĝtæ    Branka:
 /DĖND äOXWp NDUW\  .RYDOD  .RFXU ±
 6ODPČQD  7HSHUD  9HþHUND  2SDYD
Å%´²=OtQÅ%´  Branky: D6RYiN
 7HMQVNê  %XFKWD  1RYiN äOXWp NDUW\
 %DUWiN  +OXFKQtN ±  6RYiN  *DUDMD
 /täHė ² ãXPSHUN    Branky:  3VRWD
7LSRDV)HUOD\'åXSHĖXN7RF]\VNL
 6LJPD 2ORPRXF Å%´ ² 3URVWčMRY   
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.DOD\  D  +RQ  1RYRWQê äOXWp NDUW\
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1RYRWQê-LURXãHN2FKäOXWpNDUW\
0DFKiþHN±.ĜHKOtN)DUND

4:2
(2:1)
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TJ Sokol
Mostkovice

6ORYDQĆHUQRYtU

uklidnili. Bylo příjemné pro změnu
vyhrávat o víc než o gól. Hráči si tak na
hřišti více dovolili. Vyzdvihnout bych
speciálně chtěl Pavla Foreta, který
branky hodně potřeboval. Tentokrát
Branky: 10. Kuchyňa – 43. a 56. Ně- dal dvě a věříme, že se vrací zpátky do
meček, 60. a 68. Foret, 74. Šlambor. střelecké formy.“
Rozhodčí: Vachutka – Přenosil, VaFK Šternberk „B“
louch. Žluté karty: 59. Perič – 39.
8:2
Jančík. Diváci: 80.
SK Jesenec
(3:1)
Sestava Mostkovic: Jurný (46. Za-Dzbel
pletal) – Milar, Drábek, Kazda, Hanák
(84. Karafiát) – Kratina, Bureš, Jančík, Branky: 25., 58. a 81. Kryl, 1. a 47.
Němeček (87. Vánský) – Šlambor Záhora, 76. a 77. Sekela, 37. Dunka
– 9. Faltýnek, 60. Ošlejšek. Rozhod(80. Lacika), Dadák (46. Foret).
Hrající trenér: Ondřej Milar. čí: Pekárek – Kundrát, Brázdil. Žluté
karty: 55. Záhora – 41. R. Burget.
Hodnocení hrajícího trenéra
Diváci: 63.
Mostkovic Ondřeje Milara:
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget –
„Konečně vítězství, potřebovali jsme J. Žouželka, Faltýnek, Janů, Ošlejšek,
ho jako sůl! Nevím, jestli to bylo brz- Burian, Pelikán, Muller, L. Žouželka, J.
kým začátkem v 10 hodin ráno, ale do Burget, D. Liška. Trenér: Martin Liška.
utkání jsme vstoupili špatně. Soupeř
Hodnocení předsedy Jesencebyl lepší, tlačil. Měl i několik šancí,
-Dzbelu Stanislava Polcra:
vždy do toho ale někdo stihl dát nohu.
Čtyřicet minut byl nicméně lepší „Šternberk si vypomohl A týmem
a vedl 1:0. S trochou štěstí jsme vyrov- a my jsme kvůli nemocnosti a zraněnali, po třetím brejku v poločase. Do ní byli jen v jedenácti. To dalo základ
druhé půle jsme vstoupili mnohem výsledku, který je pro nás nemilosrdlépe. Soupeř rozehrával od brankáře, ný. Chtěl bych klukům poděkovat, že
celkem mu to zpočátku šlo, napadá- zápas odehráli. Pozitivum vidím ve
ním jsme jej ale donutili nakopávat. střeleckém probuzení mladých kluků.
A ty míče jsme brali. Pořád jsme tak Příští týden uzavřeme podzim a pak si
byli v tlaku a přicházely šance, jedna chceme sednout a prodiskutovat možza druhou. Od stavu 3:1 jsme se už nosti.“

1:5
(1:1)

PROSTĚJOVSKO Poslední zápas mají za sebou v podzimní části ženy. Mostkovice opět potvrdily dobré výkony, a i přes absence berou další bod do tabulky z Březůvky. Sezónu tak zakončily s jedinou porážkou na kontě. To
Protivanov nezabral ani v posledním utkání sezóny a na domácí půdě nestačil na Uherský Brod, takže na podzim
ukončily hráčky bez bodu.

„Dojem ze zápasu je dobrý. Vedli
jsme 2:0, ale po dvou hlavičkách
jsme šli do kabiny za stavu 2:2. Ve
druhém poločase se nám ale podařilo odskočit a dobře ho odehrát.
Utkání mohlo nakonec skončit větším rozdílem, byli jsme lepší, měli
víc šancí. Nicméně musím Haňovice pochválit, že chtěly hrát fotbal.
A celkově měl zápas přes silný vítr
solidní kvalitu. Opět jsme se bohužel potýkali s problémy se sestavou.
Brankář chytl koronavirus, musel ho
nahradit hráč do pole. A vypomohl
taky Klus, který už dříve ukončil kariéru.“

Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:

Branky: 57. a 74. Kalandřík, 15. Š.
Verner, 24. Vyroubal, 87. Kotlár – 40.
Korhoň, 43. Uvízl. Rozhodčí: Doležal – J. Antoníček, Smékal. Žluté karty: 19. T. Přikryl, 62. Přidal, 66. Otava,
69. Hlavinka. Diváci: 80.
Sestava Smržic: Tomiga – Kaprál,
Gottwald, Augustin, Studený – Vyroubal (77. Kratochvil), Kotlár (87. Bokůvka), Klus, Kalandřík – Š. Verner, Martinák (46. Luža). Trenér: Ivo Zbožínek.

5:2
(2:2)

%İH]ļYN\

Mostkovice

Branky: bez branek. Rozhodčí: Havrlant – Buchtová, Vyroubal. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 54.
Sestava Mostkovic: Ptáčníková –
Štefková, Smičková, Holubová, Lisická – B. Karafiátová, Kraváková,
Schwarzová, Vlková – Horáková,
Harenčáková. Střídaly: T. Karafiátová, Jančíková, Kalendová. Trenér:
Ondřej Milar.
Hodnocení trenéra Mostkovic Ondřeje Milara: „Scházelo nám pět hrá-

0:0
(0:0)

ček, takže příležitost dostaly dnes
i další hráčky. Od prvních minut to
byl spíš boj a hra byla z obou stran
hodně neurovnaná. V prvním poločase byl soupeř o něco aktivnější
a měl i nějaké závary, ale pořádnou
šanci neměl. Ve druhém poločase
pokračoval trend prvního a hrálo se
spíše od vápna k vápnu. Velmi mě
také dnes pobavil jeden z domácích
fanoušků, který prohlásil, že dneska
hrají samé autistky, když se házelo
snad patnáct autů v řadě. (smích)
Výsledek tak dnes odpovídá, šancí
na vstřelení branek totiž opravdu
nebylo.“

Protivanov

Uherský Brod

Branky: 25. Průchová – 16. a 91. Juráková, 37. a 87. Dufková. Rozhodčí:
Ptáčník (laik). Žluté karty: bez karet.
Diváků: 30.
Sestava Protivanova: Tempírová – Přikrylová, Kostíková,
Frömmlová, E. Ptáčníková –
Smyčková, Brožovičová, N. Ptáčníková, Kejíková – Mikulová,
Průchová. Střídaly: Vybralová,
Štachová, Boušová, Koledová.
Trenér: Bronislav Ptáčník.

1:4
(1:2)

Hodnocení trenéra Protivanova
Bronislava Ptáčníka: „Dnes jsem to
musel kromě koučování také odpískat. Myslím si, že v prvním poločase
jsme byli na hřišti lepším mužstvem,
ale ta naše koncovka se zase ukázala,
to nás bohužel trápilo v průběhu celého podzimu. I přes dobrý výkon
jsme tak po poločase o branku prohrávali. Ve druhé půli jsme hodně
prospali start poločasu a prvních
dvacet minut jsme na hřišti skoro nebyli. Pak jsme soupeřky mačkali, ale
bez efektu. Nakonec jsme tak ještě
dvakrát inkasovali poté, co jsme to už
hodně otevřeli.“
(jaf)
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MSDŽ – B

ticky nevytvořil gólovou šanci. Škoda
také, že za stavu 4:1 jsme ještě skóre Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Lubomíra Keluce:
nenavýšili a v klidu zápas nedohráli.
Naopak jsme inkasovali. Celkově jsme „Šli jsme do zápasu s tím, že
ale utkání bez problémů ovládli, byla musíme být důrazní, agresivní,
Branky: 16. Javořík, 38. Mariánek, 54. to zasloužená výhra.“
pohlídat si standardky. Prvních
O. Halouzka, 66. Zapletal – 26. Holly,
dvacet minut jsme ale na hřišti
7-6RNROĆHFKRYLFH
72. Soušek. Rozhodčí: Štěpán – Stravůbec nebyli. Hráli jsme zcela bez
2:2
(1:1)
ka, Horák. Žluté karty: 73. Bezecný.
agresivity, soupeř měl všechny
TJ Sokol
PK 3:5
Diváci: 65.
balóny. První gól jsme mu tedy
Plumlov
Sestava Určic: Sohlich – Krajíček, Frenechali zadarmo, druhý jsme dohar, Zelina, Mašek – Halouzka, Javořík, Více v rozhledně na straně 39
stali po standardce. Co jsme si
Mariánek, Bureš, Handl (76. Paul) – Zaříkali v šatně před zápasem, bylo
FC Kostelec na Hané asi zbytečné… Pak jsme začali
pletal (87. Hýbl). Trenér: Petr Gottwald.
2:3
hru srovnávat. Dali jsme branku,
(1:2)
Hodnocení trenéra Určic
7-6RNRO%đORWtQ
zatlačili jsme a soupeř se najedPetra Gottwalda:
nou jen bránil. Kupka se bohužel
„Dneska jsem byl optimističtější Branky: 37. L. Grulich, 58. Lužný – 11. po dvou laciných kartách nechal
ohledně zápasu. Měli jsme opět pro- Janíček, 13. Macháček, 90+2 Pak. Roz- vyloučit, soupeř ale šel pro své
blémy se složením sestavy, povolali hodčí: Majer – Hubený, I. Antoníček. chování chvíli poté taky do desejsme tak Zapletala a Javoříka z béčka. Žluté karty: 42. a 43. Kupka, 63. Lužný, ti. V šatně jsem hráčům řekl, že
Věřil jsem ale, že to výsledná základ- 90. L. Grulich, 93. Pavlíček – 33. Vrána, pokud zahrajeme jak posledních
ní jedenáctka dobře sehraje a vydrží 74. Janíček, 93. Nejedlý. Červené karty: patnáct minut, zápas otočíme.
minimálně 80 minut. Pokud se nám 43. Kupka – 45. Macháček. Diváci: 153. Podařilo se vyrovnat. Jenže přitedy vyhnou zranění, což se naštěstí Sestava Kostelce na Hané: Drčka – šla 93. minuta, kdy měl rozhodčí
stalo. Nakonec z toho byl zápas zcela Pírek (46. A. Grulich), Pavlíček, Chytil v puse píšťalku, že pískne po odv náš prospěch, soupeře jsme suverén- (86. Chytil), Kupka – L. Grulich, Abra- kopu konec. Náš hráč tedy vykoně přehráli. Udělali jsme bohužel dvě hám, Josef, Hruban – Pazdera, Lužný pl, trefil soupeře a ten mířil přeskaňky, a to i přesto, že si soupeř prak- (86. Fink)
Trenér: Lubomír Keluc. ně. Stává se to, možná mladická
nerozvážnost. Po tom, jak jsme
06'/0/
5(/$;&(17580*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267 zahráli, a to zejména ve druhém
 NROR +OXÿtQ ² .URPčĝtæ    NROR -HVHQtN²'XEQ0  Branky:  poločase, jsme si ale nezasloužili
Branky:     D  +DYUiQHN  D3ODQê3ROþiN6\WDĜäOXWpNDUW\45. prohrát. S přístupem hráčů ke hře
.OYDĖD  .XþHUD  8OULFK  +RĜtQHN ± %DUWRã3ROþiN±3RSUDFK/iWDO Šternberk
 6RODĜ  3HFLQD  6YR]LO  2SDYD Å%´ ± 0RVWNRYLFH.RVWHOHF    Branky:  ve druhém poločase jsem přesto
² =OtQ Å%´    Branky:  :LQNOHU  .RXGHOD  6WUiQČO äOXWp NDUW\  *iERU  spokojen.“
(sob)

UGFOKéMW7TéKEGPCéCN[XÊV÷\PQWwÿčTW /QUVMQXKEGFGMNCUQXCN[UQWRGąG5OTåKEGUK\CUVąÊNGN[

Branky: 20. a 77. Pospíšil, 16. Kořenovský, 49. Kamený, 83. R. Krása. Rozhodčí: Kreif – Chládek, Hampl. Bez žlu).+OXERćN\
tých karet. Diváci: 65
7:0
Sestava Konice: Huňka – L. Ryp (72.
(3:0)
SK Protivanov
M. Bílý), Širůček, Procházka, Plajner (72.
Škrabal) – Pospíšil, J. Krása, Kořenovský,
L. Blaha (61. R. Krása) – Kamený, Jašíček Branky: 8. a 68. Henkl, 19. a 47. Amb(75. Knoll).
Trenér: Petr Ullmann. rož, 22. a 65. Režný, 57. Táborský. Rozhodčí: Kundrát – Němec, Petr. Žluté
karty: 23. D. Sedlák. Diváci: 180.
Sestava Protivanova: Piták – Výmola, F.
Pospíšil (61. Fiedler), Vyroubal, Kropáč,
D. Sedlák (54. R. Sedlák), Dvořák, D. Nejedlý (23. Matušů), V. Nejedlý, Z. Pospíšil,
už tolik nedařilo, zaznamenala třeba
Ondroušek.
Trenér: Pavel Musil.
první porážku ročníku. Nyní musí
v Hané doufat, že se zápas nebude
Hodnocení trenéra
muset odsouvat dál. Nebo celá seProtivanova Pavla Musila:
zóna, epidemická situace se v Česku
„Dnes museli nastoupit všichni popostupně zhoršuje. „Doufám, že se
lonemocní a ti méně zranění hráči.
to moc nerozjede. Snad se pro změnu
A zápas podle toho vypadal. Na body
vyplatí, že netrénujeme,“ smál se Dajsme určitě neměli. Výhra domácích je
niel Kolář. To totiž přispělo k tomu, že
naprosto zasloužená. Ale důstojnější
spolu hráči nebyli tolik v kontaktu.
výsledek jsme uhrát mohli. Bohužel
Nyní má tedy před koncem podzimu
křivda po gólu z ofsajdu, který určil
Haná k odehrání dva zápasy. A shodou
směr utkání, spolu s nezodpovědností
okolností se právě se Slatinicemi popea odevzdaností vykonaly své. Musíme
re o první místo tabulky. Ještě předtím
si teď hodně věcí vyříkat, vychladnout
ji ale čeká mač proti Doloplazům, které
a začít pořádně makat, abychom na
ovšem oproti Prostějovu zatím získaly
(QVDCNQX¾ *CP¾ OWUGNC MXčNK P¾MC\G
jen polovinu bodů.¨
(sob) XVÚOWQFNQåKVWVM¾PÊFoto: Michal Sobecký jaře byli silnější.“

z čáry,“ popsal z pohledu Konice nejtěžší chvíli v utkání. To ale nakonec skončilo jednoznačně. „Výsledek mohl být
i vyšší. Kamený trefil dvě tyčky, nastřelili jsme nějaké břevno. I tak ale musím
hráče pochválit. Zápas jsme zvládli herně i výsledkově,“ těší Petra Ullmanna.
Další soutěžní utkání, poslední na
podzim, sehraje TJ Sokol Konice
v neděli 31. října v Lošticích. Utkání bude předcházet pohárový duel
v rámci krajské soutěže, jež Konice
absolvuje ve čtvrtek s Rapotínem.
(sob)
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Utkání v mnoha směrech naznačilo, že
se fotbalový podzim blíží ke konci. „Jeli
jsme naposledy ven. A taky nejdál. Navíc nás na místě čekalo pěkně chladné
počasí, místy i sněžilo,“ konstatoval trenér Konice Petr Ullmann. Na Jesenicku je čekal soupeř, který byl papírově
jasně slabší. Tentokrát přitom doslova.
„Věděli jsme, že má soupeř problém
s hráči. To se potvrdilo. Nastoupil na
nás v jedenácti,“ ohlíží se za utkáním.
Přesto nebo možná právě proto Konice nechtěla nechat nic náhodě. „Chtěli
jsme nastoupit co nejlépe. Naštěstí se

I.B třída skupina B

ský, Kozák. Žluté karty: 59. Smékal (O).
Sokol Vrchoslavice týdne nám zůstal jediný hráč, a to se taky
Diváků: 57.
jasně projevilo. Nejde takto rotovat se
1946
Sestava Otaslavic: Vincenec – Tkáč, Šat- 2:11
sestavou. My jsme se dostali do vedení,
(1:6)
6RNROY3LYtQđ
ný, M. Kaláb, Smékal, Novák (85. J. Kaláb)
ale pak jsme dvě branky soupeři darovali
– Gerneš, Piňos (78. Skalický), Hon, Vaa už se to vezlo. Dneska tam chybělo úpllenta – L. Kaláb (70. Rušil). Trenér: Jiří Branky: 3. Řezáč, 75. P. Horák – 7. Frý- ně všechno. Kromě kvality nám chybělo
bort, 9. M. Svozil, 16., 32., 44. z penalty, i nějaké odhodlání a bojovnost. Soupeře
Hon.
59. a 68. M. Bartoník, 20. a 72. Valtr, 82. jsme pouštěli, do čeho si zrovna zamaHodnocení trenéra Otaslavic
Zlámal, 86. Hýžďál. Rozhodčí: Borůvka – nul. Marodka nám stále zůstává v hrozJiřího Hona:
Látal, Hrbáček. Žluté karty: 30. M. Paná- ných číslech. My už tak jen čekáme na
„Když vám ze základní sestavy zůstanou ček, 89. R. Panáček (oba V). Diváků: 95. jaro a doufáme, že se dáme zdravotně
čtyři hráči, je to dost velká komplikace. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek, M. dohromady.“
Mužstvo se doplnilo o hráče z lavičky a B Panáček, P. Horák I, Fialka – Mitana, P. Hodnocení trenéra Pivína Pavla Valtmužstva. Taktika byla jasná, hrát v klidu Horák II., J. Horák, R. Panáček – Řezáč, ra: „To nemá smysl ani příliš komentoSK Radslavice
odzadu a čekat na možné brejky. Soupeř Klesnil (81. Kankovský). Trenér: Miro- vat… Bylo zkrátka vidět, že soupeř je na
3:0
Sokol
(3:0)
nás během první půle přehrával, ale úplný slav Panáček.
tom nyní tak, jak je. Byl to takový pro nás
Otaslavice
tlak neměl. Z naší chyby se však dostal do Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba (46. Ver- spíše lepší trénink než mistrovské utkání.
Branky: 8. Škrabák, 30. Barot z penalty, vedení. U druhého a třetího gólu si myslím, bický), T. Vrba, M. Pospíšil – Valtr, Hýžďál, Už po prvním poločase nebylo co řešit
45. Jemelka. Rozhodčí: Matulík – Lasov- že soupeři trochu pomohl rozhodčí. Dru- M. Svozil, J. Bartoník (72. Šimek) – J. Svozil a druhý se spíše dohrával, kde jsme ještě
hý poločas jsme byli lepším mužstvem, ale – Frýbort (77. Zlámal), M. Bartoník. Tre- přidali další branky v poklidném tempu.
Jednoznačný zápas, který o ničem příliš
PROSTĚJOVSKO Spíše smutek tentokrát panuje u pěti celků z Prostějovska, které chybělo nám lepší zakončení. Pozitivních nér: Pavel Valtr.
startují v I.A třídě skupině B. Hned tři z nich totiž prohrály. Nejhůře dopadl Protivanov. věcí i přes porážku tam tak vidím dost. Za Hodnocení trenéra Vrchoslavic Miro- nevypověděl, a teď už se soustředíme na
slava Panáčka: „Z obrany minulého Kovalovice.“
(jaf)
Ten navázal na předešlé mizerné výsledky tím zatím nejhorším. Neuspěl však ani do- výkon patří hráčům obrovský dík.“
teď jinak velice úspěšný Kostelec na Hané. Těsně padl v Bělotíně. Určice naopak zapsaly druhou výhru v řadě a stoupají tabulkou. A derby Čechovic s Plumlovem? Exkluzivní reportáž čtěte na straně 39 dnešního vydání.
PROSTĚJOV Hodně divoké výsledky
přineslo víkendové kolo I.B třídy skupiny B Olomouckého KFS. A to i u týmů
z Prostějovska. Dva mohou být naprosto
spokojené. Mostkovice přes horší vstup do
utkání nakonec zápas ovládly. A vysoko zvítězily. Hned pět branek nastřílely také Smržice. Přes látanou sestavu
a hráče z pole v bráně ukázaly, že se jejich forma zvedá. Naopak Jesenec-Dzbel utrpěl další debakl. A to hodně
krutý. Posledním do party je prostějovská Haná. Ta ale nemohla odčinit předešlý nezdar, pro výskyt pozitivních
v týmu byl zápas se Slatinicemi odložen (čtěte na jiném místě dvoustrany – pozn.red.).

první poločas. „Podali jsme dobrý výkon. Nedali jsme asi tak čtyři pět šancí.
A bohužel nás to stálo zápas,“ poznamenal po prohře v penaltách. Druhá
půle totiž byla od jeho svěřenců slabší.
„Ve druhé půli už se nám tolik nedařilo.
Neměli jsme tolik ze hry a nevytvořili si
moc šancí. Prohráli jsme, je to pro nás
jednoznačně ztráta. Soupeř byl hratelný,“ hodnotil Pavel Růžička. Jeho celku
se nyní dlouhodobě nedaří. Hlavně
v koncovce. „Dokážeme zahrát a přehrát slabší soupeře. Dominujeme po
šestnáctku, tvoříme si šance. Ale máme
problém v koncovce. Je to vidět i na
počtu vstřelených branek, to mluví za
vše,“ řekl kouč Lipové. A tabulka mluví
jasně, Lipová je se sedmnácti brankami
v ofenzivní činnosti druhým nejméně

Konice dál řádí: odnesla to Řetězárna -QUVGNGERTQ\O÷PWRCFN2TQVKXCPQXFQUVCN

PROSTĚJOV Až do České Vsi u Jeseníku vyrazili v sobotu fotbalisté Konice.
Čekala je tak dlouhá cesta, ale jak se později ukázalo, byla opět vítězná.
I tentokrát Sokol svého soupeře SK Řetězárna zničil. Navíc si znovu brankář
Patrik Huňka odnesl z utkání nulu. Stále tak platí, že jediným přemožitelem
Konických je konkurenční Olešnice.

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 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

I.A třída skupina A

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
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připravila sportovní redakce Večerníku

SOKOL PLUMLOV „B“
Svou velmi dobrou formu potvrdila rezerva Plumlova. Na domácí půdě si
poradila jednoznačně i s rezervou Určic poměrem 5:1 a už v šestém zápase
v řadě hráči dokázali bodovat. Po nezdařeném startu tak už mužstvo atakuje
nejlepší pětici mužstev.

KOLA
SM LÍK

DERBY
ROZHODLY PENALTY
Držovice nevyužily šance, braly jen bod
EXKLUZIVNÍ
reportáž

Není to zkrátka dobré. Po dvanácti kolech na kontě pouhé tři body
a obrovská ztráta na nesestupové příčky. Teď se chtělo mužstvo předvést
proti známým v Nezamyslicích, ale ani derby nevyšlo a výsledek 1:7 z jejich pohledu mluví za vše. Do jara to bude chtít zcela jiný projev mužstva.

PROGNÓZA NA 1. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Haná Nezamyslice VS. FC Kralice na Hané „B“

Tip
Oba celky letos předvádí velmi povedené výkony, ale nedokážou se Veèerníku:
vyvarovat i slabších výkonů. Ve vzájemném souboji se tak jistě bude
4:2
na co dívat a v domácím prostředí věříme spíše Nezamyslicím.

Olšany
Tip
VS. Brodek u Prostìjova
Do Olšan, které na domácí půdě pravidelně berou body silným cel- Veèerníku:
kům, tentokrát přijede aspirant na titul z Brodku u PV. Bojovný výkon
1:3
domácích stačit tentokrát nebude a Brodek si odveze další tři body.
Urèice „B“
'UzRYLFH
VS.
Tip
Další souboj dvou celků z vrchních pater tabulky přijde na řadu Veèerníku:
v Určicích. Domácí rezerva bude chtít potvrdit vzestupnou podzim3:2
ní formu a podle našeho názoru se jí to na hřišti také podaří.
Vrahovice
Tip
VS. Brodek u Konice
Vrahovice na tom nejsou dobře, oproti předchozím sezónám tomu Veèerníku:
zkrátka něco chybí. Doma proti Brodku u Konice budou mírným
2:1 PK
favoritem, ale bojovný soupeř nedá nic zadarmo a pro bod si dokráčí.
FC Dobromilice
Tištín
Tip
VS.
Před sezónou by těžko někdo řekl, že půjde o důležitý zápas směrem Veèerníku:
ke spodním patrům tabulky. Domácí už se potřebují nutně odrazit
3:0
k lepším výsledkům a vyšším příčkám.

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Hosté dali hned v první minutě sobotního střetnutí najevo, že se chtějí poprat
o výsledek. Utěšenou střelu brankář Menšík vytáhl nad břevno. Další Doleželova
střela byla naopak pro domácího gólmana lahůdka. Prakticky první větší výlet
před hostující branku přinesl „Držkám“
vedení. Kučerovu střelu zpoza šestnáctky
nešťastně bokem tečoval Prucek a míč nabral jiný směr, než očekával Můdrý – 1:0.
V dalším průběhu byly k vidění nepříliš
přesné střely na obou stranách, pokud
tedy k zakončení útočného snažení vůbec
došlo. Blízko druhé brance byli domácí
po centru zprava, který Hodulák prodloužil přímo na hostujícího gólmana. Na druhé straně mířil přesně doprostřed branky
Bukovec. Hodně blízko dvoubrankovému vedení byly Držovice těsně před přestávkou, kdy Bross obešel stopera, jenže
tváří v tvář brankáři mířil nad břevno.
Po změně stran sice hosté projevili snahu srovnat výsledek, ale šancí postupně
přibývalo právě před jejich brankou.
Bross obral o balón Vybírala, jenže pak
nezakončil, bez kýženého efektu skončil
i Solanův průnik z křídelního prostoru.
Kučera pak z dálky k překvapení všech nastřelil břevno, míč se ale odrazil do autu.
Při jednom z výletů hostí poslal přízemní

Haná Nezamyslice
Tištín

Vícov

Tip
Němčice se po dobrém startu dostaly do krize. V posledním pod- Veèerníku:
zimním utkání doma přivítají silný Vícov a klidnější zima po tomto
1:4
duelu je čekat nebude.

VÝROK ZAJÍMAVOST
KOLA

KOLA

„Za dnešní bod musím v první řadě
poděkovat sportovní redakci
Večerníku, která tipovala, že
v Kralicích schytáme pět branek.
Kluky jsem právě tímto tipem před
utkáním motivoval…“

STARTY

)5$17,ã(.9/$&+ 9<'$ē(1e
Kromě dvou remízových utkání nebylo na dalších stadionech co řešit
a domácí si připsali poklidné výhry.
Všechna tato mužstva si pomohla
velmi dobrým vstupem do zápasu,
kde do patnácté minuty vedly celky
minimálně o dvě branky. S takovým
Prozradil po penaltové porážce nástupem na domácí půdě museli být
trenéři spokojeni.
v Kralicích kouč Ptení František Vlach.

7:1
(4:1)

Branky: 8. a 15. Přikryl, 26. Stejkora, 39.
J. Frgál, 65. a 86. Oulehla, 70. Musil – 40.
Jansa. Rozhodčí: Lasovský. Žluté karty: 38. Hanák.
Diváků: 75.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Churý,
Král, M. Frgál, Spiller – Oulehla, J. Frgál,
Musil – Stejkora, Svoboda, M. Přikryl.
Střídali: J. Přikryl, Moler, Sipěna, Plucnar, Dostalík. Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Tištína: Rehák – Bosák, Hanák,
Kiriljuk, Stančík – Jansa, Rudolf Návrat,
Hodaň, Hýsek – Robin Návrat, Kuča.
Střídali: Špička, Strýček, Koutský, Varga.
Trenér: Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů
Marek Pavelka: „Co k tomu říct. Myslím si, že jsme byli jednoznačně lepším
mužstvem a potvrdili jsme roli favorita,
když jsme dali hned sedm branek. Tištín
se sice snažil, ale bohužel v momentální
situaci je vidět, že na tom opravdu není
dobře. K tomu dnes asi není co dodávat.“
Rudolf Návrat: „Bylo to samozřejmě derby, kde se všichni navzájem známe. Nezačali
jsme podle mého názoru vůbec špatně, když
jsme šli na brankáře, ale neproměnili jsme,
a pak jsme si dali v podstatě sami tři branky
během krátké chvíle. To mi zkrátka hlava
nebere. Přitom jsme i my nějaké šance ještě
měli. V kabině jsme se to snažili trochu rozebrat, protože herně jsme na tom v prvním
poločase nebyli špatně. Ve druhé už to však
bylo spíše na jednu branku. Nezamyslice tam
mají řadu mladých hráčů, se kterými těžko
můžeme běhat celý zápas. My zkrátka góly
nedáváme a dostáváme je hrozně lacino. Jsem
rád, že jsme se aspoň slezli, ale i tak jsme zase
museli dohrávat v deseti. To je prostě špatně.“
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PROSTĚJOV Po Brodku u Prostějova muselo vedení Dobromilic odložit i zápas ve Vícově vinou zdravotních komplikací v mužstvu. Zatímco
s Brodkem by se mužstvo mělo utkat
ještě na začátku listopadu, do Vícova
vyrazí až před startem jarní části.
„S tou marodkou, kterou nyní máme,
bychom to nedokázali poskládat.
Řešili jsme přesun nebo případnou
kontumaci. Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout a sezóna pro nás tak
začne na jaře o něco dříve,“ potvrdil
trenér Dobromilic Michal Rochla.
Je tak už nyní jasné, že podzimní část le-

tošního ročníku nebude kompletně dohraná a minimálně tento duel přijde na
řadu až v následujícím kalendářním roce.
„Přeložení jsme v týdnu řešili a rozhodli
jsme se soupeři vyhovět. Zdravotní problémy mohou potkat každého a už před
sezónou se s tím muselo počítat. Jsme
rádi i za ten termín. První víkend v listopadu už měl soupeř obsazený a další
víkendy už nedokáže nikdo odhadnout,
zda by to ještě počasí dovolilo, aby nešlo
spíše jen o zranění. Také by to bylo zbytečně po konci podzimu, kde bychom
se museli udržovat,“ přidal svůj pohled
kouč Vícova Miroslav Krutovský. (jaf)

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

centr před branku zleva Bukovec, Dvořák
míč před Menšíkem nezpracoval. Lámat
se mohl zápas po hodině hry, kdy si Bross
obhodil obránce a už už si to mašíroval
k brance, když byl zezadu potažen za dres
Pruckem. Ten k nevoli domácích obdržel
od sudího pouze žlutou kartu, i když v podobných situacích sluší hříšníkovi lépe
červená. Od druhé branky pak Vrahovice
spasil Vybíral, který na brankové čáře zastoupil spoluhráče Můdrého. Jiskřilo i při
standardních situacích. Přímý kop domácích vytáhl Můdrý nad břevno, na druhé
straně poslal Jamrich navštívenku pouze
Menšíkovi. To už Vrahovice jasně převzaly iniciativu a domácí přestávali hrát. Petík
ještě mířil těsně mimo, Jamrich se deset
minut před koncem zleva opřel do balónu
a střelou na zadní tyč vyrovnal – 1:1.
O druhém bodu pak rozhodovala penaltová loterie. První čtyři borci proměnili,
jenže Šťastný poslal míč jen slabě doprostřed branky, překvapený Můdrý jej přece
jen zastavil. Ve čtvrté sérii pak vyrazil
Solanovu střelu, a protože hosté byli neomylní, přece jen se radovali z bodu navíc.
Druhý bod pomohl Vrahovicím udržet se
uprostřed tabulky, Držovice jsou třetí.
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%UDQN\ 7. Prucek vlastní – 82. Jamrich. åOXWpNDUW\68. Srbený – 11. Vybíral, 25. Bukovec, 60. Prucek. 5R]KRGÿtJelínek.
'LYiNĥ111.
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3.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jindøich SKÁCELs7-6RNRO'UzRYLFH
„Na podmínky okresního přeboru jsme viděli nadprůměrný zápas. Střetla se dvě technická mužstva, výsledek odpovídá dění na
hřišti. Držovice měly do zhruba šedesáté minuty daleko víc šancí,
jenže jsme je nevyužili. Začali jsme se obávat o výsledek, čehož
kvalitní soupeř využil, dostal nás pod tlak a vyústěním byla vyrovnávací branka. Penalty jsou vždycky loterie.“

Jaroslav KLIMEŠ – TJ Sokol Vrahovice:
„S bodem jsme určitě spokojeni. První poločas byl z naší
strany takový jalový, druhá půlka byla určitě v našem podání
lepší, dali jsme balón konečně na zem a začali jsme hrát trochu
víc kombinačně. Bodů nazbyt nemáme, takže ten bod navíc
po penaltách se nám určitě hodí, proto z mé strany panuje
spokojenost.“

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

FC Ptení
Plumlov „B“
Tip
VS.
Domácí se na konci soutěže nadechli ke kýženým bodům. Lepší for- Veèerníku:
ma je však přesto na straně hostů, kteří se ve druhé polovině podzimu
2:3 PK
zvedli ke skvělým výkonům. Na půdě Ptení to však bude bitva...

VS.

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

DRŽOVICE Třinácté kolo přineslo„městské“ derby, v němž Držovice – bývalá část Prostějova – hostily sousedské Vrahovice, současnou část Prostějova.
Vzhledem k postavení v tabulce byli domácí favoritem, hosté však do zápasu vstoupili aktivněji. Přibrzdila je nešťastná branka, kdy střela ze střední
vzdálenosti po teči vlastního obránce skončila za zády brankáře Můdrého.
I do druhé půle vstoupili hosté s větším elánem, pak při nich však stáli všichni
fotbaloví svatí. Držovice při několika šancích vedení nepotvrdily a zákonitě
přišel trest. V závěrečných penaltách Vrahovice vyválčily bod navíc.

TJ TIŠTÍN

Nìmèice nad Hanou

fotbal
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Plumlov „B“
Určice „B“

5:1
(4:0)

Branky: 4. Křupka, 10. Moučka, 18. V.
Kotlán, 29. a 85. F. Kotlán – 63. Antoníček. Rozhodčí: Dömisch. Žluté karty:
56. Vodák (U).
Diváků: 55.
Sestava Plumlova: Surma, Ševcůj, Derych, Kolomazník – Křupka, Bárta, V.
Kotlán, Kolařík – F. Kotlán, Fajstl. Střídali: Hulka, Takáč, Moučka, Parák.
Trenér: Ladislav Ševcůj.
Sestava Určic: Kováč – Grulich, P. Mlčoch, Hanzelka, Ježek – Berčák, Rotschendl, Šlézar, Antoníček – Vodák, Na-

kládal. Střídali: Hudský, M. Mlčoch.
Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů
Ladislav Ševcůj: „První poločas nám
vyšel úžasně. Dali jsme prakticky vše,
do čeho jsme kopli. Branky navíc padaly
jako přes kopírák, čehož si cením. Udělali jsme si tak do poločasu luxusní náskok.
Ve druhém poločase to však byla z naší
strany velká bída. Nedokázali jsme si pořádně ani nahrát a Určice zjednodušily
hru. Pro nás bylo štěstí, že se zápas ještě
nezdramatizoval. Určitě mohly dát víc
branek než jen jednu. Dneska se zápas
obzvláště povedl Martinu Kolomazníkovi, který zvládal všechny pozice vzadu,
ale tu druhou půli už v dalších zápasech
nemůžeme opakovat.“
Karel Vlach: „Věděli jsme, že nás čeká
nepříjemné hřiště i neoblíbený soupeř.
Navíc jsme měli trochu problémy dát
dohromady sestavu. Přesto jsme do
utkání šli s tím, že nám proti Plumlovu
pravidelně nevychází první půle, tak
jsme ji chtěli hrát zodpovědně. No, jak
to dopadlo, asi všichni vidí. Úplně jsme ji
odevzdali. Do druhé půle jsme to trochu
proházeli a začali hrát jednoduše. Myslím si, že jsme byli určitě lepším celkem,
ale branku jsme dali až poměrně pozdě
a už nebylo co řešit.“

Brodek u Konice
Olšany

4:1
(3:1)

Branky: 12. a 18. J. Grepl, 14. Ščudla, 87.
Kolář – 19. A. Keluc. Rozhodčí: Horák.
Žluté karty: 69. Ščudla – 61. Míška.
Diváků: 50.
Sestava Brodku u Konice: K. R. Grepl
– J. Grepl, Zemánek, Blatner, Možný, Z.
Koudelka, Kolář, Kschwend, Burget, P.
Koudelka, Ščudla, Hloušek, M. Grepl,
Svoboda, Vičar, Müller.
Trenér: Radovan Vičar.
Sestava Olšan: Bokůvka – Seidler, Míška, J. Pospíšil, Posker – Augustín, L. Keluc, Koleňák, A. Keluc – Elner – Samek.
Střídali: A. Pospíšil.
Trenér: Antonín Pospíšil.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: „Jako divizní celek
jsme se soupeřem neměli problém…“
Antonín Pospíšil: „Je to pořád ta samá
písnička. Doma jsme schopní hrát, ale
venku je to katastrofa. Dnes nás čekal asi
nejvzdálenější soupeř a přišlo mi, že nás
i ta cesta trochu uspala. Prospali jsme to-

tiž snad prvních pětadvacet minut a prohrávali jsme o tři branky. Velmi špatný
vstup do zápasu. Podařilo se nám pak
snížit, ale na dostřel jsme se už nedokázali dostat. Pravdou je, že nám scházelo
i pár hráčů, ale na to se nelze vymlouvat,
za celý podzim jsme venku nezískali ani
bod, na to se musíme do jara opravdu
zaměřit.“

Brodek u Prostějova
Němčice nad Hanou

5:2
(4:1)

Branky: 1. Zbořil, 8. a 62. Švéda, 14. L.
Frys, 33. J. Matoušek – 41. Vrána, 53. P.
Hrabal z penalty. Rozhodčí: Procházka
– Dömisch, Mynařík. Žluté karty: 72.
Švéda – 53. M. Tomek.
Diváků: 97.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L.
Frys, Bureš, O. Frys, Zatloukal – P. Matoušek, J. Matoušek, Grulich, Janura
– Zbořil, Švéda. Střídali: Nehera, Kordzik, Vaněk, Jelínek, Martin Mudrla, Marek Mudrla.
Trenér: Vít Hochman.
Sestava Němčic: Chmelař – Řezáč, M.
Navrátil, J. Navrátil, Korčák – M. Hrabal,
Jordán, Jiříček, O. Tomek – P. Hrabal, M.
Tomek. Střídali: Vrána, Držálek, Hrbáček, Kočí, Řehák. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
Vít Hochman: „Do zápasu jsme vstoupili výborně a za svou aktivitu jsme byli
odměněni hned třemi brankami. Co mě
však mrzelo, že jsme zhruba od pětadvacáté minuty začali hrát zase profesorský,
chodicí fotbal a mysleli si, že se soupeř
porazí sám. Zbytečně jsme je tak pustili do hry, i když nás nijak nepřehrávali.
Hlavně se to u nás pravidelně opakuje,
pokud vedeme vyšším rozdílem. Do
druhé půle jsme si k tomu něco řekli a už
to vypadalo lépe. Ta nakonec skončila
remízou, ale po naší páté brance se zápas už spíše dohrával. Tři body zůstaly
doma, takže můžeme být spokojení.“
Pavel Voráč: „Měli jsme nějaké informace od analytického oddělení, které jsme
chtěli využít. Jenže po patnácti minutách
jsme prohrávali o tři branky, pak jsme zjistili, že to nebyly analytické, ale alkoholické
informace. (smích) Po těch dvaceti minutách jsme se do hry dostávali i my, ale do
šancí nás soupeř nepouštěl. Už po prvním
poločase nebylo moc co řešit. Ve druhém
jsme chtěli ještě trochu potrápit, ale po
páté brance nebylo o čem. Jasně bylo vidět, že Brodek je momentálně jinde než
my a zaslouženě vévodí tabulce.“

FC Kralice na Hané „B“
FC Ptení

0:0

(5:4) PK

Rozhodčí: Heger – Grulich, Ondrejka.
Žluté karty: 15. Němčík, 40. Havlíček
– 14. Hon, 60. Holinka, 70. Jergl. Diváků: 100.
Sestava Kralic: Peka – Bluma, Uličný,
L. Petržela, Dokoupil – Němčík, Kawij,
Havlíček, Dvořák – Daniel, R. Petržela.
Střídali: Přidálek, Haluza, Répal.
Hrající asistent trenéra: Roman Petržela.
Sestava Ptení: Hon – Přikryl, Kohout,
Chlup, Látal – Jergl, Holinka, Nevrla,
Doležel – Novák, Šmída. Střídali: Vyroubal, Grulich, Lang.
Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů
Roman Petržela: „Soupeř si přijel pro
nějaký bod a jeho bojovným výkonem
se mu podařil získat. My jsme sice měli
územní převahu, ale selhávali jsme
v koncovce, kdy jsme měli problém trefit
branku. Ve druhém poločase nás naopak
musel podržet i brankář Peka, a pokud
bychom hráli ještě teď, myslím si, že bychom tu branku stejně nedali… Penalty
už jsou loterií, ale jsme rádi, že alespoň
ty jsme zvládli a dva body ve finále bereme. Teď už se ale nejvíce těšíme na konec
podzimu, kde už potřebujeme doléčit
různé šrámy.“
František Vlach: „Už před zápasem
jsem se kluky snažil motivovat Večerníkem, který tipoval, že dostaneme pět
branek. A kluci to vzali za své a skutečně zápas odmakali. V prvním poločase
těch šancí k vidění moc nebylo, my
jsme měli jednu. Soupeř měl řadu střel,
ale nedokázal trefovat branku. Velmi
podobný obrázek to byl i ve druhém
poločase. Penaltový rozstřel však zvládl
lépe soupeř, když jsme byli jediní, kdo
neproměnil. I tak si však bodu na půdě
Kralic opravdu ceníme. Kluky musím
pochválit, jak tento zápas odjezdili
a bod si zasloužili.“
(jaf)

fotbal
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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Dvě penalty Čechovicím k vítězství nestačily

ČECHOVICE Termínová listina a los si s celky Čechovic
BYLI JSME
a Plumlova trochu pohrály.
pro Večerník
U TOHO
Během
pěti
dnů
totiž
doTomáš
chází k identickému souboji
KALÁB
stejných soupeřů na stejném
místě a ve stejném čase. První duel se odehrál v neděli v rámci
13. kola 1.A třídy skupiny B Olomouckého kraje. Favorizované
Čechovice měly zápas dobře rozehraný, do vedení šly po odpískané penaltě na Šteigla, kterou sám postižený proměnil.
)272*$/(5,(
Vzápětí ovšem srovnal Hladký a začínalo se od znova. Ve druhé
klikni na
www.vecernikpv.cz
půli nejprve Pokorný chytil Kolečkářovi penaltu, tentýž hráč se
přesto doma rozloučil gólově. Jenže poslední slovo měli hosté, .QWéÊEÊUG(TCPVKwGM-QNGéM¾ąURQF÷MQX¾PÊOQFéGEJQXKEMÆJQMNWDW

(QVQ6QO¾w-CN¾D
kteří urvali i bod navíc v penaltovém rozstřelu.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Souboje Čechovic s Plumlovem
coby derby nemívají jasného favorita, přesto podle postavení v tabulce
byli favoritem domácí. Ti kromě
úvodního utkání sezóny neprohráli,
navíc v posledních dvou utkáních
nasázeli soupeřům vždy po pěti
brankách. Ani Plumlov si ovšem naposledy nevedl vůbec špatně. Výhry
4:1 v Dubu a 5:1 doma nad Lipníkem dávaly tušit, že svěřenci trenéra
Takáče jsou v dobrém rozmaru. Na
zajímavý a divácky atraktivní souboj
tedy bylo zaděláno.

9ÙYRM]½SDVX
Hosté začali s balónem na kopačkách, ale postupně převzali iniciativu domácí. Přesto to byl Plumlov,
který v polovině úvodního dějství
orazítkoval břevno domácí svatyně.
Jenže na druhé straně se ve vápně
prosazoval Šteigl, byl faulován a sám
penaltu proměnil. V tom okamžiku se zdálo, že domácí pevně udrží
otěže utkání. Jenže téměř vzápětí se
nečekaně, ale zaslouženě prosadil na
opačné straně hřiště Hladký, a po půl
hodině hry byla startovní čára opět
srovnaná. Domácí si nadále udržovali převahu, ovšem bez vyložené
šance. Tu málem podruhé zužitko-

val po změně stran Hladký, když
se snažil přehodit špatně stojícího
gólmana. Čechovice dostaly příležitost znovu kopat penaltu, jenže ji už
nevyužily, přesto šly opět do vedení.
Ovšem zmatek v domácí obraně přinesl Plumlovu srovnání jako modré
z nebe a díky stoprocentní střelbě
penalt i bod navíc.

=½VDGQÉRNDPzLN\
První pokusy domácích neoplývaly přesností, až Halouzka z otočky
prověřil brankáře Pokorného. Ten si
poradil i s přímým kopem, Halouzka zaujal průnikem podél brankové
čáry, jenže míč skončil v zámezí.
Když se Plumlov vypravil dopředu,
stálo to za to. Petr Kiška nacentroval před branku a Hladký hlavičkou
orazítkoval břevno! O pár minut
později přišel faul ve vápně na pronikajícího Šteigla a ten poslal z penalty
míč na opačnou stranu, než mířil
brankář – 1:0. O dvě minuty později Plumlov rychle rozehrál, Hladký
udal špičkou kopačky míči potřebný
směr a ten se podél vybíhajícího gólmana dostal do sítě – 1:1. Frantík nebyl dostatečně přesný, Plumlov ještě
před přestávkou zachránila branková
konstrukce. Po změně stran domácí
pokusy nešetřili, jenže zakončení
Šteigla, Kolečkáře ani Petržely se
mezi tři tyče nevešla. Hladký dobře
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postřehl vysoké postavení brankáře
Sedlaříka a zkusil jej přelobovat, ten
nezasáhl úplně nejjistěji, ale nebezpečí zažehnal. Souboj Vysloužila s
domácím Novákem posoudil sudí
opět jako nedovolený a písknul penaltu podruhé. Míč si tentokrát postavil Kolečkář a nechal vyniknout
gólmana Pokorného. Dvanáct minut
před koncem centr Šteigl prodloužil
Kolečkářovi a ten Pokorného přece
jen prostřelil. Jenže pět minut před
koncem Kolařík po sérii hlaviček
nakonec domácího brankáře překonal. Jediným nešťastníkem, který
v následném penaltovém rozstřelu
selhal, byl Valdez, takže bod navíc si
s sebou domů odvezl Plumlov.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Před výkopem se čechovický klub
rozloučil se svým dlouholetým hráčem Františkem Kolečkářem. Třicetiletý středopolař nastoupil ke svému
poslednímu utkání před domácím
publikem. I proto mu Šteigl přenechal
exekuci druhého pokutového kopu.
Jak po zápase přiznal trenér Koláček,
Kolečkář nebyl určen na penaltu, ale
měla to být jakási symbolická tečka. I
když to z této situace nevyšlo, Kolečkář se přesto rozloučil gólovou trefou.
Škoda že ne vítěznou.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ

cení si záložník
Lukáš Petržela

PROSTĚJOV V mládežnických
kategoriích patřil k prostějovským
nadějím, odehrál pět zápasů za reprezentaci do šestnácti let. Hbitý záložník Lukáš Petržela (na snímku) hrál
třetí ligu v 1.SK Prostějov, ale slibně
rozjetou kariéru zhatila častá zranění.
Nad fotbalem už lámal hůl, ale kývl
(QVQ6QO¾w-CN¾D
na nabídku Čechovic, kterým může
svou technikou hodně pomoci. Proti „Odešel jsem hrát divizi do Kozlovic,
Plumlovu nastoupil na druhý poločas vrátil se do Prostějova, kde jsem moc
po delší zdravotní absenci.
nepobyl, a nakonec skončil v Hněvotíně. Divizi jsem ještě zkusil v Holici,
Tomáš KALÁB
ale trápila mě zranění, odehrál jsem
ƔƔ S Plumlovem jste získali doma tam jen zápas. V tom okamžiku jsem
pouze bod, jak zápas hodnotíte?
byl přesvědčený, že fotbal už hrát ne„Terén tady není úplně nejlepší budu, že to tělo nezvládá. Našel jsem si
a Plumlov umí na zemi hrát, hrál od dobrou práci, když mě po čase oslovil
půlky, když jsme se dostali s míčem trenér Koláček, jestli se nechci vrátit.
na jeho polovinu hřiště, agresivně nás Vím, že dělá práci nadstandardně, tak
dorážel. Nebylo to nic jednoduchého, jsem se po týdnu rozhodl a jsem tu už
hráči na nás byli nachystaní. My jsme třetím rokem.“
nehráli to, co jsme chtěli, nehráli jsme ƔƔ Takže jste v Čechovicích spokoto, co v minulých zápasech. Byla to spí- jen?
še taková křeč, na druhou stranu jsme „Jsem, akorát se mi ani tady nevyhýbají
se znovu dostali do vedení, bohužel zranění, teď jsem nastoupil asi po dvou
jsme to neudrželi. Pak už se s tím asi měsících na poločas. Stihl jsem aspoň
nedalo nic dělat.“
závěr sezóny, čeká nás těžký zápas s rezerƔƔ Do zápasu jste nastupovali v roli vou Holice, v němž chceme vyhrát a pofavoritů, proč to nevyšlo?
tvrdit roli ‚půlmistra‘, oslavit to a připravit
„To je pravda, ale říká se, že derby favori- se na jaro.“
ta nemá. Víme už z minulosti, že zápasy ƔƔ Pomýšlíte jako klub na postup do
s Plumlovem nejsou nic jednoduchého, přeboru?
takže to z naší strany mohlo být lepší. „Rádi bychom jej uhráli, ale jdeme záMyslím si, že jsme nepotvrdili roli lídra pas od zápasu, když to vyjde, budeme
tabulky.“
samozřejmě rádi. Budeme každopádně
ƔƔ Zkuste připomenout svoje fotba- dělat vše pro to, abychom se umístili co
lové putování po odchodu z eskáčka... nejlépe.“

Derby Čechovic s Plumlovem mají
vždy báječnou atmosféru. Půltřetího
sta diváků sledovalo vyrovnaný souboj
Není pochyb o tom, že na této sou- okořeněný čtyřmi brankami, dvěma
těžní úrovni je rozdílovým hráčem penaltami ve hře a ještě penaltovým
Jan Šteigl. Své bohaté zkušenosti ze rozstřelem. Solidní fotbalové menu.
druhé a třetí ligy dokáže v ofenzivě
zúročit. Tentokrát ovšem Čechovi3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
cím pomohl brankou z penalty, další proměnil v rozstřelu, na druhou
/XN½v.2/¤(.6RNRO¤HFKRYLFH
0LURVODY7$.¤6RNRO3OXPORY
branku svého týmu přihrál. „Máme „Musím přiznat, že jsem zklamaný. Do utkání jsme nastupovali v roli „V prvním poločase to byl na 1.A třídu výborný zápas, my jsme
rychlé stopery, takže šlo o přebírání a favorita, nemáme s tím problém, ovšem výsledkem je zklamání. Ne- měli dvě gólové šance, Hladký nastřelil břevno. Neproměnili
hráli jsme sice úplně dobře, ale dvakrát jsme šli do vedení. Obdržené jsme je, naopak dostali gól z penalty. Po poločase jsme čekali, že
o to, aby opravdu stačili rychlostně,“ branky jsou pak spíše ze silvestrovské kategorie, což hodně mrzí. I Čechovice půjdou do tlaku, což se moc nedělo, i my si nějaké přípoznamenal o jeho bránění trenér když se nedaří a hrajete proti soupeři, který jen brání, hraje destruk- ležitosti vytvořili. Považuji to za zaslouženou remízu v dobrém
Takáč. Technické přednosti dokazo- tivně, ale jste dvakrát ve vedení, nemůžete to jen tak ztratit. To je pří- prostředí a po dobrém zápase. Mrzí mě neproměňování góločina hořkosti, kterou cítím, a ještě půlhodiny po utkání to nemohu vých šancí, ve dvou posledních utkáních jsme se prosadili, při
val i další hráč s třetiligovými zkuše- rozdýchat.“
zápasech s kvalitními soupeři toto ovšem rozhoduje.“
nostmi Lukáš Petržela.

2VREQRVWXWN½QÉ

Sokol Plumlov
2:2
13. kolo I.A třídy, skupina B Olomouckého KFS

Sokol Čechovice

Kadlec

J. Kiška

Běhal

F. Kotlán

Lukáš
KOLÁČEK

Miroslav
TAKÁČ

Novák

V. Kotlán
Halouzka

Jurníček

Frantík
P. Kiška
Pokorný

Sedlařík
Walter

Lakomý

Fajstl

Hladký
Aujezdský

Šteigl

Hatle

Muzikant
Vysloužil

Bureš

Branky: 28. Šteigl z penalty, 78. Kolečkář

ÈECHOVICE

2:2

PLUMLOV

Branka: 30. Hladký, 85. Kolařík

( 1 : 1 ) PK 3:5

Střely na branku: 6

Střely mimo branku: 8

Rohové kopy: 2

Žluté karty: 42. Kolařík, 77. P. Kiška

Žluté karty: 74. Walter, 89. Kadlec

Střely na branku: 2

Rozhodčí: Votava – Kopecký, Petr.

Diváků: 250 Rohové kopy: 3

Střídání: 30. Hanák za Hatleho, 46. Petržela za Halouzku,

Žluté karty: 42. Kolařík, 77. P. Kiška

59. Kolečkář za Muzikanta, 90. Ján za Nováka, 90. Valdez za Běhala

Střídání: 30. Kolařík za F. Kotlána, 70. Parák za Bureše

Střely mimo branku: 6
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rozhovor večerníku

Prostějovský cyklista Radovan Štec zazářil na MSJ, jako sen má olympiádu a vyhrát etapu Tour de France
Už od žáků jsem míval při závodech smůlu,
například mi spadl řetěz, měl jsem defekt,
případně jsem skončil na zemi. I když forma byla
a jelo se mi skvěle, tak se vždycky něco pokazilo,
což jsem pak obrečel. Jakmile žádná smůla nepřišla,
selhal jsem pro změnu výkonnostně.
Už jsem si tolik nevěřil, psychicky s tím bojoval.
Naštěstí jsem nic nevzdal a vytrval...

vizitka
RADOVAN ŠTEC

21102011351

21102021356

✓ narodil se 23. února 2004 v Olomouci
✓ mládežnický cyklista klubu TUFO
PARDUS Prostějov juniorské kategorie
✓ jako malé dítě žil v Přerově,
poté se s rodinou přestěhoval do Prostějova
✓ aktivně sportoval už od čtyř let, postupně vystřídal několik různých
odvětví a nakonec zakotvil u cyklistiky, v rámci níž přešel z bikrosu
na silnici a v jedenácti letech na dráhu
✓ celou dosavadní kariéru strávil v prostějovském oddílu
✓ je mnohonásobným mistrem republiky mládežnických kategorií
v různých dráhových disciplínách
✓ jeho zatímním vrcholem byly nedávné starty na juniorském
mistrovství Evropy 2021 v Nizozemsku (bez medaile) a juniorském
mistrovství světa 2021 v Egyptě (jedno zlato a dvě stříbra)
✓ studuje Střední odbornou školu podnikání a obchodu v Prostějově
✓ je svobodný
zajímavost: dlouho platil za smolaře, který se nedokáže prosadit
na mezinárodní scéně, což prolomil úžasným způsobem
až letos v Káhiře

cílem, diváci
mě poplácávají po ramenou a říkají, že
to byl díky mně
krásný závod, je to ta
největší odměna. Třeba ani nevyhraju, skončím druhý nebo třetí, ale takový
dobrý pocit je jako vítězství.“
yy
y Sportovní ředitel TUFO
PARDUS Michal Mráček o vás
mluvil jako o věčném smolaři. Co
tím myslel?
„Už od žáků jsem míval při závodech
smůlu, hlavně technickou. Například
mi spadl nebo se přetrhl řetěz, měl jsem
defekt, případně jsem skončil na zemi.
I když forma byla a jelo se mi skvěle, tak
se vždycky něco pokazilo. Což jsem pak
často obrečel. Nakonec to zašlo tak daleko, že jakmile byla technika dokonale
pohlídaná a žádná smůla nepřišla, selhal
jsem pro změnu zase výkonnostně. Už
jsem si v hlavě tolik nevěřil, psychicky
s tím bojoval, většinou to pak nedopadlo dobře. Naštěstí jsem nic nevzdal
a vytrval, snažil se v přípravě dál na
všem pracovat – nejvíc na svých slabinách, aby se z nich naopak stala moje
silná zbraň. A v Káhiře se mi najednou
všechno strašně hezky sešlo.“
yy
y Čím si vysvětlujete svůj náhlý
průlom až na světový vrchol?
„Vůbec nevím, ještě jsem to pořádně
nezpracoval. (smích) Honí se mi hlavou spousta věcí a myšlenek, musím
je časem nějak pobrat. Každopádně
moc děkuju všem lidem, kteří mi na
cestě sem pomohli a nevzdali to se
mnou. Úspěch na juniorském mistrovství světa asi beru jako odměnu
za veškerou dřinu věnovanou cyklistice navzdory předchozím nezdarům. Tentokrát vyšlo vše perfektně.“
yy
y Znamenají pro vás tři medaile
včetně jednoho titulu z juniorského mistrovství světa velké povzbuzení do další práce?
„Ano, přesně tak. Po šampionátu mi

Foto: archiv R. Štece

psal i Tomáš Bábek, nejlepší český
dráhař posledních let, že takové průlomové úspěchy mi dodají zdravou
sebedůvěru ve smyslu máš na to. Že
když člověk něco opravdu moc chce
a jde si za tím, může to dokázat.“
Jaké máte tréninkové i celkové podmínky ke sportování
v Prostějově?
„Výborné. Pro tréninky na silnici
máme na jedné straně rovinu a na
druhé straně kopce, což je ideální. Navíc jezdím i za tátou do
Moravské Třebové, kde jsou
taky dobré kopečky. A jakmile se
silniční příprava zkombinuje s tou
dráhovou na prostějovském velodromu, je to nejlepší. Ještě kdybychom
měli místo betonového oválu moderní dřevěný, už by to nemělo žádnou
chybu. (směje se) Každopádně klub
se o nás mladé jezdce stará skvěle,
vedení i trenérům je potřeba moc poděkovat.“

Prozradíš na závěr své
cíle a sportovní sny do budoucna?
„V první řadě určitě účast na
olympiádě v dráhové cyklistice. A potom i jednou jezdit
za nějaký World Tour tým
na silnici, absolvovat největší
světové závody. A třeba vyhrát etapu na Tour de France. (smích) Vím, že to jsou
hodně velké cíle, ale nějaké malé si dávat nechci.
Jak už jsme se bavili
před chvílí: když člověk něho hrozně moc
chce a jde si za zatím,
může se mu to splnit.“

21102021355

PR
ROST
TĚJOV Prostějovská mládežnická cyklistika letos výrazně
promluvila do přepisování historických medailových rekordů
ČR v rámci tohoto sportu na
vrcholných mezinárodních akcích. Bombastická byla hlavně
úspěšnost talentů klubu TUFO
PARDUS Prostějov v reprezentačních barvách během juniorského mistrovství světa 2021 na
dráze v Egyptě, kde fantasticky
zazářil Radovan Štec (na snímku). Ziskem titulu v omniu i dvou
stříbrných kovů v bodovacím
závodě a madisonu se rázem stal
mladou globální hvězdou dráhového odvětví cyklistického sportu. Po návratu ze severní Afriky
jsme nečekaného hrdinu důkladně zkoušeli i dráhu, což mě hned okouzlilo, strašně se mi dráhová cyklistika
vyzpovídali.
zalíbila. Tak jsem u ní už zůstal.“
v rámci exkluzivního
yy
y Co bylo až dosud vaším největinterview
ším úspěchem?
pro Večerník
„Asi překonání českého mládežnicse ptal
kého rekordu ve stíhačce jednotlivců z roku 2019 v Praze. Hrozně rád
Marek
vzpomínám na Šestidenní v BerlíSONNEVEND
ně, což byl můj první takhle velký
yy
y Můžete popsat své cyklistické mezinárodní závod před několika
začátky?
tisícovkami diváků, prostě nádhera.
„Od čtyř let jsem postupně vyzkoušel A v průběhu let se mi povedlo získat
řadu různých sportů, dělal jsem i bik- spoustu titulů mistra republiky mláros. Velodrom je hned vedle bikrosové dežnických kategorií v různých discidráhy, nějakým zvláštním způsobem plínách.“
mě to na ovál táhlo. Říkal jsem si, že yy
y Jak byste charakterizoval svůj
bych dráhovou cyklistiku rád zkusil, vztah k cyklistice? Čím pro vás je?
a jednou tam zašel na trénink. Ten byl „Obrovskou vášní, cyklistiku – a hlavna silnici, hned jsem za ostatními klu- ně tu dráhovou – mám strašně rád.
ky odpadal a strašně mě všechno bo- Je něco nepopsatelného, když jedu
lelo. Přesto se mi to zároveň i zalíbilo, závod a dokážu jej tvořit, ostatním
v hlavě mi šrotovaly myšlenky, že právě ujíždět a mít všechno pod kontrolou.
tohle by mohl být ten pravý sport pro Tenhle pocit, že je závod můj, ostatní
mě. A ukázalo se, že jsem měl prav- se mi musí přizpůsobovat a jet podle
du. Po nějaké době jsme v přípravě mě, fakt miluju. Když pak projedeme

hokej
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BYLI JSME
U TOHO

První buly vyhráli hosté ze Zlína a dostali se před brankáře Černého. Byli to
ale domácí, kteří první vystřelili na gólmana. Hrálo se ve velmi rychlém tempu. Ve 3. minutě si první pořádný zákrok
zapsal prostějovský brankář. Dvakrát
vypracoval útoky SK Radek Martiňák,
ani jeden však jeho spoluhráči před bránou Zlína nevyužili. V 6. minutě otevřel
Čermák skóre přesnou střelou do horní
části brány – 1:0. Hned nato ohrozili
Zlínští branku domácích. Po chybě ve
vyhození z obranného pásma se na prostějovskou bránu rozjel Páže. V polovině třetiny byli domácí hodně aktivní, ale
soupeř je po chvíli připravil o puk. Pak
chtěl střelu spoluhráče dorazit do brány
Martiňák, gólman hostů si ho ale pohlídal. Nahození Zámorského od modré
bylo pro Černého dost nebezpečné.
Domácí obránci často obírali na modré
Zlín o puky. Pippal to následně zkoušel

na zlínskou branku, jeden ze soupeřů jej
ošklivě srazil na gólmana. V následných
minutách se Zlín držel v obranném pásmu SK. Tsubera se dostal do protiútoku
na hostujícího gólmana, ten jeho střelu
pokryl. Pospíšil v dobré pozici před
hostujícím Malotou mířil nad. Minutu
před koncem Zlín zahrozil, domácí si
jeho šance pohlídali.
I druhá část začala velmi svižně. Ve 23.
minutě Zlín z rychlého protiútoku
vyrovnal z hole Šindlera – 1:1. Inkasovaná branka SK rozhodila. Akci Žáka
s Martiňákem pokryl hostující gólman
lapačkou. Byl k vidění hodně roztržitý hokej, který se přeléval ze strany na
stranu. Až v čase 28:19 přišlo první
vyloučení po faulu Pážete. V přesilové
hře Prostějovští kombinovali, ale rozdílovou branku v ní nedali. V polovině utkání byl Zlín hodně nepříjemný
v obranném pásmu SK. Ve 33. minutě
se hosté ujali vedení, opět po brance
Šindlera – 1:2. Po minutě dostal trest
pět plus do konce utkání prostějovský
Žák za sporný zákrok na gólmana Tigers. Emoce vyvolal po chvíli podobný
faul, tentokrát na prostějovského hráče,
který zůstal bez potrestání. V oslabení si

PROSTĚJOV Také dnes přinášíme
krátké shrnutí uplynulého týdne
prostějovské mládeže – a že se SK
1913, až na výjimky, vedlo opravdu
dobře. Dále se pak dozvíte, co prostějovské juniory, dorostence, starší
a mladší žáky čeká během svátečního týdne. Zapište si termíny do kalendáře a přijde fandit!
Junioři pod vedením trenérů Janečka
a Miškovkého nezvládli ani jeden ze
svých zápasů. V pátek prohráli 2:6 na
ledě Břeclavi a v neděli v podvečer padli
na domácím stadionu, prohráli se Zno-

jmem 3:6. To další týmy SK Prostějov
1913 sbíraly úspěchy. Dorost měl na
programu dvě domácí utkání, v sobotu
porazil Uherské Hradiště 3:1 a v neděli
přidal výhru 4:2 nad Zlínem, prvním
celkem tabulky. Starší a mladší žáci
A odehráli v uplynulém týdnu jediné
utkání. Jejich soupeřem byl Hokejový
klub Opava, na jehož led se vydali v sobotu. Starší žáci vyhráli 9:4 a mladší žáci
A zaznamenali vysoké vítězství 20:4.
No a nedělní utkání mladších žáků B
s Olomoucí bylo odloženo.
Juniorka svoji reputaci v tomto týdnu

pro Večerník

Eva
REITEROVÁ

a svými střelami ohrožoval Malotu. Nebezpečnější šance si v pětiminutové přesilovce hosté vytvářeli až k jejímu konci,
ale na rozdíl dvou branek se nedostali.
V poslední minutě šel zlínský Pravda na
trestnou lavici.
Minutu přesilové hry si domácí celek
přenesl do závěrečné dvacetiminutovky.
Vyrovnání v ní nepřišlo. SK kombinoval
před Malotou i nadále, ale gólman hostů
si jeho tlak pohlídal. Po pěti odehraných
minutách se Zlín dostal do pásma před
Černého. Všechny jeho pokusy SK
zblokoval. Když se Prostějovští usadili
v obranném pásmu hostů, zachytil jejich
přihrávku jeden z hráčů hostů a vyhodil.
Snaha domácích se vyplatila, když v čase
48:49 vyrovnal Radek Martiňák – 2:2.
Deset minut před koncem šli domácí
do čtyř. Tigers se usadili před Černým
a tlačili, ale moc se jim nedařilo. V osla-

minut před koncem poslal SK do vedení
od modré Lukáš Kubík, jeho střelu ještě
tečoval jeden z hráčů a puk skončil až
v brance Zlína – 3:2. Hosté mohli vyrovnat hned v následné početní výhodě. Na
konci vlastního oslabení se na gólmana
Zlína rozjel Tsubera, ale byl faulován a tak
jel trestné střílení. To ale neproměnil. Na
hostujícím celku byla vidět touha nedělní
zápas zvrátit, SK ale jejich pokusy o přejetí do jejich obranného pásma hatil. Dvě
minuty před koncem hráli domácí další
početní výhodu. V ní si soupeř musel
vzít oddechový čas. Když se Zlín usadil
v útočném pásmu, tak to zkoušel v šesti.
38 sekund před koncem SK zdramatizoval, když byl vyloučen. Sekundu před
koncem ale uklidil do osamocené zlínské
klece puk Zbyněk Kasal – 4:2. SK 1013
tak porazil lídra tabulky a dotáhl se na něj
na rozdíl „pouhých“ šesti bodů.
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Čekali jsme těžké utkání, protože soupeř je první v tabulce. V utkání přišla nějaká zranění, máme
navíc i dlouhodobě nemocné hráče, hráči ale ukázali morálku. Bylo to těžké, jelikož ti hráči, kteří
odstoupili, byli oporami týmu. Ve třetí třetině ale hráči předvedli morál a zápas otočili ke zdárnému konci. Jsme rádi za tři body, ještě z tak opravdu těžkého utkání. Tým to určitě posune dál.“

nenapraví, jelikož tým žádný zápas
nečeká. To dorost má na programu
hned 3 utkání. Ve středu 27. října se
od 11:15 doma střetnou s HC Bobři
Valašské Meziříčí, ve čtvrtek 28. října
míří na led HK Kroměříž a v sobotu
odpoledne změří síly s HC SPARTAK Uherský Brod ve venkovním zápase. Starší žáky čekají také 3 utkání, 2
doma a 1 venku. V den státního svátku je od 17:45 čeká dohrávka 1. kola
s HC Slezan Opava, v sobotu opět
na domácím ledě přivítají mužstvo
HC Černí vlci od 14:15. V neděli 31.

října jedou na led HC Studénka. I kategorii mladší žáky A čeká třízápasový
týden. V utkáních ve čtvrtek a v sobotu se střetnou se stejnými soupeři
jako jejich starší kolegové. Proti Opavě nastoupí 28. října doma od 15:45
a proti HC Černí vlci pak sehrají zápas v sobotu od 12:15. Ještě předtím
ale v pátek 29. října nastoupí od 13:30
na ledě Černých vlků. Mladší žáci B
nastoupí pouze ke dvěma zápasům.
V sobotu se vydají na led Nového Jičína a v neděli doma poměří síly s rivalem z Přerova.
(rei)

„Vždycky jsem chtěl, až jednou skončím s hokejem,
zkusit trénovat,“ říká Václav Meidl

PROSTĚJOV Od léta působí Václav Meidl (na snímku) jako trenér 5. ročníku SK Prostějov 1913. V rozhovoru s tímto bývalým
prostějovským hokejistou jsme zjišťovali, co ho k trénování
mládeže vedlo a co všechno jeho práce u mládeže obnáší.
„Když vidíte, že má dítě nějaký progres, to pak zahřeje u srdce,“
přiznává s úsměvem Meidl.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
yy Co vás vedlo k trénování prostějovské mládeže?
„Jednoduše láska k hokeji. Vždycky jsem
chtěl, až jednou skončím s hokejem, zkusit trénovat. Velice mě to chytlo a baví mě
to. Jsem prostějovský rodák a chci dětem
předat věci, které jsem zažil já, ať pozitivní, nebo ty, které bych udělal jinak. Myslím si, že jsem toho odehrál docela dost
ať už v Americe, anebo v Čechách, tak
mám nějaké zkušenosti, které bych jim
mohl předat.“
yy Zatím jste u SK Prostějov 1913

pár měsíců, tak jaké to je? Baví vás tato
práce?
„Jsem velice vděčný, že mi SK Prostějov
1913 dalo šanci a důvěru trénovat. Já
budu makat na plno, abych se zlepšoval a se mnou samozřejmě i moje třída,
kterou trénuji. Po covidové sezóně děti
strašně ztratily a musíme je zase rozhýbat
nejen my v klubu, ale všude.“
yy Překvapilo vás u mládeže něco?
„Tak zatím ani nepřekvapilo. Samozřejmě u dětí je nutné si vybudovat respekt,
ale taky se s nimi zasmát. Měl jsem to lehčí, protože trénuji s Filipem Smejkalem.
V začátku mi pomohl, odkoukal jsem, co
a jak, teď už je to v pohodě. Samozřejmě
mi pomohlo i to, že jsem hrál za Prostějov
v mužích, tak mě kluci znají. Zatím hltají
vše, co jim s Filipem a Martinem Pěchou
řekneme. Hlavně je to o tom, že se děti

HC Lvi Bøeclav – SK Prostìjov 1913
6:2 (3:0, 0:2, 3:0)
5R]KRGÿt Schenel – Nikl, Polesný. 9\ORXÿHQt 6:6. 9\XæLWt 2:0. 9RVODEHQt 1:0. 'LYiFL 49.
6HVWDYD%ĝHFODYL%iUWHN '\PVKDNRY ±7RSRODQVNê0iFKD%XULDQ.DUHã$ED]DMäDFýDQČN-XULFD
-XĜLþND+DYOiW6FKZHXW]HU.RXEHN$PEURå.XQFD5\ãiQHN
7UHQpU Sítek.
6HVWDYD3URVWčMRYD+RĜHMãt 'XEVNê ±=DWORXNDO0DVDUH0XGUiN0DãHN3ĜHFHFKWČO-DQNĤ7iERU
Pospíšil, Beneš, Petr, Slabý a Pokorný.
7UHQpU-DQHþHN
Regionální liga juniorù 2021/2022 – 22. øíjna

PROSTĚJOV Nedělní odpoledne bylo na prostějovském zimním
stadionu ve znamení bitvy mezi prvním a druhým celkem v tabulce Ligy dorostu. První třetina začala velmi svižně. Lépe v ní hrál domácí SK, který se v 6. minutě dostal do vedení. Ve druhé části hosté
ze Zlína naskočili do hry a dvěma brankami otočili průběh zápasu.
Třetí třetina přinesla pořádnou bitvu, ze které vyšel lépe domácí 2TQUV÷LQXUMÚFQTQUVV÷UP÷RąGFPGF÷NPÊO\¾RCUGO  (QVQ'XC4GKVGTQX¾
dorost, který se třikrát trefil za záda hostujícího gólmana a slavil po
domácí celek vytvářel dobré protiútoky bení se SK dostal až před Malotu. Sedm
výhře 4:2. Večerník sledoval utkání z tribuny.

PŮVODNÍ
zpravodajství

Regionální liga juniorù 2021/2022 sk. 11 – 22. øíjna

musí chtít samy zlepšovat, musí milovat
to, co dělají, a být tomu oddané jako my,
když jsme byli malí. Jinak to pro ně bude
jen hokejový trénink, ale když to pro ně
bude životní styl, tak mohou dokázat
velké věci.“
yy Působíte u 5. třídy – ročník 2011.
Trénování dětí vyžaduje spoustu
kreativity, aby je trénování bavilo. Kolik času trávíte s dalšími trenéry přípravou tréninkových jednotek a máte
i nějaký zdroj inspirace?
„Samozřejmě je důležité děti zaujmout,
zabavit, nemůžeme jen drilovat. Tréninky musí být kreativní, aby je to pohltilo,
ale zároveň jim to něco dalo. Určitě si
vždy sedneme společně s Filipem a Martinem a probíráme různé tréninkové
jednotky, ale nejen s nimi, ale i s ostatními
trenéry mládeže.“
yy Jaký je váš cíl, co vše je chcete naučit?
„Náš cíl je ten, aby je hokej pohltil, aby
sem chodili všichni natěšeni a aby se samozřejmě každým tréninkem zlepšovali.
O tom je práce trenéra. Když vidíte, že
má dítě nějaký progres, to pak zahřeje

u srdce.“
yy Co říkáte na nové zázemí v podobě nových hokejových šaten?
„Tak především bych chtěl poděkovat
statutárnímu městu Prostějov, protože
zázemí je úžasné. Troufnu si říct, že je jedno z nejlepších v republice. Máme tu těp
, dvě hokejové
j střellocvičnu,, posilovnu,
8¾ENCX/GKFND÷JGO6ÚFPGJQMGLG
Foto: www.skprostejov1913.cz

nice a čtrnáct šaten. Vše proto, aby se děti
mohly každý den zlepšovat, dosáhnout
velkých úspěchů a hokejových kariér.“
yy Proč byste rodičům malých začínajících sportovců doporučil právě
lední hokej?
„Protože hokej je v naší republice sport
číslo jedna. Je to kolektivní sport, který
jim dá základy do života a naučí je, jak
fungovat správně v kolektivu. Jde o jeden z nejrychlejších sportů na světě.
Dětem dodá sílu, stabilitu, fyzickou
kondici a týmového ducha, ale i kreativitu. S hokejem se dá procestovat celý
svět a dělat radost fanouškům nejen
v Prostějově, v celé naší republice, ale
i ve světě.“

SK Prostìjov 1913 – HC Orli Znojmo
3:6 (0:0, 2:1, 1:5)
5R]KRGÿt3DYHO±ěHKXOND6FKHMEDO9\ORXÿHQt 4:5. 9\XæLWt 0:4. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 30.
6HVWDYD3URVWčMRYD'XEVNê +RĜHMãt ±ýHUQê=DWORXNDO0DVDUH0XGUiN0DãHN3HWĜHNRYi+DDV
Tábor, Táborský, Beneš, Petr, Slabý a Pokorný.
7UHQpU-DQHþHN
6HVWDYD=QRMPD'RNRXSLO +UVWND ±0LORã0DUHNýHUQê6PROND1HFNiĜ9HOLþND:DOOD+XGHþHN
7ODFK%DUWiN3R]GČQD.RQHþQê6WDQLVODY1HþDV.XNODD0tþD
7UHQpU.RQHþQê
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Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 23. øíjna
SK Prostìjov 1913 – HC Uherské Hradištì
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
5R]KRGÿt3DYHO±6FKHMEDO7DNiþ9\ORXÿHQt 5:6. 9\XæLWt 0:1. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 40.
6HVWDYD3URVWčMRYD.URXSD ýHUQê ±7VXEHUDěHSD6YRERGD0'RVWiOýHUPiN6YRERGD71H
PHUiG1HYUOê+UDþRYiäiN6OtYD+R]PDQ.DVDO1ČPHF3LSSDOD.XEtN
7UHQpU3ĥÿHN
6HVWDYD8KHUVNpKR+UDGLäWč6WDãHN .DGČUD ±ěLPiN6PHWDQD.RUEHO3HWHUND=DOXELO9DORXFK
0DFK)DMNXV.DGČUD.XNXOLã:DVVHUEDXHUD.RV
7UHQpU Malušek.
Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 24. øíjna
SK Prostìjov 1913 – Tigers Zlín
4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
5R]KRGÿt3DYHO±6FKHMEDO/DLQND9\ORXÿHQt 4:3. 9\XæLWt 0:0. 9RVODEHQt 1:0. 'LYiFL 53.
6HVWDYD3URVWčMRYDýHUQê .URXSD ±7VXEHUDěHSD6YRERGD0'RVWiOýHUPiN6YRERGD73RVSt
ãLO1HPHUiG+UDþRYiäiN6OtYD+R]PDQ.DVDO0DUWLĖiN1ČPHF3LSSDOD.XEtN 7UHQpU3ĤþHN
6HVWDYD=OtQD0DORWD %UDGD ±âOHVLQJHU5DãNDâLQGOHU-QJHU3UDYGD&KURPê0UOtN9\RUiOHN=i
PRUVNê3iåHâĢDVWQê9ČFKHWDýHUYHQND
7UHQpU Malušek.
Liga dorostu 2021/22 sk. 12
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/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½sÔÉMQD
+RNHMRYÙNOXE2SDYDs6.3URVWÈMRY VWDUvÉz½FL 
4:9 (1:2, 1:2, 2:5)
5R]KRGÿt.ODSHWHN±+HFKW/DKXWD9\ORXÿHQt 1:2. 9\XæLWt 1:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 50.
6HVWDYD2SDY\.UHPHU±9L]DXHU6XFKiQHN/9iFODYHNětPVNê-XURã'XGHN&LPLQJD+DUDVLP
6XFKiQHN-6XFKiQHN9:HF]HUHN3ROiãHND%HQã
7UHQpU9QHQN
6HVWDYD3URVWčMRYD5\FKOêâWRXUDþ±9UED3tWU+UDþRYi7HVDĜ)LDOD)U|PO.XPVWiWâSLþiN0DUHN
3RVStãLO9LWiVHN+R]PDQ.XWPRQD.OtPD
7UHQpU Smejkal.
/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVN2ORPRXFN½
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½sÔÉMQD
+RNHMRYÙNOXE2SDYDs6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ 
4:20 (0:20, 1:5, 3:5)
5R]KRGÿt+HFKWD/DKXWD9\ORXÿHQt 1:6. 9\XæLWt 1:1. 9RVODEHQt 0:3.'LYiFL 40.
6HVWDYD2SDY\5LFKWHU±5RXVHN+UEiþ+UEiþHN*HEDXHU'XEQê.X]QtN+ROOHVFK/DQJD9UREHO
/LQGRYVNê1iGHQtþHN+DUDVLP:HF]HUHN0LþNHUD*HEHHã
7UHQpU9QHQN
6HVWDYD3URVWčMRYD+R]PDQ0DUHN±+ROXE0XGUOD3UiãLO.RYiĜ0RXND3URFKi]ND.XþHUD)UH
OLFK6HOLQJHU%URVV9RUiþD'YRĜiN
7UHQpUSmejkal.
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVN2ORPRXFN½
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míčové sporty

WWW.VECERNIKPV.CZ

3UYROLJRYÙERM2UOLGUWLYëPILQLäHPY\NUDGOL1RYë-LÿtQ
PROSTĚJOV Hodně těžký soupeř čeká na basketbalisty Prostějova v 7.kole
východní skupiny první ligy. Orli tento pátek 29. října od 18.00 hodin narazí v hale Sportcentra DDM na celek Basket Brno U23, který v dosavadním
průběhu soutěže prohrál jediné utkání. „Je to mladý výběr, který se podobně jako my snaží hrát rychlý a agresivní basketbal. Bude to zajímavý zápas,“
předpokládá trenér BCM Orli Michal Pešta.
V sestavě Brna je řada hráčů, kteří současně nastupují v Kooperativa NBL. Ondřej
Husták, nejlepší střelec týmu, v elitní soutěži hraje v průměru přes třináct minut,
více než deset minut hraje mezi nejlepšími Matěj Dáňa. Dalšími tahouny Brna jsou
Tomáš Houzar, Jaroslav Kubín, Šimon Svoboda a Lukáš Olbort.
„Všichni hráči základní rotace jsou nebezpeční. Fyzicky jsme na tom dobře, mohli
bychom je v obraně eliminovat. Potřebujeme se dostat do zápasu hned od první
minuty a nedovolit, aby se soupeř dostal do pohody,“ míní Pešta.
(lv)

NOVÝ JIČÍN, PROSTĚJOV Na
půdě Nového Jičína basketbalisté BCM Orli Prostějov chvílemi
prohrávali v rámci utkání 6. kola
skupiny Východ první ligy až o devatenáct bodů a poprvé se dostali
do vedení rovnou minutu před
koncem, přesto dokázali nakonec
zvítězit 99:97 a poprvé v sezóně
uspěli na palubovce svého soupeře.
Už během necelé úvodní minuty se
domácí dostali ke třem střeleckým
pokusům, což naznačovalo problé-

„Věřím týmu před každým zápasem,“

říká trenér Orlů Michal Pešta

PROSTĚJOV Na začátku sezóny prvoligoví basketbalisté Prostějova prohráli dva
úvodní zápasy, jejich výkony
jdou však postupně nahoru.
Na poslední domácí vítězství
nad Zlínem dokázali navázat
v Novém Jičíně a v tabulce se
posunuli na páté místo. „Pořád
máme rezervy, hlavně mentální. Nedostatkem snahy ale neFoto: archiv
trpíme, proto jsem optimista,“
tvrdí trenér Orlů Michal Pešta
„Máme mladou sestavu, která sbírá zku(na snímku).
šenosti. Z toho vycházejí naše chyby,
které jsou často především mentální.
Třeba s rychlostí nebo kondicí problérozhovor
my nemáme. Jde o to, jak se vnitřně
nastavíme na zápas. To se vždy nedaří.“
pro Večerník
yy Máte na mysli třeba menší konLadislav
centraci na začátcích zápasů?
yy V čem se tým oproti začátku sezó- „To je jedna z věcí, které potřebujeme
ny zlepšil?
do hráčů dostat. Už nás to stálo zápas

EXKLUZIVNÍ

VALNÝ

v Pardubicích, kde byl první poločas
z naší strany hodně špatný. V Novém Jičíně se to opakovalo. Dostali jsme téměř
šedesát bodů. Až pak jsme začali hrát, co
jsme chtěli, a podařilo se utkání zachránit. Pochopitelně ale chci, abychom
hráli soustředěně hned od začátku.“
yy Z čeho máte naopak radost?
„Nehrajeme sobecky, máme docela
hodně asistencí. To je basketbal, kterým
se chceme prezentovat. Postupně omezujeme zbytečné ztráty. Začínali jsme
na dvaceti, teď už je to polovina. Ten
posun je patrný.“
yy Věříte, že se můžete lepšit po celou sezónu?
„Přál bych si to, záleží ale na hráčích.
Postupně získávají sebevědomí, přestávají mít strach. To je předpoklad
úspěchu. Jak to bude pokračovat, naznačí už příští zápas, kdy přivítáme 29.
října rozjeté Brno. Věřím, že vyhrajeme, svému týmu věřím před každým
zápasem.“

Kolumbie tenistům nepřála
BOGOTA, PROSTĚJOV Ani jeden prostějovský tenista se na challgengeru v Bogotě nedostal přes 1.
kolo. Na těžký los doplatil Dalibor
Svrčina a vypadl také třetí nasazený
Vít Kopřiva. Jaroslav Pospíšil zase
nenavázal na úspěšnou kvalifikaci.
Kopřiva nestačil na domácího Alejand-

ra Gonzáleze po hodině a 53 minutách.
Český tenista mohl získat druhý set, když
podával za stavu 5:4, svou šanci ale nevyužil. González, jenž je někdejší světovou
sedmdesátkou, poté ovládl zkrácenou hru.
Také pro Svrčinu skončil turnaj hodně
rychle, když podlehl Danielu Altmaierovi z Německa. V úvodním setu nabral

devatenáctiletý Čech manko 2:5 a pak
ztratil i druhou sadu, ve které neproměnil
ani jeden ze sedmi brejkbolů.
Kvalifikant Pospíšil byl blízko postupu do
osmifinále, nakonec ale v prvním kole prohrál s domácím Alejandrem Gómezem po
dvou hodinách a 12 minutách, když nevyužil vedení 4:2 v rozhodujícím setu. (lv)

.DGHWN\9.Y\KU½O\NYDOLILNDFL¤HVNÅKRSRK½UX8
VWDUvÉz½N\QÈQHSRVWRXSLO\Y¤38PH]LHOLWQÉRVPLÄNX
PROSTĚJOV O minulém víkendu
se hrály České poháry mládežnických
volejbalistek hned ve dvou věkových
kategoriích. Kadetky měly na programu úvodní kvalifikaci, starší žákyně
už pokračovaly prvním kolem. V plné
permanenci byly i oba týmy VK Prostějov.
KADETKY VÍTÌZNÌ
DOMINOVALY

Hanačky U17 nastoupily ke kvalifikační
skupině C v roli favoritek, kterou bezezbytku splnily. Během dvou dnů postupně porazily všech šest soupeřek: čtyři
hladce 2:0 a dvě těsněji 2:1. Každopádně
to logicky znamenalo prvenství v konečné tabulce a tím i přesvědčivý postup
do elitní osmičky pro zahajovací dějství
soutěže.
„Holky hrály dobře a splnily to, co měly.
Naším cílem bylo zvítězit v každém
utkání, předvádět kvalitní volejbal a ukázat, že v poháru patříme do okruhu favorizovaných družstev. Což se povedlo,

nejvyrovnanější průběh určitě měl zápas
proti nakonec druhému Znojmu. Které
postoupilo do nejvyšší skupiny společně
s námi,“ okomentoval kouč prostějovských kadetek a šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.
ČP kadetek 2021/22, kvalifikace,
skupina C (Duchcov) – výsledky VK
Prostějov: Duchcov 2:0 (12, 16), Znojmo 2:1 (-22, 17, 11), Most 2:0 (16, 15),
Chlumec nad Cidlinou 2:0 (12, 11),
Havlíčkův Brod 2:0 (21, 15), Meteor
Praha 2:1 (-23, 15, 4). Konečné pořadí: 1. VK Prostějov 16, 2. Znojmo 16,
3. Havlíčkův Brod 10, 4. Chlumec nad
Cidlinou 9, 5. Duchcov 6, 6. Meteor Praha 4, 7. Most 2.
l.<1¨7´(7©9('58+¥
OSMIÈCE

Kolektiv starších žákyň VK bojoval
v prvním pohárovém kole ve výkonnostní grupě B části Východ na palubovce Opavy. Šlo o to pokusit se
dosáhnout na postup do nejlepšího

okteta pro další pokračování, jenže od
toho zůstaly svěřenkyně Solange Soares
dost daleko. Přesně šest bodů, o něž na
třetí pozici zaostaly za úspěšnější dvojicí
Opava a Hronov.
„Děvčata nehrála špatně, ale přesto zůstávají v Českém poháru za naším původním očekáváním. Postoupit z téhle soutěže na mistrovství republiky už reálně
nepůjde, proto se prioritou stává krajský
přebor. Aby se mančaft kvalifikoval na
MČR odtamtud,“ vyložil Novák aktuální
situaci klubového výběru U15.
ČP starších žákyň 2021/22, 1. kolo
části Východ, skupina B (Opava) –
výsledky VK Prostějov: Opava 1:2
(-25, 21, -15), UP Olomouc 2:0 (25,
16), Svitavy 0:2 (-24, -21), Rychnov nad
Kněžnou 2:1 (-16, 14, 12), Hronov 0:2
(-10, -21), Břeclav 2:0 (22, 19), Dolní
Újezd 2:0 (19, 21). Konečné pořadí: 1.
Opava 18, 2. Hronov 18, 3. VK Prostějov 12, 4. Svitavy 12, 5. Dolní Újezd 9, 6.
UP Olomouc 6, 7. Břeclav 6, 8. Rychnov
nad Kněžnou 3.
(son)

my prostějovské obrany v průběhu
prvního poločasu. Se soupeřem Orli
drželi krok do páté minuty. Ve zbytku desetiminutovky ale propadli. Ke
špatné obraně se přidalo také horší
zakončení. Na začátku 9. minuty domácí získali dvouciferné vedení na
první čtvrtinu zakončil Svobodův koš
na 28:14.
Ani na začátku druhé periody dominovali na palubovce hráči Nového
Jičína. Po trojce Havlíka a přesném
zakončení Štěpánka tým Prostějova
zaostával o devatenáct bodů 22:41
a ztrácel naději na úspěch. Až za
krajně nepříznivého stavu Orli přidali pod vlastím košem a po několika změnách v sestavě začali hrozivé
manko pomalu stahovat. Do poločasu se přiblížili na 44:57.
Ofenzivní představení pokračovalo
také po změně stran. Oba soupeři se
během třetí desetiminutovky dostali
/,*$%$6.(7%$/86.83,1$9ê&+2'
6. kolo:=OtQ²9\VRÿLQD 
 1HMYtFHERGĥ Nehoda 24, Szarowski
 .UXWtOHN  0OþRFK  ± .DQWĤUHN 
3OHãLQJU-DQĤ'RNXOLO 1RYë-LÿtQ²
3URVWčMRY  1HMYtFH
ERGĥ+DYOtNâWČSiQHN+UDERYVNê
â6YRERGD±5\WtĜ.OHSDþ+DYHO
1iEČOHN   3DUGXELFH ² 2ORPRXF 
 1HMYtFHERGĥ7NDGOHF
%XUGD9OþHN-1RYiN±-LUiN
1RVHN'UQtNäiN %UQR²6YLWDY\
     1HMYtFH ERGĥ
.XEtQ'iĖD1HþDV+XVWiN±%iOLQW
 +ORELO  -RNO  1RYiN   2VWUDYD ²
2SDYD  1HMYtFH
ERGĥ 0LþND  -DQLVFK  %ODþLQVNê 
/XNiþ±.XUHþND0DUWLNiQ,KULQJ
0RQLQHF
3UĥEčæQiWDEXOND
6YLWDY\
    
2VWUDYD
    
1RYê-LþtQ
    
2ORPRXF
    
3DUGXELFH
    
3URVWČMRY
    
%UQR
    
=OtQ
    
2SDYD
    
9\VRþLQD
    
.$03ĜÌã7Č
NRORQHGčOHĝtMQD2ORPRXF±=OtQ
VWĜHGD 3URVWČMRY±%UQR SiWHN
 2SDYD±3DUGXELFH SiWHN
   9\VRþLQD ± 1RYê -LþtQ  
6YLWDY\±2VWUDYD

„První poločas byl z naší strany hodně špatný v obraně. Měli jsme velké problémy na defenzivním doskoku, špatně řešili situace jeden na jednoho. Po přestávce se to zlepšilo. Kolektivní
hrou se tým dostával k otevřeným střeláms vysokou procentuální úspěšností. V poslední čtvrtině navíc domácí kondičně odpadli, my jsme se dostali naopak do velké pohody a díky tomu
se podařilo zápas otočit.“
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ²6.83,1$9ê&+2'².2/2
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1HMYtFHERGĥ1RYpKR-LÿtQD+DYOtNâWČSiQHN
+UDERYNê6YRERGD7êPO

6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD
5\WtĜ  ( .OHSDþ  +DYHO 1iEČOHN  âLãND
7UiYQtþHN'RNRXSLO0LFKDOþtN0OOHU6WUQDG

přes pětadvacet bodů, rozdíl ve skóre
se však změnil pouze nepatrně. Ve 27.
minutě ještě Hanáci prohrávali 63:80,
koncovka čtvrtiny ale zachránila jejich naději na obrat. Deset sekund
před krátkou pauzou Trávníček upravil na 71:82 a díky tomu byli Orli stále
ve hře.

7URMN\2VREQtFK\E\7UHVW
QpKRG\'RVNRN\

V klíčové pasáži si prostějovští basketbalisté pomohli sérií devíti bodů
v řadě a ve 34. minutě se přiblížili na
rozdíl dvou bodů (82:84). Čtyři minuty před koncem Nábělek vyrovnal
na 87:87 a v dramatické koncovce hosté skóre otočili. Rozhodující koš trefil
půl minuty před koncem Šiška. (lv)

-HGQLÄNRXÄHVNÙFKWHQLVWHN

EXGH.UHMÄÉNRY½
PRAHA, PROSTĚJOV O trofej z 1.
ročníku Mistrovství světa – Poháru
Billie Jean Kingové se v termínu 1.
až 6. listopadu v Praze popere český
výběr ve složení Barbora Krejčíková,
Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová a Lucie
Hradecká. Složení určil kapitán národního týmu Petr Pála.
„Tým je silný, holky jsou odhodlané
udělat pro společný úspěch maximum.
Ze sestavy mám dobrý pocit. Jedničkou
bude Barbora Krejčíková, která se připravena nastoupit ve dvouhře i deblu. Mít
v týmu takovou hráčku je paráda,“ prohlásil Pála, jehož tým ve skupině narazí
na Německo a Švýcarsko. Do semifinále
postoupí pouze vítěz první části turnaje.
„Oba týmy jsou hodně silné a nemyslím
si, že bude jeden lehčí než druhý. Švýcarky jsou v nejsilnější sestavě, to samé platí
o Němkách,“ řekl Pála.
V nominaci nakonec nefiguruje světová
trojka Karolína Plíšková, která se podobně jako Petra Kvitová a Karolína Muchová omluvila. Zatímco Kvitová je po
náročné sezóně vyčerpaná a Muchová

chce vyléčit vleklé zranění břišního svalu,
devětadvacetiletou Plíškovou čeká v termínu od 10. do 17. listopadu Turnaj mistryň v mexické Guadalajaře. A na rozdíl
od Krejčíkové a Siniakové, které naskočí
do obou významných akcí, raději pošetří
síly. „Karolína Plíšková hodně stála o místo v týmu, ale nakonec musela odmítnout kvůli Turnaji mistryň, který bude
náročný fyzicky kvůli nadmořské výšce,“
poznamenal kapitán národního výběru.
Premiérový ročník Mistrovství světa
– Poháru Billie Jean Kingové se uskuteční v Praze od 1. do 6. listopadu, hrát
se bude v O2 areně a hale O2 universum na povrchu Rebound Ace. Češky
vstoupí do turnaje hned v úvodní den
duelem proti Německu, poté zabojují
4. listopadu proti Švýcarsku. Obě utkání
se uskuteční v odpoledním programu,
nejdříve od 17.00 hodin. Turnaje se
zúčastní celkem dvanáct reprezentací
včetně Francie, Austrálie či Spojených
států amerických. Týmy nejprve zabojují
ve čtyřech tříčlenných základních skupinách, celky z prvního místa následně
postoupí do semifinále.
(lv)

6LQLDNRYiQHVWDÿLODna Kontaveitovou
MOSKVA, PROSTĚJOV Kateřina Siniaková vypadla na halovém
podniku WTA 500 v Moskvě, stejně jako předloni, hned v úvodním
kole. V tom nestačila pětadvacetiletá Češka na stejně starou Anett
Kontaveitovou z Estonska. S vítězkou zářijového podniku J&T
Banka Ostrava Open prohrála ve
dvou setech.

„Soupeřka byla lepší především při pod tlakem a nedostala se ke své hře,“
zakončení. Proměnila mnohem více konstatovala po hladké porážce Siniavítězných úderů. Byla jsem neustále ková.
(lv)
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Basketbalisté Prostějova dovezli první &2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Michal PEŠTA – BCM Orli Prostìjov:
výhru z palubovky soupeře!
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Tatran je jinde, výběru HK nadělil debakl
Kostelečtí házenkáři dělali Bohunicím kompars

KOSTELEC NA HANÉ V nedělním dopoledni se na palubovce
městské sportovní haly Kostelce na Hané vraždila neviňátka. Ne
ta biblická ve skutečnosti, ale jen sportovní a pomyslně s nadsázkou. Místní házenkáři TJ Sokol HK totiž vůbec nestačili Tatranu
Bohunice, když suverénnímu lídrovi jihomoravské skupiny 2. ligy
mužů 2021/22 podlehli v 6. kole soutěže 17:35 (10:17). Tedy rozdílem několika tříd.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jedinkrát šli domácí do vedení, a to
1:0 v samotném úvodu. Vzápětí však
hodně silný protivník otočil na 1:3 –
a od té chvíle až do konce střetnutí
nebylo absolutně co řešit. Výkonnostní rozdíl mezi oběma družstvy
dosahoval takové úrovně, že nic jiného než vysoký triumf hostů nepřipadal reálně v úvahu.

Favorit dokázal rozhodnout vlastně
za necelých dvacet minut, během
nichž neustále zvyšoval svůj náskok
(2:5, 3:10, 5:13). Za hákáčko se
dlouho střelecky prosazoval jediný
Jan Smékal, obecně Hanáci většinou bezradně troskotali na výborné
defenzivě soupeře. Za níž navíc perfektně chytal jim dobře známý Jakub
Grulich.
Teprve závěr prvního poločasu se
vyrovnal, neboť po příchodu na
hřiště začal kvalitně čapat gólman
Jan Mayer a jeho spoluhráči v poli
zlepšili obranu. Nebýt technických
chyb v podobě zbytečných ztrát

BYLI JSME
U TOHO

Pozápasové hodnocení trenéra
David ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK
„Tatran přijel jako jasný favorit a zaslouženě vysoko zvítězil, byl jednoznačně lepším
mančaftem. My jsme se nedokázali prosazovat střelecky. Bohužel nás už třetí zápas po
sobě trápí neproměňování vyložených šancí. Kluci si pak přestanou věřit, táhne je to dolů
a výkon celkově nevypadá moc dobře. Zvlášť proti Bohunicím, které mají vysokou kvalitu.
Jsou největším favoritem i adeptem na postup do první ligy, kam chtějí. Na jejich výkonnosti se vysoké ambice projevují, mají natrénováno a naší druholigové skupině suverénně
vládnou. My jsme se po špatném začátku částečně zvedli před přestávkou, ale v úvodu
druhého poločasu dali za deset minut jediný gól, tím na nás padla ještě těžší deka. Že kvalitní brankáře soupeře nepřekonáme pokusy z dálky, to beru, ale o dost víc mě mrzí řada
zahozených velkých příležitostí. Výkon týmu byl i vinou toho moc křečovitý. Příště jedeme
do Telnice, kde to bude v tamní nafukovačce chuťovka... Přesto chceme venku zabodovat.“

míče i zahozených šancí, mohl Sokol
dotáhnout na výrazně nižší brankový odstup.
Místo toho borci Tatranu po přestávce znovu nasadili mnohem intenzivnější tempo, kterému Ševčíkovi
svěřenci vůbec nezvládali čelit. Pod
permanentním tlakem hráli špatně,
kupili další hrubky vynucené i školácké. A jejich manko dál narůstalo,

dá se říct plynule až do úplného závěru.
Potěšilo alespoň pět tref mladého Dušana Knápka, ovšem ani ty
v součtu se sedmi zásahy kapitána
Smékala nemohly odvrátit konečný
debakl. Za vše hovoří fakt, že dominantní Jihomoravané skórovali
víc než dvakrát častěji v porovnání
s TJ...

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

2TQUCFKV UG RąGU RGXPQW QDTCPW 6CVTCPW $QJWPKEG X éGTXGPÚEJ FTGUGEJ  D[NQ
RTQMQUVGNGEMÆJ¾\GPM¾ąGUNQåKVÆD[ċLGLKEJMCRKV¾P,CP5OÆMCN XRTCXQUéÊUNGO
FGX÷V PCUVąÊNGNUGFODTCPGM
Foto: Marek Sonnevend
þ(6.ê32+É508åĤ.2/2
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%UDQNRYëVOHG1:0, 1:3, 2:5, 3:10, 5:11, 5:13, 7:13,
7:15, 9:15, 10:16, 10:21, 11:24, 12:26, 13:28, 15:28,
15:31, 16:33, 17:35.
5R]KRGÿt +RUiN D .RUþiN 9\ORXÿHQt 4:4.
6HGPLÿN\4/4:3/3.'LYiFL80.

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
1DYUiWLO0D\HU±93UiãLO3RSHOND6PpNDO'RVWiO3RGKUi]VNê.QiSHN-2ãþiGDO2
2ãþiGDO3DOLþND+DQWiN
7UHQpU'DYLGâHYþtN
1HMYtFEUDQHN%RKXQLF3ROFDU7LPFRDěH]QtN

Jakub Grulich: „Měl jsem velkou motivaci Kostelec
porazit a ukázat klukům tady,
kam jsem se posunul“

KOSTELEC NA HANÉ Teď už je
sice jinde, patří do kádru extraligového Brna. V minulosti však Jakub Grulich (na snímku) odchytal
za kostelecké házenkáře spoustu
střetnutí a zdejší mužstvo i halu
zná jako své boty. Stále teprve
dvacetiletý gólman nyní přijel na
Hanou jako soupeř v dresu Bohunic, kde hostuje. A své někdejší
parťáky ničil přívalem skvělých
zákroků, než se dvacet minut před
koncem zranil.

Marek SONNEVEND

yy Měl jste zvýšenou motivaci pro
tento duel?
„Motivaci jsem měl určitě velkou.
Všechny kluky tady znám a chtěl
jsem je porazit, protože jsem zde
vyrůstal a hrál. Cílem proto bylo vítězství a ukázat, kam jsem se výkonnostně posunul.“
yy Což se plně povedlo, že?
„Ano, jasně jsme vyhráli a mně se
v bráně docela dařilo. Hodně mi
pomohli kluci dobrou obranou, od
začátku sezóny jsme se v defenzivě strašně zlepšili. V podstatě jsem
chytal podle bloků. A co prošlo na

šestku, to se mi naštěstí povedlo taky
dost často vyrazit.“
yy Zastavilo vás až zranění. Co
se stalo?
„Začalo mě píchat ve dvakrát operovaném koleni hned při první sedmičce Smékyho (Jana Smékala – pozn.
red.). A potom se bolest zhoršovala,
jak jsem dělal rozštěpy proti střelám.
Proto jsem se ve druhé půlce radši
rozhodl jít na lavičku, snad nebudu
mít s nohou nic vážnějšího.“
yy Je Tatran výkonnostně jinde
než zbytek mužstev v druholigové
skupině Jižní Morava?
„Úplně takhle bych to neřekl. Například minule jsme se celý zápas tahali
s Kuřimí a skončilo to jen o tři góly.

Většinou se ale dokážeme nahecovat mnohem víc než soupeři, do hry
dáváme celou dobu velké nasazení
i srdce, proto často vítězíme vysokým rozdílem. Tři nebo čtyři vyrovnanější týmy však s námi v soutěži
jsou.“
yy Přesto je jasným cílem postup,
ne?
„Bohunice chtějí už dlouho postoupit do první ligy. Předloni jim to překazil Vsetín, loni korona. Tentokrát
už to snad nepřekazí nic. (smích)
Je potřeba pokračovat v dobrých výkonech a neustále
potvrzovat roli největšího
aspiranta na prvenství.“
yy Jakou máte vy osobně
motivaci do další kariéry?
„Momentálně jsem v Tatranu na
hostování z extraligového Brna,
snad se poštěstí a dostanu se časem

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.-0
6. kolo: -QUVGNGEPC*CPÆt$QJWPKEG
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na užší soupisku v nejvyšší české
soutěži. Do budoucna je pak mým
snem zahrát si jednou v cizině, nasbírat tam zahraniční zkušenosti.“
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2TQUV÷LQXUM¾wGUVKEGTGRTG\GPVWLG
0JFJG&&NOµG@à@Fµ PC/'MQTHDCNWX$GNIKK
'DOxËWøVQ¿SRU¿æNDSURVWøMRYVNÛFKK¿]HQN¿ĆĎ

OLOMOUC,
PROSTĚJOV
Dvě remízy, čtyři prohry. Taková je bilance házenkářů TJ Sokol II Prostějov po šesti kolech
2. ligy mužů JM 2021/22, když
v dosud posledním dějství soutěže znovu těsně ztratili vyrovnaný duel. Tentokrát v sobotním odpoledni na půdě HBC
Olomouc 1966 poměrem 31:29
(16:14).
Protrhnout dloužící se čekání na
premiérové vítězství sezóny se
tedy nepovedlo ani venku v hanáckém derby. Hosté chvilku vedli
hned po jeho zahájení, od stavu
1:2 však až do konce střetnutí pořád jen dotahovali ztrátu několika
gólů.
Manko bylo místy až čtyř- či pětibrankové (7:3, 14:9), během
druhého poločasu se Sokolu II naopak podařilo několikrát vyrovnat
(16:16, 18:18, 20:20). Naposledy
panoval nerozhodný stav 26:26 jedenáct minut před koncem, načež
domácí rychle utekli do rozhodujícího trháku na 30:26.
Tým „dvojky“ sice ani tohle definitivně nezlomilo, neboť v čase 57.57
dokázal snížit na 30:29. Nicméně
protivník úplný závěr ubouchal,
přidal pečetící trefu. A mančaftu
okolo vynikajícího Jiřího Kosiny
(autora patnácti přesných zásahů!)
tak zase zůstaly bodově prázdné

na výhru
/,*$+ÉÌ=(1.ÉĜĤ-0.2/2
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%UDQNRYë VOHG 1:2, 5:2, 7:3, 7:5, 9:7, 11:7, 11:9,
14:9, 14:11, 16:12, 16:16, 18:16, 18:18, 20:20, 23:20,
24:23, 26:24, 26:26, 30:26, 30:29, 31:29.
5R]KRGÿt .RSĜLYD D 0DWXãND 9\ORXÿHQt 0:2.
6HGPLÿN\2/1:2/2.'LYiFL100.

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
+UXEê+URPHN±90LFND3RVStãLOâ.LQWU-DQHþHN5ĤåLþNDâHVWRĜiG.DOYRGD0LNXOND
-XUD%RNĤYND.RVLQD-XUHþND
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW
1HMYtFEUDQHN2ORPRXFH.DãSDU%XUãtND.QHEO

ruce, ačkoliv sahal po příznivém
výsledku.
„Podali jsme dobrý výkon, letos
tradičně drželi krok až do konce
a tradičně se rozhodlo o naší těsné
porážce v poslední minutě. Skvěle
zahrál Jirka Kosina, který soupeře
po přestávce opět donutil k osobní obraně na něj. Výborně chytal
mladý brankář Kuba Hromek,
tihle dva nás nejvíc drželi v utkání. Bohužel ale znovu nemáme nic
a nadále čekáme na první vítězství
v tomto ročníku,“ povzdechl si
prostějovský kouč Tomáš Černíček.
Za polovinu podzimu protočil
v sestavě těžko uvěřitelných šesta-

dvacet plejerů. „Sestava se nám pro
každý zápas dost mění, aspoň však
do ní zařazujeme hodně šikovných
mladíků. Což je do budoucna pozitivní. Na druhou stranu už nutně
potřebujeme vyhrát, to znamená
hned příště zdolat doma Juliánov,“ zdůraznil Černíček směrem
k nejbližšímu střetnutí (neděle 31.
října, 16.00 hodin, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho PV).
„Prostě musíme. Vítězství je důležité k posílení pozitivní nálady,
kterou se navzdory prohrám snažíme v kolektivu udržet. Slibný výhled je jedna věc, aktuální výsledky
druhá – a samozřejmě podstatná,“
ví trenér.
(son)
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PROSTĚJOV Hned šestinásobné
zastoupení bude mít oddíl SK RG
Prostějov na Mistrovství Evropy dospělých 2021 v korfbalu, jež od 25.
do 30. října hostí Belgie. Do čtrnáctičlenné nominace národního týmu
České republiky pro tuto vrcholnou
akci se dostali Aneta Lešanská, Nela
Kubů, Petr Galíček, Petr Šnajdr a Jan
Tichý, asistentem trenéra je David
Konečný.
Předposlední soustředění absolvoval
reprezentační výběr ČR o předchozím
víkendu v Kutné Hoře, kde odehrál celkem tři přípravné duely: dva proti holandskému klubu DOS ´46 Nijeveen
a jeden s Nizozemskem, tedy nejlepším
nároďákem na světě. Výsledky nebyly
tolik důležité, spíše šlo o zkoušení různých herních variant a ladění formy
směrem k šampionátu.
Závěrečný tréninkový kemp hostil 21.
a 22. října Kolín, tam naši korfbaloví reprezentanti přátelsky vyzvali místní extraligový VKC. Aby se v sobotu 23. října

celá výprava přesunula do dějiště letošního ME, kterým je město Antverpy.
České družstvo otevře turnajové dostaveníčko starého kontinentu dnes od
19.45 hodin proti silné domácí Belgii,
dále potká v základní skupině B Katalánsko (úterý 26. října, 17.30 hodin)
a Německo (středa 27. října, 14.00
hodin). Dva nejlepší celky v pořadí
grupy postoupí do semifinále, dva horší
půjdou do bojů o 5. až 8. místo. Play-off
je na programu v pátek 29. a v sobotu
30. října.
„Máme za sebou od června kvalitní přípravu s několika soustředěními a individuálním tréninkovým plánem, díky čemuž jsou kluci i holky v rámci možností
dobře nachystaní jak fyzicky, tak herně.
Totéž určitě nemohou říct všichni ostatní účastníci EURO, neboť někteří mohli začít společně pracovat naplno teprve
nedávno. A v tom by mohla spočívat
naše určitá výhoda, i když výkonnostní
realita se ukáže až na hřišti. Z hlediska
odhadu výsledkových možností tento-

Foto: internet

krát jde o hodně nečitelné mistrovství,“
řekl Večerníku asistent kouče ČR a zároveň hlavní lodivod SK RG Prostějov
David Konečný.
Cíl má však český korfbalový kolektiv
jasný. „Samozřejmě postup do semifinále a tím možnost zabojovat o zisk
jedné z medailí, což by byl velký úspěch.
Podle mého názoru je reálně splnitelný,
i když dosáhnout na něj bude pochopitelně těžké. Ale porveme se o to. Podle
mého názoru se můžeme opřít o mužskou část sestavy, kde se za poslední
období moc zlepšili dva naši prostějovští zástupci Petrové Galíček i Šnajdr.
Naopak ženské části sestavy chybí tři
zkušené členky dřívějšího základu, s tím
se budou muset mladší děvčata poprat.
Každopádně přátelské zápasy v Kutné
Hoře ukázaly slibný potenciál našeho
mančaftu, snad to tedy v Antverpách
dobře dopadne,“ zadoufal Konečný.
Večerník bude držet pěsti korfbalovým vyslancům České republiky,
a to včetně sexteta Hanáků! (son)
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