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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Škrábejte, nenabouráte
Prostějov (mik) – Vlnu zloby hned
dvou řidičů vyvolalo chování ženy za
volantem postaršího Fiatu, která v úterý
ráno na sídlišti Hloučela v Prostějově
málem způsobila dopravní nehodu. Při
vyjíždění z vedlejší na hlavní komunikaci zastavila tak tak, aby dala přednost
projíždějícím dvěma vozidlům. Chyba,
neopatrnost? Nikoliv. Dáma středního
věku totiž na cestu skoro vůbec neviděla, provoz před sebou sledovala jen
úzkým průzorem přes zcela zamrzlé čelní sklo. „Madam, co kdybyste si to okno
oškrábala? Nebuďte líná,“ osopil se na
řidičku jiný šofér, do kterého málem
nabourala. Nutno dodat, že paní si radu
vzala k srdci a své vozidlo odstavila hned
za křižovatkou. A škrábala a škrábala...

FOTO

VEÈERNÍKU

PROSTĚJOV Většinou se krásami podzimu jezdíme kochat do přírody, ale málokdy
si uvědomujeme, že toto překrásné roční období dokáže
„vymalovat“ i ulice města,
a dokonce také vnitrobloky
sídliště. Nádherný pohled
na žlutooranžové i červené
javory se už několik dní naskýtá obyvatelům ulice kpt.
Jaroše na sídlišti Hloučela. Je
to báječný pohled, obzvláště
nyní, kdy mnozí lidé podléhají během tohoto období
různým depresím z krátkých
dní. Co říkáte, není to lepší
než koukání na televizi?

Foto: Michal Kadlec
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Je to tu zase. Sucho!
Prostějov (mik) – Každý zahrádkář
vám dneska určitě potvrdí, že finišují
podzimní práce na zahradách. Už o tom
dlouho nebyla řeč, ale poměrně hodně
lidí upozorňuje na jev, o kterém jsme už
dlouho neslyšeli a nijak se v posledních
měsících ani nerozebíral. „Při rytí záhonů jsem si uvědomil, jaké je katastrofální
sucho. Půda je suchá až do tří desítek
centimetrů hloubky, což v tomto období nebývalo nikdy zvykem,“ postěžoval
si Večerníku zahrádkář z Vrahovic. Máte
to na své zahradě rovněž tak?

Podzim
cWZNBMPWBMp
JTÉEMJvUö
Michal KADLEC

Procházka mezi igelitkami
Prostějov(mik)–Nenítopoprvé,copo
velkém úklidu břehů Hloučely ze strany
ochránců přírody upozorňují lidé Večerník na další a další nepořádek v tomto
biokoridoru. „Šla jsem z dětmi ve směru
odAbrahámkapoTichouavjednuchvíli
jsmesedostaliažkříčce.To,co jsmeviděli
na břehu, nám úplně vzalo dech. Šest
igelitových tašek narvaných odpadem!
Přemýšlím, kdo si dal takovou práci, aby
odpad z domácnosti v tolika taškách donesl až tam,“ divila se mladá maminka.
Anašeredakcesní...

rubriky
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Šetřit se musí, o tom žádná.
A příkladem všem jdou na radnici v Prostějově. Přestože se rozhodnutí konšelů a tajemníka nebude zhruba 400 zaměstnancům
úřadu vůbec zamlouvat, budou
se s ním muset smířit. Agentura
Hóser zaznamenala, že na posledním jednání rady města byl
jedním z projednávaných bodů
programu ten s názvem Práce

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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••Pondělí••
Lékař léčí, příroda uzdravuje. Řada lidí si krevní oběh vylepšuje pouze
běháním po doktorech… O svých zkušenostech s pacienty se v knize Paní doktorko, co vy na to rozepsala Jitka Mészárosová. Autogramiáda a křest této knihy za
účasti autorky a primátora města se konaly v Městské knihovně Prostějov.
••Úterý••
Nezdárný syn. Maminky jsou obvykle jedněmi z mála lidí, na které se
můžete zcela spolehnout a říci jim úplně vše. Svůj vztah se svojí rodičkou
si fatálně pokazil prostějovský drogový dealer Lukáš Šindýlek, který byl za
opakovaný prodej pervitinu a vyhrožování svědkyni odsouzen na devět let
do vězení. Jeho vlastní matka jej ještě před smrtí stihla vydědit.
••Středa••
Nohavica z krepdešínu. Píseň o dívkách v šatech z krepdešínu je jednou
z nejstarších, kterou napsal Jarek Nohavica. Už v ní je však jasně patrný jeho
nesmírný talent, humor a slovní ekvilibristika. Je opravdu pozoruhodné,
že tento výsostný básník je schopný zaujmout takové množství posluchačů.
Dokázal to opět v prostějovském divadle na dvou vyprodaných koncertech.
••Čtvrtek••
Lví silou, vzletem sokolím. „Ve zdravém těle, zdravý duch!“ Právě na hesle
zakladatele Sokola Miroslava Tyrše bylo založeno sokolské hnutí. To se stalo
jedním z nejpevnějších kamenů, na nichž byl vytvořen samostatný československý stát. Nelze se divit, že právě na den jeho vzniku připravili sokolové
Běh republiky, který se konal také v Prostějově.
••Pátek••
Canterville na Hané. „Až zlatovláska jako květ k modlitbám pohne hříšný
ret, až suchá mandloň rozkvete, zalita slzou dítěte, pak přijde doba šťastných chvil a klidný bude Canterville.“ Vtipné, lehké a svěží dílko Oscara
Wilda o duchu sira Simona vytrženého z poklidné existence novými vlastníky starého zámku si vzaly za předlohu autoři oblíbených nočních prohlídek tajemného zámku v Náměšti na Hané.
••Sobota••
Svatý z lesa. „Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny.“ To
je vzkaz, který nám zanechal sv. Hubert. Patrona všech myslivců si připomněli na zámku v Plumlově tradičními slavnostmi.
••Neděle••
Myši patří do nebe. Říká se, že je dobré mít sny jako orel, ale plány jako
myš… Kino Metro 70 nabídlo dojemný český animovaný film o myšce
Šupito, která se toužila stát nejodvážnější myší na celém světě, přestože se ve
skutečnosti pobobkovala ze všeho, co se kolem jen mihlo.

úředníků přívětivého úřadu za
polovinu. Na otázku, co to znamená, odpověděl Agentuře Hóser
první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.
„Potřebujeme nutně prachy na podporu podnikatelů a živnostníků.
Blíží se totiž už bůhvíkolikátá vlna
koronaviru a to bude magistrát
něco stát. Navíc nám schází finanční
prostředky na zajištění odvážky odpadu, na podporu hokeje a fotbalu
a další a další. Finanční zdroj jsme
ale našli přímo uvnitř magistrátu.
Rozhodnutím rady města se už
k 1. prosinci snižují platy zaměstnanců magistrátu o padesát pro-

KRIMI
Ü½NGJ

Policejní práce tu a tam přináší
také úsměvné příběhy. Na tísňovou linku 158 oznámil rozlíceným hlasem muž krádež svého
auta Opel Astra v hodnotě padesáti tisíc korun. Prý ho zaparkoval v Plumlovské ulici. Policisté,
a dokonce i strážníci zahájili
intenzivní hledání a po ukradeném vozidle bylo dokonce vyhlášeno celostátní pátrání.


Jaké však bylo překvapení, když
strážníci druhý den hlásili, že
uvedené vozidlo našli v téže ulici, jen o kousek dál než uváděl
majitel. Záhy vyšlo najevo, že ho
majitel zaparkoval jinde, než si
původně myslel. Zapomětlivý šestapadesátiletý chlapík si posléze
auto s úsměvem na líci převzal...

cent. Všem, bez výjimky. Tedy s jedinou, a tou jsou političtí představitelé
města v uvolněných funkcích. Tedy
primátor a my náměstci,“ prozradil
Jiří Nikamnepospíchal.
Zaměstnanci magistrátu na tom
ovšem mohli být ještě hůř, protože nový tajemník úřadu Liborek
Vojtíšek původně požadoval, aby
úředníci pracovali pro město zcela zadarmo. „Je to pro tyto lidi
čest pracovat pro blaho prostějovských občanů. Z tohoto důvodu
by měli veškerou práci vykonávat
zadarmo. Chtěl jsem ale, aby jim
radnice zajistila alespoň bezplatné obědy,“ nastínil svůj pů-

vodní záměr tajemník Vojtíšek.
Po prvním prosinci se dá ovšem
očekávat, že zaměstnanci prostějovského úřadu vezmou hromadně do zaječích. „Půjdu dělat
uklízečku do Lidlu. Budu tam mít
ještě víc peněz jako normálně tady
na radnici,“ pronesla jedna z vedoucích odborů magistrátu, která
si nepřála zveřejnit své jméno. Od
prosince ji ale uvidíte mezi regály
v supermarketu s metlou v ruce.
ZaAgenturuHóserMajkl
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.

MARTIN BALOG

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Dálnice se uvolňuje. Práce na rekonstrukci estakády Haná, která je součástí
dálnice D46, postupují rychle a přesně
podle harmonogramu. Podle Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého
kraje již dnes dojde k uvolnění pravých
jízdních pruhů, čímž se rapidně zrychlí
průjezd po tomto úseku. Uleví se i dopravě přímo v Prostějově, protože stovky vozidel denně objížděly opravovaný
úsek estakády centrem města.
&21É68',9,/2
Covid udeřil! Další nepříjemné zprávy v souvislosti s koronavirovou pandemií přicházejí z různých míst prostějovského regionu. Na konci minulého
týdne už bylo 133 tříd základních škol
uzavřeno a žáci museli zůstat doma
v karanténě. Obtíže hlásí i sociální
zařízení a domovy pro seniory. Ba co
víc, hygienici na Prostějovsku registrují
největší počet aktuálně nemocných
v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

880

=$&+<7,/,-60(

Nejen výstavou ze své bohaté
historie oslavily Držovice v minulých dnech 880. výročí první
písemné zmínky o této obci.
=$8-$/1É6

Foto: internet

SVATOPLUK
TESÁREK
Starosta prostějovských Sokolů
byl hlavním organizátorem
vydařeného čtvrtečního Sokolského běhu repubilky
=$6/(&+/,-60(

„JSME NA KONCI
SVĚTA, TO SE
NÁM TO
BUDE STRAŠIT!“
Organizátorka Strašidlení ve Vrchoslavicích Eva Bašková naváděla Večerník na sraz akce až na
samotný konec Dlouhé Vsi

se narodil 15. února 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. října 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do
16 let, měří mezi 185 až 190 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné rovné vlasy.

POÈASÍ v regionu

Støeda

11/7 °C

KATEŘINA REHOVIČOVÁ

Ètvrtek

10/6 °C

Pátek

11/4 °C

Pondìlí

14/8 °C

¶WHUÙ

11/8 °C

Felix
Památka zesnulých
Hubert

se narodila 28. února 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 10. října 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do
17 let, měří mezi 160 až 165 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a hnědé rovné vlasy.

Karel
Miriam

Sobota

8/4 °C

Nedìle

10/5 °C

Liběna

Saskie
Zdroj: meteocentrum.cz
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Drogový dealer nebyl schopný splnit
své závazky a doplatil na to

PROSTĚJOV Tohle dokáží jen drogy. Nejenže stojí za totálním rozkladem osobnosti každého člověka, umí také rozvrátit celé rodiny. Největší prostějovský drogový dealer posledních let Lukáš Šindýlek
by o tom mohl vyprávět. Padesátiletý bodrý chlapík byl za opakovaný prodej pervitinu odsouzen
na devět roků žaláře, navíc se se stejným problémem potýkal i jeho syn či sestra. Jeho matka, která
nedávno zemřela, jej pak vydědila. O celé záležitosti promluvila před Okresním soudem v Prostějově
jeho vlastní dcera Lucie, která jako jediná rodinnému drogovému šílenství trvale nepodlehla.
Å$%62/871Ě6(21,1(67$5$/´
Sám drogový boss tvrdil, že tak
činil dle svých možností. Na pravou míru celou věc ovšem uvedla
jeho vlastní dcera Lucie. „Babička
jej vydědila, protože se o ni celý
život absolutně nestaral. Jednou jí
tedy zavolal sanitku, ale to bylo asi
tak všechno,“ vypověděla Lucie,
která svého otce vyzvedávala po
propuštění z vazební věznice. Později se rovněž z Krasické ulice přestěhoval do domu, který obývala

7$+29<'ô',/$
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

o řidičský průkaz. Nyní se však snaží
řádně pracovat a drogám se vyhýbá.
To samé však nelze říci o zbytku rodiny
Lukáše Šindýlka. Jeho sestra Monika
Šťůralová, která nyní jako jediná obývá opravený a rozlehlý dům v Krasické
ulici, má s drogami dlouhodobé problémy. Kvůli nim jí byly odebrány její
dvě děti, které nyní vychovává jejich
babička. Lépe na tom není ani syn Lu)(78-(&(/É52',1$
káš Šindýlek mladší. Přestože nemá se
Přesto se problémům nevyhnula, svým otcem právě nejlepší vztahy, tak
policisté ji přistihli, jak řídí pod vli- co se týče drog, se vydal velmi obdobvem alkoholu, kvůli čemuž přišla nou cestou.
u hlavního nádraží. Příliš se však nestýkali. „Myslím, že poté, co se seznámil s Monikou Dirdovou Zapletalovou otec drogy bral. Minimálně
se choval hodně divně stejně jako
ona,“ zavzpomínala dcera Lukáše
Šindýlka s tím, že ona sama pervitin
před mnoha lety vyzkoušela a od té
doby se k němu už nevrátila.

HOLÉ ZADKY!
0COQUV÷RąGUE[MNQUVG\MWPCFUGXGTPÊOQDEJXCVGOX[UVTMQXCNKPG\NGVKNÊwMQN¾EKJQNÆ
\CFM[PCąKFKéG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMWTGRTQ<W\CPC$T¾\FKNQX¾
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Tento týden spustíme provoz mobilního kluziště na obvyklém místě na
náměstí T. G. Masaryka. Tím odstartuje letošní Prostějovská zima,
během níž vás už tradičně čeká řada
zajímavých akcí. Odehrají se na ledě,
na pódiu v centru města, ale i v našem kulturním domě Duha. Kromě
zahájení provozu ledové plochy v pátek 5. listopadu bych vás rád pozval
například na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu s Václavem Noidem Bártou, jež se uskuteční 26. listopadu. Na 8. prosince je připravena
tradiční akce Česko zpívá koledy a na
31. prosince silvestrovský ohňostroj.
Od 24. listopadu do 23. prosince pak
bude probíhat populární vánoční jarmark. Těším se, že se na některé z akcí
v centru Prostějova už brzy potkáme
a budeme moci strávit pěkné chvíle
v adventní atmosféře.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

vystrkovat holý zadek,“ konstatoval
Petr Zapletal, zastupující tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
K mostu byla ihned vyslána hlídka,
která mladíky zastihla při jejich odchodu. „Vzhledem k velmi mladému věku jim strážníci vysvětlili, jak
nebezpečně mohlo chvilkové pobavení skončit a bylo jim domluveno,
aby takové sportovní výkony raději
už nikdy nezkoušeli,“ dodal Zapletal.
(mik)

Reportáž přímo ze soudní
síně, kde padl rozsudek nad
známým drogovým bossem, si
můžete přečíst na straně 5.

.WM¾wiKPFÚNGMMT¾VEGRąGFUXÚOéGTXPQ
XÚO\CFTåGPÊOUKWåÊXCNXFQO÷RCVąÊEÊO
LGJQ\GOąGNÆOCVEG0CP÷LXwCMPGDWFG
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Foto: Martin Zaoral
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„Strážníci obsluhující městský kamerový systém si po šestnácté hodině
všimli mladíků, kteří provozovali velmi
riskantní povyražení. Dva kluci mladší
patnácti let se o školních prázdninách
zřejmě nudili, a tak vymysleli hodně
nebezpečnou zábavu. K aktivitě si vybrali most na cyklostezce vedoucí do
Smržic přes severní obchvat. Nejprve
začali přelézat zábradlí a po zjištění,
že to zvládnou, přidali další dovednost. Na projíždějící vozidla začali
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Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Hodně svéráznou
zábavu si vymysleli dva nezletilí kluci, kteří se minulou středu
během podzimních prázdnin
zřejmě dost nudili. Školáci na
mostě přes severní obchvat „cvičili“ na zábradlí a posléze stáhli kalhoty, aby na projíždějící
řidiče vystrkovali holé zadky!
Zasahovat museli strážníci, ale
co mohli udělat? Jen pohrozit
prstem...

&9,-6;*

pro Večerník

PRAHA, PROSTĚJOV V minulém vydání Večerník zveřejnil zprávu, že mezi držiteli státních vyznamenání udělovaných prezidentem
republiky k výročí založení samostatného československého státu
bude i sportovní boss Miroslav
Černošek. A během uplynulého
týdne byla tato informace oficiálně
potvrzena i Pražským hradem.
Prezident České republiky Miloš
Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2021 ocenit
Medailí Za zásluhy I. stupně sportovního podnikatele, manažera
a funkcionáře doc. PhDr. Miroslava
Černoška, Ph.D., za zásluhy o stát
v oblasti sportu ve prospěch České
republiky. Tato zpráva se objevila
ve čtvrtek ve 20.00 hodin na internetových stránkách Pražského
hradu. V tu chvíli bylo definitivně

potvrzené, že prostějovský rodák obdrží z rukou prezidenta Zemana významné ocenění, které je bezesporu
vrcholem jeho kariéry. Kromě šéfa
prostějovského tenistu získal vyznamenání za sportovní zásluhy už jen
judista a dvojnásobný olympijský
vítěz Lukáš Krpálek.
„Jsem pochopitelně velmi šťastný.
Státního vyznamenání si velice vážím, je to ocenění za celoživotní práci nejen pro mě, ale i celý můj tým,“
svěřil se Miroslav Černošek exkluzivně Večerníku s prvními dojmy.
Poslední otázkou bylo, kdy se s ohledem na zdraví Miloše Zemana uskuteční slavnostní ceremoniál předávání
státních vyznamenání. Ale i toto je už
vyřešeno. „Prezident republiky potvrdil, že pro ceremoniál spojený s předáním propůjčených a udělených státních vyznamenání využije řádového

/KTQUNCXèGTPQwGMUKUV¾VPÊX[\PCOGP¾PÊ
RąGXG\OGQUQDP÷QFRTG\KFGPVC<GOCPC
PC0QXÚTQM
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

dne 1. ledna 2022. Těší se, že bude
moci propůjčená a udělená státní vyznamenání předat osobně,“ uvedla
v prohlášení Kancelář prezidenta.
Večerník připravuje s Miroslavem
Černoškem exkluzivní rozhovor,
který vám přineseme v jednom
(mik, pk)
z příštích čísel.

Další želízko v ohni
v oblíbené anketě

PROSTĚJOV V této celostátní anketě už Prostějov dvakrát výrazně bodoval, tak proč štěstí nezkusit potřetí? Do hlasovací soutěže
Alej roku 2021 vybralo vedení města tentokrát stoletou dubovou alej
u drozdovického rybníka. Prostějované mohou pomoci svými hlasy
posílanými od 2. listopadu, hlasování pak bude ukončeno v závěru
ledna příštího roku.
(mik)
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Lukáš Šindýlek si z domu své maminky na začátku Krasické ulice
udělal skutečné drogové doupě,
kam si pro svoji dávku chodili
feťáci z celého Prostějova i okolí.
Obchodu s pervitinem ve velkém
učinila přítrž až velká policejní
razie. Více jak rok pak Šindýlek
strávil ve vazbě. Nakonec se soud
rozhodl jej propustit. „Tehdy jste
sliboval, že se budete starat o svoji starou a nemocnou matku. Jak
to dopadlo?“ byl zvědavý soudce
Petr Vrtěl.
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STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV Loni v červnu důchodkyně zakopla o vybavení zahrádky prostějovské kavárny Avatarka. Odnesla to úrazem hlavy
a tříštivou zlomeninou, kvůli níž skončila v nemocnici. Její právník následně pohrozil provozovatelce podniku žalobou. Ta se
hájila mimo jiné tím, že pokud by kvůli nařízení města nemusela odstranit z předzahrádky bariéry, paní by se určitě nic nestalo.
S odstupem času Večerník zajímalo, jak celá záležitost dopadla.

<TCP÷P¾åGPCRQéCUGPCXwVÊXKNCMCX¾TPW#XCVCTMCPCXQ\ÊMW

Co vypadá od kancelářského stolu
jako dobrý nápad, může ve skutečnosti způsobit pořádné problémy!
To je i případ úprav, které museli
provést provozovatelé kaváren a restaurací na hlavním prostějovském

Napsáno
SĊHG

31. 10. 2011

(QVQ+XC2QNKEM¾

náměstí. Po změně pravidel byli
nuceni zrušit jakékoliv bariéry dělicí posezení od chodníku.
Nejvíce se v této souvislosti diskutovalo o tújích, nicméně objevily se i vážnější problémy.

Po ošklivém zranění, které utrpěla po
zakopnutí o betonový stojan deštníku
u kavárny Avatarka, se musela seniorka z Prostějova potýkat s vleklými
zdravotními problémy. V předžalobní výzvě zaslané provozovatelce podniku požadoval její právní zástupce
náhradu škody ve výši 100 000 korun.
„Je mi opravdu líto, co se paní stalo,
vím, že měla dlouhotrvající zdravotní problémy. Podle mých informací
už naštěstí může alespoň chodit.
Co se týče žaloby, tak jsme ji spolu
s mojí právničkou odkázali na město
s tím, že pokud by tam ohrádka stále
byla, k žádnému zranění by nedošlo.
Následně jsem se paní pokusila opakovaně kontaktovat na jejím mobilním telefonu. Ani jednou jsem však
nebyla úspěšná,“ prozradila Večerníku nedávno Iva Polická.
Ani po magistrátu však nikdo náhradu škody v souvislosti s tímto
případem dosud nevymáhal. „Po
více jak roce je stále klid, stále však
čekám, co se bude dít,“ konstatovala
Polická.
(mls)
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NĚMČICE NAD HANOU
O modernizaci železniční trati
mezi Brnem a Přerovem se mluví
již desítky let. Realizace projektu
by se měla výrazně dotknout také
Nezamyslic či Němčic nad Hanou.
Zhruba před čtyřmi roky se mělo
začít s výkupem pozemků. V souvislosti s tím byli občané varováni
před spekulanty. Po letech to však
vypadá, že realizace potřebného
projektu zůstává stále zahalena
dlouhým STÍNEM MINULOSTI.
Modernizace by měla spočívat zejména v rozšíření jednokolejné trati
o druhou kolej. Zrušit by se také
měla všechna křížení se silnicemi,
čímž by se výrazně zvýšila rychlost,
kterou budou moci vlaky po trati
projíždět. Nákladný projekt byl rozdělen do tří etap a dotkne se i Nezamyslic a Němčic nad Hanou, kde

se plánuje i přesun zdejšího nádraží.
Dojít má i k výstavbě 600 metrů
dlouhého železničního tunelu v bezprostřední blízkosti města.
Už je tomu čtyři roky, kdy se ve městě začaly množit případy, kdy vlastníky pozemků, na kterých by měla trať
vyrůst, oslovovali lidé s nabídkou
odkupu. Přitom Správa železniční
a dopravní cesty coby investor celé
stavby s výkupem dosud nezačala.
Vše nasvědčovalo tomu, že někteří
lidé chtěli na blížící se výstavbě zbohatnout, proto vedení města majitele pozemků upozorňovalo, aby byli
při jejich případném prodeji opatrní.
Jak jsme aktuálně zjišťovali, situace
se v tomto ohledu po letech příliš nezměnila. „Pokud mám informace, tak
výkup pozemků stále nebyl zahájen.
Na místě, kudy by měla trať vést, nyní
probíhají průzkumné geologické

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vrty, které mají sondovat nosnost
podloží,“ prozradil Večerníku starosta Němčic nad Hanou Jan Vrána,
podle něhož v současnosti probíhá
příprava dokumentace na celý náročný projekt. Ta by měla sloužit pro
vydání stavebního povolení.
Sama stavba by měla být v režii
Správy železnic, peníze na ni půjdou
ze státního rozpočtu, případně evropských dotací. „Bude mi padesát
let a o potřebné modernizaci železniční trati se hovoří od doby, co
žiji v Němčicích. Kdy k ní skutečně
dojde, to zůstává stále ve hvězdách,
bude záležet na prioritách státního
rozpočtu. Poslední informace je
taková, že by to snad mohlo být do
čtyř let, ale sám bych byl opatrný. To
samé jsme totiž už v minulosti slyšeli
několikrát...,“ pokrčil rameny starosta Němčic nad Hanou.
(mls)

U školy v ulici Dr. Horáka je nebezpečno
Stále přibývá rodičů, kteří své děti
vozí do školy automobilem. Nejinak je tomu v případě základní školy v ulici Dr. Horáka. Každé ráno
od půl osmé do osmi je to na silnici
před zdejší školou takřka na infarkt.
Komunikace zablokovaná, řidiči
nadávají jeden druhému a sotva
malé děti vyběhnou z auta, stávají
se nebezpečím pro ostatní šoféry,
hlavně pak samy sobě. Město se pokusí tento problém urychleně řešit.
„Již jsme vyčlenili peníze na projektovou
dokumentaci, která by měla svízelnou
situaci řešit. Není možné, aby tady každý
den před osmou hodinou ráno docházelo k zácpám, nebezpečným situacím, kdy
dětem hrozí srážka s autem a podobně.

Vše se tak děje kvůli tomu, že tady vozidla nemají skutečně kde zastavit tak, aby
nepřekážela. Chceme co nejdříve před
školou najít vhodné místo a vybudovat
odstavný záliv. Alespoň pro tři až pět aut,
jejichž řidiči by tady skutečně na nezbytně krátkou dobu zastavili, aby děti mohly
bezpečně vystoupit a jít do školy,“ uvedl
Zdeněk Fišer, místostarosta města. „Situace u školy v ulici Dr. Horáka by se už dala
nazvat kalamitní. O tři čtvrtě na osm už
tady není s autem kde zastavit, dokonce
ani na sousedním parkovišti u Družby.
Navíc ne všichni řidiči jsou ukáznění, na
silnici u dvou přechodů si zastavují, jak
chtějí, troubí na sebe, jsou nervózní. V takové atmosféře se vůbec divím tomu,
že tady nedošlo ještě k nějaké tragédii.

Rodiče, kteří sem vozí své děti do školy,
parkují za sebou, pak ale vyjíždějí z řady
a kolikrát nedají ani přednost dětem přecházejícím po některém z přechodů. Je to
tady fakt hrůza,“ láteří nad současnou situací u uvedené školy místostarostka Ivana Hemerková. Potřebu vybudovat záliv
vhodný k parkování schvaluje i starosta
Miroslav Pišťák. „Bezpečnost dětí je vždy
na prvním místě, musíme tento problém
brát naprosto vážně. Ale ať uděláme onen
záliv jakkoliv velký, na druhý den nebude
stačit. Největším problémem je totiž to,
že rodiče pouze nezastaví kvůli tomu,
aby si dítě vystoupilo z auta. Otec nebo
matka své dítě ještě doprovodí ke dveřím
školy, tudíž se svým vozidlem blokují
silnici i několik drahocenných minut.
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Jeden čas bylo toto téma na prostějovské radnici téměř prioritní. Vždyť kdo
z politiků by si dovolil podceňovat bezpečí dětí. Ovšem v žádném případě se
tenkrát nejednalo o jediný problém tohoto druhu v Prostějově. Stejné ohrožení hlásily školy na Sídlišti Svobody, v Palackého ulici a některých dalších.
Odstavné zálivy pro vozidla s rodiči a dětmi byly budovány narychlo u vícero
základních škol. Když se vrátíme zpět ke konkrétnímu případu ZŠ Dr. Horáka, byl zde vybudován nejen záliv, ale rozšířeno bylo také parkoviště před
školou a na silnici před budovou byly instalovány zpomalovací retardéry. To
vše slouží dodnes, i když mnozí rodiče namítají, že možností k parkování
a bezpečné dopravě dětí do škol je stále pomálu.
(mik)
Ten samý problém jsem viděl na Sídlišti dávkou skepse Miroslav Pišťák. „VybuSvobody, kde už existuje záliv pro tři vozi- dováním zálivu u školy v ulici Dr. Horáka
dla. A k nějakému zlepšení situace v mís- se problém zmenší, ale nevyřeší,“ uzavřel
tě příliš nedošlo,“ dívá se na věc s určitou toto téma starosta.

jak šel čas Prostějovem ...

Kollárova ulice
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PRACOVNÍ AGENTURA PAVLÍNA DUJKOVÁ

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
na celoroční práci v Prostějově

21080910986

Příště: ulice Na Hrázi
SVATOPLUKOVA 60a, PROSTĚJOV

TEL.: 603 218 526

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

LZE NAPLÁNOVAT POUZE NĚKTERÉ DNY A SMĚNY V TÝDNU

krimi
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Kdo chce moc, nemá nic
Nenapravitelná zlodějka, která
je pro strážníky velice známá, na
sebe opětovně upozornila ve středu 27. října dopoledne. Vydala
se totiž do obchodu na nákupy,
a jak bývá u ní zvykem, placení jí
vůbec nic neříkalo. Pravděpodobně chtěla něco slavit, proto byl
předmětem jejího zájmu alkohol.
Evidentně vybrala ten lepší. Rovnou do tašky putovaly dvě lahve
whisky Jack Daniels Gold v ceně
3 998 korun. Tentokrát odešla
z prodejny i s kořistí. V domnění,
že jí to prošlo, vrátila se na místo
činu o pár dní později. Za pomoci
tašky odcizila potraviny v hodnotě
389 korun. Druhá krádež jí neprošla a za pomoci kamerového
systému byla odhalena i ta první.
Přivolané hlídce se devětadvacetiletá žena pod tíhou důkazů přiznala k oběma krádežím. Způsobená škoda byla celkem vyčíslena
na částku 4 387 korun. Jednání
pachatelky bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání pro podezření z přestupku proti majetku.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Kradl rovnou do batohu
Na pivo a vodku dostal v pondělí
25. října chuť šestačtyřicetiletý
muž při odpolední návštěvě supermarketu. Pouze s alkoholem
se však nespokojil a tak si na cestu
přibral ještě různé potraviny. Po
vstupu na prodejnu místo využití
nákupního košíku rovnou vkládal
vybrané věci přímo do batohu. Jak
měl vybráno, namířil si to rovnou
přes pokladní zónu k východu. Za
pokladnami jej zastavila pozorná
ostraha obchodu, které neuniklo
lapkovo podezřelé chování. Hlídka zjistila odcizené zboží v celkové
hodnotě 433,50 koruny. Pachatel
nebyl na místě schopen hodnověrným způsobem prokázat svoji
totožnost, a proto byl předveden
ke zjištění identity na Policii ČR.
Po ověření všech nutných údajů
byl propuštěn a přestupkové jednání proti majetku bylo oznámeno
správnímu orgánu k projednání.

Vyšlápl si na strážníky
Před jednou hodinou ranní ve čtvrtek 28. října řešila hlídka rušení nočního klidu v okrajové části města.
Už při příchodu k domu byla slyšet
otevřenými okny hlasitá reprodukovaná hudba. Strážníci kontaktovali uživatele domu. Otevřít přišel
sedmačtyřicetiletý muž evidentně
posilněný alkoholem. Při podání
vysvětlení uvedl, že momentálně
zde probíhá rodinná oslava. Hlídkou byl upozorněn na dodržování
nočního klidu. Toto připomenutí
ho rozčílilo a strážníky začal vulgárními výrazy urážet. Opakovaně byl
vyzván jménem zákona, aby zanechal protiprávního jednání. Ostatní
členové rodiny s hlídkou spolupracovali a hudbu ztlumili. Chování
agresivního muže bylo oznámeno
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku za neuposlechnutí výzvy úřední
osoby, znevážení postavení a rušení
nočního klidu.
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PROSTĚJOV Ve středu 27. října
to byly už dva měsíce, co
v Olomoucké ulici v Držovicích
došlo k tragické nehodě.
Dopravní policisté zde civilním
služebním vozidlem ve velké
rychlosti smetli devětašedesátiletou ženu na skútru. Ta na místě fatálním zraněním podlehla.
Výsledky šetření smrtelné nehodyovšem nejsou dosud známy.

Michal KADLEC
V den neštěstí se mluvčí krajské policie
Libor Hejtman vyjádřil v tom smyslu,
že seniorka na skútru vyjížděla z vedlejší ulice a nedala policistům přednost.
Svědci oslovení Večerníkem však svorně dodávali, že dopravní policisté v bílé
Škodě Octavii jeli více než stokilometrovou rychlostí, protože po Držovicích

honili jiné auto, jehož řidič spáchal
přestupek. „Bohužel policisté v naší
obci jezdí často velice rychle a riskantně,“ připustil tehdy i starosta Držovic
Jaroslav Studený.
Večerník se tedy po dvou měsících chtěl
dozvědět novinky z vyšetřování tragédie,
která pobouřila veřejnost. Ale nedozvěděli jsme se vůbec nic... „Již v minulosti
vás kolega informoval, že se případem
zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů, proto se s dotazem obraťte
na jejich tiskovou mluvčí, nikoli na mne,“
odmítla dotaz Večerníku mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
A sdílnější nebyli bohužel ani v Praze.
„Nehodou v Držovicích se stále zabýváme, zatím tedy není nic nového ke
zveřejnění,“ odepsala na dotaz Večerníku Ivana Nguyenová, tisková mluvčí
Generální inspekce bezpečnostních
sborů v Praze.

Na hřbitově přišla o rtěnku
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Bohužel ticho po pěšině jsme zaznamenali i z neoficiálních míst. „Uvidíme, s čím přijdou policisté, ale zatím si
o tom myslíme svoje,“ sdělili nám svědci. „Bohužel ani já nemám žádné aktuální zprávy z vyšetřování, budeme muset
být trpěliví,“ přidal se Jaroslav Studený,
starosta Držovic. „Věřím ale, že GIBS
celou tragédii pečlivě posoudí a bude

zřetelně stanovena vina. Podle mě to
bude těžké, paní na skútru zřejmě nedala přednost, ale policisté zase jeli velmi
vysokou rychlostí. Vyšetřovatelé mají
ale k dispozici záběry z kamery, která
je na jednom z domů poblíž místa, kde
k neštěstí došlo. Uvidíme, nechme to na
GIBS,“ nechce dělat předčasné závěry
držovický starosta.
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➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Doba přináší i tyto
otřesné případy. Během čtvrtečního státního svátku našel v Kolářových sadech náhodný kolemjdoucí
bezvládné tělo mladého chlapce.
Šestnáctiletý jinoch byl v bezvědomí a vedle něj ležela „skleněnka“, ze
které kouřil marihuanu. Na místě
se brzy objevili lékaři prostějovské
záchranky, kteří okamžitě zahájili
potřebné úkony. Přestože se lékaři
snažili mladíka už v parku přivést
k vědomí, nepodařilo se jim to.
Chlapce převezli do nemocnice ve
stejném stavu a na jednotce intenzivní péče dětského oddělení bojují
o jeho holý život! Alespoň takto hovořily poslední a bohužel kusé zprávy před uzávěrkou dnešního vydání.

„Ve čtvrtek 28. října odpoledne musela vyjíždět sanitka do Kolářových
sadů v Prostějově. Důvodem výjezdu
bylo zkolabování šestnáctiletého mladíka, který si několikrát potáhl z takzvané skleněnky s marihuanou. Pro
mladého muže to byla zřejmě nová
zkušenost, protože jeho organismus
na to zareagoval tak, že upadl do bezvědomí,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Po pár minutách se na místě nálezu
chlapce objevili lékaři prostějovské
záchranky. „Naštěstí se na místě nacházela další osoba, která duchapřítomně ihned zavolala na linku 155
a přivolala záchrannou službu, která
mladíka převezla do nemocnice. Ten
skončil na jednotce intenzivní péče,“
potvrdila Zajícová.

„Jedná se o nezletilého pacienta
a informace ode mě jsou tím pádem
dosti omezené. Mohu sdělit jen to, že
případ je v řešení policie pro možnou
intoxikaci marihuanou. Záchranná
služba vyjížděla na poruchu vědomí,
která u pacienta trvala i při předání
na dětském oddělení v Nemocnici
Prostějov. Více zpráv vám bohužel
nemůžu poskytnout,“ uzareagovala
na dotaz Večerníku Lucie Mikisková,
tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Jaký je aktuální zdravotní stav
mladíka, se však Večerníku při vší
snaze zjistit nepodařilo. „Společnost Agel má nastavena taková pravidla, že informace o zdravotním stavu svých pacientů nepodává,“ odmítl
sdělit jakékoliv podrobnosti Adam
Knesl, mluvčí společnosti Agel

provozující Nemocnici Prostějov.
Otázkou nyní je, kde šestnáctiletý
hoch vůbec přišel ke droze. Ale i na
tom policie pracuje. „Šetřením se
zjistilo, že návykovou látku podal
mladíkovi dvaadvacetiletý muž,
který je nyní podezřelý z přestupku
ustanoveného v zákoně o návykových látkách, za který mu hrozí několikatisícová sankce,“ uvedla mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.
Kolářovy sady jsou v posledních letech
známy tím, že se zde v hojném počtu
scházejí nejen bezdomovci popíjející alkohol, ale i narkomani. Bohužel i velmi
nízkého věku. „Na případech drogové
problematiky nepracujeme, ale obecně
mohu sdělit, že v Kolářových sadech
každý týden sbíráme odhozené stříkačky s jehlami,“ přidal Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov. (mik)
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Lukáši Šindýlkovi se kromě prodeje drog
stalo osudným i vyhrožování svědkyni
PROSTĚJOV Tak už to má spočítané! Pokud se Lukáš Šindýlek
mohl radovat z relativně mírného pětiletého trestu v monstrprocesu, který více jak rok zaměstnával prostějovský soud, pak
to s ním nyní vzalo dosti rychlý spád. Minulé úterý 26. října mu
senát v čele se soudcem Petrem Vrtělem trest navýšil o další
čtyři roky. Zřejmě největší prostějovský drogový dealer posledních let si totiž nedal pokoj ani po svém propuštění z vazby. Odsouzen byl za další prodej pervitinu a také za vyhrožování jedné z klíčových svědkyň. A Večerník byl znovu u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Velkoprodeji pervitinu na začátku
Krasické ulice učinila přítrž rozsáhlá policejní razie, která se odehrála
před Vánoci 2018. Po více jak roce
ve vazbě byl drogový dealer propuštěn na svobodu. První soud s ním se
nakonec táhl až do letošního května,
kdy byl odsouzen k pěti letům za
mřížemi. Jenže tím to pro něj zdaleka neskončilo. Už letos v červnu
si policisté pro něj přišli zase. Tentokrát byl vzat do vazby kvůli vyhrožování svědkyni a také dalšímu prodeji
pervitinu. Koncem září se v této věci
konalo první hlavní líčení a v uplynulému týdnu už padl rozsudek.
Senát Lukáši Šindýlkovi udělil souhrnný devítiletý trest.

NA 9 LET
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Proti bývalému vyhazovači z vyhlášené olomoucké diskotéky svědčily
zejména dvě ženy. Jednu ze svých
dlouholetých kamarádek si zřejmě pohněval narážkami na to, že je
ochotný zveřejnit pornografické video, v němž měla sehrát hlavní úlohu. „Snažil se mě všemožně donutit,
abych změnila výpověď. Psal mi, že
za mnou někoho pošle a nechá mně
zlámat žebra, nohy a vůbec všechno.
Chtěl, abych vůbec nechodila k soudu. A když už jsem musela, tak mi
na schůzce nadiktoval, co u něj mám
říkat,“ vypověděla opakovaně na policii i u soudu žena, s níž si Lukáš Šindýlek po svém propuštění z vazby dal
schůzku u prostějovského hlavního
nádraží, kde v té době bydlel. Jejich
rozhovor však byl nahráván a posléze i přehrán u prostějovského soudu.
„Tady máš papír, tady tužku a já ti
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O tom, že v těchto dušičkových
dnech by měli být návštěvníci hřbitovů opatrní a mít se na
pozoru, je nutné stále informovat a vyzývat veřejnost k obezřetnosti. Ve čtvrtek 28. října
navečer se totiž obětí zloděje
stala starší dáma na městském
hřbitově v Prostějově. Seniorka si na zem položila kabelku
a nevěnovala jí zrovna zvýšenou
pozornost, protože o ni během
chvilky přišla, aniž by to zpozorovala. Všimla si toho, až ji
začala hledat. Spolu s kabelkou
přišla o telefon, svíčky na hrob,
rtěnku a peněženku s finanční
hotovostí 70 korun, osobními
doklady a platební kartou. Celková škoda byla předběžně stanovena na necelých 6 000 korun.
Bezprostředně po krádeži o tom
informovala policisty sama poškozená prostřednictvím linky
158. Případ je šetřen pro trestný
čin neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku.
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Nešlo o krádež,
auto našli

V pátek 22. října odpoledne přijali
policisté na lince tísňového volání oznámení od poškozeného, že
na parkovišti v Plumlovské ulici
v Prostějově nechal své vozidlo
Opel Astra a odešel. Když se asi
po necelých třech hodinách vrátil,
auto v hodnotě 50 000 korun již
nebylo na místě. Prohledal i okolí
a nikde ho nenašel. Po vozidle policisté po zjištění všech okolností vyhlásili pátrání. Následující
den, tedy v sobotu večer, oznámili
z městské policie, že strážníci auto
nalezli v téže ulici. Jeho majitel
uvedl, že mu auto nikdo neodcizil,
jen ho zaparkoval na jiném místě,
než si myslel. Nepoškozený vůz si
ještě ten den zapomnětlivý šestapadesátiletý muž převzal.

Zloděj udělal díru v plotě
V ranních hodinách předminulého pátku 22. října neznámý pachatel ukradl poškozenému třicetiletému muži jízdní kolo v hodnotě
necelých 29 000 korun z podnikové kolárny v Kojetínské ulici
v Prostějově. Aby se k němu dostal, udělal si díru v plotě a protáhl
se do prostor kolárny. Tam ukradl
neonově zelené horské jízdní kolo
značky Pells. Na kole měl poškozený navíc dvě brašny, kdy v jedné
z nich měl uložená světla. Událost
je šetřena pro trestný čin krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Z auta zmizela peněženka
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řeknu, co máš napsat!“ úkoloval hned
na úvod setkání Šindýlek maskovaný
v paruce svědkyni ještě předtím, než
mu na místě bezelstně oznámila, že je
„napíchnutá“...
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Dalším bodem obžaloby byl fakt,
že padesátiletý Lukáš Šindýlek ani
po propuštění z vazby nezanechal
prodeje drog. I v tomto případě proti
němu svědčila další žena. Tu policisté na severu Moravy chytili i s pervitinem, přičemž jim následně prozradila, že jej má právě od Šindýlka.
To nakonec potvrdila také u soudu.
„Soud uvěřil oběma svědkyním.

V prvním případě existovala řada
podpůrných důkazů, jako byla komunikace prostřednictvím elektronických zpráv či pořízená policejní
nahrávka. Ve druhém případě pak
o věrohodnosti svědkyně nebylo
pochyb, neboť byla zadržena v autě,
s nímž se vracela právě z Prostějova
z návštěvy u Lukáše Šindýlka,“ objasnil předseda senátu Petr Vrtěl.
Kromě devítiletého trestu Šindýlek
přijde také o pistoli, kterou u něj policisté při prohlídce zabavili, a také
o více jak milion korun, který zajistili
na účtu jeho bývalé přítelkyně.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Neuzamčené nákladní vozidlo
značky Scania odstavené v pondělí 25. října dopoledne v ulici
Pod Kosířem v Prostějově přilákalo zloděje. Z batohu, který si
poškozený nechal mezi sedadly,
neznámý lapka odcizil peněženku s osobními doklady, finanční
hotovostí 5 000 korun a tankovací a platební kartou. Okradenému muži vznikla škoda
5 200 korun. Policisté věc šetří
pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

BLAHOPØEJEME!!!

Daisy Ava MOODY
24. 10. 2021 50 cm 3,75 kg
Nezamyslice

Mája KRČKOVÁ
26.10. 2021 49 cm 3,10 kg
Hrubčice

Sebastian SCHLIMBACH
27. 10. 2021 51 cm 4,30 kg
Slatinice
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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V minulosti panovala úvaha,
p
O½G½PH
že by v Prostějově oficiální
WRQH]Y DWHOND
kočičí útulek skutečně vzni- c8z
G
OD
N
]D
kl, žádný zde totiž dosud není.
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Nakonec se tak ale prozatím
nestalo. „To není jednoduché mít Jsme docela šikovní, že jsme je
takový útulek. Mám strach, že by vždy uměli nějak sehnat. Dělali
se zaplnil za pouhý rok po střechu. jsme například dražby, karneval,
Není den, aby se nenašla kočička, pekli jsme cukroví na prodej,“ přito je i několik telefonátů denně. pomíná zakladatelka spolku.
A kdybychom každou kočku vzali, Co ale bude se spolkem nyní? Na
tak dobře, ale co dál?“ ptá se Jana Facebooku se píše o úplném zániku.
Seifriedová, která si s problémem K tomu ale ještě nedošlo papírově ani
neví rady. Pod rukama jí a dalším rozhodnutím. „Pořád jsme na váždobrovolníkům ze spolku Mourek kách, nevíme... Kdyby se našel člověk
prošly stovky, možná i více než tisíc nebo více lidí, kteří by si spolek překoček. Na to, aby spolek fungoval, vzali, tak bychom se na to nevykašlapak přispíval i magistrát.
li – pomohli bychom shánět dražby,
Jak ale zakladatelka spolku zdůraz- pomáhat s administrativou a podobňuje, spolek nekončí pro nedostatek ně,“ vzkazuje Jana Seifriedová.
peněz. „Město se zajímá jen o kočky V úterý 2. listopadu by navíc mělo
z Prostějova. Na to musíme dávat dojít k jednání na magistrátu, konbacha, protože volali lidé z celého krétně na odboru životního prostřeokolí. To ale není o financích. Je to dí. Je ovšem otázkou, jakým způo vyčerpání, naprostém vyhoření, sobem by radnice spolku dokázala
o čtyřech letech bez klidu a bez do- pomoci.
volené,“ vysvětlila Seifriedová exklu- Večerník se bude tématu pravzivně pro Večerník.
děpodobného ukončení spolku
Mourek byl navíc v minulosti Mourek a vůbec budoucnosvelmi aktivní. Dražil, sháněl fi- ti koček v Prostějově věnovat
nance, spolufinancoval ve vel- i v dalších číslech. Postará se tedy
kém svou činnost. „S penězi jsme o čtyřnohé mazlíčky alespoň
opravdu neměli až tak problémy. magistrát?
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„Je to psychicky náročné. Jedeme čtyři roky nonstop. Několik lidí vypadlo,
mají nově rodiny. Zůstalo nás pár a je to
nezvladatelné. Stejně jako tlak od lidí,
kteří s námi jednaní ve stylu ´Vy jste
spolek, tak dělejte´. Celé se to vedle
řádného zaměstnání nedá pořádně
zvládnout,“ posteskla si Jana Seifriedová, jedna ze zakladatelek spolku.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV
„Naším záměrem
při založení bylo
zabránit kastracemi nekontrolovanému množení toulavých
kočiček. Většina
lidí nás ale pojala - i přes upozornění - jako útulek a denně
přijímáme několik žádostí
o umístění.“ Tak znělo několik
napsaných vět, které spustily
vřavu. Nacházely se totiž na
facebookové stránce spolku
Mourek, který vyhledával, kastroval toulavé kočky a ty zraněné léčil. Dočasně je také jeho
členové umisťovali u sebe. To
ale už brzy skončí.

OUREK 0¹ 6.21í,7

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!

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

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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Michal SOBECKÝ

koviště. Papoušek byl klidný a nechal
se odchytit. Možná přiletěl na nákupy,“ komentoval krátký zásah s úsměvem Petr Zapletal, zastupující tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Vzápětí nedalo ani moc práce zjistit,
komu „papagáj“ uletěl. „Strážníci z místní znalosti věděli o chovateli ptactva, který bydlí nedaleko. Hlídka se jej rozhodla
kontaktovat a zjistit, zda mu nechybí.
Překvapený dvaačtyřicetiletý majitel
potvrdil strážníkům, že papoušek je doopravdy jeho. Z výletu se domů vrátil
v naprostém pořádku,“ uzavřel příběh se
šťatsným koncem Zapletal.
(mik)

do střešní konstrukce,“ doplnil náměstek Rozehnal.
Zaměření, průzkum střechy a návrh
oprav provádí brněnská specializovaná
firma.
(mik)

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

se například na úpravu a doplnění čtrnácti zimních stanovišť pro přezimování ježků,“ přidal konkrétně Pospíšil.
Radost z tohoto kroku má také náměstkyně primátora Milada Sokolová,
která má na starost životní prostředí.
„Stromy se budou sázet v lokalitách
například ulic Kostelecká, Trávnická,
Žešov, Winklerova, na Husově náměstí, dále v ulicích Lidická, Západní a Kralická. Keře se vysadí v lokalitách Sídliště
E. Valenty, na Husově náměstí, na Sídlišti Svobody a také na Městském hřbitově v Brněnské ulici. Chybět nebude ani
každoroční podzimní výsadba květin
na Žižkově náměstí,“ vyjmenovala Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
(mik)

PROSTĚJOV Ve Vrahovicích brzy
vyroste unikátní objekt. Nové lokální biocentrum je místo, kde
lidé budou moci trávit svůj volný
čas. Prostějovští radní dali minulé
úterý na svém jednání tomuto projektu zelenou. Vše je ale teprve na
začátku a nejdříve je třeba zpracovat projektovou dokumentaci.
„Ta bude obsahovat návrh vegetačních
úprav včetně osazovacích plánů, terénních modelací a pěších komunikací,“
v jednoduchých obrysech načrtl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO
2011ú, který se stará o stavební rozvoj
a investice města. Jak dodal, jeho odbor
již připravil studii rámcového řešení

lokality u soutoku Romže, Hloučely
a Valové. „Poptávaný projekt máme
rozdělen na studii, která řeší území v širších souvislostech. Zde je možný termín
zpracování do konce roku 2021. Dále
jde o projektovou dokumentaci k realizaci stavby s možným plněním do konce
února 2022,“ popsal dále náměstek Rozehnal s tím, že nejvýhodnější cenovou
nabídku z pěti oslovených předložila
společnost Atelier Fontes Brno s nabídkovou cenou přes 392 000 korun.
Rada města Prostějova následně na
své úterní schůzi schválila zadání zpracování zmíněné dokumentace touto
společností a také uzavření smlouvy
o dílo.
(mik)

Biocentrum ve Vrahovicích

ze strany 3

PROSTĚJOV Tisíce kilometrů našich silnic, polních cest, ulic i parkových promenád od nepaměti lemují
aleje stromů. Obdivujeme jejich krásu, příběhy, které se pod korunami
stromů odehrály, ceníme si jejich staleté historie. Patří ke zdravé a fungující krajině. Nyní je můžeme ocenit...
„Do ankety Alej roku 2021 jsme protentokrát nominovali dubovou alej na hrázi

➢

nejstaršího prostějovského městského
rybníka v Drozdovicích, jejíž stáří čítá
více než sto let,“ prozrazuje náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová, která má oblast životního prostředí
ve své pracovní náplni a přidává předchozí výsledky: „Loni Prostějov bodoval,
když v republikovém hodnocení jsme
se umístili na třetím místě s lipovou alejí
na břehu říčky Hloučely a v krajském
hodnocení jsme byli první. No a v předloňském ročníku získala v soutěži Alej

roku druhé místo v celkovém republikovém hodnocení alej platanů z Rejskovy ulice. V krajském hodnocení pak
první místo a titul Alej Olomouckého
kraje 2019,“ zavzpomínala Sokolová.
O vítězství v tradiční anketě může rozhodnout krása, silný příběh, snaha místních lidí o záchranu nebo odhodlání lokálních patriotů uspět v konkurenci z celé
republiky. Anketa Alej roku je určena pro
širokou veřejnost a jejím cílem je upozornit na krásu a užitek, které nám přinášejí

aleje a stromy podél cest i ve volné krajině.
Nově nominovanou starou dubovou
alej v Prostějově můžeme nalézt na hrázi
nejstaršího prostějovského městského
rybníka, který čítá bezmála úctyhodných šest set let. Stáří dubové aleje, která
dotváří atmosféru kolem rybníka a tím
zpříjemňuje prostředí v blízkosti centra
města, se odhaduje na více než sto let.
Hlasování bude spuštěno 2. listopadu na internetových stránkách
www.alejroku.cz.
(mik)

je už na„papíře“ G@EMJFP0OJG@O½?P=T
Q!MJU?JQD>Á>C?J=Jje

napadení škůdci a houbami i stav střešní krytiny včetně oplechování dvou
věží. Odborný posudek musí obsahovat také návrh oprav a opatření tak, aby
se zabránilo pronikání srážkové vody

<GUPÊOMčLGRCVTPÆåGDWFQXC<¾MNCFPÊWO÷NGEMÆwMQN[X2TQUV÷LQX÷PGPÊXFQDTÆMQPFKEK/CIKUVT¾VRQéÊV¾UP¾MNCFPÚOKQRTCXCOK
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vizuální prohlídky fasády a římsy jsou
patrné stopy po zatékání do střešní
konstrukce. Necháme zjistit stávající
stav střechy, zejména posoudit krovy střechy, a to z hlediska statického,

PROSTĚJOV Zelené plíce města
Prostějova se opět rozšíří. Radní
na základě doporučení komise
životního prostředí uvolnili po
úterním jednání Rady statutárního města Prostějova finanční prostředky z fondu zeleně, a to téměř
630 000 korun.
„Pustíme se do další výsadby zeleně.
Konkrétně na katastru města necháme
vysadit při podzimní výsadbě 57 stromů a 152 keřů. Součástí výsadby budou pochopitelně také zemní úpravy,“
informoval první náměstek primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko), který je zodpovědný za správu a údržbu majetku města. Jak doplnil, při blížící se zimě se nezapomíná ani za zvířátka. „Zaměříme

LGXFG\QN¾VPÊOUVCXW Kolik to bude stát?
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PROSTĚJOV Zřejmě nehledal
místo k zaparkování, přesto řidičům na parkovišti před prodejnou
Lidl v ulici Újezd v Prostějově tak
trochu překážel. Řeč je o nezvykle
krotkém papouškovi, který si to
špacíroval mezi auty. Odchytit ho
museli strážníci městské policie.
Moc práce jim to nedalo.
„V dopoledních hodinách během soboty 23. října bylo na linku 156přijato
oznámení, že po parkovišti u obchodního domu Lidl v ulici Újezd chodí papoušek. Vyslaná hlídka našla opeřence
v oznámené lokalitě u vjezdu na par-

mnoha místech
Budova dJWFGDM[q Napřibude
zeleň

Obaly, lahve, někdy i oblečení. Takovou
vizitku po sobě zanechávají někteří Prostějované. I když je přitom park častým
místem hlídek městské policie, jeho
část se přesto mění pomalu, ale jistě ve
smetiště. „Nemáme zatím informace
o zvýšeném nepořádku v Kolářových 0÷MVGąÊNKFÆUKRTQUVQT[MQNGONCXKéGMRNGVQWUQFRCFMQXÚOMQwGO
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
sadech. Stav v této lokalitě ale prověříme 
a následně se rozhodneme pro vhodné k problému Anna Kajlíková, mediální vání může trend zvrátit. Odpadky se
řešení například častějším vývozem od- referentka prostějovského magistrátu. totiž povalují často i vedle pouze zpola
padkových košů a podobně, vyjádřila se Je ale otázkou, co kromě lepšího vycho- plných košů.

zjistili jsme

Radní zadali projekt na opravy, do ZUŠ také zatéká

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
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PROSTĚJOV Hudební výukou tudy
prošly tisíce dětí, budova Základní
umělecké školy v Kravařově ulici
v Prostějově je ale ve velmi špatném
stavu, desítky let se do ní neinvestovaly větší peníze na opravy. Radní to
nyní chtějí změnit a zadali vytvoření
projektu na zásadní rekonstrukce.
Do budovy také zatéká, padá z ní
omítka a posuzovat se bude i statika
střešních krovů.
Budova školy na území městské památkové zóny potřebuje opravu. Jsou si
toho vědomi i prostějovští radní, kteří
na svém říjnovém jednání rozhodli
o zhotovení projektové dokumentace
pro provedení rekonstrukce. O projekt
se podle rozhodnutí konšelů postará
společnost Cad Projekt Plus. „Předmětem zmíněného zpracování projektové
dokumentace je oprava soklu, oprava a nátěr fasády, nátěry vnějšího líce
oken, opravy a nátěry klempířských výrobků budovy školy,“ uvedl náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011),
který má rozvoj a investice města ve své
pracovní náplni. Podle jeho vyjádření
bude však třeba do série oprav zařadit
také střechu. „Na základě provedené

0

2

ceny nájemného
stánkaøùm pøi vánoèním
jarmarku v prostìjovì
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U Lidlu „špacíroval“

1. listopadu 2021
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PROSTĚJOV Místo k procházkám,
rozjímání, užívání si zeleně. To jsou
obvykle městské parky. Někteří lidé
se je ale rozhodli využívat ještě jinak. A sice jako místa pro odhazování odpadků. Zejména část parku
přilehlá k centru města nyní podle
,CM 8GéGTPÊMW RQVXTFKNC P¾O÷UVM[P÷ toho vypadá. Kolem laviček je doRTKO¾VQTC /KNCFC 5QMQNQX¾ X¾PQéPÊ slova nastláno.
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Vítejte na svìtì

WWW.VECERNIKPV.CZ

Umístìní stolù pro obèerstvení

děti, zdraví a pejsci

Ostatní sortiment

WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostor pro grilování mimo stánek

1. listopadu 2021

Punè, svaøené víno, medovina
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Jiné obèerstvení
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Prostějov (mik) – Další vrásky na
čele vyvstanou řidičům v okrajových částech Prostějova. Také tady
se počítá s uzavírkami komunikací,
naštěstí jen krátkodobými. „Ve dnech
od pondělí prvního do pátku pátého listopadu bude uzavřena silnice
III/3674 v ulici Kralická v Prostějově
z důvodu provádění stavby odstavné
plochy pro osobní vozidla a rozšíření
zázemí,“ uvedl na www.prostejov.eu
Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Poté
pouze dnes, tj. v pondělí 1. listopadu,
bude realizována uzavírka na ulici
kpt. Nálepky ve Vrahovicích před domem číslo 30, a to z důvodu napojení
kanalizační přípojky.

Pozor na další uzavírky

Prostějov (mik) – O tristní situaci
ohledně nedodělků ze strany stavební
firmy provádějící rekonstrukci Vrahovické ulice informoval Večerník obsáhle v minulém vydání. Podle náměstka
primátora Jiřího Rozehnala už město
registruje na šest desítek nedodělků. Obyvatelé Vrahovic se nejčastěji
ptají na chybějící zastřešené zastávky
MHD a také nepravená místa pro
výsadbu trávníků. „Podle sdělení odboru rozvoje a investic jsou přístřešky
pro cestující určitě naplánované, a to
ve Vrahovické ulici směrem do centra
města. Stejně tak trávníky. Jde ale zatím
o nepřevzaté stavby, které město bude
urgovat,“ uvedla mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Chybí pøístøešky i trávníky

Prostějov (red) – Zkomplikovanou
situaci budou mít tento týden řidiči
projíždějící Rozhonovou ulicí v Prostějově. Od 1. listopadu, tj. dnešního
dne, do pondělí 15. listopadu bude
částečně uzavřena komunikace v ulicích Rozhonova a Sokolská v Prostějově. „Důvodem tohoto dopravního
opatření je provádění opravy vodovodu,“ informoval na internetových
stránkách www.prostejov.eu Jan
Vejmělek, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Uzavírka na „Rozhonce“

Prostějov (mik) - Po dvoutýdenní
pauze se zítra, tj. v úterý 2. listopadu,
opět sejdou prostějovští radní ke svému společnému jednání. Na programu mají přes čtyři desítky bodů včetně
rozpočtových opatření ke stavebním
investicím, dotací a velkého množství
majetkoprávních záležitostí. „Projednáme doporučující stanoviska dopravní komise a také komise pro cestovní
ruch a podporu podnikání. Zabývat
se budeme smlouvou o reklamě a propagaci při slavnostním rozsvícení vánočního stromu, záležitostmi odboru
dotací a veřejných zakázek a jednat
budeme také o přijetí státní dotace
na rekonstrukci mostu v Žešově přes
dálnici D46,“ prozradil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov. Poměrně hodně
bodů programu se týká školství a také
potřebných rozpočtových opatření ke
stavebním investicím „Například pro
regeneraci panelového Sídliště Bohumíra Šmerala, na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Domamyslicích nebo
na protipožární opatření na základní
škole v Melantrichově ulici. Schvalovat
budeme i dotace do životního prostředí v Prostějově,“ přidal první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).

Zítra zasedá rada

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

už tento pátek. „V odpoledních hodinách slavnostně otevřeme provoz
mobilního kluziště tradičně před budovou muzea. Pevně věřím, že si lidé
s dětmi užijí nejen volného bruslení,
ale také možností zahrát si curling,
florbal na ledě či si zabruslit při diskotékové hudbě,“ zve Prostějovany první
náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko).

no 450 tun soli, 200 tun písku
a 100 tun drti. Další posypový
materiál bude firma doplňovat
operativně podle potřeby. Zároveň je připraven vozový park,
který zahrnuje celkem šestnáct
mechanizačních prostředků pro
zimní úklid komunikací, parkovišť a chodníků. O zimní údržbu
se bude starat také dostatečné
množství ručních pracovníků.
Pro případ kalamity jsou smluvně
zajištěny posily od subdodavatelských firem,“ ujistila Kristina Jakubcová, tisková mluvčí společnosti
FCC Česká republika s tím, že
radou města schválený plán zimní
údržby bude firma plnit.
(mik)

PROSTĚJOV Různé reakce vzbuzovalo v minulých letech nazdobení
i podoba vánočního stromu. Někteří lidé vyjadřovali nespokojenost,
jiní byli naopak nadšení. Na výzdobě přitom magistrát nešetří, a také
letos se rozhodlo zainvestovat.
„V letošním roce bude pořízeno šest kusů nové světlené LED výzdoby na tři
sloupy před budovou radnice v celkové hodnotě 126 tisíc korun. Jedná se
o velký světelný motiv letící hvězdy,“ informovala Večerník náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov), která má na starost kulturu.
Není to navíc tak dlouho, co město dalo peníze rovněž na novou podobu vánočního stromku. „Poslední výzdoba stála zhruba tři sta padesát tisíc korun. Samotná
světelná výzdoba na sloupech veřejného osvětlení byla pořízena v minulosti a postupně byla v rámci oprav předělána na LED osvětlení místo žárovek,“ dodala Sokolová k výzdobě, která už se v ulicích Prostějova postupně objevuje.
(sob)

Město investovalo do žárovek

T. G. Masaryka a také realizovatelnost
požadavků prodejce na vlastníka pozemku,“ vyjmenovala náměstkyně
primátora s tím, že jiné než dřevěné
stánky instalované městem nebudou
povoleny. „Prodejci budou nabízet
své zboží pouze v dřevěných stáncích, ty vlastní se nepovolují. Vzhled
trhů je také důležitý, proto město Prostějov dřevěné domečky zakoupilo
a postupně je obnovuje.“ Konkrétní
trhovci ještě vybráni nejsou. „Zasedání výběrové komise proběhne zkraje
nadcházejícího týdne, poté budeme
moudřejší,“ upřesnila Sokolová.
A jak již bylo sděleno, Vánoce na prostějovském náměstí začínají vlastně

5DGQËVFKY¿OLOLSO¿Q]LPQËØGUæE\

užívání dřevěných prodejních stánků a o poplatku za službu, a to právo
přenechání prostoru pro umístění
mobilního stánku ve vlastnictví prodejců. Určena byla sazba za umístění
prostoru pro grilování mimo dřevěný
stánek, sazba za odkládací prostor pro
nabízené zboží, například proutěné
výrobky nebo stojany se jmelím, nebo
sazba za prostor pro umístění stolků
pro občerstvení. Součástí nájemného
a poplatku bude tradičně i dodávka
elektrické energie,“ informoval František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
Večerník pochopitelně zajímalo, zda
vedení města stánkařům vyhovělo
a ponechalo stejné ceny za pronájem stánků jako v minulých letech?

„K mírnému navýšení došlo pouze
u stánků, které budou prodávat punč,
a to o dvě stovky za den. Domníváme se,
že takové navýšení nebude pro prodejce
těchto nápojů znamenat ani drobný problém. Ostatní výše nájemného zůstává
stejná jako v jiných letech,“ odpověděla
náměstkyně primátora pro kulturní záležitosti Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Vánoce na prostějovském náměstí
začnou vlastně už tento pátek. „Dva
stánky, které budou sloužit k obsluze kluziště, budou otevřené již od
pátku 5. listopadu, kdy slavnostně
zahájíme provoz kluziště. Ty ostatní v rámci vánočního jarmarku by
měly být připraveny dva dny před
rozsvěcováním vánočního stromu,
tedy od 24. listopadu,“ potvrdila Sokolová, které se Večerník ještě zeptal,
podle jakých kritérií budou pro letošní vánoční jarmark vybíráni konkrétní stánkaři. „Výběrová komise bude
z došlých přihlášek vybírat prodejce
pro účast na vánočních trzích. Kritéria
výběru jsou předem jasná, půjde o dodání kompletně vyplněné přihlášky ve
stanoveném termínu, prodej vánočního sortimentu, ručně vyrobeného
zboží, kvalita sortimentu, originalita
a pestrost nabízeného zboží, celková pestrost sortimentu na náměstí

smlouvy pro správu, opravy
a údržbu místních komunikací.
„Je zpracován tak, aby v prvním
pořadí důležitosti byly zprovozněny úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská hromadná doprava, včetně
hlavních tahů na komunikacích
v majetku města. Dále úseky
chodníků s velkou frekvencí pohybu obyvatel a zastávky
městské hromadné dopravy. Následně jsou ve druhém a třetím
pořadí důležitosti zprovozněny
ostatní silniční komunikace,
chodníky, aleje, přechody pro
chodce a ostrůvky. U chodníků pořadí důležitosti vychází

z potřeb obyvatel k zabezpečení
přístupu k zastávkám městské
hromadné dopravy, na vlakové
a autobusové nádraží, k nemocnici, obchodům a podobně,“ nastínil první náměstek primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko), který má
správu a údržbu majetku města
ve své gesci.
Zimní údržbu místních komunikací v Prostějově bude podle
platné smlouvy a legislativy zabezpečovat zmiňovaná společnost FCC. Podle její mluvčí jsou
pracovníci prostějovské pobočky
na zimní období připraveni. „Ve
svých skladech má FCC Prostějov v současnosti již připrave-

PROSTĚJOV Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje informovalo
na začátku uplynulého týdne o velice
optimistickém stavu rekonstrukce
estakády Haná, která tvoří významnou část dálnice D46 na katastru
Prostějova. Podle mluvčího Miroslava Mazala budou už ode dnešního
dne zprovozněny pravé jízdní pruhy
dálnice, což uleví i dopravě přímo
v Prostějově. S tím souhlasí i náměstkyně primátora pro dopravu Alena
Rašková. Jenže na jaře příštího roku
opět „přituhne“.
Rekonstrukční práce na dálnici D46
a konkrétně na estakádě Haná výrazně
pokročily. „Stavby či souběžné opravy
způsobovaly od jara letošního roku alternativní vedení dopravy po dálnici D46.
Práce probíhaly v nejvyšším možném
nasazení, proto postupně ubývaly zúžené úseky a tento týden se citelné úlevy

dočkají motoristé v Prostějově,“ uvedl
Miroslav Mazal, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje.
Už od 1. listopadu, tj. dnešního dne,
pak dochází k uvolnění dopravního
provozu na dálnici. „V plánu je zprovoznění pravých pruhů dálnice D46
v obou směrech včetně otevření exitu
24 Prostějov-střed. Levé pruhy zůstanou zatím zavřené, z důvodu zpětného
osazení dopravního značení a odstranění přejezdů středového pásu plánujeme zprůjezdnění rychlých pruhů na
druhou polovinu listopadu. Zhotovitel
také naznačil šance zkrácení termínu
na první polovinu listopadu, ovšem konečné datum závisí na počasí a na průběhu dokončovacích prací. Následně
bude dálnice D46 v Prostějově fungovat
obousměrně bez omezení,“ sdělil další
příznivé zprávy Miroslav Mazal.
Tyto zprávy bere náměstkyně primátora

zodpovědná za dopravu v Prostějově
pozitivně, jedním dechem však upozorňuje, že klid dlouho nebude. „Jsem ráda,
že bude dálnice uvolněnější. Mnohým
řidičům nákladních vozidel se denně
nechtělo stát dlouhé fronty v kolonách
a sjížděli už u Tesca a pak projížděli
směrem na Brno centrem Prostějova.
Nyní to po uvolnění jízdních pruhů na
dálnici určitě odpadne a městu se uleví.
Bohužel ale jen do jara příštího roku,
kdy budou práce na dálnici D46 znovu
obnoveny,“ zareagovala na dotazy Večerníku Alena Rašková. „Ano, pokračování stavby ‚D46 MÚK Prostějov-střed‘
začne příští rok na jaře spolu s opravou
prostějovské estakády. Oba projekty by
měly probíhat pod společnou uzávěrou
tak, aby byl co nejméně dotčen provoz
ponechaný na volné části dálnice D46,“
doplnil mluvčí ŘSD Olomouckého kraje Miroslav Mazal.
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„Bohužel ale jen do jara,“ upozorňuje náměstkyně Alena Rašková

Dálnice se uvolňuje, Prostějovu se uleví
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PROSTĚJOV Radní dali zelenou novému plánu zimní
údržby místních komunikací
města Prostějova na zimní období 2021 a 2022. Zároveň po
svém zasedání 19. října uložili
ředitelům příspěvkových organizací města zajistit vlastními
silami zmírnění následků zimy
u vstupů do budov v zimním
období od 1. listopadu, tj.
dnes, do 31. března příštího roku.
Plán zimní
údržby
zpracovala
·MNKFUP÷JWRąGFwMQNUMÚOKDWFQXCOKUKDWFQWD÷JGONG
pro město společVQwPÊ\KO[\CLKwċQXCVUCO[wMQN[4Q\JQFNKQVQORTQUV÷LQXwVÊ
TCFPÊ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV nost FCC Prostějov na základě

Ve skladech FCC Prostějov je už 450 tun soli

Rada města Prostějova na svém říjnovém jednání schválila výši nájemného
za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění
mobilního stánku v rámci vánočního
jarmarku konaného v roce 2021. „Tak
jako v minulých letech jsme rozhodovali, zejména s ohledem na různorodý sortiment nabízeného vánočního
zboží či služeb, o výši nájemného za

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Vánoční období začne už tento pátek 5. listopadu!
Na náměstí T. G. Masaryka vedle budovy muzea bude slavnostně zahájen provoz mobilního kluziště. O necelé tři týdny později,
přesně ve středu 24. listopadu, bude spuštěn vánoční jarmark,
dva dny nato pak dojde ke slavnostnímu rozsvícení vánočního
stromu. Jak vyplynulo z posledního jednání prostějovských radních, ti sice vesměs ponechali stejnou výši poplatků za pronájmy
stánkařům, o 200 korun na den je však zvýšili prodejcům punče.
Definitivní skladba stánkařů a jejich nabízeného sortimentu bude známa až v příštích dnech, ale náměstkyně primátora Milada
Sokolová Večerník ubezpečila, že při rozhodování organizátorů
hraje hlavní roli kvalita nabízeného zboží.

„Kluziště otevřeme tento pátek, jarmark zahájíme 24. listopadu,“
potvrdila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová
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TOMÁŠ KALÁB

vat zodpovědně a této možnosti dostat
děti ven z uzavřených tříd využít. Ne
ovšem všechny. Třeba vedení základní
školy v ulici Dr. Horáka argumentovalo rodičům tvrzením, že na škole není
výskyt covidu mezi žáky ani učiteli,
takže k udělení ředitelského volna nevidí důvod. Je samozřejmě otázkou,
do jaké míry si lze být jistý takovým
tvrzením při absenci plošného testování. Hlavně ale došlo k absolutnímu
nepochopení právě preventivního záměru. Nemyslím, že dva dny výuky by
v takovém případě nešly obětovat.
Nejen tolik propagované očkování, ale
především přirozená lidská zodpovědnost se v mnoha zemích ukázala jako
klíčová k minimalizaci škod způsobených touto nemocí jak na zdraví a životech, tak na ekonomice. Těžko k ní
ale vychovávat mladou generaci, když
lidské bezohlednosti je stále dost.

ální, ale dokonce institucionální. Mnoho nářků se vedlo nad limitací našich
škol v uplynulých dvaceti měsících,
faktem však je, že pro vzájemný přenos
a zavlečení onemocnění do rodin je to
jedno z nejrizikovějších prostředí. Už
jen proto, že v případě dětí nejsou příznaky nijak závažné. Konečně svědčí
o tom aktuální problémy v našem kraji,
dokonce za našimi „humny“ v nepříliš
vzdáleném Kojetíně.
Za těchto okolností naprosto rozumně
doporučil olomoucký hejtman využít
podzimních prázdnin v uplynulém
týdnu k rozšíření volna i o první dva
dny v týdnu, aby se školní kolektivy
„rozpustily“ na celých devět dnů. A to
při rostoucí křivce nakažených především z preventivních důvodů. Pro
školy zřizované městem toto opatření podpořilo i vedení Prostějova.
Naprostá většina škol se rozhodla cho-
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Ukažme právě v této těžké době, kdy
se také blíží zima, trochu lidskosti, když
už to neumí Evropská unie, bohužel ani
někteří nově zvolení ekologicky zaslepení politici. A vida – volby, ne nebudu se
vyjadřovat.
Seniorům přeji hodně zdraví.
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Nemám nic proti lidem bez domova, často jim
i pomáhám. Zaráží mě ale jejich chování, a pokud
nedodržují alespoň základní hygienické návyky,
tak proč se zdržují ve veřejně přístupných budovách? Proč nevyhledají služby azylového domu?

Přeji si jen, aby budovu místního nádraží už někdo rychle koupil. Ať to bude soukromník, nebo
město, určitě žádný pořádný majitel již nedopustí,
aby cestující odpuzovalo množství bezdomovců
uvnitř této budovy. Jitka Běhalová, Prostějov

Pozor na chodce, chodí na èervenou
Autobusový terminál u lázní je opravdu nádherný, to nechci zpochybňovat.
Množství zastávek na terminálu však přineslo jedno velké negativum, a to mnohonásobně více lidí z řad cestujících, kteří po vystoupení z autobusu míří do centra
města. Řada z nich ale vůbec na zdejším přechodu pro chodce v Blahoslavově ulici
nedbá semaforů a celé davy lidí tu přechází na červenou. Řada řidičů se tak dostává do svízelných situací, často je tu slyšet kvílení brzd, přestože auta mají zelenou.
Prosím všechny, aby zde byli opatrní.
Jana Svobodová, Prostějov

Závory by to vyøešily
Nedávná vážná nehoda na železničním přejezdu v Českobratrské ulici není náhodná. Jde totiž o jeden z nejvíce nebezpečných úseků, i když se o tom příliš
nemluví. Silnice totiž vede hned vedle kolejí a spousta řidičů pak vjíždí na přejezd, aniž by měli dostatečný výhled na semafor. Vím to ze své zkušenosti, když
tady vjíždím na koleje, musím si téměř hlavu ukroutit, abych poznal, zda jsou
semafory na přejezdu v činnosti a jestli bliká červená. Možná by se zde hodily
závory, které by celý problém vyřešily.
Pavel Zatloukal, Prostějov
Minulou sobotu jsem jako vždy jela vlakem
z místního nádraží na chatu do Zdětína. Když
jsem vstoupila dovnitř budovy, posedávalo zde asi
pět nebo šest bezdomovců. Ten smrad si nedovedete představit! Podle mě tam museli být přes noc.
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Zhruba před rokem jsem svým dopisem do této rubriky vyjadřoval obavy
z toho, že severní obchvat Prostějova problém s ucpaným městem a dlouhými kolonami aut převážně v Olomoucké ulici nevyřeší. Stále trvám na tom,
že drtivá většina řidičů, kteří musí každý den trpělivě popojíždět v koloně
dlouhé někdy i půl kilometru, jezdí po nákupech do obchodních zón a míří
zpátky do města, nikoliv směrem na Smržice nebo Kostelec na Hané. V posledních dnech jsem si párkrát projel úsek severního obchvatu a můj názor se
potvrdil. I v odpoledních hodinách, kdy město trpí pod tíhou dopravy, je obchvat skoro prázdný a jezdí po něm jen minimum vozidel! A ve stejnou dobu
je Olomoucká doslova ucpaná...
Miroslav Forejt, Prostějov
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nesmyslné ekologizace společnosti. Zastavujeme si to, co funguje,
přijímáme nesmyslné vize typu
Green Deal, dáváme čím dál větší
prostor ekoteroristům a je jedno,
ve kterých stranách jsou schovaní.
A nad vším bdí neschopná smetánka
z Bruselu, která aktuálně vydala jakýsi
pseudomanuál, který nic neřeší, ale de
facto hází veškerou zodpovědnost na
suverénní státy. Za mne k tomuto EU
opravdu nepotřebujeme, a pokud si
máme pomoci sami, tak se pak nedivme některým návrhům o vystoupení.
všem vraťme se do Prostějova.
Nejvíce zasaženou skupinou
jsou v případě krachu BE senioři. Neřešme teď, že někdy něco v dobré víře
podepsali. Teď doporučuji několik věcí
nám mladším. Pokud máte v rodině
podobné rodiče či prarodiče, tak na
ně rozhodně nekřičte, tím je znervózníte ještě víc a ničemu nepomůžete. Neřešte, kdy nebo co podepsali,
ale sedněte si s nimi a pomozte jim vyřešit současnou situaci. Vysvětlete jim

zásadní věc, že o energie nepřijdou, že
se teď o ně postarají právě ti velcí hráči,
nad kterými bdí i stát, a že mají půl roku
na to, aby se k někomu přehlásili. Pochopitelně jim nedoporučujte nějaké
pseudododavatele, ale naopak je tlačte
k tomu, aby opravdu podepsali smlouvy s jistotou. Hlavně s nimi tuto „papírovou válku“ řešte společně, protože se
mohou v té přemíře papírů ztratit a mohou opět naletět. Důrazně jim zakažte
komunikovat s telefonními šmejdy,
kterých se teď vyrojí asi jako much
na mrtvole antilopy v Africe. Snažte
se nejlépe sami přivést člověka od seriózního dodavatele a buďte při jednání
osobně přítomni, protože je třeba si
uvědomit, že i tito obchodní zástupci
mají provize ze zisku. Je tedy dobré je
směřovat k tomu, aby v případě seniorů zachovali trochu lidskosti a nestali se
také hyenami na cizím neštěstí. Jen tak
lze dojít k řešení nejvýhodnějšímu.
le pozor. Mluvil jsem o seniorech
v rodinách, ale co senioři, kteří zůstali sami. Podívejte se po svém okolí, každý
známe takový případ, kdy se rodina moc
nestará nebo prostě není a tento člověk je
na všechno sám a někdy se na vás i s něčím obrátí. Zkuste s ním opatrně zavést
řeč, on třeba ani nic nemusí tušit, protože nesleduje dění, trápí ho zdravíčko.
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Bydlím přímo v Brněnské ulici a určitě nejsem první, kdo tvrdí, že radar na
měření rychlosti je tady umístěn nevhodně. Chápu, že je tady škola s postiženými dětmi a lidé tu často přecházejí silnici a je třeba pohlídat jejich bezpečnost. Ale stejně jako mnozí jiní bych toto zařízení uvítal u hřbitova. Tady
se pohybují přece také stovky lidí denně, přecházejí silnici od květinářství
a řidiči tudy projíždějí, promiňte mi ten výraz, jako prasata. Právě tady by byl
radar velice účinný a prospěšný. Pokud na to město bude mít peníze, proč by
tedy na Brněnské ulici nemohly být dva radary na měření rychlosti? Určitě
by to prospělo bezpečnosti nás všech, tedy i chodců.
Jaromír Kundrátek, Prostějov
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á tedy mezi těmito klienty nejsem, jelikož tvrdím, že u věcí, u kterých hrozí
v domácnostech mandatorní výdaje, by
měl člověk tak nějak preferovat jistotu.
Tudíž jsem v energiích, pojištění i dalších
věcech u silných hráčů na trhu a nepokouším se o nějaké pochybné alternativy
či dokonce přebíhání od někoho k někomu a od ničeho k ničemu, jako to dělají
někteří mí známí, ba dokonce kolegové
v práci. Čím dál častěji totiž tvrdím, že
nejlevnější neznamená nejlepší, což
se bohužel projevuje i u většiny výběrových řízení... A já jsem zvědavý, kdy
už konečně napadne nějakou moudrou
hlavu shodit tento za mne hloupý zákon
ze stolu a při výběrových řízeních se začne preferovat kromě ceny i kvalita.
le vraťme se ke krachu společnosti
BE. Ten krach nevznikl náhodou,
ale je výsledkem globálního problému, který začíná obcházet zeměkouli.
A doba, kdy všechny problémy házíme
na covid-19, pomalu končí. Krize je výsledkem naší nesmyslné činnosti v oblasti plánování a všeobecné či hlavně

J

Zřejmě se na základě titulku skoro nabízí, že budu rozebírat volby. Leč není tomu tak, i když možná se o tomto tématu také zmíním. Svůj příspěvek píši v den, kdy zkrachoval dodavatel energií
Bohemia Energy, který měl jistě i spoustu klientů v prostějovském
regionu, tudíž je to téma setsakra důležité.
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Patří mezi ně dojem, že když jsem
očkovaný, nemusím nosit roušku,
protože nikoho nenakazím, málokdo
ví o možnosti cílené léčby monoklonálními protilátkami v časném stadiu
onemocnění. Takřka úplně se obrátily
pocity při nošení ochrany dýchacích cest.
Zatímco na jaře loňského roku byl jako
černá ovce vnímán ten, který si dovolil
chodit bez roušky, připadá mi, že nyní je
tak posuzován spíš ten, který důsledně
dodržuje předpisy.
Pro některé se anticovidový postoj stal
jakýmsi životním krédem. Dobře je
to vidět na jedincích, kteří vplují bez
roušky do obchodů s pohledem, co mi
všichni ostatní můžete, jen mi zkuste
něco říct! Kromě toho, že porušují
dané předpisy, to především cosi vypovídá o jejich charakteru.
Ještě horší je, pokud se nezodpovědnost projeví nejen na úrovni individu-

XGUOGVKwV÷

O lidské (ne)zodpovědnosti
A máme zase podzim. Dřívější úvahy by
směřovaly k lyrickým pocitům z přírody,
tradicím s pouštěním draků či návštěvám
hrobů našich předků v ponurém dušičkovém počasí. Doba je bohužel taková,
že jedním z viditelných a propíraných
znaků nástupu podzimu je také opětovný nárůst covidového trápení.
Přijde mi, že se i v této otázce setkáváme s celým spektrem názorů a postojů
včetně obou krajních poloh. Špatné
je, že se primárně odborné téma široce zpolitizovalo od evropské úrovně
až po českou kotlinu. Dokonce do té
míry, že se v podstatě na tomto jediném tématu zrodil jeden z volebních
subjektů, kterému to ale na výraznější
prosazení evidentně nestačilo.
Mám možnost se bavit s různorodým
vzorkem prostějovských obyvatel, kdy
si lze v praxi ověřit míru informovanosti,
respektive zkreslených pohledů na věc.
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Kdo auta odstraní z ulic? DĢƐƚŽƉƌĂŶǉƎƵũĞŵĂũŝƚĞůĞǀƌĂŬƽ͕
Radní už vybrali specializovanou firmu

PROSTĚJOV Obyvatelé Prostějova se s nepojízdnými a nevhodně odstavenými vozidly
setkávají skutečně stále častěji.
Vraky nebo auta s propadlou
STK, která zabírají parkovací
místa, blokují dopravu a někdy
i znečišťují samo místo, na němž
stojí. Odstraňování takových
vraků a vozidel s propadlou STK
bude zabezpečovat místní společnost PV-RECYKLING.
Radní už na svém zářijovém
jednání rozhodli o uzavření
Smlouvy o zabezpečení odtahu, skladování vozidel a zajištění

likvidace vraků mezi statutárním
městem Prostějov a společností
PV-RECYKLING Prostějov. „Takto ‚zaparkovaná‘ vozidla a vraky
jsou všeobecně problém. V ulicích
města se v současnosti nachází
desítky vozidel s propadlou STK.
Mnohdy blokují průjezd vozidel
integrovaného záchranného systému, což může mít neblahé následky,“ zlobí se první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Na základě zmíněné smlouvy se
předpokládá skladování odtažených vozidel s propadlou STK,
tedy těch, která například zabírají

ostatním občanům města místo
pro parkování a jejich provozovatelé je ani po výzvě v zákonem
stanovené lhůtě dvou měsíců neodstraní. „Odtažené vozidlo s propadlou STK bude provozovateli
vydáno až po uhrazení nákladů na
jeho odstranění a odstavení,“ uvedl
Pospíšil.
Dle uvedené smlouvy se rovněž
předpokládá likvidace vraků, ale
také likvidace odstavených vozidel
s propadlou STK v případech, kdy
silniční správní úřad prodej odstaveného vozidla s propadlou STK
ve veřejné dražbě nepovolí. (mik)

ǌǀĞƎĞũŶŝůŽŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞŽĚƐƚĂǀĞŶǉĐŚĂƵƚ

PROSTĚJOV Něco se s tímto letitým nešvarem už musí udělat. Nedávná novela zákona o pozemních
komunikacích dovoluje městům
a obcím postupovat daleko přísněji
a razantněji. Řeč je o autovracích
a vozidlech s propadlou STK, které
majitelé odstavili na parkovištích
nebo přímo v ulicích Prostějova
a nechávají je prostě osudu. Prostějovský magistrát vydal minulý týden
drsnou výzvu všem těmto majitelům
a společně s tím zveřejnil i fotografie
většího počtu odstavených vozidel.

Statutární město Prostějov vyzývá
provozovatele vozidel, která nejsou
více než 6 měsíců způsobilá k provozu na pozemních komunikacích
(chybí STK), aby svá vozidla neprodleně odstranili z pozemních
komunikací a z pozemků ve vlastnictví statutárního města Prostějova. Pokud tato vozidla nebudou
neprodleně odstraněna, přikročí
statutární město Prostějov k jejich
odstranění, odstavení a umístění
na plochu k tomuto účelu určenou.
Náklady spojené s odstraněním

a odstavením silničního vozidla
budou po provozovatelích vozidel
následně vymáhány! Pokud provozovatel nehodlá odstavené vozidlo
provozovat, doporučujeme provést
ekologickou likvidaci některou
ze specializovaných firem.
V případě dotazů kontaktujte
Petra Poláka, pracovníka odboru
správy a údržby majetku města –
tel.:
582 329 558
e-mail: petr.polak@prostejov.eu
Odbor správy a údržby majetku města

DEFINICE AUTOVRAKU PODLE ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
EĂĚĄůŶŝĐşĐŚ͕ƐŝůŶŝĐşĐŚĂŵşƐƚŶşĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚũĞǌĂŬĄǌĄŶŽŽĚƐƚĂǀŽǀĂƚƐŝůŶŝēŶşǀŽǌŝĚůŽ͕ŬƚĞƌĠũĞƉƌŽǌĄǀĂĚǇǀƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵƐƚĂǀƵǌũĞǀŶĢƚĞĐŚŶŝĐŬǇŶĞǌƉƽƐŽďŝůĠŬƉƌŽǀŽǌƵŶĂƉŽǌĞŵŶşĐŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚĂŽďŶŽǀĞŶşǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚŝďǇƐŝǀǇǎĄĚĂůŽǀǉŵĢŶƵ͕ĚŽƉůŶĢŶşŶĞďŽŽƉƌĂǀƵƉŽĚƐƚĂƚŶǉĐŚēĄƐƚşŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵŶĞďŽŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐŝůŶŝēŶşŚŽǀŽǌŝĚůĂ͘ĄůĞƐĞũĞĚŶĄŽǀŽǌŝĚůŽ͕ŬƚĞƌĠŶĞŶş
ŵŽǎŶĠŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂƚƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵŝĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşŚŽēşƐůĂǀŽǌŝĚůĂƵŵşƐƚĢŶĠŚŽŶĂŬĂƌŽƐĞƌŝŝŶĞďŽƌĄŵƵǀŽǌŝĚůĂ͕ǌĂēĞůŶşŵƐŬůĞŵŶĞďŽŶĂǀǉƌŽďŶşŵƓƚşƚŬƵ͘
:ĞŶƵƚŶĠƌŽǌůŝƓŝƚǀŽǌŝĚůĂ͕ŬƚĞƌĄŽƉƌĂǀĚƵǀǇŬĂǌƵũşǌŶĄŵŬǇǀƌĂŬƵ͕ĂǀŽǌŝĚůĂ͕ŬƚĞƌĄŵĂũşƉŽƵǌĞƉƌŽƉĂĚůŽƵƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŬŽŶƚƌŽůƵŶĞďŽũĞŶǀǇƉƵƓƚĢŶĠƉŶĞƵŵĂƚŝŬǇĂũĞũŝĐŚƉŽƓŬŽǌĞŶşŶĞŶşũŝŶĂŬǌĄǀĂǎŶĠ͘
KĚƐƚƌĂŶĢŶşĂƵƚŽǀƌĂŬƵŵƽǎĞĚůĞǌĄŬŽŶĂƉƌŽǀĠƐƚƉŽƵǌĞǀůĂƐƚŶşŬƉŽǌĞŵŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘sĚƌƚŝǀĠǀĢƚƓŝŶĢƉƎşƉĂĚƽũĞŵĂũŝƚĞůĞŵŵĢƐƚŽWƌŽƐƚĢũŽǀ͕ŬƚĞƌĠŽĚƚĂǎĞŶşǀƌĂŬƽǌĂũŝƓƛƵũĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠ
ĨŝƌŵǇŶĂĞŬŽůŽŐŝĐŬŽƵůŝŬǀŝĚĂĐŝĂƵƚŽǀƌĂŬƽ͘
ĚƌŽũ͗DĢƐƚƐŬĄƉŽůŝĐŝĞWƌŽƐƚĢũŽǀ
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PROSTĚJOV Problematika autovraků odstavených v Prostějově
nebo vozidel s propadlou technickou prohlídkou je při současné
legislativě hodně složitá. Nicméně nedávná novela zákona o pozemních komunikacích dala městům a obcím pravomoc tato
překážející vozidla odstranit, i když lhůty pro tyto možnosti jsou
pro mnohé ještě příliš dlouhé. Večerník na toto téma vyzpovídal
jednoho z největších odborníků na tuto problematiku. Ředitel
Městské policie Prostějov Libor Šebestík (na snímku) potvrdil, že
jde skutečně o letitý problém, který se ovšem dnes dá již řešit.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
ƔƔ V ulicích i na sídlištích v Prostějově je spousta odstavených
vozidel s propadlou STK. O jak
velký problém se jedná a co brání
odstranění těchto aut?
„Lidé si často myslí, že odstranit
takové vozidlo z komunikací a parkovišť města je možné poměrně
rychle. Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích dává však
jasné termíny. Umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které
je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak šest měsíců
s propadlou STK, ke zprovoznění
vozidla, případně jeho odstranění
mimo pozemní komunikaci. Po

marném uplynutí výzvy po dvou
měsících bude vlastník pozemní
komunikace oprávněn vozidlo odstranit a odstavit na vhodné místo
a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě
provozovatel vozidla na oznámení
nereaguje ve lhůtě tří měsíců, rozhodne na návrh vlastníka pozemní
komunikace silniční správní úřad
o povolení prodeje dotčeného
vozidla ve veřejné dražbě. V současné době způsobilo komplikace
prodloužení neplatné STK kvůli
epidemii covid-19. Platnost propadlých technických prohlídek vozidel STK se u vybraných automobilů prodloužila o deset měsíců. To
samé platí i v případě propadlých
řidičských nebo profesních průkazů. Konkrétně se prodloužení týká
dokladů propadlých v období od 1.
září 2020 do 30. června 2021.“
ƔƔ Jak městská policie postupuje v případě, že strážníci odhalí

vozidlo s propadlou technickou
prohlídkou?
„Pokud hlídka strážníků zjistí vozidlo, které vykazuje známky vraku,
vše zadokumentuje včetně fotografií a oznámí vlastníkovi komunikace. Samozřejmě strážníci také oznamují příslušným správním orgánům
vozidla, kterým propadla technická
kontrola více jak šest měsíců nebo
nemají sjednané či propadlé pojištění – povinné ručení. Strážníci
pravidelně monitorují současný
stav odstavených vozidel – vraků
a spolupracují na jejich odstranění
s odborem správy a údržby majetku
města a odborem dopravy, které zajišťují ve spolupráci se strážníky výzvy provozovatelů a vlastní realizaci
odtažení vozidla. K dnešnímu dni
strážníci správnímu orgánu z důvodu podezření přestupku neplatného zákonného pojištění za rok 2020
a 2021 oznámili už šestasedmdesát
provozovatelů uvedených vozidel.
Od začátku roku 2020 do současné
doby bylo oznámeno správnímu
orgánu 106 vozidel majících propadlou technickou prohlídku více
jak šest měsíců.“
ƔƔ Máte nějaký systém, jak tato
vozidla v Prostějově vyhledávat?
„Strážníci ve svých okrscích monitorují vozidla, která mají propadlé
STK, případně nezaplacené pojištění a při své činnosti se snaží kon-

XSR]RUłXMHőHGLWHO
0ěVWVNpSROLFLH
3URVWěMRY
Libor
Šebestík

taktovat provozovatele,
aby potenciální vrak
odstranil z komunikace. Pokud se to nepodaří, nebo provozovatel odmítá
spolupracovat, předávají se tato
auta správci komunikace, který je
může odtáhnout a případně pak
zlikvidovat. Jednou týdně provádíme kontrolu na poradě s okrskovou službou, jak se daří tyto vraky
odstraňovat a předávat k odtažení
a likvidaci. V současné době je na
území města zhruba čtyřicet vozidel, která by mohla být odtažena.
Asi dvacet už bylo na výzvu strážníků odstraněno jejich vlastníky.“
ƔƔ Je podle legislativy už možné
tato vozidla nechat odtáhnout
na náklady majitele?
„Pokud automobil bude mít propadlou technickou kontrolu
půl roku a déle, bude považováno za vrak a mohou být
podniknuty kroky k jeho
odtažení. Provozovatel

lze vymáhat po majiteli,
který by měl být také
informován o tom,
kam bylo vozidlo
odstaveno. Pokud
i přes všechny výše
popsané kroky nikdo neprojeví o své
vozidlo zájem, může
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
být vydraženo nebo
parkoviště
zlikvidováno provozonebo veřejné komunikace informu- ní státní technické kontroly. Pokud vatelem či správcem komunikace
je majitele a požádá o odstavení vo- majitel nereaguje dva měsíce a déle, místa, kde bylo původně odstavezidla na jiné místo nebo o obnove- může být vůz odtažen a náklady no.“

téma večerníku
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Letní dlouhé slunečné dny
jsou pryč a nastalo období
nevlídného, chladného počasí se špatnou viditelností.
Nejde však pouze o zkracování dne. Postupně se snižující teploty vytváří také
nízkou oblačnost a mlhy,
které by se daly krájet. Nechybí časté deště a všechny
tyto skutečnosti zcela mění
podmínky na silnicích i bezpečnost provozu.
Velmi důležité je uvědomit
si, že tyto faktory mají jednoznačný vliv na vaše cestování,
ať už se jedná o pracovní cestu, či jiné. Už během podzimu
stejně jako v zimě je rozhodně
lepší dát si určitou časovou
rezervu, kterou můžete na
trase potřebovat. Spěch totiž
v žádném případně bezpečnému dojetí do cíle nepřidá.
Hlavním rysem brzkého podzimního počasí je jednoznačně snížená viditelnost, kdy se

noc stále více prodlužuje. Ani
pološero, které bývá častým
podzimním jevem, doprovázené mlhou není příliš dobré
pro řidičův zrak a může se stát,
že něco přehlédne.
Jedná se však i o další příznaky, které podzimní počasí
přináší. Největším problémem jsou pravidelné deště, které na mokrých vozovkách, někde i společně
s popadaným listím, mohou způsobit smyk. K tomu
je nutno myslet i na skutečnost, že v těchto dnech už
mohou také přijít první mrazíky či sníh. A i když se s ním
každým rokem počítá, vždy
dokáže ten první nadělat
velkou paseku. Brát v potaz
je však potřeba také vítr. Ten
při silných nárazech dovede
auto vychýlit z jízdní dráhy,
nebo dokonce vytlačit z vozovky. Pravidlem je pomalá
jízda a pevný úchop volantu.

Na co je tak potřeba během
chladných podzimních dnů
myslet? V první řadě je dobré řádně zkontrolovat veškerá
světla, u kterých nemusíte
během léta zaznamenat závady, ale během nevlídných
podzimních dnů se projeví
okamžitě. Je dobré se také neřídit pouze termínem, od kdy
musíte nazout zimní obutí,
ale vyměnit pneumatiky už
v době, kdy se teploty budou
dostávat pod sedm stupňů,
právě tato teplota už zcela
jednoznačně ukazuje rozdíly
mezi letním a zimním přezutím. Celkově pak na silnici
také myslet na různé možné
problémy, které mohou nastat. Krátká časová rezerva se
tak bude vždy hodit a v neposlední řadě se také na silnici
chovat co nejzodpovědněji
a snažit se předvídat i možné
chyby druhých. Uvědomovat
si tyto věci zpětně bývá pozdě.

20031010390

Zimní období je tady a s ním
nejen příchod chladných
dnů a začátek topné sezóny,
ale také změny v provozu
a nutnosti přípravy dopravního prostředku na zimu, což
by se v žádném případě nemělo podcenit. Záleží nejen
na věku a stavu vozidla,
zkušenostech řidiče, ale také
v jakých klimatických podmínkách máte v plánu jezdit.
Dobré a kvalitní zimní pneumatiky jsou samozřejmostí.
Nemělo by se však zapomínat i na další servis automobilu. Na co se tedy zaměřit?
Ostříleným matadorům za
volantem osvědčená pravidla nějak zvlášť připomínat
nemusíme, vám ostatním
bychom rádi v další tematické straně PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku nabídli stručný
souhrn toho, co opravdu nevynechat. Texty připravil:
Jan Frehar
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Na ledovce i čerstvě napadaném sněhu se
bez kvalitních zimních pneumatik a opatrnější jízdy nelze obejít. Obzvláště mladší
a nezkušení řidiči by nastalou situaci neměli
nepodceňovat, protože jeden prudší pohyb
znamená ohrožení bezpečnosti. A je jedno, zda se jedná o starší vozidlo, nebo nové
a moderní. Úměrně se snižující přilnavostí
pneumatik se zvyšuje riziko nebezpečí smyku a uklouznutí. S tím souvisí i délka brzdné
dráhy. Kromě ledovky platí stále snížená viditelnost, na kterou je třeba také myslet.

Na co všechno si dát pozor?

Pneumatiky

Přesná poučka, na co všechno si před zimou
dát pozor, neexistuje. Zkušení řidiči už jistě
vědí, co vše před zimou řešit, a i pro mladší řidiče je nejlepším možným způsobem
vlastní zkušenost. Každý svou přípravu na
zimu také pojme svým způsobem odlišně
a záleží tak čistě individuálně na každém,
komu co vyhovuje a v předešlých letech se
osvědčilo. My se dnes zaměříme na tři věci,
které určitě nestojí za to podcenit.

V České republice je dáno zákonem, kdy
a v jakých případech musíme mít na vozidle obuty zimní gumy. Jejich výběr není
snadným úkolem ani pro ty, kteří mají
automobily jako své hobby, tím hůře se
orientují běžní řidiči nesledující nejnovější
trendy a novinky na trhu s pneumatikami.
Laik obtížně pozná kvalitu pneumatiky...

celý článek najdete na
www.vecernikpv.cz

21102911406

Podzimní počasí může, ale také nemusí způsobit komplikace. Během zimního období už se jim však v žádném
případě nelze vyhnout. Stačí vzpomenout na předchozí zimu, která nebyla
dlouhá, ale extrémní ledovka i nálož
sněhu řidiče vydatně potrápily. A tím
se také dostáváme k největšímu problému krátkých chladných dnů. Právě
teploty hluboko pod bodem mrazu
zcela mění jízdní vlastnosti vozidel a je
třeba být opatrný.

21102021355
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Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2022
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Typ Předplatného:
půlroční: 700,-

čtvrtletní: 360,-

bankovním převodem

Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?

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

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

celoroční: 999,-

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou

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

hotově

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

582 333 433, 608 960 042,

Předplaťte sobě nebo svým blízkým!

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

DRŽOVICE Už je to 880 let, co se v historických análech objevila první písemná zmínka o Držovicích, dříve
Dirsouvicih. A oslavu tohoto kulatého výročí vzali Držovičtí
od podlahy. Během čtvrtečního státního svátku 28. října
si místní obyvatelé položením věnců k památníku připomněli oběti obou světových válek. Pár desítek minut nato
pak byla v Obecním domě v Držovicích zahájena vernisáž
výstavy věnované celé historii obce včetně ukázek starých
rukopisů, archeologických nálezů z dob pravěku na území Držovic a pro návštěvníky byla připravena spousta
dalších zajímavostí. U toho Večerník nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal KADLEC

které přípravám výstavy věnovala.
Kytice patří také paní Wollnerové.
Obě dámy společně strávily moře
času v archivech, aby vám mohly
prezentovat vše, co se týká historie
Držovic,“ uvedl Jaroslav Studený.
Po slavnostním přípitku si pak první návštěvníci prošli sál obecního
domu, který byl plný velice zajímavých dokumentů a historických relikvií. „V expozici můžete obdivovat
nálezy z období pravěku na území
Držovic, dále staré faksimile historických obecních listin, faksimile
veduty města Prostějova v pozadí
s vyobrazením vsi Držovice, ukázky nejstarších zápisů stavovských
listin, indikační mapu naší obce
z roku 1873, urbář, rejstříky obce,
starou matriku a rektifikační akta.
Velkou zajímavost v rámci výstavy
připravila paní Wollnerová, a to takzvaný rodokmen domů a nejstarších žijících rodů Držovic,“ vyjmenovala pro Večerník místostarostka
Jana Františka Kreplová.
Velkolepou výstavu mohli nejen
Držovičtí navštívit až do neděle
31. října. A jak se Večerník dozvěděl,
celkem ji vidělo hned několik stovek
spokojených návštěvníků.

poděkování svému manželovi, který po celou dobu příprav výstavy
řešil technické záležitosti. Dík patří také našim hasičům a obecnímu
designérovi Marku Strouhalovi.
Naše kolegyně zastupitelka Renata Čižmárová nafotila všechny památky obce a tyto snímky
jsou součástí výstavy. Věřím, že se
všem bude líbit a se zájmem si tak
projdete celou historii Držovic,“
pronesla ve slavnostním proslovu
místostarostka Držovic Jana Františka Kreplová. A vzápětí převzala
společně s Miladou Wollnerovou
velkou kytici jako výraz poděkování od starosty Jaroslava Studeného. „Chci tímto poděkovat
paní místostarostce Kreplové za +LVWRULFNÇVWĆËSN\]'UæRYLFVLSĆLSRPHĀWH
QDwww.vecernikpv.cz
její úžasnou práci a spoustu času,

Vybudují chodník
kolem rybníka

FOTOGALERIE
a VIDEO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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2x foto: Michal Kadlec

Oslavné sváteční odpoledne začalo
v Držovicích krátce po půl druhé, kdy
představitelé obce v čele se starostou
Jaroslavem Studeným, místostarostkou Janou Františkou Kreplovou
a zastupitelkou Renatou Čižmárovou
společně s místními hasiči položili
věnce k památníku obětem dvou
světových válek z řad držovických
občanů. Poté se všichni přesunuli do
místního obecního domu, kde byla
zahájena vernisáž velkolepé výstavy
k 880. výročí první historické zmínky
o Držovicích, které se zúčastnily na tři
saa
desítky návštěvníků. Postupně si ještě
2x foto: Michal Kadlec,
během čtvrtka našly cestu do ObecZHQVQ4GPCVCèKåO¾TQX¾
ního domu v Držovicích zástupy dalších lidí. ¨
„Nejprve se sluší poděkovat všem,
kteří se na přípravě výstavy podíleli. Hlavně Miladě Wollnerové,
magistře Veselé z prostějovského
muzea a panu Fojtíkovi. Poděkování patří také ředitelce mateřské
školy Mileně Zapletalové, která
s dětmi připravila materiály pro
5NCXPQUVPÊ QFRQNGFPG \CéCNQ RQNQåGPÊO X÷PEč M 8GNMQNGR¾XÚUVCXCXU¾NGQDGEPÊJQFQOWD[NCX÷ *PGFRTXPÊFGP\CWLCNCFTåQXKEM¾XÚUVCXCFGUÊVM[
RCO¾VPÊMWQD÷VGOX¾NGM
PQX¾PCEGNÆJKUVQTKK&TåQXKE
P¾XwV÷XPÊMč
výstavu a pro vás také krátkou
prezentaci naší mateřinky. Veřejně bych také chtěla vyslovit velké
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Ptení (mls) - Nový chodník, jenž nepochybně přispěje k větší bezpečnosti
chodců, bude vybudován u rybníka
ve Ptení. Povede od nové zástavby,
která vznikla nad obcí ve směru na
Holubice až k místnímu zdravotnímu
středisku. Obec již podepsala smlouvu s firmou, jež cestu pro pěší za zhruba milion korun postaví. „Stavět bychom mohli začít v dohledné době, už
docela dlouho čekáme jen na schvální
ze strany prostějovského stavebního
úřadu, u něhož jsem vše již opakovaně
urgoval,“ potvrdil Večerníku starosta
Ptení Jiří Porteš.

Stopka pro kamiony
Vrbátky (mls) - Silnice mezi Vrbátkami a Blatcem bude od pondělí
1. listopadu uzavřena pro nákladní
automobily těžší 12 tun. Opatření
by mělo trvat minimálně do konce
příštího roku. Důvodem je zajištění
bezpečnosti silničního provozu.

+ÔLvWÈYHlUDORNXMHKRWRYÅ
Plumlov (mls) - Kemp Žralok
u Podhradského rybníka v Plumlově je vytížený zejména během
jarních a letních měsíců. Už nyní
se však jeho četní návštěvníci mohou těšit na nové dětské hřiště,
které bylo dokončeno v prostoru
nedaleko přístupové brány.

Chystá se nová cimbálovka
Němčice nad Hanou (mls) Nová cimbálová muzika vyhlíží potřebné prostory v Němčicích nad
Hanou. Vedení města již schválilo
půjčku Klubu přátel ZUŠ Němčice
nad Hanou ve výši 240 000 korun
na vybavení klubovny a zkušebny
za účelem provozování cimbálové
muziky a dalších uměleckých aktivit. Celý projekt nyní žádá o dotace.
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UGJ?îE@DNGPK@H

H
VHY\S onièka
ODWLOD
dosta RNUDGHQÙ
l pen
zpátky íze
hned posbíral, nasedl do auta a z místa
ujel,“ popsala okamžik krádeže Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Zloděj si ale lupu v podobě několika tisícikorun dlouho neužil. „Celou událost
viděl muž, kterému nebylo lhostejné, co
se stalo, nasedl do svého vozidla a jel za
autem až do Bedihoště, kde se mu podařilo zloděje dohnat a auto zastavit. Aby
měl pachatel klid, hodil po pronásledovateli zbylé peníze z lupu a odjel. Svědek
se vrátil zpět do Kralic a zbylou hotovost
okradenému řidiči vrátil. Poškozený se
tedy naštěstí s celým odcizeným finančním obnosem zase shledal a nevznikla
mu žádná škoda,“ popsala událost s pozitivním koncem Zajícová. „Oba nezávisle na sobě případ oznámili a přivolali
policii. Událost šetříme pro trestný čin
krádeže s dvouletou trestní sazbou,“ uzavřela mluvčí krajské policie.
(mik)

21102211372

KRALICE NA HANÉ Takhle by se
měli zachovat všichni, kteří se stanou
svědky nekalého činu. Svědek případu
okradení řidiče v Kralicích na Hané
vůbec nezaváhal a pomohl tak poškozenému dobrat se zpátky vlastních peněz. Ovšem popravdě řečeno, zloději
hodně nahrál svou neopatrností muž,
který z auta vykládal zboží a zcela neprozřetelně si na sedadlo uložil obálku
s větší částkou peněz. Chmaták toho
využil a finanční hotovost vzal. To celé
ale viděl jiný muž, který nelenil, nasedl
do svého vozidla a za lumpem se hnal
až do Bedihoště. A tam ho dokonce
dokázal i zastavit.
Náhodný svědek středečního okradení
staršího muže nezaváhal ani na vteřinu,
zloděje pronásledoval a odcizené peníze
dostal zpátky. „Krádež tentokrát nevyšla
zloději, který se v Kralicích na Hané pokusil okrást muže, jenž z firemního auta
vykládal zboží a po vyložení viditelně
položil finanční hotovost 12 000 korun
na sedadlo spolujezdce. V okamžiku,
kdy zavíral dveře u spolujezdce, otevřely se dveře na straně řidiče a neznámý
chmaták sebral peníze a dal se na útěk.
Po pár metrech, aby poškozeného zabavil, odhodil část peněz, které si okradený

PIVÍN Tady umí táhnout za jeden
provaz! Uplynulý čtvrtek 28. října
se v Pivíně pustili do sázení stromů. Ráno vysadili nový ovocný sad,
v průběhu dne se pak pustili do zakládání parku a další výsadby.
Na Den vzniku samostatného státu se
lidé v Pivíně nejen setkali, ale také spolupracovali na tom, aby jejich obec byla
ještě zelenější. Hned ráno se pustili do
výsadby nového ovocného sadu. Ten
ponese jméno Jaroslava Hložka.
„Byl to vzácný člověk, který pomáhal
obci vždy, když bylo zapotřebí. Jarda, to
byl náš stréček a kmocháček. Na jeho
památku bylo vysazeno sedm slivoní,
šest hrušní a jabloní a také jedna třešeň.
Výsadbu provedla Divadelní společnost
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mimo jiné na Hubertově guláši z laně či
Zvěřinové jehle. Na obojí se v průběhu
celého odpoledne často stála fronta.
„Proč doma vařit, když si můžeme celá
rodina i s kamarády vyrazit na dobré zvěřinové jídlo? Po pozdním obědě na zámku jsem si ještě vyzkoušela,
jaké to je, když vám Výr velký sedí na
předloktí. Která z luxusních restaurací vám nabídne podobný zážitek?“
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smála se před Večerníkem paní Eva,
jedna z přítomných Plumlovanek.
Slavnosti i letos zahájila Svatohubertská
mše doprovázena trubači Vojenských
lesů. Následovala populární přehlídka
loveckých psů, během níž se na pódiu 5XCVÚ*WDGTVLGVTCFKéP÷\RQFQDÿQX¾PXGURQNGéPQUVKLGNGPCUMąÊåGOOG\KRCTQJ[6QLGKFčXQFRTQéRąKUXCVQJWDGTVUMÆOwKPCRNWONQXUMÆO
Foto: Martin Zaoral
představili četní zástupci nejrůzněj- \¾OMWPGOQJNCEJ[D÷VVCVQRQ\QTWJQFP¾TGMXK\KVC
ších psích plemen využívaných právě ci. Poté přišly na řadu ukázky vábení některého ze stánků s loveckou témati- Pomalu již také budeme přidávat jadrné
myslivci. Patřili mezi ně nejen ohaři, zvěře či přehlídka loveckých signálů. kou. Těch však tentokrát bylo přece jen krmivo,“ nastínil Vymazal, jehož se Veale například také teriéři či jezevčí- Nakouknout bylo možné také do méně než v minulých letech. „Loni jsme černík také zeptal na početní stav lesní
akci kvůli covidu nemohli pořádat vůbec. zvěře. „Zajíců, srn a bažantů je dlouho3x foto: Martin Zaoral
Letos jsme ji kvůli nabitému programu době stále méně než tomu bývalo dříve.
plumlovského zámku museli o dva týd- Dostatek je naopak divokých prasat. Příny posunout, a to až na konec října. To činou jsou rozlehlá pole s kukuřicí, kteněkterým z našich lidí příliš nevyhovova- rou se černá zvěř živí,“ objasnil zkušený
lo. Mnozí si totiž po státním svátku vzali myslivec.
volno a vyjeli někam pryč,“ vysvětlil četné Navzdory svému pozdějšímu termínu
absence Jiří Vymazal z pořádajícího mys- nejsou ani letos Hubertské slavnosti zdaliveckého spolku Hubert Plumlov.
leka poslední akcí pořádanou letos na
Myslivci v těchto dnech kromě or- plumlovském zámku.
ganizování honů také začínají zvěř Už nadcházející sobotu 6. listopadu se
dokrmovat. „Staré pravidlo praví, že zde bude konat hojně navštěvované
$÷JGOMT¾UPÆJQPKEOÆP÷RQP÷MWFX÷VTPÆJQQFRQNGFPG 8GNMÆ QDNKD÷ UG OG\K NKFOK VTCFKéP÷ V÷wKNC O[UNKXGEM¾ 0¾XwV÷XPÊEKUKOQJNKRQV÷åMCVKVQJQVQ8ÚTCXGNMÆJQUPÊOå jakmile z pole zmizí poslední zrno, tak Uspávání broučků spojené s oblíbeRCPQXCNPCP¾FXQąÊUQNKFPÊwTWOGE
MWEJ[P÷PCFQDTQV[UGUV¾NCHTQPVC
FQTC\KNC\TWéP¾UQMQNPKEG
by se první zrno mělo objevit v zásypu. ným lampionovým průvodem.

Ze soboty 30. na neděli 31. října se měnil letní čas na zimní. Zatímco příroda
se tedy pomalu ukládá ke spánku, myslivcům se jejich lovecká sezóna teprve rozbíhá. A k ní již pěknou řádku let
neodmyslitelně patří také Hubertské
slavnosti na zámku v Plumlově. Ty lákají zejména na oblíbenou mysliveckou
kuchyni, která nabízí zvěřinové speciality. Letos si gurmáni mohli pochutnat

PLUMLOV Tak se to opět potvrdilo! Myslivci jsou se svatým původní
Petrem jedna ruka. I letos se Hubertské slavnosti na nádvoří reportáž
zámku v Plumlově koupaly ve slunci. Jediné, co návštěvníky
uplynulou sobotu 30. října pozlobilo, byl silnější vítr. Jinak si pro Večerník
však prosluněného odpoledne provoněného mysliveckou kuchyní užívali dosytosti. U toho prostě Večerník nemohl chybět! Martin ZAORAL

psů i mysliveckou kuchyni

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

do země dalších 17 hrušní a také ořešáky, třešně a mnohé jiné stromy. „Dřina
to byla úmorná, odměnou bylo alespoň
posezení na hřišti s občerstvením. Všem
moc a moc za pomoc děkujeme,“ vzkázal Štětař.
(mls)

8ÚUCFDW PQXÆJQ QXQEPÆJQ UCFW RTQXGFNC &KXCFGNPÊ URQNGéPQUV
8÷Vą¾M
Foto: Facebook

ve stejný den vysadili dalších 55 stromů.
Díky tomu byl mimo jiné založen nový
park v lokalitě Záhumenská, kde od
čtvrtka rostou javory, břízy, jeřáby, jírovce, dřezovce a také jeden platan. Kromě
toho lidé na různých místech Pivína dali

&QRT¾EGUGP÷MVGąÊRWUVKNKFQMQPEGKXMQ\CéM¾EJ Foto: Facebook

Větřák, za což jejím členům ještě jednou
moc děkuji,“ prozradil Večerníku starosta obce Kamil Štětař, který celou akci
organizoval.
To ale nebylo zdaleka vše. V rámci projektu Stromky pro potomky sami místní

21102911404

LEŠANY O využití podzimního
odpoledne se začátkem října nemuseli bát v Lešanech. Místní si totiž
uspořádali drakiádu, za níž zájemci
o pouštění draka vystoupali na louky nad obcí. A stoupání do kopečka
je neodradilo, do vzduchu se vznášely i více než dvě desítky draků ať
už koupených, či vytvořených, různě tvarovaných i různě dlouhých.
„Koupil jsem ho ve výprodeji.
Měli to tam na prodejně uvázané
a zrovna tohoto měli celý den puštěného. Ocas má čtyřicet metrů.
Nevěřil jsem tomu, přeměřil jsem
to a skutečně,“ poznamenal třeba je-

den z místních Rudolf Kratochvíl.
V pětasedmdesáti má s pouštěním
draků četné zkušenosti. Byl i u toho,
když drakiáda v Lešanech začínala.
„Mě to nesmírně baví. Když jsme byli
malí kluci, každý rok jsme měli draky.
Nebylo ale lepidlo, tak jsme smíchali hladkou mouku s vodou. A bylo
z toho perfektní lepidlo na papír. Šňůry jsme brali maminkám z pletení,“
vzpomínal pak na dětství.
Nyní už se pouštění draků ujímala
mladší generace. I když to byly místy
i nervy a sem tam se lanko zachytilo o traviny, občas hrozilo zapletení,
přesto se lidi bavili.
(sob)

Kdy?

SLATINKY Mnozí lidé se dnes ohání vlastenectvím. Bohužel se u nich
často projevuje pouze odporem vůči jiným národům. Mnohem lépe vyjádřit svůj vztah k domovině je možné například sázením stromů a péčí
o životní prostředí. Ne vždy tak lze
činit jinde než na vlastním pozemku. Možnost projevit tímto způso&TCMK¾FC
NGVQU UNCXK bem vztah k rodné vlasti na jednom
NC ×UR÷EJ
\CRQLKN[ UG z nejkrásnějších míst Prostějovska
dostali všichni, kteří na státní svátek
XwGEJP[
IGPGTCEG C 28. října vyrazili do přírodní památky
PGDG UG \C
RNPKNQ FTCM[ Vápenice. Ekocentrum Iris tu pro ně
Foto: Michal připravilo smysluplnou akci, která
Sobecký zkrátka neměla chybu.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Přírodní památka Vápenice je součástí národní přírodní památky Kosířské
lomy a nachází se nedaleko Slatinek. Na
Den vzniku samostatného československého státu se tu sešlo 16 lidí, aby společně vysadili dvě desítky třešní. Mnozí
z nich vyrazili vlakem a ze zastávky Čelechovice-Kaple došli pěšky.
„Zatímco dříve se tu sázení účastnily spíše
děti, nyní se drtivá většina účastníků rekrutovala z řad seniorů, kteří s námi vyrážejí na
pravidelné středeční výlety po zajímavostech okolí. A právě na ně obvykle vyrážíme vlakem,“ vysvětlila Eva Zatloukalová,
předsedkyně ve společnosti Český svaz
ochránců přírody-Regionální sdružení Iris,
které pro dobrovolníky opět vše naprosto
perfektně připravilo: od stromků, nářadí, konví s vodou, hnojiva či pletiva proti
okusu zvěří až po dříví na oheň, špekáčky
k opékání, sladkou odměnu i pamětní listy.
„Manžel mi před deseti lety zemřel a od

Foto: Martin Zaoral

úžasných míst. Třeba včera jsme společně
byli v Uhřičicích, kde byl kvůli křížení dvou
vodních toků vybudován pozoruhodný
sifon,“ prozradila Večerníku sympatická
a usměvavá paní Neherová, která v Prostějově žije nedaleko drozdovického rybníka.

&QU¾\GPÊUGNGVQUXTJNK\GLOÆPCPCFwGPEK\ąCFUGPKQTGM

té doby jsem ráda za každou podobnou
aktivitu, kterou Iris pořádá. Pokud můžu,
účastním se jich už zhruba těch deset let,
poslední dva roky třeba jezdím na pravidelné středeční výlety. Moc mě to baví a jsem
vděčná za to, že mohu navštívit spoustu

Ekocentrum Iris pořádalo výsadbu
třešní na Vápenici už pátým rokem. Navázalo tak na stejnou činnost, kterou již
řadu let předtím rozjelo v nedalekém
sadu Oulehle na Kosíři. Kromě celé řady
pořádaných akcí se podílí na ochraně
přírody i řadou dalších projektů. Aktuálně jde třeba o podzimní sbírku pro ježky.
„Až do konce listopadu nám mohou
lidé každé úterý a čtvrtek od třinácti do
šestnácti hodin nosit konzervy, kapsičky či granule pro kočky, které poputují
do Záchranné stanice v Němčicích nad
Hanou, kde někteří ježci končí,“ přiblížila Zatloukalová s tím, že již první listopadovou středu mohou lidé s Irisem
vyrazit z Prostějova do Dolan u Olomouce a odtud do Radíkova. „Na
okraji Dolan navštívíme „Kartouzku“,
což je zřícenina kartuziánského kláštera
zvaného Vallis Josaphat,“ navnadila na
závěr předsedkyně Irisu.

Ekocentrum Iris opět připravilo další z řady smysluplných akcí

Na Vápenici letos sázely stromy hlavně babičky

„Náměstí je ve fázi, kdy se dokončují sítě
projektové dokumentace. Minulý týden
jsme měli kontrolní den a projektová dokumentace je před dokončením,“ prozradil Večerníku v pátek 29. října starosta
města Michal Obrusník.
Podmínkou výstavby je udělení dotačního
titulu. Ten může celkově dost ovlivnit i podobu investice. „Čekáme, kdy vypadnou
pravidla iRopu, abychom případně ještě
zareagovali, dokud je čas. Z toho panuje
trochu nervozita, aby to bylo dostatečně
modré, zelené a chytré – a vše vyhovovalo
pravidlům. Jakmile vypadne výzva, budeme nachystaní požádat o dotaci,“ objasnil
poměrně složité procesy vedoucí ke kýženému cíli starosta města.

Michal SOBECKÝ

KONICE Revitalizace náměstí, jeden z investičních dluhů z dávné
minulosti, se možná v brzké době
podaří smazat. V Konici totiž od dřívějších slov dochází k činům. Ještě
nedávno přitom byla k budoucnosti
náměstí zpracována pouze studie.
Nyní už se ale věci hýbou. A městský
úřad tak může zanedlouho oznámit
další důležitý krok v cestě za nejdůležitější stavební akcí desetiletí.

STRAŽISKO Už přede dvěma lety zdrojů. Nejprve nám přispěla obec, pozačali místní sokolové zateplovat svoji sléze jsme si museli vypůjčit od Sokolské
sokolovnu ve Stražisku. Práce si rozdě- župy Prostějovské,“ nastínil Novák, který
lili do tří etap. „Na konci letošního roku
by do budoucna uvítal, pokud by
bychom měli být konečně hose podařilo získat peníze
toví,“ potvrdil Večerníku
také na obnovu intestarosta TJ Sokol Strariéru. „Bylo by dobré
žisko Petr Novák.
vyměnit obložení, dveře
Rekonstrukce objektu
a celkově obměnit vnitřní vybabyly rozděleny do celkem tří etap. Vše
vení,“ plánuje s tím, že vše se bude odvíjet
začalo výměnou oken a střešní krytiny. od úspěchu podaných dotačních žádostí.
Následovalo zateplení průčelí, letos koneč- Do sokolovny ve Stražisku místní míří, aby
ně došlo také na obě boční strany a také si zahráli badminton, stolní tenis, florbal či
dokončení střechy. Postup prací přitom rodiče na cvičení se svými dětmi. Rovněž
výrazným způsobem závisí na krajských se v objektu pořádají kulturní akce. V průdotacích. Celkem sokolové z hejtmanství běhu uplynulého týdne zde zakončili lamobdrželi 2,2 milionu korun.
pionový průvod, mimo rodinných oslav
-QPKEMÆP¾O÷UVÊLKåFGNwÊFQDWXQN¾RQTGMQPUVTWMEK6CLGP[PÊPGLDNÊå\CRQUNGFPÊTQM[ „V první fázi jsme získali milion korun, po- se v něm chystá třeba Mikulášská nadílka
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW sléze 450 a 750 tisíc korun. Zhruba třetinu či tradiční sokolský ples.
(mls)
Co si ale pod zelenou a modrou před- Při blížící se chvíli, kdy bude hotový nákladů jsme však museli hradit z vlastních
stavit? Zeleň je v tomhle případě jas- projekt, je pak nasnadě otázka rozpočtu.
ná, i nyní se Konice na náměstí chlubí V případě kompletní rekonstrukce totiž
kromě mnoha dlažebních kostek také nepůjde o statisíce ani jednotky milivzrostlou vegetací. A stejně tak je zde onů korun. „Nejsem schopný teď říct
kašna. V budoucnu by ale mělo „mod- přesnou částku. Ceny práce i stavebních
ré“ přibýt. „Jedná se o vodní prvek, ale materiálů jsou nevyzpytatelné. Ale půi o zadržování vody v krajině. Je potře- vodně jsme uvažovali, že se vejdeme do
ba, aby voda dopadnuvší na náměstí sedmdesáti milionů, ovšem vzhledem
vsakovala. Což není stoprocentně mož- k tomu, co se děje na stavebním trhu, tak
né, neboť Konice je postavená na skále. bůhví…,“ povzdechl si konický starosta.
Takže další variantou jsou nádrže zadr- Pokud se ale podaří projekt završit dle,
žující vodu a z těch by měla být závlaha mohla by začít soutěž o dodavatele
k zeleni na náměstí,“ prozradil plány stavby a příští rok následně dojít k její2QFQMQPéGPÊRTCEÊUGEGN¾UQMQNQXPCRąGXNÆMPGFQ\GNGPÆJQ Foto: Martin Zaoral
Michal Obrusník.
mu zahájení..
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Tradiční slavnosti lákaly na přehlídku
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Předminulou sobotu 23. října
ráno jel po silnici v Nezamyslicích
koloběžkář a zastavila ho policejní
hlídka. U řidiče provedla dechovou zkoušku, která byla pozitivní,
a řidič jí sdělil, že už si ráno dal víc
než jednoho panáka vodky. Hodnoty, které policisté naměřili, se
zastavily na hladinách 1,82 a 1,88
promile alkoholu v dechu. Dál už
musel posilněný muž po svých
a případ šetří policisté jako přestupek.

Opilec na
elektrokoloběžce
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Muzikant tělem i duší Víťa Křivánek v neděli oslaví 50. narozeniny
KONICE Je to vždycky sázka do
loterie. Jednou věcí je naučit se
perfektně hrát na hudební nástroj,
druhou pak svojí produkcí někoho
zaujmout, či dokonce nadchnout
větší počet lidí. Kapele Marasd se
přesně tohle tu s většími, tu s menšími úspěchy daří již třicet let. Při této
příležitosti vznikl obsáhlý rozhovor
s jejím frontmanem Víťou Křivánkem (na snímku), jehož první část
jste mohli najít v minulém vydání
a tu druhou vám přinášíme právě
na tomto místě. V pokračování se
mimo jiné dozvíte, jak těžké je živit
se v dnešní době hudbou, čím to je,
že právě Konicko nese po právu přízvisko líheň muzikantů, nebo jak to
vypadá v takové rodině, kde hudbě
kromě obou rodičů zcela propadly
i dvě dospívající dcery. Připomeňme, že skupina Marasd oslavila nedávno v konickém zámeckém parku
s plnou parádou 30 let své existence.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Vaše druhé autorské album
Nesmíš všechno vážně brát pokřtil „Maťo“ Ďurinda na společném vystoupení s Tublatankou.
Co to pro vás tehdy znamenalo?
„Jedním slovem hodně. I když on nám
Maťo album pokřtil, protože jsme
s Tublatankou hráli na společné akci
v Jesenci u Konice, tak se to jaksi nabízelo, abychom ho oslovili. Ostatně
v devadesátých letech jsme poměrně
často hráli společně a po boku známějších kapel, ať už to byla Tublatanka,
Turbo, Chinaski, Olympic, Katapult,
nebo i Holki a Lunetic.“ (úsměv)
yy Čím se tehdejší hudební projev
Marasdu lišil od současného stylu?
„Myslím, že ‚základní poloha‘ Marasdu je
asi album Nesmíš všechno vážně brát, ze
kterého i naživo hrajeme nejvíc skladeb.
Zkoušeli jsme i cover verze po vzoru kapely Turbo, vyšlo v roce 2003 i minialbum
Disco-remixů. Album Dál už to znám už
je takový částečný rock n´rollový návrat

V dnešní době rock na růžích ustláno příliš nemá,
nicméně rocková hudba se vším všudy není žádná
krátkodobá módní vlna, proto doufám, že jí
v základech jen tak něco fatálně neotřese.“

k vlastním kořenům, tedy k jakémusi poctivému bigbítu. Nové
album, které nyní natáčíme, se
dle mého k bigbítové poctivosti
vrací ještě o něco víc. Zatím z něj
máme dobrý pocit.“
yy Aktuálně vystupujete
zejména na akcích hlavně
na Konicku, konkrétně třeba na oblíbené přehlídce Legendy se vrací. Jak
atmosféru těchto setkání prožíváte?
„Atmosféra je tam vždycky úžasná, jsme
tam s Marasdem nejvíc doma a to je
prostě hodně znát. Navíc tam hrajeme
každoročně i s mojí předvojenskou partou Junior. Myslím, že se s jejími členy
společně na této akci taktéž vždy po roce
rádi setkáme.“
yy Konicko je známo jako líheň muzikantů. Čím si to vysvětlujete?
„Těžko říct, čím to přesně je, asi historicky obecně pevně usazenými hudebními
základy a jejich děděním z generace na
generaci, úctou k o generaci starším muzikantům a podobně. Ale je to skutečně
tak, že Konicko takovou pověst má a realita tomu odpovídá.“
yy Vy sám působíte ještě v dalších
hudebních seskupeních, známá je zejména kapela Black Rose. Čím se liší
od Marasdu?
„Black Rose je kapela se zpěvačkou, já
tam hraju na baskytaru, to je pro mě
hlavní rozdíl. A žánrově je to samozřejmě taky trochu někde jinde. V současné
době Black Rose vystupuje hlavně jako
doprovodná formace přerovského zpěváka Pavla Nováka mladšího.“
yy Hudbou skutečně žijete nejen vy,
ale celá vaše rodina. Ostatně obě vaše
dcery jsou hodně muzikální. Jste za
to rád, nebo máte jisté obavy, že si tím
s ohledem na svoji budoucnost mohou spíše zadělávat na problém?
„Jsem za to samozřejmě rád. Je to do
značné míry zásluha jejich maminky
a mé partnerky, která sama vystudovala
dva cykly klavíru na ZUŠ Němčice a je
učitelkou na prvním stupni základní školy v Němčicích nad Hanou. Holky vystupují poměrně často naživo, a to jak sólově, tak se ZUŠkovým pěveckým sborem
Sedmikráska. Zpěv při různých příležitostech natáčejí i u mě ve studiu, z toho
mám pochopitelně radost. O hudbě
se doma často bavíme, posloucháme ji

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

a společně si i zahrajeme a zazpíváme,
a to nejen na Vánoce. Myslím, že nějaké
obavy nejsou příliš namístě, nebojím
se, že by skončily jako nějaké ‚zhýralé
rockerky‘.“ (úsměv)
yy Z pohledu muzikantského jste
vždy byli na profesionální úrovni,
ovšem nikdy jste tak úplně nevyprodávali sportovní haly. Jak moc těžké je
v takovém případě motivovat se k dalšímu zlepšování?
„Ona sama motivace bylo možná to, že
jsme ty zmíněné haly měli podvědomě
jako cíl a snažili jsme se tak nějak víceméně jít tímto směrem. Někdy se zdálo,
že to nabralo větší obrátky, někdy byla
spíš doba útlumu, to tak prostě chodí.
A že se to úplně nepovedlo, mi v dnešní
době už zas tak nevadí, nakonec nedávná covid pauza ukázala, že být závislý
z větší části na příjmech z koncertů, nemusí být zrovna ideální situace. Pokud
samozřejmě nejste třeba Michal David.“
(směje se)
yy Jak složité je tedy živit se hudbou?
„Živit se příjmy z živého hraní příliš
jednoduché není, je to dáno mírou
popularity, která je přímo úměrná výši
honorářů. Pokud hrajete v doprovodné
kapele známého interpreta, nebo jste
členem známé kapely, pak to samozřejmě možné je. Když se mě někdo na druhou stranu zeptá, co dělám, a já řeknu, že
mám celý úvazek na ZUŠ, do toho práce
v nahrávacím studiu a že hraju v několika
kapelách, tak se dá říci, že se i tímto způsobem hudbou fakticky živím.“
yy Aktuálně tedy působíte v Němčicích nad Hanou. Proč zrovna tam?
„Do Němčic na Základní umělecké
školy jsem přišel v roce 1998 na uvolněnou pozici technika a pedagoga do
nahrávacího studia. Již tehdy jsem se znal
s ředitelem Laco Gazdagem a věděl jsem
o vybudování nahrávacího studia v prostorách ZUŠ. Navíc se zde již tenkrát vyučoval předmět Zvukařina, k tomu se přidala výuka elektrické kytary, a tak vlastně
započala moje původně neplánovaná
pedagogická praxe.“
yy Myslíte, že rocková hudba má mladým nadšencům co říct? Čím je může
oslovit?
„Abych řekl pravdu, to je složitá otázka.
V dnešní době rock na růžích ustláno
příliš nemá, když to třeba porovnám
např. s devadesátkami minulého století,
kdy byl vlastně součástí hlavního proudu. Hudba se ale vždy pohybuje ve vlnách a vše, co už bylo, se v nějaké podobě
většinou vrací, takže třeba se ještě dočkáme lepších časů. Rocková hudba se vším
všudy není žádná krátkodobá módní
vlna, proto doufám, že jí v základech jen
tak něco fatálně neotřese.“
yy Co bude důležité pro to, aby Marasd oslavil i své 40. narozeniny?
„V našem případě už samozřejmě hlavně
to zdraví. (pousměje se) Dále jistá dávka
sounáležitosti a tolerance současných
členů. Snad si budeme umět vážit všeho
dosaženého a v rámci možností to rozvíjet a zušlechťovat. A samozřejmě celkově
a obecně touha hrát a tvořit.“
yy Je něco, na co se v nadcházejících
měsících těšíte?
„Docela se těším na dokončení naší
nové studiové nahrávky, kterou

máme momentálně rozdělanou. Autory hudby jsem nejen
já, ale také bratr Pavel Křivánek
a klávesák Pepa Hrabal. Troufám
si říct, že jsme všichni dali dohromady vyzrálé nápady, takže si
myslím, že nová deska bude prostě
dobrá. Chtěli jsme ji dokončit už
teď a pokřtít na akci k třicátému
výročí vzniku, ale bylo by to
hodně na sílu, za cenu nechtěných kompromisů,
bez důležitých časových
odstupů a tak dále. To
by ve finále nebylo určitě
dobře a vlastně by nás to ani
úplně netěšilo. Alespoň se
mají fanoušci na co těšit.“
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PROSTĚJOV Koronavirová situace v České republice je nejhorší od jara letošního roku. Statistikám nárůstu počtu nově
nakažených osob bohužel momentálně vévodí Prostějov,
kde hygienici registrují největší počet aktuálně nemocných
v přepočtu na 100 tisíc obyvatel! A covid-19 výraznou měrou
ohrožuje i školní děti, na konci minulého týdne už bylo 133
tříd základních škol v Prostějově uzavřeno a školáci museli
zůstat doma v karanténě...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Takové prvenství ale nikdo z nás rozhodně
nebude oslavovat. Ostatně během minulého týdne došlo k výraznému nárůstu počtu nákaz onemocněním covid-19 v celém
Olomouckém kraji. Ten se společně se
sousedním Moravskoslezským krajem do-

stal na čelo nejrizikovějších krajů v Česku.
A co víc, za posledních sedm dnů přibylo na
Prostějovsku v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 610 nových případů. V této statistice se
jedná o nejvážněji zatížený region v České
republice!
„Je to velice nepříjemná situace, se kterou
musíme bojovat. V tuto chvíli nám ale nezbývá nic jiného než řešení věcí on-line, s cílem zamezit co nejvíce osobnímu setkávání.
Magistrát během uplynulého týdne doporučil školám prodloužit podzimní prázdniny, k čemuž naštěstí došlo ve většině z nich.
Zdálo se nám to podstatné, aby se děti co

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
nejméně potkávaly. I tak ale registrujeme
nebývalé množství tříd, které jsou aktuálně
uzavřené a školáci doma v karanténě. Neblahá situace je také přímo na magistrátu,
kde evidujeme vysoký počet nakažených
zaměstnanců. Řešíme to izolací kolektivů
a častým testováním. Jsem v denním kontaktu s tajemníkem magistrátu a přemýšlíme o tom, že úředníci začnou pracovat na
směny,“ sdělil těsně před uzávěrkou Večerníku František Jura, primátor statutárního
města Prostějova.

2TQUV÷LQXUMQOG\KQUOKéMQWdX[XQNGPÚEJqe
Na žáky a studenty čeká
další vlna testování
PROSTĚJOV Situace s pandemií koronaviru stále nabírá na síle. Nejvíce pozitivních případů se v posledních dnech
objevuje mezi náctiletými. Na minulý
týden tak už vedení Olomouckého kraje
doporučilo všem školám prodloužení
podzimních prázdnin na celý týden. Po
návratu do lavic bude čekat nejrizikovější okresy, kterých bylo minulé pondělí
zveřejněno osm, další vlna testování. Ta
proběhne nadvakrát, a sice v pondělí 1.
a 8. listopadu a nevyhne se mu asi Prostějovsko, které je aktuálně na tom nejhůře
v celé České republice! Během prázdninového týdne se však situace nadále
zhoršuje a do indikace nad 300 případů
na 100 tisíc obyvatel míří stále více regionů. Od 8. listopadu se tak pravděpodobně testování plošně rozšíří.
Na novém postupu se dohodla vláda ČR,
konkrétně Ministerstvo školství s Ministerstvem zdravotnictví. Tuto informaci následně
potvrdil na Twitteru Robert Plaga. Testování
ve školách proběhne v regionech, kde je průměrná týdenní nákaza vyšší než 300 případů
na 100 tisíc obyvatel. Na Prostějovsku byl ještě v pondělí za poslední týden průměr necelých 375 obyvatel na 100 tisíc, nyní se jedná už
o 558 obyvatel na 100 tisíc. Pro žáky a studenty se tak bude jednat o další testování, první
proběhlo na začátku školního roku. Testovat
se nebudou muset očkovaní žáci nebo ti, kteří
splní lhůtu od prodělání nemoci. Celkově se
počítá zhruba se 165 tisíci žáků.

Se situací už tak jsou ředitelé škol obeznámeni. „Museli jsme s podobným krokem asi počítat. Víme, že se poslední dny mluví o tom, že
se nákaza šíří hlavně mezi mladistvými. Testy
se objednávaly už s předstihem a nyní jsem si
dělala další analýzu, jak na tom jsme. Zatímco
na začátku školního roku jsme měli naočkovaných zhruba sedmdesát žáků, nyní už je
to sto padesát studentů z celkového počtu
dvě stě dvacet, takže u nás se bude testování
týkat přibližně sedmi desítek žáků,“ prozradila Večerníku ředitelka obchodní akademie
Eva Lošťáková. Bližší informace však zatím
k dalšímu postupu nemá. Sama nyní očekává,
že se další informace dozví na úterní on-line
konferenci s hejtmanem Olomouckého kraje a hlavní hygieničkou. „Zatím je všechno
poměrně čerstvé, ale už zase vidíme, že se situace postupně zhoršuje a opatření přitvrzují.
Jsem tak ráda, že je svolána konference, kde
bychom se měli dozvědět podrobnější informace i s možností dalších otázek, abychom
věděli, jak dále postupovat, když se bude situace zhoršovat,“ poznamenala Lošťáková.
„Obchodka“ stejně jako další řada škol v regionu prodloužila studentům podzimní prázdniny na celý týden, i když by na ní raději dva
dny vyučovali. V říjnu jsou zatím bez větších
komplikací i díky velké proočkovanosti.
S testováním je obeznám také odbor školství,
kultury a sportu na prostějovském magistrátu. Jejich stanovisko a kolika studentů se testy
budou týkat se Večerníku nepodařilo během
uplynulého víkendu sehnat.

Jak bude testování
ve školách vypadat?
Neočkování žáci v osmi okresech z celé ČR,
kde je epidemická situace nejhorší, se budou
testovat v pondělí 1. a 8. listopadu. Celkově
by se testování mělo týkat přibližně 165 000
dětí. Žáci, kteří odmítnou testování a nebudou mít doklad o prodělání nemoci během
posledních šesti měsíců, budou nuceni při
výuce nosit roušku. Od 1. listopadu musí
nosit respirátory při výuce také neočkovaní
učitelé. Školy by podle dat z ministerstva školství měly dostat dva druhy antigenních testů
se samoodběrem z nosu.

„Osobně apeluji na všechny občany
Prostějova, aby dodržovali platná
protiepidemická opatření a ve všech
vnitřních prostorách poctivě nosili
respirátory nebo alespoň roušky. A samozřejmě aby se co nejdříve nechali
naočkovat, i když hodně lidí na to má
stále odmítavý názor. To všechno je ale
pořád to nejmenší a přitom to nejpodstatnější, co můžeme proti šíření koronaviru udělat,“ vzkazuje první muž
Prostějova.

PCX[wWLÊRQéGVEQXKFQXÚEJNčåGM
PROSTĚJOV Zhoršující se situace v nárůstu počtu nově nakažených osob covidem-19 se
podepsala i na zvýšeném počtu
hospitalizovaných
pacientů.
V prostějovské nemocnici navíc
uzavřeli plicní oddělení a pětadvacet lůžek „věnovali“ příjmu
nových covidových pacientů.
„Aktuálně máme v nemocnici hospitalizováno už osmnáct pacientů
s covid-19, kteří leží na standardním infekčním oddělení, a další
tři pacienti s těžkým průběhem
nákazy jsou v péči lékařů na oddělení ARO. Oproti předchozímu

týdnu se tedy počet pacientů zvýšil
o osm případů. Vedení nemocnice
na tuto situaci zareagovalo opatřením, kdy jsme uzavřeli běžné plicní
oddělení a o pětadvacet lůžek jsme
tak posílili oddělení, kde budou
přijímáni pacienti s covid-19,“ informoval Večerník v pátek odpoledne Adam Knesl, tiskový mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
V nemocnici ale přikročili i k dalším protiepidemickým opatřením.
„Od pondělí 25. října je v platnosti zákaz návštěv pacientů,“ dodal
Knesl.
(mik)

2ORPRXFNÛNUDMYHeGYRMFHrQHMUL]LNRYøMxËFK

%MĄU<3-MJNOîEJQîE@<FOPµGIî

QDNDãHQØFK

PROSTĚJOV Není to vůbec dobré...
Olomoucký kraj společně se svým
sousedem Moravskoslezským patří
mezi dvojici nejrizikovějších z hlediska počtu nově nakažených covidem-19
a také co do počtu nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Velice zle je
na tom také sám Prostějov. Od pondělí
do soboty minulého týdne přibylo ve
Situace se
městě 665 nově pozitivně testovaných
osob a aktuálně nemocných koronavinadále zhoršuje
rem je již 1 162 občanů Prostějova! To
Minulou neděli, která byla rozhodujícím je obrovsky vysoké číslo, které už lze
dnem o testování ve školách, bylo nad hranicí srovnávat s obdobím největší covidové
300 případů na 100 tisíc obyvatel osm okresů. krize z podzimu loňského roku.
V pátek se už jednalo o devatenáct, v neděli
už do této hranice spadalo přes třicet okresů
a další budou postupně přibývat. Podle mi- Od pondělí do soboty přibylo v Olonisterstva zdravotnictví se testování od 8. lis- mouckém kraji celkem 2 769 nově potopadu bude řešit opět podle situace v neděli. zitivně testovaných lidí, což je zhruba
Dále také podle ministra zdravotnictví Ada- o patnáct set víc než za stejné období
ma Vojtěcha není celorepublikové testování předchozího týdne. V neděli 31. října
ve školách na stole. Česká republika je však už dopoledne evidovala Krajská hygienicnyní v celorepublikové incidenci nad hranicí ká stanice v Olomouci již 99 877 po300 případů na 100 tisíc obyvatel a situace zitivně testovaných osob na covid-19
se podle dat zdravotnických statistiků bude od začátku pandemie. Vyléčených ke
nadále zhoršovat. Včera už potvrdila i hlavní stejnému datu je 93 153 osob a bohužel
hygienička Pavla Svrčinová, že testování ve je už v Olomouckém kraji registrováno
školách se rozšíří o více než dvacet dalších 1 734 úmrtí na covid-19. Hygienici už sice
okresů.
(jaf) evidují v kraji 644 833 vykázaných očko-

Michal KADLEC

vání, přesto potvrzených případů nově
nakažených lidí za posledních sedm dní
v přepočtu na sto tisíc obyvatel vystoupal
v Olomouckém kraji povážlivě až na číslo 438! Co se týká aktuálně nemocných
osob nakažených koronavirem, nejhorší
situace je v Olomouci, kde se léčí 1 454
lidí. Největší týdenní přírůstek 665 nově
pozitivně testovaných ale zaznamenal
Prostějov, kde je nyní celkem 1 162 nakažených. Na dalších místech smutného pořadí je pak Přerov (762), Šumperk (447)

a Zábřeh na Moravě (296). V Konici je
aktuálně 48 nakažených.
Večerník se tradičně během víkendu
snažil spojit s hejtmanem Olomouckého
kraje Josefem Suchánkem, který vývoj
koronavirové nákazy v kraji pravidelně
komentuje. Redakce na prvního muže
Olomouckého kraje měla spoustu otázek,
hlavně proč vedení kraje nechalo situaci
dojít až tak daleko. Bohužel hejtman telefony v sobotu ani v neděli nezvedal, na
e-mailovou komunikaci nereagoval...

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHP
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Zdroj: KHS Olomouc

Centrum sociálních služeb odolává ataku koronaviru
s respirátory, štíty či brýlemi
e1D1HUXGRYFHP¾PHWąLQDNDåHQÆNOLHQW\ oblecích
a v rukavicích. Snažíme se, aby o nakažené uživatele pečovali pouze očkovaní
zaměstnanci. K zákazu návštěv zatím neDRVP]DP÷VWQDQFčrNRQVWDWXMH
přistupujeme, i když vidíme, že se v Prostějově rozšiřuje,“ konstatovala Vránová.
ąHGLWHOND+HOHQD9U¾QRY¾
Opatření, které vydává vláda, se týkají

PROSTĚJOV Vývoj koronavirové nákazy v celé České republice povážlivě
„houstne“ a nejvíce ohroženou skupinou obyvatel jsou opět starší lidé. Večerník během uplynulého týdne zjišťoval,
v jakém zdravotním stavu se nacházejí
klienti i zaměstnanci Centra sociálních
služeb v Lidické ulici a také Domova
seniorů v Nerudově ulici v Prostějově.
Ředitelka obou zařízení Helena Vránová tuto situaci popsala detailně s tím, že
daleko horší vývoj nákazy registrují na
Nerudovce, kde je nakaženo také osm
zaměstnanců! Naopak Centrum soci-

álních služeb koronaviru stále odolává, a z toho jednoho uživatele hospitalizovaného,“ informovala Večerník ředitelka Centra
což je velice pozitivní zpráva.
sociálních služeb v Prostějově Helena Vránová, která do ledna příštího roku dočasně
Večerník předně zajímalo, v jaké covidové vede také Domov seniorů v Nerudově ulici.
situaci se aktuálně nachází Centrum sociál- V obou zařízeních jsou již učiněna potřebná
ních služeb a Domov seniorů v Nerudově protiepidemická opatření. „Jsou nařízena
ulici. „Co se týká Centra v Lidické ulici, tak vládou, dodržujeme je tedy v obou našich
jsme momentálně bez covidové nákazy, zařízeních. Kdo není naočkovaný, testuje se
nikdo z uživatelů služby ani ze zaměstnan- v pravidelných sedmidenních intervalech,
ců zatím neonemocněl a doufám, že to tak a to jak zaměstnanci, tak i uživatelé. Důležité
i zůstane. To bohužel nemohu tvrdit o dru- je nošení respirátorů FFP2 a častá dezinhém zařízení, které momentálně také vedu. fekce rukou. Ke covidovým uživatelům
Na Nerudovce máme tři pozitivní uživatele chodí personál oblečený v jednorázových

Michal KADLEC

i návštěv. Ty mohou do zařízení pouze
s potvrzením o očkování, po absolvovaném
antigenním či PCR testu nebo po prodělaném covidovém onemocnění ve lhůtě do
180 dní. „U uživatelů, u kterých se nákaza
prokáže, tak návštěvy samozřejmě z důvodu karantény nejsou možné,“ upozorňuje
ředitelka. Jak vzápětí zmínila, v Domově
seniorů v Nerudově ulici jsou sice tři nakažení uživatelé, ale mnohem horší je situace
u zaměstnanců ústavu. „Situace je v obou
zařízeních odlišná, a to se projevuje i v počtu
nakažených pracovníků. V Centru nemáme nikoho covid pozitivního, ale v Neru-

dovce je k dnešnímu dni hlášeno také osm
pozitivně testovaných zaměstnanců. Nákazu jsme zaznamenali i u očkovaných. Co se
týká proočkovanosti, tak je na tom naopak
Nerudovka lépe, tam jsou kromě jednoho
uživatele naočkováni všichni. V Centru je
celkem asi kolem osmdesáti procent naočkovaných klientů. Někteří se nechávají
očkovat již třetí posilující dávkou,“ uvedla
Helena Vránová, které se Večerník na závěr
ještě zeptal, jak ona osobně vidí vývoj koronavirové nákazy. „To samozřejmě nikdo
z nás dopředu neví, ale já věřím a doufám, že
bude líp. Už teď je vidět, že i když se nákaza
šíří, tak projevy nemoci nejsou tak markantní, jak tomu bylo v předešlých covidových
vlnách, o čemž svědčí pouze jeden náš
hospitalizovaný uživatel. Za mě je to dáno
velkou proočkovaností v obou našich zařízeních,“ míní ředitelka obou sociálně tolik
potřebných zařízení.

ĄGFKVGNMC%GPVTCUQEK¾NPÊEJUNWåGD*GNGPC8T¾PQX¾
MVGT¾FQéCUP÷XGFGVCMÆ&QOQXUGPKQTčX0GTWFQX÷
WNKEKKPHQTOQXCNC8GéGTPÊMQCMVW¾NPÊOUVCXWXQDQW
UQEK¾NPÊEJ\CąÊ\GPÊEJ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

16

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konstelace hvězd Prostějova
Více než myšlenky na romanticky strávené chvíle zaměstnají Prostějovany obavy
o zdraví. Zpropadený koronavirus stále nabírá na síle a vytěsnit ho z myšlenek prostě
jen tak lehce nejde. Uděláte ale všechno pro to, aby se nákaza vaší rodině vyhnula.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Budete hledat jakékoliv možnosti,
jak si zlepšit náladu. Z melancholie
vás vytáhne nejvíc rodina, ale bude
to chtít daleko větší rozptýlení. Nikdo se vám nebude divit, když přijmete pozvání na erotický večírek.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Jste ti nejšťastnější tvorové na světě.
Po velkém zklamání jste si konečně
našli životní oporu vedle sebe a anděla strážného. Teď to chce jen nepromarnit příležitost a dotyčného
se držet jako klíště.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Právě v těchto dnech vám kyne obrovská naděje najít si přítele nebo
kamarádku stojící po vašem boku
v dobrém i zlém. Oporu ale nenajdete na mejdanu, nýbrž zcela náhodně na ulici.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Zdravotní komplikace jsou zdárně
za vámi, takže si života začnete užívat
plnými doušky. V nejednu chvíli budete doslova jako utržení ze řetězu,
až z vás okolí bude mít trošku strach.
Ani kamarádi vás nebudou poznávat.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Navštivte své rodiče, u kterých jste
už drahnou dobu nebyli, a trošku je
zanedbáváte. Budou vám vděčni i za
váš krátký pobyt, navíc se můžete dozvědět spoustu zajímavých novinek.
Třeba o dědictví.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Do práce se vrhnete po hlavě a nebudete se dívat na čas. Odnese to možná vaše rodina, vy si ale stále budete
trvat na tom, že práce je přednější.
Navíc nutně potřebujete peníze, takže se přesčasy budou hodit.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Stále si nemůžete koupit, co chcete,
je potřeba šetřit. Čeká vás hodně
splátek dřívějších dluhů, s čímž vám
nikdo nepomůže. Snažte se za každou cenu udržet své zaměstnání,
doslova vás drží nad vodou.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Bavit se umíte celkem dobře, takže
budete vítaní v každé společnosti.
A tento týden budete mít vícero příležitostí zúčastnit se společenských
akcí, na kterých vyniknete. A seznámíte se s vlivnými osobami.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ochoz u Konice
Obec: Olšany u Prostějova
Obec: Vrahovice
Dne: 15. 11. 2021 od 7:30 do Dne: 18. 11. 2021 od 7:00 do Dne: 15. 11. 2021 od 8:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Vrahovice, jednostranně ul. Čs. Ochoz u Konice: parc. č. K/2080, zahrady parcel č. 720/4, 721/1,
hřiště TJ Sokol s parc. 815, č.
arm. sboru s č 1- 37. Týká se K/2081, K/2076, K/2077.
popisné 360 za hřištěm ve smědomů 15/101, 17/100, 19a/390, Obec: Ohrozim
21/98, 31/93, 9/104, 27/95, Dne: 18. 11. 2021 od 7:00 do ru na Lutín.
3/107, 29/94, 33/226, 13/102, 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Prostějov
7/105, 35/92, 37/243, 23/97, část obce Ohrozim - ve směru od Dne: 20. 11. 2021 od 6:30 do
Plumlova po konec obce směr Ví- 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
25/96, 5/106, 1/108, 11/103.
cov vč. přilehlých ulic směr kul- Bernhardt Fashion CZ, s.r.o.,
Obec: Sněhotice, Ondratice,
turní dům a lokalita RD, obou- Tovární ul.
Podivice
Dne: 16. 11. 2021 od 7:30 do stranně celá náves pod kostelem Obec: Pivín
15:00 hodin. Vypnutá oblast: vč. ulic za kostelem, dále od kři- Dne: 22. 11. 2021 od 7:00 do
část obce Ondratice: oboustran- žovatky Plumlov - Vícov obou- 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
ně od č. 8 a 31 po konec obce stranně po část Hrabovec s č. 77, Pivín - jednostranně ulice od
s č. 162, 183, dále část obce ve 78, 81 a od č. 64 a 82 (pod ob- č. p. 88 po č. p. 5 včetně č. p.
směru od Sněhotic (ohraničená chodem) oboustranně po konec 254.
čísly: 167, 168, 15, 176) a obou- obce směr Lešany vč. RS plynu. Obec: Prostějov
Dne: 23. 11. 2021 od 7:30 do
stranně od č. 23 a 30 po č. 41, 78, Obec: Hrubčice
118, 48, 27, 54. Celá obec Sně- Dne: 19. 11. 2021 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast:
hotice, Hájenka Sněhotice 110 14:30 hodin. Vypnutá oblast: levá strana ul. Olomoucká - od
(Hatě), Podivice-Osina hájenka Hrubčice: č. p. 221, 224, 225, č. 105 za říčkou Hloučela po č.
226, 227.
109.
EG.D, a.s.
č. p. 557/9.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Na partnery moc štěstí nemáte, ovšem ten současný je přesně podle vašeho gusta. Nebude proto divu, že mu
budete neustále lichotit a vynasnažíte
se splnit mu vše, co mu na očích uvidíte.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Měli byste po dlouhé době navštívit lékaře, vaše zdraví není zrovna
v nejlepší kondici. I když sami nepociťujete žádnou bolest, něco ve
vašem těle nefunguje tak, jak má.
Doktor vám sdělí, co s vámi je.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Krásné podzimní počasí vás vyžene
s celou rodinou do přírody, kde si
užijete spoustu legrace. Dobrou náladu budete mít i během pracovních
dní, možná trochu vám ji zkalí zjištění o stavu vašich financí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Dostanete se do velkého problému,
ze kterého není jednoduché uniknout. Přestože vám dobří přátelé poskytnou cenné rady jak z toho ven,
vy je neposlechnete a budete se to
snažit řešit po vlastní linii. Chyba!

nákupní
servis
pro vás
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Čokoláda je obvyklá součást nejrůznějších druhů sladkostí a patří bezesporu k nejpopulárnějším na světě. Název má původ v aztéckém výrazu šokolatl, jenž má význam hořké
pití. Vyrábí se z kvašených, pražených a mletých zrnek tropického kakaového stromu
Theobroma cacao. Zrna pocházejí z kakaových tobolek – bobů a existují tři typy. Nejvíce
ceněná, vzácná a drahá jsou zrna Criollo z mayské oblasti (Mexiko a Střední Amerika.
Do prodeje přichází čokoláda ponejvíce ve formě tabulek nebo jiných geometrických tvarů, často bývá též tvarována do malých figurek (obvykle zvířat, lidí nebo rostlin). Navíc
čokoláda často tvoří hlavní složku nebo přísadu v potravinách jako zmrzlina, koláče,
sušenky, buchty a v jiných dezertech. Proto je tuze dobré vědět, že čokoládu na vaření zakoupí nejlevněji v Albertu či Tescu, bílou čokoládu nabízí nejvýhodněji Lidl a Kaufland,
populární Milku pak společně s Lidlem Penny market. Z dalších značek doporučujeme
Lindt Excellence zakoupit v Kauflandu, tyčinku Geisha v Bille a mléčnou od Schogetten
Přejeme dobré pochutnání!
hned na třech místech.
Průzkum byl proveden ve středu 27. října 2021.

21102921407

... tentokrát ze sortimentu: ą2.2/É'$
Lindt Excellence
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Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
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KAMENNÁ KRÁSKA JE ZPÌT

OTEVŘENO I V LISTOPADU
každý víkend * PÁ - SO - NE * 9.00 - 17.00 hodin

*** www.dalimilovarozhledna.cz ***

21102911408

Návštevníci rozhledny 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 nabízíme omezený sortiment ve výdajovém okénku, jehož provoz může spolu s uzavřením rozhledny taktéž omezen nebo zcela uzavřen.
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JSOU
TADY
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Už během uplynulého týdne se nejen prostějovské
hřbitovy zaplnily stovkami lidí připomínajících si
ztráty a životní situace, které se nevrátí. Poslední
místa odpočinku jejich blízkých se pokryla květinami, věnci a dalšími proprietami, naplnil se rituál,
jenž prostě k Dušičkám patří. Tím ale návštěvy hřbitovů ani zdaleka nekončí, vždyť svátek Památky zesnulých si oficiálně připomínáme až zítra, tj. v úterý
2. listopadu. I během následujících dní se tedy dá
předpokládat, že Prostějované vezmou hřbitovy
„ztečí“. Dušičky tak zdaleka nekončí, i tento týden
máme všichni možnost alespoň na chvíli zastavit
čas a jít uctít památku svých blízkých, které máme
v srdci a na které neustále vzpomínáme. O bezpečnost a hladký průběh celého dušičkového období se výraznou měrou postarala
Městská policie Prostějov, mimořádné linky MHD zajistila také společnost FTL
Prostějov. Pojďme si pár informací připomenout. Texty připravil: Michal Kadlec

!@FJM<>@ I< CMJ=
FO@M½QT?MÜÁ?GJPCJ
Chystáte se o Dušičkách navštívit hřbitov,
abyste zavzpomínali na své blízké a uctili jejich památku? Zapálit svíčku a ozdobit hrob
květinou či věncem je krásná tradice. Večerník
vám poradí, které květiny vydrží i první mrazíky a jak na dušičkové dekorace, jež si snadno
a levně vyrobíte sami doma.

Dušičkový věnec z
přírodních materiálů

Pokud si chcete usnadnit práci, můžete na věnec využít kupovaný korpus spletený z větviček, slaměný nebo
bambusový. Poté k němu kolem dokola připevněte větvičky z jehličnanu pomocí zeleného vazačského drátku.
Věnec ozdobte různými přírodními materiály, které
Osázené nádoby, které připevníte tavnou pistolí. Dobře vypadají sušené květy,
hýří barvami podzimu šišky, jeřabiny, skořápky od ořechů nebo kaštany. Další
ozdoby lze zakoupit v obchodech. Myslete ale na to, že
Květiny ve sklenici moc dlouho nevydrží. Po pár dnech musí být odolné vůči nepřízni počasí.
zvadnou a vázy jsou plné uschlého kvítí. Ozdobte proto hroby sázenými rostlinkami, které vydrží dlouho
Jednoduchá dekorace
krásné i bez údržby. Stačí vám obyčejný plastový truhhotová za chviličku
lík, případně můžete koupit nejrůznější keramické
květináče. Jakou zvolíte velikost a tvar, je jen na vás. Do Naším posledním tipem, jak zkrášlit hroby na dlouhou
nádoby zasaďte například mrazuvzdorný keřík hebe, dobu, je větev jehličnanu, kterou dozdobíte mašlí a růzdrátovec nebo různě barevný vřes a přidat lze i ozdob- nými podzimními plody. Ideální volbou je větvička jedle
kavkazské, která ve váze s vodou vydrží opravdu dlouho.
né brusinky.

Křesťanský svátek Dušiček
pochází už od Keltů
Den Památky zesnulých už dnes
bereme jako samozřejmost.
Prostě něco, co přichází každý
rok a každý rok se týká nás všech.
Zajímavý je ale tradičně pohled
do historie uctívání tohoto křesťanského svátku. V tomto ohledu je potřeba zabrousit mnoho
a mnoho století zpět. Až do roku
998, odkdy mají historici první
zmínky o připomínání této památky.
V liturgickém významu má slavnostní den odkazovat k víře, že
hrobem život nekončí. Proto by
se k náhrobkům neměly pokládat papírové nebo umělé květiny,
protože nenesou správnou symboliku, toho jsou schopny jen
květiny živé a zapálené svíčky.
Zároveň kněží slouží zádušní mši
a kropí hroby svěcenou vodou.
Bohoslužebný rozměr vtiskl

Památce zesnulých francouzský
opat Odillo z Cluny v roce 998,
ale svátek dušiček pochází už od
Keltů, kteří ve starověku obývali
západní, střední a částečně i jižní
a východní Evropu, a to včetně území dnešní České republiky. Keltský rok začínal Samhainem a slavil
se 1. listopadu v noci z předešlého
dne na den sváteční. V tento den
se podle keltské víry prolíná náš
svět se světem mrtvých. Dušičky
jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost
připraveni a procházejí fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby
se duše pozůstalých mohla ohřát
a strávit s nimi noc. Svíčky, které
se zapalují dnes, jsou pozměněnou
formou právě této tradice.
Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje na předkřesťanské
tradice. Církev konala modlitby

a obětovala za zesnulé, avšak až na
přelomu tisíciletí roku 998 zavedl
tento zvyk v druhý listopadový den
benediktýnský opat Odillo z Cluny. Zvyk se rychle rozšířil po všech
křesťanských zemích. Od té doby se
v osmnácti evropských zemích slaví
prvního listopadu svátek Všech svatých a den poté Dušiček.
Svátek Všech svatých vychází z historické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Pantheon
byl původně antický chrám, v němž
se uctíval kult všech římských bohů.
Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří
již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky
jsou proti tomu vzpomínkou na ty,
kteří této blaženosti zatím nedošli.
Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž
katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé.
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Období okolo svátku Památky
zesnulých znamená pro strážníky
Městské policie Prostějov zvýšenou hlídkovou činnost na hřbitovech, kde dochází k mnohem
vyšší kumulaci osob. Není divu,
tyto svátky se často neobejdou
bez narušení veřejného pořádku
a bohužel ani krádeží. Nutno si
připomenout, že vyšší počet lidí
znamená i větší šanci pro zloděje,
kteří navíc využívají neobezřetnosti návštěvníků hřbitova. Jak
Večerníku potvrdil Petr Zapletal
z Městské policie Prostějov, hlídky strážníků už několik dní „vartují“ nejen před hřbitovy, ale také
uvnitř areálů.
„Památka zesnulých neboli Dušičky je každým rokem příležitost
připomenout si naše blízké, kteří
nás opustili. V tomto období se
samozřejmě pohybuje daleko větší
počet osob na hřbitovech a v jejich
okolí. Strážníci budou zaměřovat
hlídkovou činnost především na
ochranu osob a majetku, dále také
na zabezpečení veřejného pořádku. Upozorňovat návštěvníky, aby
své kabelky, tašky a další osobní
věci nespouštěli z dohledu ani při
údržbě nebo zvelebování hrobů.
Odložené věci, které nemáme pod
kontrolou, se pak stávají snadnou
kořistí pro potenciálního pachatele.
Proto nabádáme občany k daleko
větší pozornosti, co se děje v jejich
blízkém okolí,“ uvedl Petr Zapletal,
zastupující tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
Hlídky každoročně střeží pořádek i uvnitř areálů hřbitovů. „Strážníci provádí pravidelnou kontrolu nejen v okolí
hřbitovů,aleiuvnitř,“potvrdilZapletal.

/÷UVUM¾RQNKEKGFčMNCFP÷RTQX¾FÊXFWwKéMQXÆOQDFQDÊMQPVTQNWPGLGPRąGF
JąDKVQX[CNGVCMÆWXPKVą
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„Opakovaně jsou kontrolovány hřbitovy ve Vrahovicích, Krasicích, Žešově a pochopitelně Městský hřbitov
v Brněnské ulici. Při dohledu na klidný a důstojný průběh Dušiček bude
městská policie spolupracuje i s Policií ČR,“ ujistil člen oddělení prevence
MP Prostějov.
Zejména před hřbitovem v Brněnské ulici často dochází k případům vykradených vozidel. A to
právě během Dušiček. Zloději
u něj často také využívají obrovské neopatrnosti řidičů. „Strážníci dohlíží na přilehlá parkoviště už
jen z preventivních důvodů, touto
hlídkovou činností apelujeme na
všechny občany. Cílem je co nejvíce
zabránit případnému vloupání do
vozidel,“ nastínil Petr Zapletal a všem
občanům vzkázal: „Pokud odcházíte od zaparkovaného automobilu,
vždy zkontrolujte, zda je uzamčený.

Nenechávejte na sedadlech nebo
odkládacích plochách vozidla viditelně žádné věci. I zdánlivě bezcenná
věc může být velkým lákadlem pro
zloděje. Následně způsobená škoda
na vozidle je kolikrát daleko vyšší
než odcizené předměty. Mějte na
paměti, auto opravdu není trezor.
Proto se strážníci a policisté pokusí
takové případy eliminovat svou přítomností na hřbitovech.“
Dušičky a s nimi spojená několikanásobně vyšší návštěvnost hřbitovů
se projevily již během uplynulého
týdne. Strážníci zatím nehlásí žádné
problémy. „V poslední době nezaznamenala městská policie protiprávní
jednání ve spojitosti s narušením
veřejného pořádku nebo krádeží na
hřbitově. Nebylo přijato ani žádné
oznámení od návštěvníků hřbitova
tykající se porušení zákona,“ informoval Večerník Petr Zapletal.

Jaký je rozdíl
PH]L'XÔLîNDPL
a Halloweenem?

Zamysleli jste se někdy nad tím, v čem se vlastně liší
a co mají společného Dušičky a Halloween? Dušičky
jsou vnímané jako tradiční český svátek křesťanského
charakteru, který však uznává i většina nevěřících. Překvapivě má ale tento svátek původ už v dobách Keltů.
Halloween je považován spíše za svátek komerce, který
k nám expandoval z Ameriky. K nelibosti řady odpůrců
u nás stále více „zdomácňuje“. Základ má však ve stejném keltském svátku jako Dušičky.
Už dávní Keltové slavili svátek, který bychom mohli označit
za předchůdce Halloweenu i Dušiček. Jmenoval se Samhain a probíhal v noci z 31. října na 1. listopadu. Keltové jím
oslavovali konec roku a věřili, že právě v tento den se prolíná
lidský svět se světem mrtvých. Vzpomínali na své zesnulé,
kteří v době Samhainu procházeli fází očišťování. Právě
od Keltů, kteří věřili, že oheň očišťuje a chrání před zlými
duchy, pochází dnešní tradice zapalovat na Dušičky i Halloween svíčky. Ty mají mrtvým ukazovat správnou cestu.
S osídlováním Evropy Římany a zaváděním křesťanství byl
Samhain jakožto pohanský svátek na počátku 7. století nahrazen svátkem Všech svatých. Ten je dnes slaven 1. listopadu. Opat Odillo z Cluny v 10. století zavedl Dušičky, které
jsou dnes slaveny o den později, tedy 2. listopadu. Rozdíl je
v tom, že zatímco svátek Všech svatých je vzpomínkou na
zemřelé, kteří dosáhli věčné blaženosti, Dušičky jsou naopak vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli.

Dušičky neboli Památka zesnulých jsou rozšířeným svátkem
v zemích s křesťanskou tradicí. Je zvykem navštívit hřbitov
a na rodinném hrobě zapálit svíčku nebo položit živé květiny. Halloween se naproti tomu slaví v anglosaských zemích,
zejména v USA. Vznikl na základě oslav dne Všech svatých.
Název je odvozený od spojení „All Hallow Even“, což v překladu znamená „předvečer všech svatých“ a slaví se tedy logicky 31. října. Vychází z židovské tradice, kdy se daný svátek
slaví už od předchozího večera, stejně jako třeba Štědrý den
a 1. svátek vánoční, neboť židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce. Přestože řada Čechů Halloween neuznává, má paradoxně právě on nejblíže k oslavám původního svátku Samhain. Dnešní podoba Halloweenu vypadá tak,
že se děti oblékají do různých kostýmů a chodí koledovat od
domu k domu. Používají tradiční pořekadlo „Trick or treat“,
tedy „Koledu, nebo vám něco provedu“. Typické jsou pro
Halloween dýně se zapálenou svíčkou uvnitř a výzdoba, kde
se nejvíce využívá oranžové a černé barvy a motivů kostlivců,
koček, čarodějnic a tak dále. Což je část Halloweenu, kterou
přijímá i velké množství Čechů.
Dalo by se tedy říci, že jak Halloween, tak Dušičky i den
Všech svatých oslavují v podstatě totéž a vycházejí z podobného základu, tedy keltského Samhainu, největší rozdíl je ve
způsobu slavení a samozřejmě v datu konání. Takže pokud
si chcete najít záminku pro další oslavu, můžete uznávat
všechny tři svátky a slavit tak třeba celé tři dny.

řádková inzerce / vzpomínky
REALITY

KOUPÍM

Koupím chatu – chalupu. Děkuji
za nabídku. Tel.: 604 635 465

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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.

Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

Pronajmu 2+1 sídliště Edvarda Beneše.
Tel.: 704 584 773.

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

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

Dne 2. listopadu 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho manžela a tatínka
pana Zdeňka POSPÍŠILA
z Obědkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a děti s rodinami.

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši.

Dne 5. listopadu 2021
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan Radomír SVOBODA.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jiřina, syn Radomír
a dcera Eva s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
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Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás...
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.

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

m-v࣐0Ѵझh࣐

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
email: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

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

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

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

Koupím staré pohlednice, bankovky,
tuzex. bony, vyznamenání, militaria
apod. Tel.: 608 420 808.
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Dne 4. listopadu 2021
si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
naší manželky, maminky a babičky
paní Lenky KOHOUTOVÉ
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje nejbližší rodina.

Dne 4. listopadu 2021
uplyne 1. smutné výročí
od úmrtí
pana Václava LONCKA
z Pěnčína.
S láskou stále vzpomíná
manželka Ivana s rodinou.

Dne 31. října 2021
jsme vzpomenuli
2. výročí úmrtí
pana Jana DOSTÁLA
z Brodku u Konice.
Za vzpomínku
děkuje synovec.

16011421482

Těžko jsme se s Tebou loučili,
těžké je bez Tebe žít,
však v srdcích Tě stále budeme mít.

Dne 5. listopadu 2021
si připomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav BARTOŠ.
Děkujeme všem
za tichou vzpomínku,
dcera a synové s rodinami.

V roce 2021
jsme si připomenuli
smutné 35. výročí,
kdy nás opustil
pan František ZATLOUKAL,
uplynulo 20 let od doby,
kdy nás opustil
pan Ing. František ZATLOUKAL,
dále jsme vzpomenuli 15. výročí,
kdy nás opustila
paní Anežka ZATLOUKALOVÁ,
a také 10. výročí,
kdy navždy odešel
pan Václav NESVADBÍK.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Zatloukalova
a Slezáčkova.

Dne 2. listopadu 2021
uplyne 15 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav AMBROŽ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Petr s rodinou.

LISTOPADOVÁ
AKCE
21072820918
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Dne 5. listopadu 2021
uplyne 1. smutné výročí
od úmrtí
pana Jaroslava ZVONEČKA.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Jaroslav a dcera Romana
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 5. listopadu,
v 10.00 hodin

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

20043020669

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.
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.

ZVÍŘATA
Ztracená bílá kočka – Běluška – Pv.
Tel.: 737 607 098. Děkuji za zprávu.

Nabízím opravy šicích strojů všech
značek. Tel.: 608 462 346

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

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
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Petr Luňáček 1946
Vícov
Jaroslav Kalod 1980
Prostějov
Růžena Schwarzová 1935 Plumlov
Ladislav Ambrož 1934 Otaslavice
Ludmila Tomášková 1948 Vřesovice
Petr Urban 1943
Smržice
Jan Švec 1943
Prostějov
Evžen Kučera 1942
Prostějov
Věra Kadlecová 1938
Vyškov
Radoslav Zlatníček 1960 Prostějov
František Petýrek 1950
Lhota pod Kosířem

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 1. listopadu 2021
Jiří Sedláček 1945 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Nenal 1947 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 2. listopadu 2021
Jiří Pekáček 1952 Plumlov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Prachař 1943 Klopotovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 3. listopadu 2021
Anna Kociánová 1945 Otaslavice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Meisner 1967 Smržice 14.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 5. listopadu 2021
Alena Přecechtělová 1948 Olšany u Prostějova 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vilém Ohli 1941 Kostelec na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
František Kunčík 1940 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

21061620769

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Stanislava Mikmeková 1941 Prostějov
Věra Kojanová 1946
Smržice
Mgr. Miroslav Chytil Ph.D., MBA 1965
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 5. listopadu 2021
Miloslav Johanides 1941 Křenůvky 11.30 Obřadní síň Mlýnská
úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Oldřich Stejskal 1939
Eliška Zatloukalová 1932
Jarmila Kalabisová 1928
Ing. Zdeněk Fafílek 1944

Prostějov
Výšovice
Vícov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 3. listopadu 2021
Emilie Růžičková 1930 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 5. listopadu 2021
Anna Řehulková 1929 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

21081621020

21090811135

W\/:DD

21102921413

21102621397

21081321007

9<8l,-7((0$,/INZERCE@VECERNIKPV.CZ
¤,7(/()21,&.¥632-(1©608 960 042

21102911415

21101911346

Kvalifikace

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 5. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

21102911416

Provoz

Firma

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

21102921411

21102921410

2007162118

WKDKEKh<h,\<h
ͳWKDKE,K<h,\
do restaurace v PV,
zkrácená pracovní doba
2 pracovní dny 12 hodin
a 4 dny volna
mzda 25.000 – 30.000,-.
Informace po - pá 8 - 15 hod.
na tel.: 777 776 470

Plat (Kè)

Obchodní zástupce/-kyně
25 000 - 40 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Anria-CZ, Prostějov
Obsluha solárního studia
18 500 - 26 000 Kč
turnusový
střední odborné
Solárium Naomi, Prostějov
Obsluha šicího automatu
18 000 Kč
jednosměnný
bez vzdělání
Gala, Krasice
Ošetřovatelé drůbeže
23 000 Kč
jednosměnný
bez vzdělání
Xaverov, závod Přemyslovice
Pomocná síla v kuchyni
19 000 Kč
jednosměnný
základní+praktické Erik Kunze, Žešov
Seřizovači – logistici výroby
25 000 - 31 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
Linaplast, Kralice na Hané
Všeobecný/-á účetní
20 000 - 25 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
ProgEco, Čechovice
Učitel/-ka
2 170 - 41 940 Kč
jednosměnný
bakalářské
ZŠ Masarykova Nezamyslice
Učitel/-ka
32 170 - 41 940 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
ZŠ Dr. Horáka, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Jana Kuchaře
Helena ŽVÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy.

Také třiačtyřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 4. LISTOPADU 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
Helena Vondráčková
Martina PLACHÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...BÝT MUČENÍ
Bohumil VÉMOLA, Kelčice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 2, 4, 8
Jana VÝSTUPOVÁ, Ohrozim
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 500 Kč do pizzerie.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Podzim a dušičky v zahradním centru Marciánovi.
Jiří VESELÝ, Pěnčín
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

19111261313

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili jednu z letních posil VK Prostějov,
která řádí na postu univerzálky...

0t
.DOKRW\
IUDQFRX]

1HSRN
URSLW

9OiGFH
EiQRYLQ\

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

$VLFH

.yG
2PiQX

2NROR

,QLFLiO\
IRWEDOLVW\
3DQHQN\

&HNQXWt

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

'ĜHYLQD

3URKUD
YãDFKX

ÒGROt
EiVQLFN\

6HKQDW

ěHGWHOH
NRP]N

%DKQR

=QDþND
EHU\OOLD

ýHVNi
¿UPD
Y\UiEČMtFt
VWHOLYD

GtO
WDMHQN\

3RGQLN
]DKUDQ
REFKRGX
]NUDWND
9UDQtN
NQLåQČ
,QKHUFH
/LSVNpKR

âHOPD
7\SOHW
0,*

3ĜtVWURM

.YĤOL

.YDVLW

3iGRYi
RWi]ND

.YČW
VORYHQ

1iSRM
NYLVFH

7XUHFNp
MH]HUR

6WDUêP
VW\OHP
7ORXVW
QRXW

.LORPHWU
]QDþND
.yGOHW
$FDSXOFR

*HRPHW
WČOHVR
3RQGČOt
]NUDWND

7DYHQtP
]EDYLW
KUDQ

6OLWLQD
KOLQtNX

=SY\MDG
Y\VRNp
PtU\
YODVWQRVWt
.yG
7DQ]DQLH
=QDþND
PČGL

9]QHãH
QiåHQD
ětPVN\

6NU]
VORYLQVN\
7RS6HF
UHW]NU

03=
.\SUX
äROtN\
]DVWDU

3UDFK\
]XKOt

.LGRYND

$XWRQRP
REODVW]N
6ERKHP
ĜLGþHML

'UXKSD
SRXãND
+RUQtWRN
%HURXQN\
$OPXåQD
-HQå
NQLåQČ
20050760687

%R.

20112061779
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STUP, TORO, VLAJKA
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OTEVÍRÁ SE MOBILNÍ KLUZIŠTĚ
KDY: PÁTEK 5. LISTOPADU, 15:30 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA (prostor vedle muzea), PROSTÌJOV

Prostějovská zima, která s sebou přináší tradiční oslavy a bohatý program
až do konce roku, začíná! Již tento
pátek se pro veřejnost po roční pauze
opět otevře venkovní kluziště těšící
se velké oblibě. O zahájení provozu
se během slavnostního otevření tradičně postará klub Kraso-bruslení
Prostějov a čeká se velký zájem veřejnosti.
Zima pomalu přituhuje, a to je to nejlepší období k tomu jít si zabruslit na
čerstvý vzduch. V Prostějově bude od 5.
listopadu v provozu venkovní mobilní
kluziště, které si lidé budou moci užít
již pátým rokem. Za tu dobu si kluziště
získalo velkou popularitu. „V loňském

roce se provoz mobilního kluziště musel
kvůli koronavirové pandemii zrušit. Letos jsme rádi a doufáme, že situace bude
příznivá. Startuje tento pátek v 15:30
hodin,“ potvrdil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
Mobilní ledová plocha bude otevřena právě od 5. listopadu až do 9. ledna 2022. V těchto dnech si můžete
přijít zabruslit od 9:00 do 21:00 hodin. Výjimkou pak bude Štědrý den
a Silvestr, kdy se bude bruslit pouze
do 16:00 hodin. Stejně jako v uplynulých letech jsou na programu i různé
akce. „Proběhnou hned čtyři turnaje v curlingu pro nejrůznější věkové

kategorie od druhého stupně základních škol a střední školy až po veřejnost,
v plánu jsou dvě diskotéky s Pavlem Kovářem a Václavem Kopkou, dvakrát se
odehraje tolik oblíbený florbal na ledě
pro čtvrťáky i páťáky, následně střední
školy a na své si přijde i veřejnost,“ prozradil Pospíšil. „Myslím, že si každý přijde na své,“ dodal náměstek primátora
s tím, že veškeré informace a přihlášky
na jednotlivé turnaje naleznete na www.
sportcentrumddm.cz.
A navrch už na začátku listopadu si
všichni návštěvníci mohou dát na zahřátí punč. Dva stánky budou totiž opět stát
v blízkosti kluziště po celou dobu jeho
otevření.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 1. listopadu
17:30 KURZ MANŽELSKÉ
TOUHY
česká komedie
20:00 PARALELNÍ MATKY
drama Španělsko
úterý 2. listopadu
17:00 DUNA
americké sci-fi
20:00 KURZ MANŽELSKÉ
TOUHY
středa 3. listopadu
17:00 KAREL
dokument ČR
20:00 MILUJ SVÉHO ROBOTA
německý romantický film
čtvrtek 4. listopadu
15:00 METRO SENIOR:
PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
komedie ČR
17:30 ETERNALS
akční drama USA
20:30 HRANA ZLOMU
thriller ČR
pátek 5. listopadu
14:00 ROZBITÝ ROBOT RON
animovaná komedie USA
16:00 AFOKINO: POSLEDNÍ
ARTEFAKT
americký dokument
17:00 ETERNALS
19:00 AFOKINO: POZOROVÁNÍ
HVĚZD U KINA
20:00 AFOKINO: IN SILICO
dokument USA
20:00 AFOKINO: VĚDA
V POPKULTUŘE
přednáška v KINOKAFE
21:30 AFOKINO: AFTERPARTY
v KINOKAFE
sobota 6.listopadu
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaný film ČR/SR
17:15 KAREL
17:30 NEBE
dokument KINOKAFE
20:00 ENERNALS
neděle 7. listopadu
10:30 ADDAMSOVA RODINA 2
animovaný film USA
14:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
16:00 BAREVNÝ SEN
český animovaný film
17:30 KAREL
20:00 ETERNALS

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

Kniho klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 2. listopadu
10:00 BROUČCI A BYLA ZIMA
animovaný loutkový seriál ČR

Zlatá
brána

Mìstské divadlo
Prostìjov

nám. T. G. Masaryka 2
středa 3. listopadu
17:00 PO STOPÁCH MISTRŮ
výstava žáků letní výtvarné školy
Amazonie 2021
vernisáž se koná ve foyer kina Metro70

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 1. listopadu
19:00 REBELKY
divadlo Bolka Polívky Brno
francouzská tragikomedie
Hrají: Chantal Poullain,
Štěpánka Křesťanová
Režie: Antonín Procházka
úterý 2. listopadu
Zámek
19:00 BEZRUKÝ FRANTÍK
Prostìjov
divadlo Pod Palmovkou Praha
černo-černá komedie
virtuální prohlídka a video na
Hrají: Jakub Albrecht, Adam Vacula,
www.teliportme.com
Tomáš Dianiška, Igor Orozovič, Tereza
VÝSTAVA OBRAZŮ
Dočkalová, Nataša Mikulová ad.
VIKTORA HOHAUSE
malíř- samouk, nesmírně talentovaný Režie: F. X. Kalba
středa 3. listopadu
a svébytný umělec, spjatý s Prostějovem
19:00 HORSKÁ DRÁHA
do 14. listopadu
divadlo Bolka Polívky Brno
ZE TMY KE SVĚTLU
komorní česká komedie
výstava Jindřicha Štreita
Hrají: Milan Kňažko,
Eva Novotná/ Jitka Ježková
Zámek
Režie: Petr Halberstadt
Konice
čtvrtek 4. listopadu
18:00 LISTOVÁNÍ.CZ Č. 2:
do 21. listopadu
SOBĚSTAČNÝ
SVÍTÁNÍ
cyklus scénických čtení za účasti
výstava obrazů Heleny Pirohové
autorky Zuzany Dostálové
Hrají: Markéta Lánská, Jiří Ressler
a Zuzana Dostálová

Knihovna

ZUŠ

Skálovo nám.6, Prostějov
V. Ambrose
pondělí 1. listopadu
17:30 DEN PRO IZRAEL
Kravařova 14, Prostějov
diskusní večer, kde se dozvíte něco
do 30. listopadu
nového o Izraeli
MALÝ GRAFIK
Hosténablízkovýchodníproblematiku:
výstava grafických prací žáků
RNDr. Mojmír Kallus, Ing. Daniel Žingor
a Ing. Jaromír Vykoukal
úterý 2. listopadu
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
cyklus přednášek ,,Evropské kulturní
hodnoty“
středa 3. listopadu
17:00 LITERÁRNÍ STAND-UP
netradiční autorské čtení publicisty,
textaře a stand-up komika Pavla Tomeše
CENTRUM PRO RODINU
17:00 HOROROVÉ PŘÍBĚHY
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
třetí beseda na téma Horor, jak vznikly
* každé pondělí od 16:00 hodin,
první hororové knížky, představíme
po předchozí telefonické domluvě,
si nejznámější autory hororových
nabízíme podporu a doprovázení při
příběhů, pro děti do 12 let
hledání řešení v čase náročné životní
čtvrtek 4. listopadu
etapy, či manželské krizi. Poradenství
15:00 PORADNA SOS
pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětakce pro spotřebitele
mi, pomoc při výchovném směřování.
S psycholožkou Mgr. Bc. Marcelou
Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30
Muzeum a galerie
do 11:30 hodin se uskuteční
PRVNÍ ŠKOLIČKA - adaptačHlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
ní kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
pondělí 1. listopadu
Účast v kroužku usnadňuje přípravu na
16:00 PŘEDNÁŠKA
…veselá o gořalence, rosoličce a vůbec nástup do MŠ, připravuje na separaci
truňku všelijakém v mluvě lidu od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném
českého, moravského a slezského...
prostředí.
do 5. prosince
* ve středu 3. listopadu od 17:30
KARBON - POZDRAV
hodin bude probíhat seminář na téma
Z PRVOHOR
DĚTI A EMOCE s Pavlem Mečkovautorská výstava
ským, jenž je zaměřen na praktické
do 31. prosince
a aktivitami vedoucími k budování
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
emoční inteligence, kterou můžeme
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava
věnující
se
historii vhodnými způsoby rozvíjet. Seminář
prostějovských synagog a modliteben, bude probíhat v prostorách Cyrilomekterá aktuálně zdobí hlavní sál Husova todějského gymnázia, jeho součástí je
hlídání dětí.
sboru Církve českobratrské husitské

BASKETBAL:

akce v regionu
Uspávání broučků v Plumlově
Tradiční a oblíbená akce se bude konat tuto sobotu 6. listopadu na nádvoří plumlovského zámku. Od 17:00 hodin bude připravena
diskotéka s broučky, o půl hodiny později začnou ukolébavky a tanečky s broučky v podání žáků místní ZUŠ. V 17:45 hodin vyjde ze zámku lampionový
průvod, který bude doplněný soutěží o nejkrásnější lampion. V 18:45 bude vše
zakončeno ukládáním broučků ke spánku. V rámci doprovodného programu se
můžete těšit také na podzimní stezku. Teplé občerstvení bude zajištěno.

Ve Vrchoslavicích budou sázet Pořádají kurzy pro dospěláky
Zelenější budoucnost chtějí na jihu
Prostějovska. Ve Vrchoslavicích se tak
rozhodli přidat ruce k dílu. Výsledkem
je akce, během které se může v sobotu
6. listopadu při sázení zapotit kde
kdo, tedy omladina i „zkušení harcovníci“. Místní si dali za cíl vysázet
alej kolem polní cesty za Parganem.
Organizaci zajišťuje místostarostka
obce Adéla Palíšková. Pořadatelé pak
slibují malé občerstvení. Zájemci o sázení však musí počítat s tím, že je třeba
si přinést vlastní nářadí a pracovní
rukavice. V případě velkého zájmu by
mohlo dojít i na výsadbu u fotbalového hřiště. Akce začne v 9.00 hodin
a proběhne v rámci grantového programu Nadace Partnerství.

Příjemnou možnost, jak si zopakovat
taneční kroky, připravit se na (snad)
blížící se plesovou sezónu nebo jen
příležitost, jak se naučit něco nového a pobavit se. Pro ty, jichž se něco
z uvedeného týká, si nachystali ve
Vrbátkách taneční kurzy pro dospělé.
Ty budou probíhat každou neděli od
19.00 hodin v prostorách dubanské
sokolovny. A co účastníky čeká? Je
toho dost. Například tance jako jive,
polka, waltz nebo také swing a salsa. Saka a společenské šaty nejsou
nutností, pořadatelé upřednostňují
neformální oblečení, zato však společenskou obuv. Světem tanců zájemce
provedou Markéta Daňková a Petr
Růčka.

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

KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA

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 2. listopadu od 17:00 do 19:00
hodin bude pokračování KURZU
EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ,
kde se dozvíte, jak lépe porozumět
svému dítěti i sobě. Kurz lektorek p.
Rozehnalové a p. Poskočilové vám
pomůže lépe porozumět svým dětem,
vychovávat je k zodpovědnosti, správně
s nimi komunikovat a řešit konflikty.
Probrány budou čtyři výchovné styly.
* ve středu 3. listopadu od 8:30 do 11:30
hodin bude probíhat adaptační kurz
ŠKOLIČKA V MOZAICE pro děti
před vstupem do mateřské školy. Děti se
budou připravovat na vstup do mateřské
školky, v nichž budeme simulovat režim
v MŠ (výtvarné, hudební, pohybové
aktivity) včetně pobytu venku. Příprava
i na odloučení od rodičů. Pokud
z důvodu nemoci nevyužijete všechny
lekce, je možno využít zdarma vstupy na
pondělní Kluby rodičů a dětí.

sobota 6. listopadu
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – Basketbal
Jeseník (4. kolo středomoravského přeboru starších minižáků U13, tělocvična ZŠ Palackého)
13.00 a 15.00 BCM Orli Prostějov – SK UP
BCM Olomouc „A“ (2. kolo středomoravského přeboru nejmladších minižáků U11,
tělocvična ZŠ Palackého)
14.00 BCM Orli Prostějov – Basket Brno
(8. kolo extraligy juniorů, Národní sportovní
centrum Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – BC Nový Jičín
(9. kolo žákovské ligy U15, Sportcentrum
DDM Prostějov)
18.00 SK K2 Prostějov – Basket Ostrava
(1. kolo celostátní ligy juniorek, tělocvična
ZŠ Palackého)
15.30 SK K2 Prostějov – KP Brno (9. kolo
ligy starších žákyň U15, tělocvična ZŠ Palackého Prostějov)
neděle 7. listopadu
9.00 BCM Orli Prostějov – Basketpoint Frýdek-Místek (10. kolo žákovské ligy U15, hala
Sportcentrum DDM Prostějov)
10.00 SK K2 Prostějov – BK Žabiny Brno
(10. kolo ligy starších žákyň U15, tělocvična
ZŠ Palackého Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 6. listopadu
12.00 a 14.00 SK Prostějov 1913 – HC Olomouc (13. kolo ligy mladších a starších žáků,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
16.15 SK Prostějov 1913 – Brumov-Bylnice (12. kolo ligy dorostenců, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
neděle 7. listopadu
12.00 SK Prostějov 1913 – HC Zubr
Přerov (7. kolo ligy 5. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
14.15 SK Prostějov 1913 – HK Nový Jičín
(12. kolo ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)

VOLEJBAL:
sobota 6. listopadu
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – TJ OP
Prostějov (7. a 8. kolo 2. ligy žen ČR, hala
Národního sportovního centra PV)
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – TJ Lanškroun (7. a 8. kolo 1. ligy kadetek ČR, letní
hala u velodromu)
neděle 7. listopadu
8.00 Hanácká volejbalová liga smíšených
družstev (2. kolo základní části, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)
10.00 a 13.00 TJ OP Prostějov – TJ Šumperk (5. a 6. kolo krajského přeboru juniorek, letní hala u velodromu)
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.
Ekocentrum Iris

Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 3. listopadu od 8:30 do 14:00
hodin bude probíhat vycházka nejen pro
seniory KARTOUZKA A RADÍKOV
vás povede z Dolan u Olomouce do
Radíkova. Na kraji Dolan bude navštívena
Kartouzka – zřícenina kartuziánského
kláštera Vallis Josaphat.



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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STRAŠIDLA
NA ZÁMKU
ƔƔ Čechy pod Kosířem byly o uplynulém víkendu centrem všech nadpřirozených bytostí. Není divu, že se bály nejen
děti...
strana 27
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KOPŘIVA
TO TREFIL
Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV To, co s přibývajícím časem podle veškerých indicií čím dál víc hrozilo, se bohužel
stalo skutečností.
Sedmadvacetiletá smečařka Martina Michalíková
(na snímku) se kvůli nepolevujícím problémům s loni operovaným ramenem rozhodla definitivně uzavřít aktivní hráčskou
kariéru a po vzájemné dohodě
ukončila své působení u volejbalistek VK Prostějov!

Foto: Martin Kusyn

Dvacátý ročník mezinárodní
soutěže velkých dechových
orchestrů Ostrava 2021
přinesl úspěch tamní ZUŠ

ÞNíN?
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44
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ƔƔ Provozovatel dráhy Správa železnic vyhlásil
na trati Prostějov – Červenka/Drahanovice Olomouc ve dnech od 1. listopadu, 7:30 hodin
do 20. listopadu, 17:00 hodin nepřetržitou výluku traťové koleje v úseku Prostějov hl.n. - Senice
na Hané a Olomouc hl.n. - Drahanovice. Kompletní informace k výluce, včetně výlukového
jízdního řádu, najdou cestující na stránkách
www.cd.cz.

BASKET SE NEHRÁL

ƔƔ Kdo se vypravil na prvoligové
utkání prostějovských Orlů s juniorkou účastníka NBL z Brna byl zklamán.
Proč?
strana 46

SOUBOJ O ŠPICI:
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ƔƔ Včera, tj. v neděli 31. října, skončila dopravní
uzavírka v obci Suchdol, kde probíhaly práce na
inženýrských sítích.

ƔƔ Pokud vám není lhostejný osud nalezených
malých či zraněných ježků v záchranné stanici,
můžete se opět zapojit do podzimní sbírky pro
ježky a další zvířecí obyvatele záchranné stanice
v Němčicích nad Hanou. Podzimní sbírka pro
ježky trvá do konce listopadu.

staveném čase fotbalisté Prostějova.
Bod s Líšní je o to cennější, že ho eskáčko dosáhlo v deseti strany 32 a 33

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

ƔƔ Ve čtvrtek 4. listopadu oslaví 38. narozeniny
někdejší extraligový hokejový útočník a rodák
z Prostějova Jiří Cetkovský.

ƔƔ Semifinálová smůla prostějovského tenisty
Víta Kopřivy (200. ve světovém žebříčku ATP)
bohužel pokračuje. Člen TK Agrofert ani na
pátý pokus (čtyřikrát byl letos v semifinále na
challengeru, jednou dokonce na turnaji ATP ve
Gstaadu) nevybojoval postup do souboje o titul.
Na antuce v peruánské Limě byl nad jeho síly
Chilan Jarry (202.), se kterým čtyřiadvacetiletý
Kopřiva prohrál ve dvou setech 3:6, 3:6. I tak se
mu podaří vylepšit své žebříčkové maximum,
když v dnešním vydání bude nejhůře na 196.
pozici.

ƔƔ Šťastnou remízu vydolovali až v na-

PROSTĚJOV Běh
dělá nejen krásná
těla, ale i duše. To
bylo jedno z hlavních poselství
letošního sokolského Běhu republiky, který ve
čtvrtek 28. října
ovládl centrum
Prostějova. Start
i cíl všech tratí jednotlivých závodů
určených skutečně pro každého
Foto: Martin Zaoral
byl nikoliv náhodou v těsné blízkosti sochy prvního prezidenta Tomáše Garyka Masaryka. Na Den vzniku samostatné republiky se tu sešla početná i pohledná společnost. Vždyť nejrychlejší děvčata na královské
trati 10 kilometrů nenechala nikoho na pochybách, že jsou nejen štíhlá jako laně, ale že se díky
pravidelnému pohybu dokáží přenést i přes nejrůznější životní trampoty s úsměvem.
(mls)

PODROBNOU REPORTÁŽ A EXKLUZIVNÍ
ROZHOVORY ČTĚTE NA STRANĚ 28

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F
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TBALEM

F:NL – 14. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 15. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 15. KOLO

PØEBOROFSPV-II.tøída–12.KOLO

1.SK PROSTĚJOV
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
SOBOTA 6. 11. 14.00 HODIN
Fotb. stad. SCM Za Místním nádr.

SK LIPOVÁ
TJ SIGMA LUTÍN
SOBOTA 6. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

FC KRALICE NA HANÉ
TJ TATRAN LITOVEL
SOBOTA 6. 11. 14.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích

FC DOBROMILICE
TJ SOKOL BRODEK U PV
NEDĚLE 7. 11. 14.00 HODIN
Fotb. stadion v Dobromilicích

vs.

PROSTĚJOV Lehký, a přece
těžký. Takový je los Chance
ligy vůči Jestřábům. Proč?
Prostějovany totiž čeká místo tří zápasů v minulém týdnu jen jediný. Půjde však o složitý mač, protivníkem
totiž bude Sokolov. Ten už druhou sezónu v řadě posunul ambice
od záchrany k play-off. Letos si o něj navíc říká hodně hlasitě, tým
ze severu Čech se pohybuje kolem pátého místa. Utkání s Baníkem
začne na prostějovském zimním stadionu ve středu 3. listopadu od
18.00 hodin.
Zajímavý příběh napsal v posledních třech letech Sokolov.
Po postupu do Chance ligy se s ním zprvu moc nepočítalo. A tým
se hodně trápil, skončil až v suterénu tabulky. Loni už ale pronikl
do vyřazovacích bojů. A letos to vypadá možná i na přímý postup
do play-off. Tým se pohybuje kolem pátého místa a netrpí většími
výpadky formy. Tu má navíc aktuálně velice slušnou. V posledních
zápasech třeba uzmul bod přažské Slavii, přehrál druhé Litoměřice
a porazil Vrchlabí.
Pokud se jedná o týmovou stránku, může se Sokolov pochlubit
20procentní úspěšností v přesilovkách, velmi solidními oslabeními
či nízkým počtem střel, které obrana propustí na bránu. Perličkou
pak je, že hráči Sokolova patří celkově k nejméně trestaným. Pokud
se jedná o počty vstřelených či obdržených branek, jsou vyrovnané
a v obojím se mužstvo řadí do průměru.
Bodově je na tom nejlépe Vojtěch Tomi, Otakar Šik a Jan Pohl.
Se sedmi brankami je nejlepším střelcem právě Tomi, s jedenácti
asistencemi vládne Šik. Průběžně přispívají i třeba Tomášové Šmerha a Rohan. Z obránců je nejproduktivnější již zmíněný Jan Pohl
(4+8). Ve statistice +/− je na tom nejlépe Ondřej Jurčík (+8), zlým
mužem sestavy je se 17 trestnými minutami Jan Strejček. Nejčastěji
za tým chytá Oldřich Cichoň ale nejlepší čísla má Vladislav Habal
(úspěšnost zákroků 91,72 procenta). Na jedno utkání se v sestavě
mihl i exprostějovský Jakub Neužil.
(sob)

KOMPLETNÍ LOS DRUHÉ TŘETINY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
CHANCE LIGY NAJDETE NA STRANĚ 41, HOKEJOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE TRADIČNĚ NA DVOUSTRANĚ 42-43
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MUZEJNÍ VÝSTAVY
0$-Ì6/8ð1281É9ð7ħ91267
PROSTĚJOV Už druhý měsíc mají všichni možnost navštívit tři výstavy v sálech prostějovského
muzea či nedaleké galerii Špalíček. Každá je přitom zcela odlišná od zbylých dvou. V jednom sále
se tak lidé dozvědí něco víc o středověké ražbě mincí v zemích Koruny české. Ve druhém se seznámí se vznikem uhlí a pravěkou přírodou – zejména však se vznikem i využitím karbonu. A v posledním příchozí čeká průřez díla umělkyně Veroniky Šrek Bromové. Zejména první dvě výstavy jsou
přímo koncipované pro děti a mládež.

0C CMVW¾NPÊ XÚUVCX[ RTQUV÷LQX
UMÆJQOW\GCLUQW\CVÊOXGUO÷U
MNCFPÆQJNCU[
Foto: Michal Sobecký

„Obchodní akademie a Gymnázium
Jiřího Wolkera se hlásí na výstavu Peníze a moc pravidelně. Zatím ze škol tuto
výstavu navštívilo 129 osob. Kurátor
výstavy Václav Horák měl za minulý týden sedm komentovaných prohlídek,“
konstatovala ředitelka muzea Veronika
Hrbáčková.

vé. Dále je připravovaná komentovaná
prohlídka pro veřejnost s autory Vladimírou Jaškovou a doktorem Tomášem Lehotským, a to na 24. listopadu
v 16.30 hodin,“ informovala ředitelka
muzea. Zájemci pak mohou své dojmy
ze všech výstav tradičně komentovat
v přiložené návštěvnické knize. „V ná-

vštěvní knize jsou na obě výstavy kladné
ohlasy,“ dodala ředitelka.
Návštěvnost zároveň zaznamenává
i třetí z výstav, tedy autorky skulptur
i prostorových instalací Veroniky Šrek
Bromové. Ta na první pohled zaujme
neobvyklými tvary i variantou barev.
„Co se týče výstavy V. Šrek Bromové – ta

je navštěvována hlavně studenty a lidmi
s tzv. ‚artovým‘ zaměřením,“ konstatovala Veronika Hrbáčková. Nejvíce ohlasů,
a to i díky návštěvám školních výprav,
zatím hlásí výstava „Peníze a moc“, na
niž si našlo cestu přes tři sta osob.
Všechny výstavy budou k vidění do
24. listopadu.

NĚMČICE NAD HANOU Tohle
zaslouží gratulaci! Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou se stal
vítězem vyšší třídy na Mezinárodní

soutěži velkých dechových orchestrů.
Přehlídka se konala v sobotu 23. října
v Ostravě.
Dvacátý jubilejní ročník Mezinárodní

soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2021 se stal pokračováním
čtyřicetileté tradice soutěží pořádaných
v Ostravě v pravidelných dvouletých
cyklech od roku 1981. V letošním roce
byla soutěž jednou z mála příležitostí,
na kterých se mohly orchestry setkat,
rozvíjet vzájemnou spolupráci a utkat
se v soutěžním klání. Vypsána byla ve
třech třídách – střední, vyšší a nejvyšší.
Vítězem vyšší třídy se stal právě dechový
orchestr z Němčic nad Hanou, který zároveň díky svému výkonu postoupil do
zlatého pásma.
„Zároveň gratulujeme skvělému dirigentovi Jindřichu Novákovi, který obdržel
cenu za dirigentský výkon,“ vyjádřil se ředitel ZUŠ Němčice nad Hanou Ladislav
Gazdag.
(mls)

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

V dalších týdnech – pokud to dovolí
epidemická situace – se pak v muzeu
uskuteční akce, které výstavu doplní.
„K výstavě Karbon edukátorka chystá
na 9. listopadu mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou pro školy kreativní odpoledne dohromady s komentovanou
prohlídkou doktorky Vladimíry Jaško-

9ÛMLPHêQÛOLVWRSDG.LQRFK\VW¿RVODY\Orchestr z Němčic postoupil do zlatého pásma
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PROSTĚJOV Spoustu filmů, ale také
spoustu akcí přichystalo na listopad
kino Metro 70. Prostějovský kulturní stánek chystá na jedenáctý měsíc
roku několik setkání s významnými
osobnostmi filmového dění, stejně
jako oslavy. A snaží se posunout spolupráci s prostějovskou hvězdárnou,
s níž v minulosti třeba uspořádal letní
promítání snímku Černobyl. V první
řadě ale bude listopad o oslavě padesátin kina, které se loni nemohly
uspořádat kvůli koronaviru.
„Plánujeme na večer 20. listopadu pěknou akci, kterou bude moderovat David

Hrbek z olomouckého muzea umění.
Snažili jsme se pak najít osobnosti z filmového světa spjaté s Prostějovem,“
prozradila ředitelka kina Barbora Kucsa
Prágerová.
A kdo tedy třeba do Prostějova přijede?
Třeba osobnosti, které už město v minulosti navštívily. „Naše pozvání mezi
jinými přijal režisér dokumentárních
filmů Vít Klusák, například režisér snímku V síti. Z toho máme velkou radost.
Účast potvrdil také Václav Marhoul, který momentálně chystá film v Hollywoodu. Další jména jsou v jednání,“ uvedla
ředitelka kina. Vše bude samozřejmě

odvislé od toho, jaká bude aktuální situace kolem koronaviru.
Vůbec nejdříve se ale v listopadu kino
zaměří na ty, kterým není věda cizí.
A pokud ano, přesto se rádi poučí. „Již
tento pátek pátého listopadu nás čeká
retrospektiva festivalu Akademia film
Olomouc (AFO). Budeme mít vědecký den v kině, před ním nafoukneme
obrovskou zeměkouli. Dojednáváme
také spolupráci s hvězdárnou. Pokud by
vyšla, tak by mohl na kopuli být velký
dalekohled na pozorování hvězd,“ láká
na listopadový program Barbora Kucsa
Prágerová.
(sob)

èNGPQXÆ&GEJQXÆJQQTEJGUVTW<7i0÷OéKEGPCF*CPQWUGUXÚOFKTKIGPVGO,KP
FąKEJGO0QX¾MGO\CDQFQXCNKPCUQWV÷åKX1UVTCX÷
Foto: Martin Kusyn
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Získejte naše předplatné na rok 2022 LEVNĚJI
Právě teď a tady!
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Ve Vrchoslavicích se STRAŠILO, BÁLI SE i dospìlí, QDWRzGÈWL
µ1DÔHVWUDÔLGODPüODSRN\QDE\E\ODKRGQi§VPiODVHRUJDQL]iWRUND(YD%DÔNRYi

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

VRCHOSLAVICE Strašidlení v místní části Vrchoslavic
Dlouhé Vsi už má desetiletou tradici, jenže vloni organizátorům z Orionu – střediska volného času zatrhl tipec prokletý
koronavirus. O to více se na strašidelnou pětikilometrovou
pouť těšily místní děti, kterých společně s rodiči letos dorazilo několik set. Jak Večerníku řekla hlavní organizátorka
Eva Bašková, letos měla strašidla příkaz být hodná. O tom
by se ale dalo diskutovat, protože na tři desítky ježibab, čertů, smrťáků, hrdlořezů a jiných strašidel vypadaly ve tmě
opravdu „příšerně“. Mnohdy se po cestě odvahy třásla kolena i dospělým...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Středisko volného času Orion v čele
s Evou Baškovou přivítalo na startu
tradiční strašidelné pouti nejen po
katastru Vrchoslavic bezmála 430
účastníků, z nichž polovinu tvořila
i ta nejmenší drobotina. Organizátoři nastrojili 42 lidí do strašidelných
postaviček, které „bubákovaly“ na

usmívala se hlavní organizátorka
Strašidlení ve Vrchoslavicích Eva
Bašková.
„Naše akce má už desetiletou tradici,
a jelikož se vloni kvůli koronaviru nemohla uskutečnit, jsme letos rádi, že se
jí účastnilo tolik lidí! Vždyť to děláme
pro ně, mám z toho opravdu upřímnou radost. Ze startu tady ve Dlouhé
Vsi vyrazilo na strašidelnou trasu na
430 lidí, a to postupně do šesté hodiny večerní. Poslední účastníci vyšli do
účastníky po celé pětikilometrové tmy těsně před osmou. Na trase čekalo
trase. Start byl na hřišti v Dlouhé Vsi, děti i dospělé nejen strašení, ale i růztedy místní části Vrchoslavic.
né hry, soutěže, bohaté občerstvení
„Připravili jsme pětikilometrovou
trasu, která z větší části vedla mimo
obydlenou zónu, tedy i po polních
a lesních cestách. O to víc byla strašidelnější. Na celé trase čekalo na
pěší účastníky, z nichž mnozí byli
také strašidelně nastrojeni a disponovali i barevnými lampiony, celkem
dvaačtyřicet našich strašidel. Všechna ale od nás měla pokyn, aby byla
hodná... Ne vždy ale smrťáci, čerti,
ježibaby nebo vodníci poslechli,“

&÷VKX[TC\KN[PCR÷VKMKNQOGVTQXQWVTCUWUNCORKQP[CRQEGUV÷LGéGMCNCURQWUVC
UVTCwKFGN2TÚJQFPÚEJCNGMFQXÊ
3x foto: Michal Kadlec

a také táborák,“ připomněla Bašková,
která byla vděčná za pomoc mnoha
dobrovolníků. „Není lehké takovou
akci uspořádat. Proto jsem maximálně vděčná za obrovskou pomoc
Obecnímu úřadu ve Vrchoslavicích,

Tělovýchovné jednotě Sokol a také vrchoslavickým dobrovolným hasičům.
Na přípravách letošního Strašidlení se
podílelo na šedesát lidí a já jim všem
moc děkuji,“ poslala přes Večerník
vzkaz šéfka Orionu.

společnost
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PROSTĚJOV Nádhernou hal- hodné Halloweenu, ale už jsem tady
loweenskou akci připravilo vedení zahlédla také vyřezávanou tlapku. Jinak
Obchodního centra Zlatá brána s účastí jsem velice spokojena, momentálně máme stoly plně obsav Prostějově během sobotního odzené a další zájemci stojí ve
poledne. Desítkám dětí i jejich
frontě. Vydlabané dýně
rodičům a prarodičům
si lidé samozřejmě
dalo možnost vyřezat
mohou odnést
si dýně podle jakédomů, a to
hokoliv motivu,
v jakémkoliv
který kdy koho
množství,“ řekla
mohl napadnout.
Spokojení účastníci
akce si domů odnášeli parádní výtvory.
A Halloween může začít!

'øWL
GODEDO\
URGLêH
SRP¿KDOL

Večerníku přímo na akci Běla Škodáková
z Obchodního centra Zlatá brána.
„Byla jsem nedávno na podobné akci
v zahradnictví u Marciánů v Kostelci na
Hané, také jsme si donesli dvě nebo tři
vydlabané dýně. Ty už ale uschly a moje
dcera Andrejka chtěla nové. Tak jsme
rádi, že se něco podobného děje i v Prostějově, do Zlaté brány jsme rádi přišli. Jen
manžel šel raději na kafe,“ smála se maminka pětileté holčičky Jana Svobodová.

ČEHOVICE Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v Čehovicích uspořádala v sobotu vpodvečer skvělou akci pro veřejnost. Tedy
vlastně hned tři! Na dvoře místního
obecního domu zahrádkáři nabídli
výstavu svých výpěstků a návštěvníci
mohli také zhlédnout vydařenou expozici drobného zvířectva. Vrcholem
sobotního programu pak byl start
lampionového průvodu, kterému
pochopitelně vévodily hlavně děti.
A u toho prostě Večerník nemohl
chybět!

Michal KADLEC

Michal KADLEC

Ve Zlaté bráně začala halloweenská akce
mnohem dřív, než se plánovalo. Už dávno před sobotní patnáctou hodinou byly
připravené stoly plně obsazené i těmi
nejmenšími dětmi, které se okamžitě
daly do vyřezávání připravených dýní.
Samozřejmě za potřebného komentování dospělých, kteří udíleli potřebné rady.
„Dýně věnovala do akce Zlatá brána
a účastníci si mohou vybrat jakékoliv
množství. Většinou tady celé rodiny
vydlabávají dýně na strašidelné motivy

Čehovičtí zahrádkáři slaví v tomto roce
už 60. výročí založení organizace a tak
nebylo divu, že se uplynulou sobotu
chtěli veřejnosti představit v tom nejlepším světle. „Během soboty a neděle bude
tady v obecním domě probíhat výstava
ovoce a zeleniny a také výstava drobného
zvířectva. Na dnešní večer jsme také připravili pro malé i velké návštěvníky tradiční vycházku s lampiony po naší obci.
Trasa bude osvětlená svíčkami, které po
cestě zpátky zhasneme a posbíráme. Je to

&÷VK UK WRN[PWNQW UQDQVW QFRQNGFPG
FCN[\¾NGåGVPCFNCD¾PÊFÚPÊXG<NCVÆ
DT¾P÷
(QVQ/KEJCN-CFNGE

už čtvrtý ročník této akce, vloni se
však kvůli koronaviru bohužel
nemohla uskutečnit. Zatím čekáme na tmu, takže do té doby
jsme rozdělali táborák a návštěvníci i s malými dětmi si mohou
opéct špekáčky,“ sdělila Večerníku přímo na místě Jana Purová, předsedkyně čehovických
zahrádkářů.
Zatímco dvůr obecního
domu v Čehovicích provo-

něly opékané špekáčky, děti i jejich rodiče
si také se zájmem prohlédli obě výstavy. Ti
nejmenší si dokonce
mohli pohladit krotké
husy, ale i králíčky a další
zvířátka. Sobotu i následně neděli si Čehovičtí parádně užili, místní
zahrádkáři jim připravili
nádherně strávené chvíle.

<CVÊOEQVKPGLOGPwÊUGRąKRTCXQXCNKPC
NCORKQPQXÚ RTčXQF TQFKéG UK FQRą¾NK
QFF[EJRąKQRÆM¾PÊwRGM¾éMč

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

6WUDäLGHOQpSURKOtGN\]iPNXYþHFKiFKEH]QDGĚMQĚY\SURGiQ\
d-CEJCéWV÷DLCUGåTCVqX[NGMCNCFÊVMCLGåKDCDC\0TC\ÊMC6VTCwKNKRTQMNGVÚ0¾PGU

ČECHY POD KOSÍŘEM Jakmile se v sobotu setmělo, už ze zámecké zahrady v Čechách pod Kosířem bylo slyšet podivné zvuky. Za normálních
okolností by kvílení vlkodlaků, nářky sebevrahů nebo štěkot vzteklých psů
běžné smrtelníky odradily se na zámek byť jen podívat. Přesto k němu mířily davy návštěvníků a hlavně malých dětí. Vždyť se zde konaly tradiční
Strašidelné prohlídky, o které i nyní byl enormní zájem ze strany veřejnosti.
Organizátoři již předem dávali vědět, že všechny půlhodinové turnusy
jsou předem vyprodány!Večerník se musel do dveří doslova protáhnout...

jestli stále žiji, nebo jen vidím přeludy,“
pravil Mánes.
Akce se vydařila a mnozí návštěvníci
si před nebo i po prohlídkách zámku
prošli rovněž ztemnělou zahradu. „Strašidelné prohlídky pořádáme už od znovuotevření zámku, tedy od roku 2016.
Samozřejmě s výjimkou loňského roku,
kdy to nešlo kvůli covidové pandemii. Je
to jedna z nejpopulárnějších akcí, co na
zámku organizujeme,“ přivítal Večerník
kastelán zámku v Čechách pod Kosí- d7OTNGEq,QUGH/¾PGURąGFUVCXKNP¾XwV÷XPÊMčOVCMÆd\QODÊM[qFKXQåGPM[MVGTÆUG
(QVQ/KEJCN-CFNGE
řem Martin Váňa. Ten vzápětí potvrdil, MF[UKUVCN[RąGFNQJQWLGJQQDTC\č
že o sobotní strašidelné prohlídky byl již po čtvrthodinových intervalech na jednotlivé turnusy měli vyprodané a ani
dlouho dopředu enormní zájem. „Zá- třicetiminutová představení. Zájem byl zdaleka jsme nemohli uspokojit všechmek je relativně malý a návštěvy chodí tak velký, že už několik dní předem jsme ny. A určitě bychom nemohli vyhovět

rusalky. Ovšem objevili se i malí hrdinové, kteří by se upírkou nechali unést do
zámeckého sklepení nebo uštknout hapro Večerník
dem, kterým mávala smrtka z pražského
orloje. Děti i dospělí si prohlídky užívali,
Michal
obzvláště když se do strašení často zapojil
KADLEC
i Josef Mánes. „Jsem prokletý, ani nevím,
Strašidelné prohlídky zámku v Čechách saa
pod Kosířem si návštěvníci mohli v pátek
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
i v sobotu užít od osmnácté do jednadvacáté hodiny, jednotlivé turnusy po dvaceti lidech byly pouštěny do komnat zámku po patnáctiminutových intervalech.
Hned v první místnosti čekal návštěvníky „zombík“ malíř Josef Mánes, který
pak děti i dospělé provázel všemi zámeckými komnatami. A v každé z nich číhala
strašidla. „Ja chaču těbja sežrat,“ vylekala
malou holčičku ježibaba z Mrazíka.
Dítka se pak tulila do náručí rodičů i ve 7RÊTEGUG\CEJV÷NQMTXGOCNÚEJF÷VÊP÷MVGTÆ\PKEJD[UK -NGM¾PKEGUG\CUGFKXKNCåGLUQWF÷VKVCMRQ\F÷XGéGTXGP ,QUGH/¾PGUUGUPCåKNX[RNPKVRą¾PÊTWUCNGMCPCOCNQXCV
MWiWRFQR[VNG
LG0GwNQOWVQ
chvíli, kdy je chtěla vysát upírka, do pytle CNGRąGMXCRKX÷FCN[ąÊEV
hodit klekánice nebo utančit nestoudné
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dalším zájemcům, i kdybychom dobu
prohlídek prodloužili třeba o další dvě
hodiny,“ pokrčil rameny kastelán, který
vzápětí Večerníku už těsně před začátkem akce prozradil, čím organizátoři
v sobotu návštěvníky překvapili. „Jak zámecká zahrada, tak rovněž celý interiér
zámku jsou nasvícené pouze svíčkami,
což už samo o sobě vytváří strašidelné
prostředí a neobvyklé kouzlo. To vše je
doplněno o hrané kostýmované scénky, které už tradičně vychází z historie
našeho zámku. A z osobností, které tady
žily. Nebo z postaviček z pověstí, které
se zdejším regionem nesly. Nesnažíme
se tedy většinou inspirovat náměty
z nějakých známých pohádek či hororů. Jde o naši vlastní režii a na vše tady
máme vynikající edukační pracovnici,
režisérku a scénáristku Lenku Faltýnkovou. Jde o strašidelné a také humorné
představení sestavené tak, aby se pobavili vedle dětí i dospělí,“ popsal Martin
Váňa.
Jak navíc kastelán informoval Večerník, letos se uskuteční na zámku
v Čechách pod Kosířem ještě dvě
velkolepé akce. Na konci listopadu
půjde o rozsvícení vánočního stromu
a v prosinci jsou v plánu adventní prohlídky zámku.

Na náměstí se vzpomínalo na Masaryka 1DGUDNLiGĚY2WDVODYLFtFKVHY]QHVOR
PROSTĚJOV U sochy prezidenta T. G. Masaryka, jednoho ze zakladatelů samostatného československého státu, si položením kytic a věnců připomněli minulou středu 103. výročí založení samostatného
Československa představitelé města, zástupci armády, policie, Sokolů i zástupci veřejnosti. K účastníkům vzpomínkové akce promluvil primátor František Jura, jenž mimo jiné vyzdvihl odkaz prezidenta
Masaryka, kterým by se měla řídit i naše dnešní společnost.
(red)
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OTASLAVICE Po loňském neuskutečněném ročníku se letos drakiády
dočkali i v Otaslavicích, kterou již
tradičně pořádají místní sokolové
za přispění obce. Letos se tak „na
homole“ za kostelem mohlo ukázat
přes třicet draků, kterým větrné počasí opravdu přálo, navíc bylo nebe
téměř bez mráčku a místní děti se tak
společně s rodiči a dalšími kamarády
mohly vyřádit.
V Otaslavicích má drakiáda už dlouholetou tradici. Letos se jednalo už o její
jednadvacátý ročník, jenž se bez nadsázky dá považovat za jeden z nejúspěšnějších. Počasí vyšlo perfektně, větrný, ale
zároveň teplý slunečný den přilákal za
obec řadu místních obyvatel s více než
třemi desítkami draků. Všichni zúčastnění se kromě zábavy mohli těšit i na čaj
a svařák, dostali také drobnou sladkost.
Nedělní odpoledne si tak v Otaslavicích
užil každý, kdo nelenil a přišel.
„Letos jsme se po roční pauze zase dočkali tradiční drakiády a snad nám to
chtělo vynahradit i zcela perfektní počasí. Děti se v přítomnosti rodičů dlouho
bavily, protože draci létali úžasně. Cel-

kově se tu sešlo i velké množství obyvatel, za což jsme moc rádi. Věřím, že si to
všichni užili a byli spokojení. Snad budeme moci v těchto tradičních akcích
pokračovat i nadále v letošním roce,“
prozradil místostarosta obce a jeden
z organizátorů drakiády Mojmír Sokol.
(jaf)
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tradici, po dvou derby jsou momentálně čtvrté
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ness arény TRX bez hranic a společně
s ostatními, kteří se tam potkáváme,
jsme se přihlásili na závod,“ přiznala
před startem šestapadesátiletá Libuše

Simony BAJUSZ

nář, o němž vím, že na velmi dobré
úrovni dělá triatlon. Je to čistokrevný vytrvalec, zatímco já mám
raději kratší tratě. Věděl jsem tedy,
že pokud se ho udržím, tak bych
ho v závěru mohl díky lepšímu
zrychlení předběhnout. Jenže to
byl strašně těžký úkol. Většinu trati
jsem ho měl před sebou, visel jsem
za ním zuby nehty. Ještě půl kilometru před cílem měl náskok takových dvacet metrů. Musel jsem
tedy do finiše dát úplně vše. Nakonec to vyšlo asi o pět sekund.“
yy Jaký je váš vztah k sokolům?
„Velice blízký. Můj pradědeček byl

zakladatelem Sokola ve Vřesovicích, můj dědeček Jan Přidal se
coby sokol za druhé světové války zapojil do odboje a byl vězněn
v koncentráku. Kromě toho byl
pronásledován i komunisty, kteří
mu znemožnili jakoukoliv veřejnou
činnost. O to více se do ní zapojil po
revoluci, když byl dvanáct let starostou sokolské Župy Prostějovské
a zasloužil se o obnovu pomníku
TGM na prostějovském náměstí.
Současný starosta Sokola ve Vřesovicích Sváťa Tesárek je navíc můj
velký kamarád. O to víc jsem rád, že
se mi tu dnes podařilo zvítězit.“

yy Jak hodnotíte závod jako
takový?
„Myslím, že to bylo perfektní.
Vyšlo nám počasí, běželo se po
krásné trati, lidé na náměstí nám
parádně fandili a potkal jsem tu
spoustu známých. Hodně mě
těšilo i to, že se tu sešlo hodně
sportovců, kteří se jinak závodů
moc neúčastní. Doufám tedy, že
se tímto zrodila nová tradice, která bude pokračovat i v příštích
letech.“
$TQPKUNCX -JÚT PGFNQWJQ RQ
UXÆOXÊV÷\UVXÊX$÷JWTGRWDNK
M[
(QVQ/CTVKP<CQTCN

níků. Jedná se v pořadí už o třetí ročník,
první dva se konaly v Kolářových sadech.
Tentokrát však byla účast jednoznačně
nejvyšší. Běh se letos konal na 50 místech
po celé ČR, a co do počtu účastníků jsme
se vešli do první pětky. Pevně věřím, že je
to začátek dlouhé tradice a že nás do budoucna může být ještě více.“
yy Jaké zkušenosti z akce si odnášíte?
„Snažili jsme se co nejlépe připravit.
Nicméně musím přiznat, že nás trochu
zaskočil nápor běžců, kteří nebyli dopředu on-line přihlášeni. Vše jsme ovšem
nakonec zvládli, a dokonce se nám podařilo odstartovat včas. Za to bych chtěl
moc poděkovat především Martinu Plachému z Maratonského klubu Prostějov,
který má s pořádáním podobných akcí
bohaté zkušenosti a jenž nám výrazně
pomohl. Pro mě pak bylo největší odměnou to, že právě jeho naše myšlenky
oslovily natolik, že se rozhodl i se svojí
rodinou do Sokola vstoupit.“

1

yy Naposledy se běh v centru Prostějova konal v roce 2016. Jak těžké ho
bylo tady uspořádat?
„Určitě by to nebylo možné bez spolupráce s vedením města a také městskou
policií, jejich vstřícnost byla nemalá. Pro
sokoly je 28. říjen nejvýznamnější svátek a my si moc vážíme toho, že jsme ho
mohli strávit právě v blízkosti sochy T.
G. Masaryka na prostějovském náměstí.
Ostatně právě na její obnově se někteří
z našich členů podíleli. Navíc právě Masaryk říkal, že bez Sokola by nebylo legií
a bez legií ani samostatného Československa.“
yy Mohou amatérští sportovci počítat
s tím, že se stejná akce na stejném místě a ve stejném termínu bude konat
i příští rok?
„To je téměř jisté, my pro to určitě uděláme maximum. Věřím, že využijeme naše
nově nabité zkušenosti k tomu, aby to za
rok bylo ještě lepší než letos.“

c9]QLNUHSXEOLN\FKFHPHVODYLWSRK\EHPMHvWÈYHYÈWvÉPp

PROSTĚJOV Sokolové jsou zvyklí
pořádat akce malé, větší i ty největší.
Běh republiky v Prostějově se po prvních dvou ročnících letos nepochybně
zařadil rozhodně mezi ty větší. Centrum města díky němu v Den vzniku
samostatného československého státu skutečně žilo pohybem. Nebylo to
rozhodně náhodou. „Tento státní svátek je pro nás tím nejvýznamnějším
a jsme rádi, že jsme ho mohli strávit
právě v blízkosti sochy T. G. Masaryka,“ zdůraznil energický starosta Sokolské župy Prostějovské Svatopluk
Tesárek, jehož Večerník při této příležitosti požádal o exkluzivní rozhovor.
yy Jak hodnotíte akci, jejíž příprava
vás i organizační tým stála nemálo
úsilí?
„Jsme především rádi, že se nám konečně
podařilo akci uspořádat v centru města
5XCVQRNWM6GU¾TGMUGD÷JWU¾OCMVKXP÷×éCUVPKNX\¾X÷TWRCMURQNGéP÷URTQUV÷ a že se do běhu ve všech kategoriích zaLQXUMÚORTKO¾VQTGOFGMQTQXCNXÊV÷\G
(QVQ/CTVKP<CQTCN pojilo celkem přes dvě stě padesát závod-

JAK SE VÁM BĚŽELO?

mezi úèastníky

ANKETA

0XzLNP
1. Bronislav Khýr 1975 34:39
-DNXE6NOHQiĜ  
3. Michal Šmída
2001 35:29
lHQ\NP
7HUH]D.RUKRĖRYi  
'DJPDU/DQtNRYi  
3. Michaela Švecová 1992 45:29
0XzLNP
$QGUHZ6PLWK
 
0LODQěHGLQD
 
$GDP+XUWD
 
lHQ\NP
$QHåND/t]QHURYi  
3HWUD'XEDQVNi  
-RODQD7HViUNRYi  
&KODSFLsOHW
1. Jakub Polcr
2. Miroslav Oplocký
3. Filip Sotona
'ÉYN\sOHW
1. Šárka Sotonová
2. Nikol Engelová
3. Sarah Hayachi
&KODSFLsOHW
-DNXEâSDþHN
2QGĜHMâYHF
3. Vilém Novák
'ÉYN\sOHW
1. Klárka Jansová
2. Natálie Ulšmídová
3. Adéla Konšelová
&KODSFLGROHW
1. Šimon Matuška
2. Marek Konšel
3. Šimon Gregor
'ÉYN\GROHW
1. Anna Polcrová
2. Adéla Latýnová
3. Adélka Knausová

„Běželo se mi
výborně, vybrala jsem si pětikilometrovou
trasu, desítku
bych zatím nedala. Na kratších trasách běželi i oba
moji synové Daniel s Filipem, kteří
pohyb potřebují, ostatně ještě je
čeká fotbalový trénink.“

3
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„Běhám už více
jak pět let, ale
dnes jsem si
vytvořil svůj
osobní rekord
na deset kilometrů. Je to asi tím, že se běželo
hodně po rovině a že mě hlavně
povzbuzovali členové mojí rodiny.
Příště dorazím určitě zas.“

5RPDQ.83.$

„Za mě to
bylo
super,
byla tu parádní atmosféra
a potkala jsem
také spoustu
známých. Navíc jsem si zaběhla
svůj zatím nejlepší čas po porodu
miminka. To právě teď spinká, ale
věřím, že za pár let poběží také.“
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PROSTĚJOV Je to devět let, co
se Bronislav Khýr vrátil k běhání. Od té doby už posbíral řadu
úspěchů, mimo jiné loni zaběhl
český rekord pro veteránskou kategorii na 1 500 metrů. Přestože
se mu už podařilo obsadit druhé
místo na MS veteránů v australském Perthu, jeho poslední vítězství v Běhu republiky u něj bude
stát hodně vysoko.
yy Na start jste se postavil s číslem jedna. Jak se zrodilo vaše
vítězství?
„Bylo to hodně rychlé. Dlouhou
dobu se mnou běžel Jakub Skle-

(QVQ/CTVKP<CQTCN

www.vecernikpv.cz

Bartlíková, která se dlouhodobě udržuje ve výtečné kondici, a tak se nelze
divit, že svoji premiéru zvládla opravdu na výbornou.
Nejpočetnější výpravu do běhu vyslala
sokolská jednota z Vřesovic, které jsou
tradiční baštou tohoto hnutí. „Je to pro
nás velký svátek, jenž proběhnutím cílem určitě nekončí. Večer se ještě všichni potkáme na guláši,“ prozradil Tomáš
Mlčoch.
Jak se zdá, sokolský Běh republiky padl
v Prostějově na úrodnou půdu a vytvořil výborný základ pro další rozvoj této
tradice. „Příští rok se tu snad sejdeme
ještě ve větším počtu. Termín a místo by
se určitě měnit neměly,“ uzavřel Svatopluk Tesárek.
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Jak to vidí
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BYLI JSME
U TOHO
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Celé odpoledne však rozhodně nebylo jen o špičkových sportovních výkonech. „Je to můj vůbec první soutěžní
běh v životě. Začala jsem chodit do Fit-

jjaký
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yl bě
běh
ěh republiky
reppubblikky 2021...
20221...

kde už je čekalo početné povzbuzující
publikum, jež jim do žil vlilo nové síly.
„Jednou bych se chtěl dožít toho, že
Prostějované budou fandit po celé délce této trasy,“ zasnil se hlavní organizátor
Svatopluk Tesárek.
Královskou desetikilometrovou trať nejrychleji absolvoval Bronislav Khýr. „Můj
pradědeček byl zakladatelem Sokola
ve Vřesovicích, můj dědeček Jan Přidal
byl dlouholetým starostou sokolské
Župy Prostějovské, o to více jsem dnes
chtěl zvítězit,“ přiznal se v cíli vítěz, který
s dlouho vedoucím Jakubem Sklenářem
svedl v cílové rovince skutečně sprinterský souboj, aby nakonec cílem prolétl
o pouhých pět sekund dříve.
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Běh republiky se letos konal v celkem
44 koutech české vlasti. Prostějov s 224
běžci se letos zařadil mezi ty s vůbec
nejvyšší účastí. Start všech závodů letos
byl symbolicky přímo u sochy T. G.
Masaryka na hlavním náměstí. Právě
kolem něj se na státní svátek 28. října po
obědě začaly potkávat přátelsky naladěné hloučky lidí, jež se postupně utěšeně
rozrůstaly.
Jako první na trať hodinu po poledni
vyběhly děti mladší šesti let. Celkem si
ve třech věkových kategoriích zasoutěžilo 67 dívek a chlapců. Pro ty starší pak
už byl určen běh na 5 a 10 kilometrů,
jehož aktéři vyběhli současně. Kratší
distanci obnášející dva okruhy městem
vyzkoušelo 75 běžců a běžkyň, dalších
82 zvládlo okruhy čtyři. Běžce trať
z náměstí zavedla kolem sokolovny do

Smetanových
komu sadů,ndále
e pak na ulici
Újezd a odtud
a kompřesu Sádky, Komenského a Palackého ulici zpět na náměstí,

V nádherném podzimním počasí vyběhlo
na některou z tratí
celkem 224 běžců
se daøilo

FOTOGALERIE
D9,'(2 klikni na
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PROSTĚJOV To byly oslavy, jak se patří! Připomínka vzniku Československé republiky je pro všechny sokoly nejvýznamnějším státním svátkem. Ostatně členem
hnutí vyznávajícího čestnost, věrnost ideálům a propojení krásy těla i duše byl také první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Před dvěma lety sokolové poprvé
vběhli do druhé stovky země, když tímto způsobem oslavili 101. výročí existence republiky. Po dvou ročnících konaných v prostějovský Kolářových sadech se
letošní Běh republiky přesunul do centra města. A byla to nepochybně šťastná volba, která přitáhla jednoznačně nejvyšší počet účastníků. Díky krásnému počasí
a fandění všech přítomných nabídlo setkání dosud nevídanou atmosféru. A u toho prostě Večerník nemohl chybět.
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vypovídá samo za sebe.
„Výrazně jsme zlepšili všechny činnosti, od třetího setu byl náš výkon už velice dobrý. Největší
rozdíl spočíval v útoku, o poznání častěji jsme
pokládali míče na zem. Fungovala totiž naše
obrana jak na síti, kde bloky nadrážely dost balónů, tak hlavně v poli, kde toho děvčata spoustu
pochytala a zvedla. Pomohli jsme si i účinnějším
servisem, drželi přihrávku,“ viděl Čada klíčový
herní progres.
Podařilo se tudíž odvrátit teoretickou hrozbu
druhé porážky za sebou. „Už jsme potřebovali
venku zabrat, zvlášť po první domácí prohře
s Olomoucí. Holkám jsem hned po tom čtvrtečním utkání říkal, že nás čeká další velmi důležitý zápas, ať se nepříznivým výsledkem netrápí
a plně se koncentrují na sobotu. Mám radost, že
to zvládly, tyhle tři získané body ze Šternberka
jsou v naší situaci důležité.“

jetý třetí set, měli bychom jistý zisk minimálně
jednoho bodu a reálně mohli bojovat o výhru.
Takhle už jsme v oslabené sestavě víc nezvládli,“
litoval kouč A-týmu Prostějova Miroslav Čada.

2ąKXQNGLDCNQXÆOFGTD[2TQUV÷LQXXU1NQOQWED[NQJNGFKwV÷0¾TQFPÊJQURQTVQXPÊJQEGP
VTC28JQFP÷\CRNP÷PÆ
(QVQ#PT[.WM¾é

„Fandům moc děkujeme za podporu, hrálo se
ve výborné kulise. Jen škoda, že se lidi nedočkali
odměny v podobě našeho vítězství. Kdybychom dotáhli do úspěšného konce slibně roz-

yy Nepřekvapuje vás, jaký výkonnostní
skok nahoru udělala od předchozího ročníku Karolína Fričová, momentálně jedna
z nejvíc bodujících hráček soutěže?
„Projevilo se, že Kája byla skoro celé léto v zápřahu a ze slovenské reprezentace dorazila výborně
připravená, herně rozjetá i sebevědomá. Což byl
velký rozdíl oproti holkám, které naskočily do
společných tréninků po delším volnu. Navíc Gábina Kopáčová na tom nebyla hlavně v úvodu
sezóny dobře, Martinu Michalíkovou průběžně
trápilo rameno, a proto od začátku šly útoky nejvíc právě přes Káju. Ona se chytila, věří si, často
boduje, navíc výborně servíruje i přihrává. Čím
déle kvalitní formu udrží, tím lépe pro nás.“
yy Co očekáváte od pokračování tohoto
ročníku?
„I nadále to bude vyrovnané, u většiny týmů
platí, že každý může porazit každého. Pro nás je
důležité, aby se rychle uzdravila Simona Bajusz
a znovu hrála v dobré pohodě jako dosud. A je
potřeba, aby všechny hráčky měly pro mančaft
svůj přínos. Což znamená kvalitně pracovat
na trénincích, následně to přenášet do zápasů.
V Českém poháru je povinností postoupit ze
druhého kola přes béčko Králova Pole a pak
uvidíme, koho nám los přidělí do čtvrtfinále.

0¾XTCV/KTQUNCXCèCF[PCRQUVJNCX
PÊJQMQWéG8-2TQUV÷LQX\CVÊOPGUG
UXÆQXQEG
(QVQ#PT[.WM¾é

V lize se musíme co nejlépe připravit na každé
utkání, protože
žádné není jednoduché. Nahoře se přitom
udržíme, jen
když budeme
pravidelně bodovat.“

zdolaly ženy VK 3:1 (21, -22, 29, 16) – a pak už
to jelo dál. Frýdek-Místek 3:1, Olomouc i Šternberk 3:2, Přerov 3:0, Olymp Praha 3:1. První
porážku utrpěly až v Liberci, ale těsnou 2:3 a tím
pádem s cenným ziskem bodu proti suverénnímu lídrovi UNIQA extraligy ČR 2021/22.
Ačkoliv tak svěřenkyně Zdeňka Pommera
odložily poslední dva ligové zápasy kvůli výjezdu za evropským Challenge Cupem, zůstaly v průběžném pořadí druhé. O dvě místa
a jediný bodík před vékáčkem. Mimochodem

ve švýcarském Schaffhausenu výběr TJ podlehl rovněž nejtěsněji 2:3, což mu dává solidní
šance na postup do šestnáctifinále Vyzývacího poháru.
„Ostrava má velice dobrý, kompaktní a bojovný mančaft, jeho postavení v tabulce odpovídá
předváděným výkonům. Tím víc nás mrzela
prohra na jeho hřišti, protože jsme tam tři sety
sváděli naprosto vyrovnanou partii a sahali po
bodovém zisku. I přes nesporné kvality soupeře
proto víme, že se s ním dá hrát. A doma budeme

chtít v tomhle těžkém utkání určitě zvítězit, jako
vždy,“ uvedl hlavní trenér Prostějova Miroslav
Čada.
Nadcházejícího protivníka jeho svěřenkyň
bodově nejvíc táhne univerzálka Sandra Kotlabová, hodně se přidávají smečařky Andrea
Štrbová a Petra Nečiporuka i blokařky Kateřina
Zemanová s Elen Jedličkovou. Na nahrávce úřaduje Anna Pospíšilová, z libera vše jistí Skarleta
Jančová. Uštědří Hanačky tomuhle odolnému
kolektivu druhou podzimní porážku? (son)

Bodový vývoj – první set: 0:3, 5:3, 6:6,
9:6, 9:8, 10:12, 11:14, 13:14, 15:16, 15:21,
17:21, 17:23, 20:25. Druhý set: 0:1, 2:1,
4:2, 6:4, 6:8, 7:10, 10:10, 10:12, 11:13,
14:13, 17:16, 17:19, 19:19, 19:21, 23:21,
23:24, 26:24. Třetí set: 2:2, 2:5, 3:8, 5:8,
6:9, 6:13, 7:17, 8:19, 9:20, 12:20, 13:21,
13:24, 14:25. Čtvrtý set: 0:1, 2:1, 2:4, 3:6,
6:7, 7:8, 7:12, 8:20, 12:20, 12:22, 13:25.
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tradiční tahounky Karolíny Fričové se dařilo Favoritky srážela dolů nejistota provázená heri Raquel Löff, jež v útoku skvěle spolupra- ními výpadky, individuální přínos některých
covala s nahrávačkou Klárou Dvořáčkovou. plejerek neodpovídal kolektivním potřebám.
Nicméně uprostřed setu se vrátily větší trable Naštěstí se Prostějovanky po zbytečně ztras příjmem a šternberské družstvo otočilo ceném dějství číslo dva zkoncentrovaly, aby
z 11:13 na 14:13. Další průběh byl na vážkách, do třetího odstartovaly na úplně jiném vonic na tom nezměnilo ani další zhoupnutí skó- lejbalovém levelu. Mnohem vyšším, plném
re ve prospěch Čadových oveček (ze 17:16 komplexní kvality veškerých dobře fungujících
na 17:19). Od stavu 19:21 totiž vyrobily sérii činností. Tomu výběr TJ nedokázal čelit, pod
vlastních laciných hrubek a posadily tím mla- permanentním tlakem nabíral stále citelnější
ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Na úvodní dé protivnice do sedla - 23:21. Po chvilkovém ztrátu (2:5, 3:8, 6:13, 8:19) a navzdory dílčímu
klopýtnutí v domácím prostředí zareago- vzepětí (23:24) pak všemu nasadily korunu polevení v závěru (12:20) si hosté pohodově
valy prostějovské volejbalistky nejlépe, jak další školácké minely – 26:24 a 1:1.
poradili – 14:25 a 1:2.
mohly: premiérovou výhrou z venkovní palubovky. Dosáhly jí v 10. kole UNIQA extraligy žen ČR 2021/22 u předposledního celku průběžného pořadí, tedy ve Šternberku.
Ten vyrovnaně vzdoroval jen během druJAN DREŠL –trenér TJ Sokol Šternberk
hého setu, zatímco od třetího dominovala „Nebylo to moc pohledné střetnuí. Holky nezvládly taktické pokyny z přípravy a nedokázaly
zbytku utkání soustředěná suverenita VK.
soupeřkám vzdorovat.“
Rychle získaný náskok 0:3 se stejně rychle
0,526/$9¤$'$– trenér VK Prostìjov:
rozplynul hlavně vinou špatné přihrávky, pěti- „V tomto zápase jsme byli s domácími vyrovnaní na přihrávce i na bloku, ale výrazně lepší
bodovou šňůrou šly naopak do vedení 5:3 So- v útoku. Tam byl velký rozdíl v náš prospěch, proto jsme vyhráli 3:1.“
kolky. Ty zanedlouho odskočily tlakem ze ser81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2
visu ještě o kapánek víc (ze 6:6 na 9:6), ovšem
následovala silná pasáž celkově zlepšené prostějovské hry, což přineslo razantní obrat - 11:14.
Od té chvíle už zůstával hostující tým nahoře.
A jakmile přestal nevynuceně chybovat, vystřihl při účinném podání Kopáčové stěžejní trhák
5R]KRGÿt,ãWYDQHFKD+ODGLãRYi
z 15:16 na 15:21. Zbytek vstupní sady si pak bez VHWVHWVHWVHW þDVKRGLQ\'LYiFL
problémů pohlídal – 20:25 a 0:1.
6HVWDYD3URVWčMRYD
6HVWDYDãWHUQEHUND
Soupeřky se znovu zvedly zkraje druhé čás= /iWDORYi  .|UPHQG\RYi  5DPD
'YRĜiþNRYi  )ULþRYi  .YDSLORYi
ti, kdy využily několika zaváhání na opačné
MRYi  +HUGRYi  .DPLGLQRYi  1  .RSiþRYi  %HUiQNRYi  /|II 
/iWDORYi  OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĜtGDO\ OLEHUR6WDYLQRKRYi6WĜtGDO\.RåRXãNRYi
straně sítě (z 0:1 na 4:2). Výkonnostní útlum
$EHQGURWK

.RĜtQNRYi
9\MtGiNRYi
6PRONRYi
vékáčka ale neměl dlouhého trvání a vystřídal
7UHQpĝL-DQ'UHãOD0LURVODY-HKOiĜ
7UHQpĝL0LURVODYýDGDD/XERPtU3HWUiã
jej znatelný progres (ze 6:4 na 6:8). Kromě

jak se utkání vyvíjelo...
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Po předčasném konci kariéry smečařky
Martiny Michalíkové přinesl středeční
trénink do tábora volejbalistek VK
Prostějov další Jobovu zvěst zdravotního charakteru: první nahrávačka
Simona Bajusz utrpěla výron kotníku! Naštěstí se brzy ukázalo, že šlo
o zvrtnutí pouze lehké, nikoliv vážné.
Přesto levá noha natekla a jak čtvrteční
derby proti Olomouci, tak sobotní ve
Šternberku strávila reprezentační opora
vékáčka jen na lavičce, aniž by do obou
střetnutí zasáhla. Pro nejbližší extraligový duel 6. listopadu s Ostravou už by
však měla být v pořádku.

1(+5$-Ì&Ì.$3,7É1.8=5$',/.271Ì.

Schaffhausen, Prostějov (son) –
Jako první ženský klub z ČR odstartoval svou pouť novým ročníkem
evropských pohárů kolektiv TJ Ostrava. Nejbližší soupeřky prostějovských volejbalistek v pokračování
extraligové soutěže přitom zvládly
vstup do Challenge Cupu 2021/22
dost slibným způsobem. Úvodní
duel zahajovacího kola třetího nejvyššího poháru na starém kontinentě absolvovaly Severomoravanky na
palubovce švýcarského VC Kanti
Schaffhausen, kde se strhla ohromná
a naprosto vyrovnaná bitva. Domácí
družstvo nakonec uspělo těsně 3:2
(24, -24, 25, -23, 15). „Byl to velký
a náročný boj. Sice nakonec odjíždíme s porážkou, ale také s reálnou
šancí na postup dál. Což je vzhledem ke kvalitám poměrně silného
Schaffhausenu určitě dobré. Doma
se o to popereme,“ shrnul ostravský kouč Zdeněk Pommer směrem
k nadcházející středeční odvetě na
vlastním hřišti. Jeho svěřenkyním
zajistí průnik do šestnáctifinále Vyzývacího poháru vítězství 3:0 nebo
3:1, při výsledku 3:2 rozhodne dodatečný zlatý set.

Ostravanky vstoupily do
Challenge Cupu nadìjnì

Prostějov (son) – Musely si na něj
počkat, ale teď už přece jen přichází.
Co? Duel 2. kola Českého poháru žen
2021/22, který volejbalistky VK Prostějov odehrají v úterý 2. listopadu od
19.00 hodin venku proti KP Brno B.
Z původního termínu 20. října bylo
střetnutí po dohodě obou týmů odloženo, nyní by jeho uskutečnění již
nemělo nic bránit. Rezerva jihomoravského klubu působí v 1. lize, tedy druhé
nejvyšší tuzemské soutěži dospělých.
Po sedmi odehraných zápasech držela
v sedmičlenné skupině B třetí místo
s jedenácti získanými body, když favorizovanému Hradci Králové podlehla
0:3 a 2:3, českou reprezentaci juniorek
porazila 3:1, v Havlíčkově Brodě nejprve zvítězila 3:0 a následně prohrála
2:3, podobně dopadla ve Střešovicích
(3:0, 0:3). „B“-tým kápéčka má vedle
spousty juniorek na své soupisce i řadu
členek elitního áčka, ovšem ty logicky
nesmí nastoupit ve stejné soutěži za
dva různé výběry jednoho oddílu. Tím
pádem Hanačky čeká souboj s velice
mladým družstvem složeným pravděpodobně ze samých teenagerek. „Naší
povinností samozřejmě je postoupit
do pohárového čtvrtfinále, a to hladce
po jednoznačném průběhu. Podmínkou
je soupeře nepodcenit, přistoupit k utkání zodpovědně, hrát naplno od začátku
až do konce. V takovém případě věřím,
že nebudeme mít větší problémy,“ řekl ke
středečnímu duelu hlavní kouč vékáčka
Miroslav Čada. Na jeho slovech nic nemění ani trvalá ztráta smečařky Martiny
Michalíkové (ze zdravotních důvodů
ukončila kariéru) a aktuální potíže Simony Bajusz kvůli zvrtnutému kotníku.
„Šanci dostanou další, mladší holky. I tak
musíme úterní zápas vítězně zvládnout,“
zdůraznil Čada.

2GORzHQÙSRK½UQDKÔLvWL
Králova Pole B je tady

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

ZAUJALO NÁS
– OBRAZEM

Podstatné bylo tuhle svou příznivější tvář zachovat, nenechat holky v modrých dresech
nadechnout. Což se přes částečné potíže
v úvodu čtvrtého dílu povedlo. Papírově silnější
mančaft výborně bránil na síti i v poli, přecházel
do vítězných protiútoků, tlačil servisem a držel
přihrávku, prostě už neměl slabinu. K oporám
Fričové, Löff, Dvořáčkové a Adéle Stavinohové
se přidaly také další hráčky včetně střídající Michaely Smolkové, výsledkem se stal rozhodující
úprk ze 7:8 až na 8:20. Ačkoliv si pak růžovo-bíle oděná děvčata neodpustila ještě jeden menší
újezd (12:20), vzápětí dospěla k přesvědčivému triumfu – 13:25 a 1:3.
(son)

9HjWHUQEHUNXQHMSUYHY¿K¿QËSDNGRPLQDQFH

PROSTĚJOV Stupňující se náročnost domácích utkání bude prostějovským volejbalistkám pokračovat v 11. dějství tohoto
ročníku nejvyšší české soutěže, neboť přivítají druhý tým tabulky TJ Ostrava. Lákavý
duel je na programu v sobotu 6. listopadu od
17.00 hodin v hale Národního sportovního
centra Prostějov.
Stejně jako v minulé sezóně měly Severomoravanky výborný odpich. Nastartovaly se úvodní
výhrou 3:2 na horké půdě KP Brno, vzápětí

V sobotu dorazí rozjetá Ostrava. Přibrzdí ji vékáčko?

yyPo deseti kolech máte šest vítězství a čtyři porážky, na kontě osmnáct bodů a čtvrté
místo v tabulce. Jste spokojen?
„Na nějaké větší hodnocení je ještě brzy, ale určitou spokojenost cítit můžeme. Podstatné je, že
zatím potvrzujeme své ambice vrátit se po slabší
minulé sezóně do horní poloviny tabulky. Předvádíme slušné výkony a jsme na podobné herní
úrovni jako další celky, které usilují o druhou až
pátou pozici. Z některých utkání jsme mohli
získat body navíc, třeba v Ostravě, v Králově Poli
nebo teď s Olomoucí. Ale tohle si můžou stejně

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

jako my říkat i ostatní, každý nejvíc vidí své vlastní šance na lepší výsledky.“
yy Průběžné pořadí UNIQA extraligy
2021/22 tedy podle vás odpovídá aktuálnímu rozložení sil?
„Ano, z mého pohledu odpovídá dost věrně.
Jediný Liberec je výkonnostně odskočený, proto jasně vede. Až nad očekávání dobře se zatím
daří Ostravě, která je ve formě, herně nahoru
šlo KP Brno. Pak už jsme tam my a Olomouc,
taky Olymp Praha a Šelmy Brno, které ho teď
porazily, solidně hraje i Frýdek-Místek. Celkově
je liga hodně vyrovnaná, jak se očekávalo. Tedy
kromě nejlepší Dukly a trochu slabšího Šternberka s Přerovem.“
yyOddechl jste si, že po prohře s UP nepřišlo v oslabené sestavě hned další klopýtnutí
na šternberském hřišti?
„Zbytečná ztráta druhého setu byla nepříjemná, ale pořád jsem věřil, že to holky i bez
dvou nejzkušenějších hráček zvládnou. Důležité bylo ustát přihrávku, a jakmile se to
dařilo, měli jsme výkonnostně navrch. Což
se od třetího setu projevilo. Je důležité, že
si tým ve složitější situaci poradil a dokázal
venku vyhrát i v mladší sestavě, kde chyběly
některé opory.“

RGU½zÉGRVDYDGQÉUR]ORzHQÉVLOYHY\URYQDQÅVRXWÈzLp

PROSTĚJOV Elitní tuzemská soutěž
volejbalistek překročila polovinu své
základní
části, což je ideální příležitost
klikni na
ke krátkému odhlédnutí za dosavadwww.vecernikpv.cz
ním průběhem sezóny. Svůj pohled
VK uklidnit a příkladně soustředěným způsonám poskytl hlavní trenér žen VK
bem zničit jakýkoliv odpor TJ. Drešlův soubor již
Prostějov Miroslav Čada.
nedostal žádnou šanci, jasné skóre 14:25 a 13:25

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Stačilo se podívat do hlediště, kde byla téměř
zaplněna maximální kapacita početně skromnějších sedaček. Na vstupném se vybrala
skoro dvojnásobná finanční částka v porovnání s předchozími zápasy aktuálního ročníku. A velmi důstojné, místy i dost bouřlivé
atmosféře znovu vévodil přínos neúnavně
povzbuzujícího tatínka smečařky VK Karolíny Fričové, který tentokrát dorazil i s dalšími
členy rodiny.

1. listopadu 2021

0LURVODY¤DGD „Extraligová tabulka zatím vìrnì

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dosud nejvyšší divácká návštěvnost v probíhající sezóně zavítala ve
čtvrtek 28. října večer na utkání prostějovských volejbalistek. Den vzniku samostatného československého státu byl v hale Národního sportovního centra Prostějov vyhrazen
extraligovému derby místních žen s nedalekouOlomoucí,ježpříznivce evidentnětáhlo.

DOMA PRVNÍ PORÁŽKA, VENKU POPRVÉ +DQ¿FNÇGHUE\]DSOQLORKDOX
VÍTĚZNĚ

JEDNIČKA VK PODLE
0JFJGJQ½JNG<QDGDQUIDFM@KP=GDFTKJCT=@H
VEČERNÍKU
Prostějovské volejbalistky změnily svou výsledkovou
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volejbal

šem i tak dokázala být na palubovce zajímavě
platná. Čím? Především svými zkušenostmi,
kvalitní přihrávkou, jistou mezihrou, dobrými
zákroky při obraně v poli a solidními bloky.
Problém pro vékáčko teď je, že najít novou
oporu s podobným přínosem bude půldruhého měsíce od zahájení sezóny velmi obtížné. Český trh je skrz naskrz přebraný, všechny
hráčky odpovídající úrovně jsou pod smlouvami a v podstatě tak není kde brát. O něco
schůdnější situace může panovat za hranicemi ČR, kam se nyní oddílové vedení rozhlíží
a pátrá. Prioritou přitom je přivést volejbalistku
s herními přednostmi, které měla Martina. To
znamená co nejlépe přihrávající, neboť bez ní
v sestavě mělo prostějovské družstvo na příjmu okamžitě značné problémy. A bez aspoň
slušné týmové přihrávky by mohly být vážně
ohroženy ambice žen VK na umístění v horní
polovině extraligové tabulky.

NAHRADIT MICHALÍKOVOU BUDE
6/2l,7¥%<k¶72¤1¨=$2679$/$

Zpráva, že Martina Michalíková definitivně
uzavírá vrcholovou hráčskou kariéru a s okamžitou platností končí u volejbalistek VK
Prostějov, rozhodně není žádným šokem. Dá
se říct, že ani příliš velkým překvapením. Problémy s loni operovaným ramenem se jí totiž
pravidelně vracely, poslední dobou spíš více
než méně. A proto visel další sportovní osud
teprve sedmadvacetileté smečařky na vážkách,
zvlášť po sérii lékařských vyšetření v uplynulých týdnech.
Tím pádem se jak plejerka, tak její zaměstnavatel mohli pomalu připravovat na variantu,
že pokračovat dál prostě nepůjde. Což se nakonec i stalo. Pro hanácký klub to znamená
citelnou ztrátu, ačkoliv Michalíková ani zdaleka nepatřila mezi častěji bodující hráčky. Po
pravdě skórovala většinou spíš málo, neboť
z útočného hlediska zaostávala právě vinou
pochroumané ruky dost za očekáváním. Ov-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

1

Ženy VK Prostějov poprvé
v UNIQA extralize ČR 2021/22
prohrály doma (po pěti předchozích vítězstvích) a vzápětí naopak
premiérově vyhrály venku (po třech
dosavadních porážkách). Uplynulý
týden se tedy nesl ve znamení jedniček měnících zavedené pořádky.

Ü½NGJU±K<NP

„Ve čtvrtek proti Olomouci jsme začaly velmi dobře na podání hlavně díky Káje Fričové,
která udělala dvě dlouhé série, a to nám pomohlo získat první set. Ve druhém naopak
zatlačily servisem soupeřky, nedokázaly jsme pořádně přihrát. Chleba se pak lámal ve třetí
sadě. Tu jsme měly dobře našlápnutou, ale vlastními chybami jsme si ji bohužel prohrály.
Od toho se odvíjel zbytek utkání, v dalším setu už jsme jen dotahovaly a nedokázaly
zastavit převahu Olomouce. V sobotu ve Šternberku jsme konečně získaly poprvé v této
sezóně tři body z venkovního zápasu. Měly jsme ho pod kontrolou kromě druhého setu,
kde jsme pokazily koncovku vlastními chybami. Jinak to holky odehrály velice dobře. Co
moje zranění? Ve středu na tréninku jsem si zvrtla kotník, ale vypadá to, že naštěstí ne
moc. Přesto nešlo o nic příjemného, snad budu brzy v pořádku. Pochvalu zaslouží Klárka
Dvořáčková, protože bez problémů naskočila do sestavy a zvládla to výborně.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

aneb názor
Simony BAJUSZ
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ŠTERNBERK – PROSTÌJOV

PROSTÌJOV – OLOMOUC

V této 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
Je to už evergreen, který může někomu znít jako obehraná písnička. Ale slovenská smečařka prostě dál výkonnostně ční nad svými
prostějovskými parťačkami, proto je znovu nejlepší volejbalistkou týmu. Za dvě derby minulého týdne se jí herně nejvíc
přiblížila Adéla Stavinohová na liberu, leč statistikám
Fričové nemohla konkurovat. Kája proti Olomouci a ve
Šternberku zaznamenala dohromady masivních 52
bodů včetně 7 es, měla vynikající úspěšnost přihrávky
okolo 80 procent (!) a celkovou užitečnost v součtu za
dva mače +35! Nezbývá než opět smeknout.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Prostějovské volejbalistky změnily svou výsledkovou
tradici, po dvou derby jsou momentálně čtvrté

jO¿JUQDVW¿WQËVY¿WHNSĆLW¿KOIDQRXxN\

WWW.VECERNIKPV.CZ

1. listopadu 2021

29
45

moucký tým paradoxně nakoplo a nás rozhodilo,
nevím proč. Od té chvíle jsme šli výkonem dolů,
chybovali a set těsně ztratili. Šlo o rozhodující pasáž celého utkání,“ připustil Čada.
Ve čtvrtém dějství jeho svěřenkyně ještě otočily
z 0:4 na 5:4, následně vedly až do stavu 15:14.
Finiš jim však jednoznačně utekl – 19:25. „V nejdůležitějších okamžicích se projevilo, že jsme nastoupili bez dvou nejzkušenějších hráček Simony
Bajusz a Martiny Michalíkové. I tak jsme proti silnému soupeři s řadou cizinek v sestavě vyrovnaně drželi krok, holky maximálně bojovaly a rvaly
se. Ale nestačilo to,“ konstatoval Čada.
Nicméně i takhle prohraný mač znamenající
premiérovou porážku doma v aktuálním ročníku
bere jako cenný vklad do budoucnosti. Nejbližší
i vzdálenější. „Pro některé naše mladé hráčky, jež
mají takhle významné role v mančaftu poprvé
za svou kariéru, to není jednoduché. Ale každá
si tím někdy musí projít a nasbírané zkušenosti
se časem určitě zúročí. Byť pro tentokrát jsme
v oslabené sestavě přišli o všechny tři body, když
mladičkým Sokolkám zvednout hlavy (26:24).
„První set byl kromě vstupu ještě docela slušný,
v tom druhém jsme však udělali příliš moc chyb
včetně několika úplně zbytečných, hloupě nám
utekla koncovka. Tam jsme šli výkonem hodně
dolů a soupeřky toho využily,“ rekapituloval Čada.
Naštěstí druhá půlka střetnutí přinesla naprosto
odlišnou podívanou, jednoznačně mířící ve prospěch favorizované party. Byť opětovně scházela
česká reprezentantka Bajusz, zvládly se plejerky

1NQOQWEM¾ WPKXGT\¾NMC 'NGPC $CDKé UOGéWLG  OQTFQXCNC 8- XG éVXTVGéPÊO FGTD[
JNCXP÷UXÚOUOGéQXCPÚOUGTXKUGO
(QVQ#PT[.WM¾é
minimálně jeden byl na dosah,“ uvažoval ostřílený kouč.
Kromì druhého setu
dominance
Sobotní mač na šternberském hřišti se dá pomyslně rozdělit na dvě poloviny. Ta úvodní byla poměrně vyrovnaná, když v zahajovací sadě Prostějovanky hůř začaly (9:6), ale od stavu 15:16 měly
navrch – 20:25. Jenže na získanou převahu nedokázaly v dějství číslo dva navázat, naopak dovolily

➢ ZE STRANY 25

vyšetření u lékařských specialistů, a resumé je takové, že na vrcholový volejbal to při stavu jejího
operovaného ramena už není. Vinou opakovaně
se vracejících potíží byla poslední dobou vnitřně nahlodaná, k tomuhle konci daná situace asi
postupně směřovala,“ prozradil hlavní trenér žen
vékáčka Miroslav Čada.
Jeho týmu tak v naplno rozběhnuté sezóně vypadla ze sestavy důležitá opora. „V útoku sice
Martina neměla právě vinou bolavé ruky takovou
údernost, ale jinak byla pro naši hru velmi důležitá. Zejména jistotou na přihrávce a v mezihře, kvalitní obranou v poli, dobrými bloky i svými zkušenostmi. Již teď v posledních zápasech je dost znát,
že nám citelně chybí,“ zaznamenal (nejen) Čada.
Kde však momentálně najít adekvátní náhradu?
„Samozřejmě se snažíme sehnat jinou smečařku
srovnatelné výkonnosti, ale měsíc a půl od zahájení soutěží je to logicky složité. Tady v České republice jsou všechny dobré hráčky pod smlouvami, tudíž se poohlížíme spíš v zahraničí. Uvidíme,
koho najdeme,“ pokrčil rameny Čada.
Michalíková se v prostějovském kolektivu objevila loni na podzim, nejprve jen trénovala,
postupně se začleňovala do družstva. A od prosince 2020 naskočila za Hanačky do soutěžních
utkání. „Děkujeme Martině za vše, co pro nás
během uplynulého roku odvedla. Pouze je velká
škoda, že ji takhle brzy v kariéře zastavilo zdraví,
měla toho ještě spoustu před sebou. I takový je
však někdy sport. Každopádně jí přejeme do
dalšího života jen to nejlepší,“ zdůraznil Miroslav
Čada.
(son)

Úvod střetnutí určovaly série kvalitních servisů.
Tu první předvedla Fričová (4:0), načež se chvíli
ztrátovalo. A poté udeřila smečovaným podáním Babič, s jejímiž ranami si domácí přihrávka
nevěděla rady, takže přišel prudký obrat ze 7:3
na 7:9. Hostující družstvo se tím dostalo do
výhody, leč vékáčko si pomohlo dvěma bloky
přímo na zem (z 10:12 na 13:12). Vyrovnaná
houpačka nahoru – dolů následně pokračovala,
úpéčko šlo do trháku 17:20 díky lepší obraně
i pestřejšímu útoku. Leč poslední úder v zahajovacím dějství si nechaly prostějovské bojovnice
na úplný závěr, kdy znovu skvěle zapodávala Fri-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Premiérovou porážku na
vlastním hřišti v této sezóně utrpěly prostějovské volejbalistky – a zrovna v prestižním
derby s ambiciózní Olomoucí. První polovinu základní části UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 uzavřel dlouho vyrovnaný souboj dvou rivalských týmů, v němž oslabená
domácí parta trochu hůř zvládla rozhodující okamžiky dramatického utkání. A mírně
lepší hostující výběr si tak odvezl všechny tři
vítězné body do tabulky.

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

jak se utkání vyvíjelo...

čová. A celý tým předvedl parádní sedmibodový úsek trestající chyby soupeřek – 25:21 a 1:0.
Také zkraje druhé části se odvíjela atraktivní bitva
plná zvratů, takzvaně každý chvilku tahal pilku
(2:1, 2:5, 7:6, 8:12). Podle toho, komu zrovna
víc vycházely různé aspekty hry. S přibývajícím
časem přitom získávaly stále větší převahu Olomoučanky, které tlačily servisem a komplexní
kvalitou nutily VK k častým hrubkám. Čadovy svěřenkyně se chytily až za hrozivého stavu
11:18 zase především defenzivou na síti (15:18),
nicméně šlo jen o krátké vzepětí utnuté nekompromisním náporem rivalek - 16:24. Tím pádem
došlo ke srovnání setového stavu – 18:25 a 1:1.
Předchozí útlum překonaly dámy v růžovo-modrých dresech na začátku třetího dílu, kdy
notně zvýšily úspěšnost přihrávky i zakončení,
viditelně sebraly poztrácené sebevědomí. Vynikající oporu Fričovou doplnily její parťačky, naopak mančaft UP tažený trojicí Babič,
Mostsitska a dos Santos vypadl z tempa (5:2,
10:6). Rovnocennost vrátily na palubovku
dělovky bosenské univerzálky zpoza koncové
čáry (z 12:8 na 13:13), ale Dvořáčková a spol.
(bez zraněné první nahrávačky Bajusz i kariéru
ukončivší Michalíkové) se nenechaly rozhodit.
Okamžitě kontrovaly svým vlastním tlakem
na 19:14, jenže potom zbytečně vyhodily dvě
smeče daleko do autu (19:17) a přidaly další
laciná zaváhání (z 21:17 na 22:22), čehož oživlý
Hrochův soubor využil k urvání dramatického
finiše pro sebe – 24:26 a 1:2.
Těsně ztracená koncovka poslala Prostějov
mentálně i herně dolů, zatímco kolektiv z hanácké metropole se vezl na vlně pohody - 0:4.
Stačil však moment, včas vybraný time-out
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UP přece jen vytáhl z arzenálu silné zbraně vedoucí k jeho klíčovému úniku (15:17, 16:21).
A rychlá korekce na 19:21 se změnila v labutí
píseň poraženého celku, na triumf totiž dala
definitivní razítko drtivá esa Babič – 19:25 a 1:3.

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

a domácí děvčata znovu stála na nohách - 5:4.
V bouřlivé atmosféře dál hořela pohledně vypjatá řežba, čekalo se na něčí polevení. To ovšem dlouho nepřicházelo ani na jedné straně
(15:14), než mezinárodní ansámbl ve službách

„Dře to, ale naše hra se zlepšuje. Jsem rád především za tři získané body, bohužel jsme ztratili
nahrávačku Nicole Šmídovou s výronem kotníku. Naopak mě potěšilo, že do zápasu úspěšně
naskočila Brazilka dos Santos a udržela se na hřišti. Ovšem je škoda, že po těžce vybojovaných
balónech vzápětí některé míče zbytečně lehce ztrácíme. Přesto jsme dokázali po delší době
zvítězit, což je určitě pozitivní. Holky se semkly po zranění Niky a uhrály koncovku třetího
setu, což dost rozhodlo.“

MARTIN HROCH – trenér UP Olomouc:

„Rozhodující byl třetí set, v jehož závěru jsme ztratili pětibodový náskok. Celkově šlo o vyrovnaný zápas proti kvalitnímu soupeři, který měl účinnější dvojblok než my. Navíc náš útok
táhla jediná Karolína Fričová, zatímco Olomouc rozložila své zakončení na víc hráček. Přesto
nemůžu holkám nic vytknout, v oslabené sestavě bojovaly na maximum a díky tomu jsme
nebyli daleko od zisku minimálně jednoho bodu. Zkušenější hosté však lépe zvládli většinu
důležitých momentů.“

0,526/$9¤$'$– trenér VK Prostìjov:
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Derby s Olomoucí zlomil pro hosty otočený třetí set

PROSTĚJOV Stalo se to, čeho se každý
obával, ale víceméně všem to bylo jasné...
Zkušenou smečařku Martinu Michalíkovou
zastavilo zdraví a s vedením VK se dohodla na
rozvázání smlouvy. Její působení v Prostějově
a s největší pravděpodobností i celou profesionální kariéru definitivně ukončilo pochroumané rameno.
„Martina absolvovala řadu různých podrobných

8GFGPÊ8-OWUÊąGwKVRQUKNWPCRQUVUOGéCąM[

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Průběh čtvrteční bitvy s Olomoucí byl po její
většinu jako na houpačce. Názornou ukázkou
se stala hned úvodní sada (7:3, 7:9, 13:12, 18:21,
25:21), i ve druhé nejprve otočili skóre domácí
(2:5 – 7:6) a pak už trvaleji hosté (7:9, 18:25).
„V prvním setu jsme si hodně pomohli dvěma
dlouhými bodovými sériemi při výborném podání Káji Fričové, ve druhém ale byl lepší soupeř,“
ohlížel se za svátečním duelem hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.
Klíčový zvrat pak nastal v závěru jinak nejstabilněji se vyvíjející třetí části. Prostějovský kolektiv
v ní dlouho vedl, nejvíce 19:14. Koncovku však
naprosto ovládlo družstvo UP – 24:26. „Došlo
k nešťastnému zranění Nicole Šmídové, což olo-

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Až dosud v UNIQA extralize žen ČR 2021/2022 volejbalistky VK Prostějov opakovaně vyhrávaly na vlastní palubovce a výhradně
podléhaly v halách protivnic. Během uplynulého týdne se tohle pravidlo
dokonale otočilo, když si proti Olomouci připsaly premiérovou porážku
v Národním sportovním centru PV. Načež prvně uspěly venku důležitým
triumfem ve Šternberku.Ten je vrátil zpět na čtvrté místo aktuální tabulky.
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PROSTĚJOV Český nohejbalový svaz letos slaví padesát let své existence – stejně jako oddíl
nohejbalu TJ Sokol I Prostějov. Proto je svým způsobem symbolické, že zakladatel místního klubu a jeho ústřední tahoun po celé uplynulé půlstoletí Richard Beneš nechyběl mezi oceněnými,
kteří v rámci čtvrtečního Superfinále extraligy družstev mužů ČR 2021 obdrželi od vedení ČNS
výroční vyznamenání za zásluhy.

Marek SONNEVEND
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dostal vyznamenání
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SOUPISKA TÝMŮ SKUPINY D
Česká republika
Barbora Krejčíková
Markéta Vondroušová
Kateřina Siniaková
Lucie Hradecká
Tereza Martincová
Švýcarsko
Belinda Benčičová
Jil Teichmannová
Stefanie Voegelová
Viktorija Golubicová
Německo
Angelique Kerberová
Andrea Petkovičová
Anna-Lena Friedsamová
Jule Niemeierová
Nastasja Schunková

FINÁLE

SEMIFINÁLE
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ZÁKLADNÍ SKUPINY

Nicméně dosud veškeré sportovní soutěže ještě běží, byť obavy z jejich zastavení postupně sílí
(v případě těch neprofesionálních). Jistota pokračování neexistuje ani pro aktéry, ani pro diváky fandící z hlediště. Přitom nejvíce sledované prostějovské kluby dělají příznivcům poměrně dost radosti.
Největší určitě hokejoví Jestřábi, kteří se po další
přestavbě hráčského kádru i realizačního týmu
zařadili do absolutní špičky Chance ligy. Proti spolufavoritům soutěže sice poztráceli nějaké body, leč
přesto zůstávají v kontaktu se třetím místem tabulky. A minimálně boj o postup do čtvrtfinále vypadá
po třetině základní části jako uskutečnitelná mise,
jestliže LHK udrží nastolenou výkonnost.
Poměrně nahoře zůstávají také fotbalisté 1.SK
Prostějov ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Ani
ti se nevyhnuli četným personálním změnám
nejen na soupisce, například hlavního trenéra
mají za poslední půlrok už třetího. Nicméně dobře
fungující klub vcelku úspěšně hájí svou herní úroveň, v silnější konkurenci po letním sestupu Brna,
Příbrami i Opavy z první ligy atakuje minimálně
elitní šestku. Což rozhodně není málo.
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Billie Jean Kingové

ODSTÁVKA BY SPORT ZDEVASTOVALA
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Jako malé děti jsme často používali rčení, že opakovaný vtip není vtipem. Už ale nejsme caparti. A pokud koronavirus lze vzdáleně považovat za anekdotu, tak jen za hodně nepovedenou. Jejíž třetí verze
v mírně obměněném znění právě nastává.
Z mého pohledu je představa, že znovu na delší
dobu téměř vše paralyzuje vládou vyhlášený lockdown, naprosto děsivá. Od nově složené státní
generality to podle předvolebních proklamací sice
hrozit nemělo, ovšem pod tíhou okolností jdou
veškeré sliby často stranou.
Naprosto evidentní přitom je, že mocnými zavedený systém „boje“ proti koronaviru nefunguje
ani zdaleka tak, jak podle informační propagandy
měl. Více než polovina obyvatel České republiky
je naočkovaná, přesto počet pozitivně testovaných roste takřka srovnatelně s předchozí vlnou.
Nedělám si iluze, že vina za tenhle stav se samozřejmě hodí právě na neočkované. Ostatně už
i v naší zemi započala jejich diskriminace s jasným
cílem změnit názor vzdorujících. Může člověk
s odlišným přístupem v natolik morálně nemocné
společnosti vůbec zůstat vnitřně i reálně zdravý?

Pohár BJK 2021 v Praze se odehraje v O2 Areně s kapacitou 12
tisíc míst, v pondělí a úterý se
bude hrát také v dvoutisícovém
O2 Universu. Cena vstupenek
závisí na daném dni a na kategorii –do prvního patra jsou
samozřejmě vyšší. Celodenní
vstup se vztahuje na všechna
utkání a zápasy v daný den, nejlevnější pořídíte za 890 korun.
Prodej vstupenek nadále probíhá
v síti Ticketportal a Ticketpro.

stojí za organizací celého podniku.
Šampionát, jež je pojmenován po
bývalé světové jedničce a bojovnici
za práva žen Billie Jean Kingové, měl
svou premiéru v roce 1963 jako Pohár federace. Současným divákům se
však zaryl do paměti jako Fed Cup.
České tenistky v novém tisíciletí tomuto podniku jednoznačně dominovaly, když od roku 2011 dokázaly
celou soutěž vyhrát hned šestkrát.
S osmnácti tituly je nejúspěšnější
zemí USA, vítězství z roku 2019 obhajují tenistky Francie.

Covidovou výluku jsme tu měli již dvakrát. Poprvé na jaře 2020 netrvala tak hrozivě dlouho,
a tudíž se zdálo, že se její následky podaří ve
sportovním prostředí bez vážnějších následků
překonat.
Druhá stopka se však protáhla na více než půl roku
– a její dopady byly (vlastně stále jsou) extrémní.
Teď přitom nemám na mysli sport profesionální,
který v okleštěné podobě bez diváků běžel dál.
Největší újmu totiž prožil obyčejný aktivní pohyb
široké veřejnosti včetně dětí a mládeže.
Prokazatelně a v masovém měřítku ubylo lidí,
kteří nadále sportují či se pravidelně hýbají
i v nové době koronavirové. Rapidně poklesla
pohybová zdatnost zejména u školáků. Vztah
k aktivnímu pojetí života obecně prošel negativní proměnou směrem k nezájmu.
Přesto pořád zůstala spousta těch, kteří se ani
opakovanými zákazy nenechali zlomit a radost
ze sportu si přes všechny překážky uchovali. Pokud ale nastane další lockdown s novými plošnými omezeními pro většinu? Škody budou devastující. I na tolik zdůrazňovaném zdraví národa.

4. listopadu se Švýcarskem, jeho hlavní
hvězdou je olympijská šampionka Belinda Bencicová. Semifinále, kam postoupí
vítězky čtyř skupin, je na programu v pátek 5. listopadu. O den později následuje
finále. Všechny zápasy se skládají ze dvou
dvouher a jedné čtyřhry a Češky patří
mezi favoritky. „Máme v týmu pět skvělých hráček. Vždy se cítím poctěn být
kapitánem tak výborného týmu. Určitě
patříme k favoritům, což je i výsada. Doufám, že přijde co nejvíc diváků. Fanoušci
nám v minulých letech pomohli k výhrám ve Fed Cupu, bylo by krásné si tyto
zážitky zopakovat,“ přeje si Pála.
Finálový turnaj Poháru Billie Jean
Kingové měla původně hostit už
loni Budapešť, kvůli pandemii koronaviru však boje nejlepších světových tenistek o prestižní trofej
odložily o rok a maďarská metropole
se následně pořadatelství vzdala. Do
hry tak vstoupila Praha, konkrétně Český tenisový svaz a manažer
Miroslav Černošek. Právě osoba
šéfa prostějovského tenisu a společností Česká sportovní i TK PLUs
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určitě vítězným zápasem, protože to
nám dá spoustu možností,“ plánuje před
úvodním střetnutím dlouholetý úspěšný
kapitán národního výběru Petr Pála.
Hlavní hvězdou prvních soupeřek je
trojnásobná grandslamová šampionka
Angelique Kerberová, aktuální světová
dvanáctka. Očekává se, že právě zkušená třiatřicetiletá tenistka bude první
protivnicí hlavní hvězdy turnaje Barbory Krejčíkové, která plní jako čtvrtá
hráčka singlového žebříčku WTA roli
lídryně českého výběru. „Letos je pro
mě mnoho věcí úplně poprvé. Jsem
nadšená a moc se těším, že povedu tým.
Máme s holkami opravdu dobrou chemii. Věřím, že to pro nás bude perfektní
týden. Nemůžu se dočkat, až budeme
hrát před českým publikem,“ těší se
hráčka z extraligové soupisky TK Agrofert. Prostějovskou stopu nese i start
Kateřiny Siniakové. Turnaje se nezúčastní zraněné Petra Kvitová a Karolína
Muchová, kvůli nabitému turnaji
se omluvila také Karolína Plíšková.
Po úvodním střetnutí s Německem
se české tenistky utkají ve čtvrtek

V Praze startuje 3RK¾U%LOOLH-HDQ.LQJRYÆ
NQÑM<UIJPKMJNOîEJQNFJPNOJKJP Program Poháru

PRAHA, PROSTĚJOV Zápasem
proti Německu vstoupí dnes,
tj. v pondělí 1. listopadu, česká
ženská tenisová reprezentace
do boje o vysněnou trofej z premiérového ročníku mistrovství
světa – Poháru Billie Jean Kingové. V pražské O2 areně bude
o vítězství usilovat družstvo
v sestavě Barbora Krejčíková,
Markéta Vondroušová, Kateřina
Siniaková, Tereza Martincová
a Lucie Hradecká. Ve skupině
D ještě domácí hráčky narazí na
silné Švýcarsko, do semifinále
postoupí pouze vítěz.
Nový formát Fed Cupu s názvem Pohár
Billie Jean Kingové přináší mnoho změn.
Dříve se zápasy odehrávaly ve více městech a zemích. Každá dvojice tenisových
týmů tak hrála jinde. Například čtvrtfinále se tak konalo ve čtyřech různých
městech. Fed Cup byl navíc prakticky
celoroční záležitostí, ale měl své kouzlo.
Nyní nastala změna. ěhem necelého týdne porovná své síly hned 12 národních
ženských týmů. Nejdříve v rámci tříčlenných skupin, později v semifinále a ve
finále. Všechny týmy se střetnou v Praze.
„Máme velmi těžkou skupinu. Dá se postoupit i v případě jedné porážky, což známe třeba z fotbalu. Chceme ale vykročit

BYLI JSME
U TOHO

Foto: internet
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cyklistika

Dan dokonce útočil na cenný kov,
když v předposlední zatáčce byl pátý
a najel si nad modrou čáru, aby mohl
atakovat ještě vyšší pozice. Potom
ho však zpomalila vlna od jednoho
ze soupeřů, tudíž atak stupňů vítězů
trochu smolně nevyšel.
„Umístění je to sice hezké, ale
nejsem moc spokojen, k medaili
chyběl kousek. V předposlední zatáčce jsem šel přes Belgičana, pak

mě bohužel rozhodila vlna. Škoda.
Na druhou stranu jsem se však od
předchozího mistrovství Evropy
nezastavil a dřu to úplně z posledních sil. Přesto se tenhle scratch vyvíjel přesně pro mě, takže zklamání
jistě nakonec je,“ zhodnotil Babor
se svým typickým maximalistickým přístupem.
Ve dvojici s Denisem Rugovacem
absolvoval na úplný závěr MS ještě
madison, ovšem bez úspěchu. Vyčerpání se projevilo nestíháním tempa špičkových soupeřů, tudíž české
duo po nabrání ztráty dvou okruhů
ze závodu odstoupilo a v celkové klasifikaci mu připadla dvanáctá příčka.
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Foto: internet
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Dvě mladé bikrosařské naděje
TUFO PARDUS Prostějov absolvovaly závěrečný díl Českého poháru
2021 v Praze – Bohnicích. Štěpán
Janeček vybojoval ve své věkové kategorii druhý a třetí post, v konečném
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Foto: internet

dvojic. V konečném pořadí zaujali
dvanáctou pozici. Aby toho Dan
neměl málo, nedlouho po ME se vydal na další vrcholnou akci dráhové
cyklistiky – mistrovství světa 2021
ve francouzském Rubaix. O tomto
mezinárodním klání budeme informovat v příštím vydání Večerníku.

pořadí ČP získal bronz. Štěpánka
Fremlová byla v tuzemské metropoli
dvakrát třetí a stejný výsledek si připsala také celkově.
Posledními závody skončila rovněž
Moravská liga 2021. Do Zábřehu se
vydala početná skupina zástupkyň
i zástupců prostějovského klubu,
kteří dosáhli na spoustu medailových
umístění včetně pěti prvenství! Jmenovitě dopadli následovně: Jiří Šustr
8. a 1., Markéta Ficová 9. a 2., Tadeáš
Bajgar 7. a 5., Tobiáš Hruban 2., Filip
Ecler 3. a 1., Leona Eclerová 10., Richard Král 1. a 1., Vítek Mikušák 14.
a 11., Matyáš Vencovský 10. a 9., Štěpán Janeček 1., Štěpánka Fremlová
12., Štěpán Bachorík 9. a 11., Denis
Žerava 11. a 9., Filip Žerava 3. a 5.,
Matouš Pokorný 4.
(son)
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PROSTĚJOV Na prostějovském
velodromu vyrůstají skvělí cyklisté a cyklistky. Pro jejich vývoj je
však nutný nejen trénink, ale rovněž reálné soutěžení v závodech.
A také v letošním roce uspořádal
klub TUFO PARDUS Prostějov
řadu klání. Od regionálních až po
ty s nejvyšším možným mezinárodním statusem. To vše je možné
realizovat především díky podpoře Olomouckého kraje a statutárního města Prostějov.
Aktuální sezóna 2021 byla pro
místní cyklistiku velmi úspěšná. Její
zástupci získali nespočet titulů domácích šampionů na dráze i silnici

a ze světových akcí přivezli nebývalou sbírku medailí. To vše umožňuje
skvělé zázemí, které cyklisté v Prostějově mají k dispozici, i možnost absolvovat co nejvíc kvalitních soutěží.
Po téhle stránce je TUFO PARDUS
velmi aktivní, letos tak proběhla na
zdejším oválu celá řada závodů všech
věkových kategorií od nejmladších
až po zkušené profesionály.
Tento rok na prostějovské dráze
otevřel koncem května Moravský
pohár. Poslední májový víkend patřil Českému poháru mládeže a žen,
v červnu se konalo Otevřené mistrovství Olomouckého kraje. První
prázdninový víkend se nesl ve zna-
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Stroj se nezadrhl,
LGP\CUMąÊRCN

mení úvodního dráhového vrcholu:
mistrovství republiky ve sprinterských disciplínách.
Pořadatelsky nejnabitějším měsícem
však pokaždé je srpen. Organizační
warm-up obstaral v polovině tohoto
měsíce závod seriálu Turné 4 českých velodromů. Pak už následovaly
největší i nejnáročnější akce, neboť
během posledního srpnového týdne se uskutečnily hned dva podniky
patřící do kalendáře Mezinárodní
cyklistické unie (UCI). Nejprve Velká cena Olomouckého kraje, poté už
22. ročník Grand Prix Prostějov –
Memoriálu Otmara Malečka.
V době, kdy vzhledem k proticovidovým omezením není ani pro
sportovce úplně jednoduché cestovat mezi státy, byla účast jezdců
a jezdkyň z patnácti zemí světa potvrzením velké mezinárodní prestiže
prostějovských mítinků. Sezónu domácích klání následně uzavřel další
závod MČR, tentokrát v madisonu
a scratchi.
Při organizaci všech zmíněných
cyklistických akcí se zapojují všichni aktivní členové klubu a též rodiče mladých sportovců. Pro konání
veškerých soutěží je přitom zásadní
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podpora partnerů v čele s Olomouckým krajem a statutárním
městem Prostějov. Díky ní může
TUFO PARDUS PV nejen vychovávat špičkové cyklisty včetně mistra
světa i Evropy, ale také jim poskytovat široké závodní vytížení. A kde
jinde se soutěží nejpříjemněji než na
domácím velodromu?
„I letošní sezóna byla poznamenána
koronavirem. My jsme se však snažili
uspořádat v rámci platných hygienických opatření všechny plánované akce.
Na závody Moravského poháru či
Otevřeného mistrovství Olomouckého kraje se sjeli mladí sportovci z celé
ČR, uspořádali jsme také dvě části
mistrovství republiky. Vrcholem a or-

ganizačně nejnáročnější prověrkou
pak samozřejmě jsou závody patřící do
mezinárodního kalendáře. Bez podpory města a kraje by naše úspěšná
činnost vůbec nebyla možná, za což
patří těmto institucím velké poděkování,“ zdůraznil předseda cyklistického klubu TUFO PARDUS Prostějov
Petr Šrámek.
(son)
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Foto: archiv SKC TUFO PARDUS
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PROSTĚJOV V současnosti
asi nejznámější cyklista TUFO
PARDUS Prostějov Daniel Babor
reprezentoval Českou republiku
na dráhovém Mistrovství Evropy
2021 ve švýcarském Grenchenu.
Přivezl odtamtud jedno umístění
v elitní desítce.
Na solidní výsledek dosáhl ve své oblíbené disciplíně scratch, kde obsadil
devátou příčku. Kralovali dva borci
dobře známí prostějovským příznivcům z Grand Prix PV – Memoriálu
Otmara Malečka či Velké ceny Olomouckého kraje, neboť zvítězil Rui
Oliveira z Portugalska a druhý skončil
Vincent Hoppezak.
Babor pak ještě startoval společně
s Denisem Rugovacem v madisonu,
tedy oblíbeném bodovacím závodě
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ZAUJALO NÁS

Součástí reprezentace České republiky na vrcholné mezinárodní akci
v notoricky známém městě Rubaix
(cíl slavné silniční klasiky) byl Daniel Babor, jehož maximem v zemi
galského kohouta se stalo výborné
šesté místo v oblíbené disciplíně
scratch. Šlo o nejlepší výsledek ČR
během celého šampionátu.

Marek SONNEVEND

RUBAIX, PROSTĚJOV Kvůli proticovidovým opatřením a
s tím souvisejícími termínovými odklady i přesuny extrémně nabitá cyklistická sezóna 2021 je definitivně minulostí.
Uzavřelo ji dráhové mistrovství světa ve Francii, kde měl klub
TUFO PARDUS Prostějov jednoho svého zástupce.
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města, kde zaznamenali první venkovní
porážku. „My jsme odehráli svůj nejhorší
zápas v této sezóně. Ty důvody jsme na
ledě viděli a zaměříme se na ně. Náš výkon vůbec neodpovídal umístění v tabulce
a s tímhle výkonem bychom neporazili nikoho,“ nebral si Totter po středečním duelu
servítky.
Ani zápas, který uzavíral anglický týden,
neznamenal pro Prostějov body. S první
Třebíčí Jestřábi bojovali, ale marně. „První
třetinu jsme dvě tři minuty začali dobře.
Pak ale děláme chyby v útočném pásmu
a faulujeme. V první části jsme byli všude ti
druzí a pustili jsme soupeře do vedení 2:0.
Ve druhé třetině jsme se začali prokousávat přes střední pásmo. Za druhou ani třetí
třetinu nemám týmu co vytknout. Stačilo
to bohužel jen na jeden gól. Naše střelecká
nemohoucnost je špatná, neproměňujeme šance,“ řekl hlavní trenér. To, že prohru
s Třebíčí zavinila špatná první třetina, viděl
i střelec jediné branky Hanáků Petr Mrázek.
„První třetina byla opravdu hodně špatná.
Vůbec jsme si na jejich hru nedokázali zvyknout,“ byl lodivod hodně kritický.
Špatný sobotní výkon mohl pramenit
i z pokračující marodky Jestřábů. „Potře-
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Prostějov (rei) – AZetu se letos nedaří,
tomu odpovídá i jeho předposlední
umístění v prvoligové tabulce. V mužstvu
tak v pátek nastala změna v trenérském
štábu. Dosavadního asistenta trenéra
Pavla Zdráhala nahradil Petr Sikora. Pavel
Zdráhal bude v havířovském klubu zastávat pouze roli sportovního manažera.
Hlavním trenérem doposud zůstává Jiří
Režnar. Nováček v realizačním týmu Petr
Sikora je bývalý hráč Havířova v letech
1994–1996 a 1999–2000 a připsal si přes
100 kanadských bodů. Svoji kariéru spojil
hlavně s německou ligou, kde odehrál 18
sezón především za Drážďany, ale také za
Kaufbäuren a Kassel. S aktivní hráčskou
kariérou se rozloučil ve 45 letech v Memmingenu. Petr Sikora se poprvé postavil
na havířovskou střídačku v sobotu na
domácím ledě proti Litoměřicím. Kýžený
impuls ale týmu nedodal, Havířov prohrál
se druhým týmem tabulky 1:3.
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Prostějov (rei) – Jihlavský brankář Maxim Žukov si poprvé vyzkoušel extraligu.
Příležitost dostal v utkáních pražské Sparty,
která jej získala na střídavý start. Dvaadvacetiletý brankář pocházející z ruského Kaliningradu vytvořil pro páteční duel v Třinci
a nedělní klání v Plzni dvojici s Jakubem
Neužilem. „Náš třetí brankář Olda Cichoň
si vydobyl pozici brankářské jedničky
v Sokolově. Chceme, aby zde co nejvíce
chytal a rozvíjel nadále svůj talent. Saša
Salák se po úrazu vrátí až po reprezentační
přestávce. I proto jsme se rozhodli na dva
zápasy povolat brankáře Maxima Žukova,
na kterého máme opravdu vynikající reference,“ vysvětlil situaci ředitel Sparty Petr
Ton. V pátek si v rudém brankovišti odbyl
premiéru na ledě Třince. Výkonem zaujal,
týmu ale k prolomení série proher nepomohl, když schytal čtyřku.
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rozhovor
pro Večerník
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yy Jak se zrodilo vaše působení v Prostějově?
„S trenérem Alešem
Totterem jsme se potkali v Tatranských Vlcích
na Slovensku. Odtamtud mě znal. Byli jsme
v nějakém kontaktu
od začátku mého působení v Kadani. Če-

kalo se asi trochu, jak na tom budu. Loni
jsem měl totiž roční pauzu, která byla
způsobena covidem. Navíc jsme čekali malého, přírůstek do rodiny. Proto
jsem se rozhodl, že dám přednost tomu
zůstat doma než zase vycestovat do ciziny. V den, kdy jsem v Kadani přišel za
trenéry a oznámil jsem svůj konec, tak
jsem napsal zprávu trenéru Totterovi.
Pak už to šlo hodně rychle.“
yy Přišel jste z posledního celku
tabulky k Jestřábům, kteří jsou na
třetím místě. Co od tohoto angažmá
očekáváte?
„Ty dva týmy se nedají vůbec porovnávat jak zkušenostmi hráčů, tak i kvalitativně. Tím ovšem nechci nikoho snižovat. V Kadani jsou vesměs mladí kluci,
kteří se samozřejmě snaží. Co se ale týče
nějakých detailů a stylu hry, tak tady
je to úplně na jiné úrovni i přesto,
že Kadaň trénuje pan Růžička,
kterému patří dík za to, že jsme
hráli tak, jak jsme hráli. Jinak si
myslím, že bychom těch gólů
dostávali daleko více.“
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yy Jste v jednom týmu se svým bratrem, jaké to je?
„Je to nové. (úsměv) Nikdy jsem s ním
v týmu nebyl, určitě jsem za to rád.
Jakmile ale obujeme brusle a jdeme na
led, tak je mi jedno, jestli je to brácha,
nebo nemáme žádný příbuzenský vztah.
V týmu jsme všichni jedna rodina a táhneme na ledě za jeden provaz.“
yy S bývalým týmem Kadaní jste s Litoměřicemi hráli v pátém kole. Takže
jste věděl, co vás v pondělním, měření
sil čeká?
„Mají mladé a šikovné kluky, kteří jsou
hodně rychlí a agilní. Mají navíc i pár
zkušených borců, kteří je doplňují. Věděl jsem, že to bude hodně o bruslení,
jelikož mají i rychlé protiútoky. Těžko
se to pak i zachytává. To se potvrdilo.
Takže jsem zhruba věděl, co nás čeká.
Litoměřice jsou opravdu kvalitní tým.“
yy Klub váš příchod potvrdil v pondělí a hned vás nasadil do večerního
zápasu. Stihl jste se vůbec rozkoukat?
„S pár hráči jsem se už znal s dřívějška,
například s Martinem Novákem a dalšími. Vesměs polovinu týmu znám,
jelikož když proti sobě i hrajeme, tak
o sobě zhruba víme. Není to žádný problém.“
yy Jak byste svůj první zápas v dresu
Prostějova okomentoval?
„Abych řekl pravdu, tak dnes jsem se
soustředil hlavně na sebe, abych to týmu
nekazil. Chtěl jsem hlavně zapadnout.
Je to pro mě nový tým. Chtěl jsem co
nejvíce pomoci tím, čím můžu. Prostějovský tým má podle mě neskutečnou
ofenzivní sílu. To je za mě paráda.“

příprava na Ústí nad Labem,“ přiblížil plán
volna kouč.
Repre pauzu chtějí prostějovští trenéři
využít k vylepšení hry, sezóna je totiž ještě
dlouhá a hraje se o vše. „Soutěž je hodně
vyrovnaná, každý zápas je padesát na padesát. Je to tak, že každý opravdu může
porazit každého. Musíme být ale pokorní,
jelikož je to hodně vyrovnané a za tři kola
můžeme být někde dole,“ uvědomuje si
Aleš Totter.

1
2

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

Hned v úvodu sobotního zápasu vytvořili
Hanáci nebezpečný závar před Mičánem,
který si po půlminutě zapsal svůj první zákrok. Na druhé straně měla Třebíč první samostatný únik v podání Ferdy. V čase 2:48

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV V rámci 17. kola, které
bylo posledním kolem první třetiny
Chance ligy, zavítala na prostějovský
led první Třebíč. Překvapivý lídr prvoligové tabulky si během první třetiny díky dobré aktivitě vytvořil dvoubrankové vedení. Jediným střelcem
Jestřábů byl Mrázek, který se prosadil
ve druhé části. Po výhře 2:1 si celek
z Vysočiny připsal další body do tabulky a Prostějov vyšel podruhé za sebou
naprázdno.

přišlo vyloučení po faulu Beránka a hosté
tak hráli brzy přesilovku. V její polovině
ji potrestal Střondala, když vyražený puk
uklidil za záda Bláhy – 0:1. I nadále ale byly
Bílé hvězdy aktivnější v předbrankovém
prostoru a ostřelovaly prostějovskou jedničku. V přesilovce proti nepříjemné střele
Krliše předvedl Bláha fantastický zákrok.
Při následující hře 5 na 5 jel prostějovský kapitán Novák sám na hostující branku. Puk
po jeho střele ale skončil pouze ve výstroji
gólmana. Třebíč byla v průběhu první části velmi rychlá. Osamocený Bittner využil
volný prostor v prostějovské obraně a v čase
13:34 poslal lídra soutěže do dvoubrankového vedení – 0:2.
Na začátku druhé části to rychle z kruhu
zkoušel Rudovský, ale pálil mimo. Oba celky hrály v rychlém sledu, domácí nevyužili

0LþiQ±/'RXGHUD+XQNHV/)RUPDQ0)XUFK3RL]O7XUHþHN0OþiN±âĢRYtþHN/%LWWQHU3VRWD±.UOLã
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dvě přesilovky v rychlém sledu. S ubývajícím časem se aktivita obou mužstev snižovala. Ve 33. minutě využil kanonýr Mrázek
pohotovou střelou z levého kruhu přesnou
nahrávku Nováka – 1:2. Tento gól Prostějov
nakopl a snažil se o rychlé vyrovnání. Ve 35.
minutě si pěknou akci vytvořil Tomáš Jáchym, ale jeho snaha skončila neúspěšně. Na
Mičána šlo hned několik střel, ten ale držel.
Závěrečnou dvacetiminutovku začali Ha-

náci přesilovou hru po faulu třebíčského
Mlčáka, leč opět neúspěšně. Podobně dopadla i početní výhoda v polovině poslední
části. Hra ale byla velmi aktivní s viditelnou
převahou jestřábího celku. Od 58. minuty
hráli Prostějovští bez Ondřeje Bláhy, vyrovnávací gól ale domácí šestice nevstřelila.
Ze zápasu tak s prvním celkem Chance ligy
Jestřábi vyšli podruhé v třízápasovém týdnu
bez bodu.

„Troufám si tvrdit, že jsme sehráli jednu z nejlepších prvních třetin od začátku sezóny. Ta
nesla naprosto všechny parametry jak v obraně, tak směrem do útoku. Utekli jsme v ní soupeři na 2:0. V té třetině jsme ještě měli dát více gólů. Na začátku druhé části jsme u dobré hry zůstali. Znovu jsme ale neproměnili dvě nebo tři příležitosti. Pak přišlo pár ztrát
na útočné modré, dva fauly a soupeř se dostal do velkého tlaku. Naši individuální chybu
Prostějov potrestal. Co se týče třetí třetiny, tak tu mužstvo odpracovalo. Domácí po druhé
třetině cítili, že by zápas mohli překlopit na svoji stranu. Myslím si, že obětavým výkonem,
výbornou defenzivou a kvalitním výkonem brankáře Mičána si zaslouženě vezeme tři
body. Za ty jsme samozřejmě hodně rádi.“

.DPLO32.251¹s6.+RU½FN½6ODYLD7ÔHEÉÄ

„První třetinu jsme dvě tři minuty začali dobře. Pak ale děláme chyby v útočném pásmu
a faulujeme. V první části jsme byli všude ti druzí a pustili jsme soupeře do vedení 2:0. Ve
druhé třetině jsme se začali prokousávat přes střední pásmo. Za druhou ani třetí třetinu
nemám týmu co vytknout. Stačilo to bohužel jen na jeden gól. Naše střelecká nemohoucnost je špatná, neproměňujeme šance. Rozhodly speciální formace. My jsme nedali gól
v přesilovce a naopak jsme dostali v oslabení. Přesilovky soupeř vyhrál 1:0, no a nám ten
jeden gól chyběl. Je to škoda. Potřebujeme vydržet do středy, protože máme hodně hráčů
nachlazených. Někteří hráči dnes hráli pod injekcemi. Jsem ale rád, že i tak jsme dokázali potrápit suverénního lídra soutěže. Bohužel nám to nic nepřineslo. Počítají se jen body
a s tím nejsme spokojení.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
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Hokejisté Prostějova na první Třebíč NESTAČILI

PROSTĚJOV Na nepříznivou marodku v obranných
řadách reagovalo vedení Jestřábů na začátku minulého týdne, když do týmu přivedlo zkušeného
obránce Miloslava Jáchyma (na snímku). Tento
skoro dvoumetrový hráč, který je na ledě opravdu nepřehlédnutelný, přišel na Hanou z poslední Kadaně, kde v této sezóně nosil kapitánské
´céčko´. „Ty dva týmy se nedají vůbec porovnávat,“ všiml si Miloslav Jáchym
bezprostředně po příchodu do
jestřábího hnízda.

bujeme vydržet do středy, protože máme
hodně hráčů nachlazených. Někteří kluci
hráli pod injekcemi,“ prozradil Totter. Proto
i Hanáci nedočkavě vyhlížejí reprezentační
pauzu, která bude v příštím týdnu. Prostějovští ji navíc budou mít o něco delší,
jelikož jsou v sobotním programu týmem,
který stojí. „Máme výhodu, že příští sobotu nehrajeme, a tak je naše přestávka delší.
Bude tam nějaký odpočinek, nebude chybět kondiční blok a pak už přijde na řadu

Å6EUiFKRXMVHPYMHGQRPWìPXMHåWěQHKUiO´

Tři zápasy a z nich pouhé tři body, taková je
bilance Jestřábů z uplynulého týdne. Poradit si tým trenéra Tottera dokázal jen s Litoměřicemi v pondělním domácím utkání.
„První třetina byla solidní, v té druhé jsme
přestali dělat některé detaily. Možná jsme
si mysleli, že to bude lehčí zápas. Nakonec
jsme jej museli rozhodnout až v power-play.
Obětavost našich hráčů při oslabení a ve
třetí třetině rozhodla, že jsme utkání zvládli.
Bereme tři body a jsme rádi, že jsme konečně potvrdili vítězství z venku,“ komentoval
hlavní lodivod Totter po Litoměřicích. Ve
středu se pak Hanáci vydali do hlavního

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Těžký třízápasový týden
mají svěřenci trenérů Tottera a Wojnara
za sebou. A jaký z něj mají zápis? Pouhé
tři body za pondělní výhru, v dalších
zápasech se Jestřábům nedařilo. Sobotním utkáním na prostějovském zimním
stadionu navíc hokejisté Prostějov završili první třetinu základní části ročníku
2020/2021 (ohlédnutí najdete na straně
41). V tomto týdnu čeká na Jestřáby
pouze jedno utkání, pak volný los a reprezentační pauza.

Hokejisté Prostějova jsou po třetině základní části na pátém místě

1. listopadu 2021

zápas, pak DLOUHÁ REPRE PAUZA
\¾RCUq Jeden zápas
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*QFP÷UOWVPÚJQMGLQXÚRąÊD÷J\CVÊO
RÊwG-CFCÿ6ÚO\GUGXGTPÊEJèGEJWå
UKEGPGFQUV¾X¾XGNMÆP¾NQåGDTCPGM
UV¾NGLKEJCNGUVąÊNÊOKPKOWOCRTQRQWwVÊ
FQUV#VCMCPKP[PÊRQVąGVKP÷UQWV÷åG
PGO¾PCMQPV÷LGFKPÚDQF2TXPÊNKICVC
MQXQWOK\ÆTKKWP÷MVGTÆJQ\×éCUVPÊMč
PGRCOCVWLG

3UÕYDQY.DGDQLQHSRPRKO

/CNÚQVC\PÊMXKUGNCUV¾NGXKUÊPCFQUW
FGOJQMGLQXÆ2QTWD[XVÆVQUG\ÐP÷
#ODKEKÐ\PÊ VÚO \FCNGMC PGPCRNÿWLG
UXÆEÊNG8ÚUNGFMGOD[NQQFXQN¾PÊVTG
PÆTC,KąÊJQiGLD[CLGJQPCJTC\GPÊUVC
TQPQXÚOMQWéGO-CTNGO5WEJ¾PMGO
1FVÆFQD[\GéV[ąWVM¾PÊVÚOVąKX[JT¾N
2ąKwGNCNGQDQFU*CXÊąQXGOCPCRQ
UNGF[RCFNU-QNÊPGO

2. Zvedá se Poruba?

&XC×VQéPÊEK\GFTWJÆNKI[tMQPMTÆVP÷
\8CNCwUMÆJQ/G\KąÊéÊtFQUVCPQWwCPEK
UK\CJT¾V%JCPEGNKIW#VQ\C(TÚFGM
/ÊUVGM6ÚOD[O÷NKRQUÊNKVVąKEGVKNGVÚ
,CP-ąKXQJN¾XGMCQFXCTQM[UVCTwÊ,KąÊ
)QKw<GLOÆPCFTWJÚ\×VQéPÊMčPGPÊ
RTQ2TQUV÷LQXPKMÚOPG\P¾OÚONÆVC
RčUQDKNXFTGUWRąGTQXUMÚEJ<WDTč

)UÙGHN0ÉVWHNSRVÉOLO

NEJ události
Chance ligy

Prostějov čekal pořádně těžký program: doma Litoměřice, venku Slavia a opět doma Třebíč. Tedy druhý
tým, trápící se sešívaní a nakonec
první tým. Jsou z toho tři body za
souboj s Litoměřicemi. Ten ukázal,
že Jestřábi hrají v pohodě a věří si
na každého, nehledě na postavení
v tabulce.
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Pěkná šňůra vítězství na ledě soupeřů skončila. Slavia Praha byla
nad síly Jestřábů, a tak se poprvé
Prostějované odporoučeli z venkovního kolbiště s prázdnou. Snad
to nebude mít příliš vliv na sebedůvěru při dalších utkáních. Vždyť
právě výsledky zvenku byly tím, na
co mohl Prostějov spoléhat.
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HOKEJOVÉ

&|h࢙mझ v; "Ѵ-bझ v; uov|࣒Ŋ
fo rংझѴb m;ro;7Ѵoķ 1o৴
m࢙Ѵ;৴b|࣒ o_o7mo|bѴ |-h࣐
|u;m࣐u;v|ং࢙0ৄѴ;$o||;uĺ
࢙vѴ;7m࣒vbrohommov|Ŋ
mझv|u࢙m1;vru-bѴbu;r|-1b
v$ং;0झࣂझķl࣐m࣒-h৴ro
v|u࢙m1;vѴ;7ho࣐ĺ

„Odehráli jsme nejhorší
zápas v sezóně.“

(uohĹ

Trojka tentokrát vládla hokejovému týdnu Prostějova: tři zápasy,
tři body a zároveň boj o třetí místo.
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1.
1.
1.

1. star: 1PFąGL $N¾JC  DQF[  2. star: 2GVT /T¾\GM
DQF[ UVCT,CP-NQ\ DQF 

PROSTĚJOV – TŘEBÍČ 1:2

1. star: ,KąÊ -NKOÊéGM  DQF[  2. star: /CTVKP 0QX¾M
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

SLAVIA PRAHA – PROSTĚJOV 4:1

1. star: 2GVT,KT¾PGM DQF[ 2. star:/CTVKP#NVTKEJVGT
DQF[ UVCT6QO¾w,¾EJ[O DQF 

PROSTĚJOV – LITOMĚŘICE 4:2

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

2TQUV÷LQXUG\F¾NDÚVRQé¾UVUQW
éCUPÆ UG\ÐP[ PGRQTC\KVGNPÚ 5VąÊNGN
URQWUVWDTCPGMUMX÷NG\XN¾FCNRąG
UKNQXM[ X QUNCDGPÊEJ VCM[ PGJT¾N
\NG <F¾NQ UG \MT¾VMC åG RąGMQPCV
LGL DWFG XåF[ RTQ UQWRGąG XGNKEG
V÷åMÆ
7RN[PWNÚ VÚFGP UG VQ XwCM RQXGF
NQPGLRTXG5NCXKKCRQVÆQXÊMGPFW
K 6ąGDÊéK 2TQ 2TQUV÷LQX wNQ RąKVQO
JPGFXP÷MQNKMCRąÊRCFGEJQdRQ
RTXÆq2TQVK5NCXKKVCMVąGDCRQRTXÆ
X TQéPÊMW RCFN PC XGPMQXPÊO MNW
\KwVK 2QRTXÆ PCXÊE ,GUVą¾DK \C\PC
OGPCNK X TQ\LGVÆ UG\ÐP÷ FX÷ RTQ
JT[ RQ UQD÷ # UVGLP÷ VCM RąKVQO
RQRTXÆ UX÷ąGPEK #NGwG 6QVVGTC XG
VąÊ\¾RCUQXÆO VÚFPW XwGEJP[ UQW
RGąGRąGUVąÊNGNK,GUVą¾DčOUGPCXÊE
PGFCąKNQ X RąGUKNQXM¾EJ X[WåKNK LGP
LGFPW

Stroj se nezadrhl,
LGP\CUMąÊRCN

Foto: Michal Sobecký
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5KJXQPGP 42ąKMT[N8¾NGM ,,ÊEJC 12TQEJ¾\MC27TDCP 
-QN¾éGM /-CFNGE  (TÚFGM/ÊUVGMt8TEJNCDÊ 
 $TCPM[iNCJCą 6GRGT t/TÿC 6-CWV&%JCNWRC 
18¾NC 6-CWV7TDCP -CLÊPGM %JTVGM2QEJQDTCFUMÚ 
\VTGUVPÆJQUVąÊNGPÊ6<GOCP6-CWV /TÿC6-[PéN  
$GP¾VM[P,t2ąGTQX  $TCPM[/÷EJWTC
(CUMQ4WF¾w $WMCé   ' èGTO¾M -WPUV   ,KTWw
èGFGTNG  -QNÊPt2QTWDC  $TCPM[
<-T¾N iCHT¾PGM2KGIN ,8GUGNÚ iCHT¾PGM,CPMQXUMÚ t
*TPÊéMQ $KVVGP*WUC  iWORGTMt8UGVÊP 
 $TCPM[,*QTMÚ /CEWJ$ąG\¾M ä¾NéÊM 2÷PéÊM
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# <GOCP   -WEJCTE\[M  ,QP¾M 4QD )CIQ   &
$ąG\KP *T[EKQY*QąCPUMÚ $GTIGT -WEJCTE\[M#<GOCP 
$GTIGT -WEJCTE\[M$WEJVC  -CFCÿt,KJNCXC 
   $TCPM[ $GTPCV 5VGKPQEJGT4QWVC 4QWVC
<QTMQ t.KEJCPGE *GNV 5MQąGRC *GNV6*CXT¾PGM 
6*CTMCDWU ./CTGw(5GOCP *GNV 'NK¾w(TQPM 
5MQąGRC 6*CXT¾PGM 
3ĝHGHKUiYNDNROD (TÚFGM/ÊUVGMt.KVQO÷ąKEG 
 $TCPM[%JTKUVQX .[U\E\CTE\[M/CV[¾w %JTKUVQX
2GVGTGM .[U\E\CTE\[M iNCJCą6GRGT /CVKCwMQ /CV[¾w
.[U\E\CTE\[M  t  5KJXQPGP 8¾NGM   6 7TDCP -QN¾éGM
8¾NGM 42ąKMT[N ,GDCXÚ
TABULKA:
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 3RUXED
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$GP¾VM[PCF,K\GTQWt8TEJNCDÊ  *CXÊąQXt5NCXKC2TCJC
 -CFCÿt8UGVÊPiWORGTMt2QTWDC-QNÊPt2ąGTQX·UVÊ
PCF.CDGOt6ąGDÊé2TQUV÷LQXt5QMQNQX,KJNCXCXQNPÚNQU
MQNQUQDQVCNKUVQRCFWJQFKP
5NCXKC2TCJCt(TÚFGM/ÊUVGM  6ąGDÊét*CXÊąQX  
5QMQNQXt·UVÊPCF.CDGO.KVQO÷ąKEGt$GP¾VM[PCF,K\GTQW
8TEJNCDÊt-QNÊP2ąGTQXtiWORGTM2QTWDCt-CFCÿ8UGVÊPt
,KJNCXC2TQUV÷LQXXQNPÚNQU

%QUGVGF[F÷LG"äGD[UKNPÚVÚO
CUNKDP÷TQ\LGV¾OCwKPCUP¾\XGO
,GUVą¾DK PCLGFPQW RąGUVCNC UVÊ
JCV" #PK P¾JQFQW ,GUVą¾DK .KVQ
O÷ąKEG RQTC\KNK PCXÊE X \¾MNCFPÊ
JTCEÊ FQD÷ # RTQ DQF[ FQwNK
FQEGNCXRQJQF÷5G5NCXKÊPGD[NK
JQTwÊ#éD[NVTGPÆT6QVVGTRQO÷T
P÷ MTKVKEMÚ XčéK VÚOW 2TQUV÷LQX
D[N URÊw RąGVNCéGP PGå RąGJT¾P
6ąGDÊéRCMX\¾X÷TWDT¾PKNCCDT¾
PKNCDGVQPUGRąGMQP¾X¾V÷åEG
,GUVą¾DK VCM OCLÊ \C UGDQW PG
\EGNC RQXGFGPÚ VÚFGP 2ąGUVQ
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Mezi hokejovými mantinely

Ostatní výsledky 15. kola: *CXÊąQX t 2ąGTQX  22 
t $TCPM[ *WFGéGM &QUV¾NGM8CNGPVC 
i -TCVQEJXÊN . $GFP¾ą , &QMVQT   2GEJCPGE , &QMVQT
%JTQDQéGM  t  6 &QNGåCN & +PFT¾M & -TGPåGNQM  
*GTOCP *TCDCN /CV÷L 5XQDQFC   $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW t
8UGVÊP  $TCPM[,KTWwèGFGTNG ,KTWw
4[EJNQXUMÚ t-NÊOGM -WEJCTE\[Mi,GP¾éGM )CIQ
42čéGM ,,GP¾éGM ,QP¾M 5QMQNQXt5NCXKC2TCJC
50 t $TCPM[,2QJN iOGTJCiKM 
iKM ,2QJN 6QOK iKM,2QJN t9GKPJQNF äGLFN2QNGVÊP 
62wGPKéMC 6/CEJCé äGLFN 8NéGM48wGVGéMC TQ\J
P¾L6-PQVGM ·UVÊPCF.CDGOt8TEJNCDÊ50 
t $TCPM[i$N¾JC 1$N¾JC /6čOC 2ąKPFKw
/KNHCKV i$N¾JC 8TFNQXGE t/CVÚU ,<FT¾JCN /TÿC
6 -CWV 2 7TDCP   %JTVGM 2QEJQDTCFUMÚ  TQ\J P¾L 6
<GOCP (TÚFGM/ÊUVGMt2QTWDC  $TCPM[
6GRGT &$CTVQw<DQąKN èOKGN /CV[¾w$NCwMQ t$KVVGP
5VNQWMCN *WUC$KVVGP ,GP[w -QTMKCMQUMK46QOCP 
5VNQWMCN *TPÊéMQ$KVVGP )ąGw ,GP[w8CEJQXGE  -QNÊPt
,KJNCXC  $TCPM[&iCHT¾PGM 8èÊåGM 
/5XQDQFC /CV÷LéGM<WOT /QTQPI /5XQDQFC t
.KEJCPGE5MQąGRC èCEJQVUMÚ .KEJCPGE èCEJQVUMÚ 
./CTGw 6*CTMCDWUèCEJQVUMÚ 'NK¾w èCEJQVUMÚ+NNÆw 
*GNV +NNÆw0KMQ 8ÊV÷\UNCX$TQå ./CTGw  iWORGTMt-CFCÿ
     $TCPM[ ä¾NéÊM 2÷PéÊM&TVKN /CEWJ
2÷PéÊMä¾NéÊM ä¾NéÊM /CEJč/CEWJ ä¾NéÊM /CEWJ
*TCEJQXUMÚ .GFPKEMÚ -QJ×V 
Ostatní výsledky 16. kola: ,KJNCXCtiWORGTM50 
t $TCPM[5MQąGRC èCEJQVUMÚ+NNÆw .KEJCPGE
$KNéÊM-QYCNE\[M 8$TQå $KNéÊM,WFC (TQPM 'NK¾w 
'NK¾w 8$TQå%CEJPÊP TQ\JP¾LèCEJQVUMÚt2-TCVQEJXÊN
&TVKNä¾NéÊM 8CEJWVMC 2-TCVQEJXÊN ä¾NéÊM/CEWJ
#(WTEJ-QJ×V 8CEJWVMC ä¾NéÊM  8UGVÊPt-QNÊP 
 $TCPM[8ÊVGM $WEJVC*QąCPUMÚ <GOCP ,
ĄÊJCT8NCEJ &$ąG\KPC 8ÊVGM*QąCPUMÚ iVCEJ 4
2čéGM &$ąGKPC 8ÊVGM -NÊOGM ,GTQHGLGXU4QD 
)CIQt2GVTåKNMC /CV÷LéGM8èÊåGM  .KVQO÷ąKEGt·UVÊPCF
.CDGO  $TCPM[5KJXQPGP 8¾NGM42ąKMT[N 
12TQEJ¾\MC 42ąKMT[N,*QNÚ 5KJXQPGP ,,ÊEJC4
2ąKMT[N ,,ÊEJC ,*QNÚ42ąKMT[N t6T¾XPÊéGM i$N¾JC 
6T¾XPÊéGM /KNHCKV i$N¾JC ,&TVKPC  6ąGDÊét5QMQNQX
  $TCPM[8QFPÚ 0GFXÊFGM5VąQPFCNC×
2UQVC *WPMGU.&QWFGTC &QéGMCN 2QK\N6WTGéGM t
-TWåÊM ,0QX¾M64QJCP ,KUMTC 6QOK,0QX¾M  2QTWDCt
$GP¾VM[PCF,K\GTQW  $TCPM[-QTMKCMQUMK
4 6QOCP 5\JCVJO¾T[   -QTMKCMQUMK 4ÆYC[ äQXKPGE 
*TPÊéMQ 5VNQWMCN68QT¾éGM t&iRCéGM 4[EJNQXUMÚ
&WwGM  2ąGTQXt(TÚFGM/ÊUVGM  $TCPM[
6iQWUVCN 0CXT¾VKN 0CXT¾VKN 6iQWUVCN 2wWTPÚ 0CXT¾VKN
6 iQWUVCN   *GTOCP *COTNÊM 6 5XQDQFC   6 iQWUVCN
2wWTPÚ*TCDCN t2GVGTGM iNCJCą ,#F¾OGM 6-T¾N 
8TEJNCDÊt*CXÊąQX  $TCPM[14QJNÊM
-QHHGT 6-[PéN 27TDCP6<GOCP 
Ostatní výsledky 17. kola: ·UVÊPCF.CDGOt5NCXKC2TCJC
22 t $TCPM[1$N¾JC /KNHCKV 
2ąKPFKw 8TFNQXGE,&TVKPC /KNHCKV 8TFNQXGE,&TVKPC t6
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Ač to možná podle výsledků z uplynulého týdne tolik nevypadá, prostějovští střelci se snaží, seč to jde.
A soupeře přímo zavalují střeleckými pokusy. Výsledkem je, že ve
dvou ze třech utkání vystřelili více
než třicetkrát. A navíc ve všech třech
zápasech uplynulého týdne soupeře přestříleli. Jenže co naplat, není to
tak dlouho, co Frýdek-Místek vyhrál
na pouhých 13 střel zápas. Zatímco
tak šancí si Jestřábi vytvoří kupy, s jejich proměňováním už je to horší.

6WÔHOFL3URVWÈMRYDSÔLFKXWL

ZAUJALO NÁS

2TčD÷åPÆRQąCFÊ
2GVT/T¾\GM/CTVKP0QX¾M6QO¾w,¾EJ[O1PFąGL$N¾JCC,CP
-NQ\,CP4WFQXUMÚC6QO¾w,KT¾PGM2CVTKM*WU¾M2GVT$GT¾PGM
/CTVKP#NVTKEJVGTC,KąÊ-NKOÊéGMiKOQP,GNÊPGM#FCO*CXNÊM
,CMWD$CDMC&CXKF8CNC/CTVKP&WDUMÚC2GVT-TGLéÊ
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2GVT/T¾\GMLGFGP\VCJQWPčRTQUV÷LQXUMÆJQEGNMW
Foto: www.lhkjestrabi.cz

yy Stejně jako několikrát předtím jste
na konci nastoupili v šesti. Trénujete
nějak hru bez brankáře?
„Ono je to dost specifické. Je to šest na pět
a každý ví, co tam má dělat. Když se tým
semkne a bojuje tak, jak Třebíč bojovala,
tak je to pak strašně těžké do branky něco
dorvat. Řekl bych, že jsme udělali maximum, ale bohužel to nevyšlo.“
yy Ve středu začínáte druhou třetinu
základní části utkáním se Sokolovem.
Jak se připravit? Co zlepšit?
„Tento zápas musíme hodit za hlavu. Musíme se dát pořádně do kupy a odpočinout si. Druhou třetinu soutěže musíme
začít úplně stejně, jak jsme začali tu první. Myslím si, že hrajeme dobrý hokej.
Výsledky by mohly být samozřejmě
ještě lepší, ale není to podle mě
vůbec špatné. Musíme pokračovat v takové práci
jako dosud.“

Touha po vítězství byla v pondělním zápase
znát hned od začátku. Po chybě v útočném
pásmu domácích se do rychlého brejku dostal
Jícha a svojí přesnou střelou ve 4. minutě otevřel skóre utkání – 0:1. Prostějov se ale rychlého vedení soupeře nelekl a i nadále nepříjemně ohrožovali obranné pásmo Litoměřic.
Po 88 sekundách od první branky vyrovnal
kanonýr Mrázek, který uklidil krásnou akci
Jestřábů – 1:1. Ve 12. minutě se ve skrumáži
nejlépe zorientoval Jelínek a poslal puk do sítě
– 2:1. Tři minuty nato propukla v Prostějově
oslava dalšího domácího gólu. Jiránek nabral

&+$1&(/,*$þ5².2/2

(1:1 - 1:0 - 2:0)

PRAHA, PROSTĚJOV Nepříliš povedený výjezd do hlavního města za sebou
mají hokejisté Prostějova. Ti ve středu
vyrazili na pražskou Slavii a byli pro utkání mírným favoritem. Tuto roli však nepotvrdili. Tým z Edenu se brzy dostal do
vedení, a i když Jestřábi srovnali, poslední
třetina nakonec vyzněla pro domácí celek,
jenž už si vítězství udržel. Proti tou dobou
jedenácté Slavii se jednalo o překvapivou
prohru tím spíš, že se Prostějov pyšnil nejlepšími venkovními zápasy v soutěži.

Zápas začal zostra. Brož se Šteinerem se
utrhli ve 3. minutě do přečíslení, na Bláhu
ale nevyzráli. Brzy poté však Slavia skórovala, Všetečka si najel za obranu na nahrávku
Knotka, ujel svým strážcům a bekhendem
byl přesný – 1:0. Prostějov přidal, začal více
střílet i uplatňovat individuální kvality hráčů. A ještě v první třetině však přeci jen Jestřábi vyrovnali. Totterův tým si vytvořil tlak
a začátkem 19. minuty se prosadil po střele
Klimíčka od modré čáry z předbrankového
prostoru Kloz – 1:1.

%OiKD±+XViN.OLPtþHN%DEND9DOD=DMtF0-iFK\P±-LUiQHN7-iFK\P5XGRYVNê±0DUWLQ
1RYiN.OR]0Ui]HN±%HUiQHNâWHINDâYHF±'XEVNê.REOtåHN-HOtQHN 7UHQpU$OHã7RWWHU

VHVWDYD3URVWčMRYD

0iOHN±.UHMþt:HLQKROG'XGD9HEHU+DYHO0LNXOiã
+RYRUND .DGHĜiYHN ± 3ROHWtQ äHMGO 2QGUiþHN ±
9ãHWHþND.QRWHN.HUQ±9UDFRYVNê0DFKDþ3ãHQLþND
±%URå9OþHNâWHLQHU
7UHQpU-LĜt9HEHU

sestava Slavie:
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+&6ODYLD3UDKD²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

%UDQN\DQDKUiYN\ 59ãHWHþND 7.QRWHN 
- %URå ' .UHMþt   .DGHĜiYHN 7 .QRWHN  
äHMGO 02QGUiþHN3ROHWtQ ±-.OR] .OLPtþHN
01RYiN 6WĝHO\QDEUDQNX5R]KRGÿt+XFO
3LOQê±+QiW6HGOiþHN9\ORXÿHQt9\XæLWt
2VODEHQt'LYiFL

prve druhé ligové utkání, ale svůj celek držel.
I závěrečná dvacetiminutovka přinesla rychlé a nepříjemné útoky. Až do poloviny poslední dvacetiminutovky se hrálo v rychlém
sledu a moc se nepřerušovalo. Necelé tři minuty před koncem si hostující celek vzal oddechový čas a po něm naskočil v šesti. Jenže
kýžené vyrovnání Stadionu nepřišlo, ba naopak. Prostějovu stačilo pouhých 7 sekund,
aby kotouč uklidil do prázdné klece, toho se
přesně ujal Jan Štefka – 4:2. Po šedesáti minutách pak Jestřábi slavili poosmé z posledních deseti zápasů.

Ve druhé třetině začal Prostějov tlakem,
na osu si nabruslil Tomáš Jáchym, po něm
stříleli také Švec i Dubský. Ale neuspěli.
Mrzet je to mohlo hned dvakrát, záhy poté
domácí skórovali a znovu odskočili. Někdejší Jestřáb Krejčí vyslal od modré čáry
nahození, které tečoval Brož mimo dosah
Bláhy k tyči – 2:1. Prostějov se navíc musel
místy znovu bránit, před polovinou utkání
měl velkou šanci Knotek, ve 35. minutě si
domácí vytvořili tlak, vyprodukovali však
jen nepřesnou střelu Vebera. Skóre se však
už v prostředním dějstvbí nezměnilo.

Poslední třetina patřila zprvu Prostějovu.
O vstřelení branky se hlásili opakovaně
Mrázek, Novák a Dubský, Málek byl ale
pozorný. Bohužel pro Prostějov už hosté
další branku nepřidali, naopak je začali dostávat. Rychlý útok Slavie skončil přenesením hry na ze druhé vlny dojíždějícího
Kadeřávka, jenž trefil růžek branky – 3:1.
Domácí se prosadili i v přesilév hře, kdy
Žejdl upravil na 4:1. Pro Jestřáby znamenal zápas se Slavií první porážku venku
v sezóně. A trochu nečekanou ztrátu.
(sob)

„My jsme dnes odehráli svůj nejhorší zápas v této sezóně. Ty důvody jsme na ledě viděli
a zaměříme se na ně. Náš výkon vůbec neodpovídal umístění v tabulce a s tímhle výkonem
bychom neporazili nikoho. Do reprezentační pauzy zbývají dva zápasy a my z nich musíme
vytěžit maximum. Rozhodně Třebíč jako první tým tabulky je na nápravu to nejlepší, a proto
doufám, že nás přijdou všichni podpořit!“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:

„Byl to pro nás těžký zápas, asi osm zápasů jsme naplno nebodovali. Navíc nás čekal obtížný
soupeř z vrchu tabulky. První třetina od nás byla hodně špatná. Soupeř nás tlačil, my jsme
měli problémy s jeho pohybem. Od druhé třetiny jsme hru zlepšili, zjednodušili jsme ji,
dostávali jsme rychle kotouče z obranného pásma. Proměnili jsme pak také některé šance
a utkání se podařilo obrátit v náš prospěch.“

Pavel KOLAØÍK - asistent trenéra HC Slavia Praha:

¸67<75(1§5č
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přišla na Slavii

rychlost po levé straně, zbavil se dvou obránců
a parádní dělovkou z kruhu vymetl vzdálenější
roh hostující branky – 3:1.
Do druhé části se hostující kališníci pořádně
nakopli a byli od prvních minut velmi aktivní. V čase 22:16 zužitkoval tlak hostujícího
celku Ondřej Procházka, který se prokličkoval prostějovskou obranou a vstřelil kontaktní gól – 3:2. Dvoubrankové vedení si Jestřábi
chtěli vzít co nejdříve zpět. Postupně to na
Čermáka zkoušeli Dubský, Husák či kapitán Hanáků Novák ze samostatného úniku.
Litoměřický brankář, pro kterého to bylo te-

„Teď máme období, kdy si zápasy vlastními individuálními chybami prohráváme. Soupeř jde
do zápasu dobře a dostane se do vedení. Dostaneme tři úplně laciné góly, v desetiminutovém
výpadku defenzivy, a pak jsme to až do konce zápasu honili. Bohužel pro nás, domácí si ten
závěr zkušeně pohlídali a tím asi zaslouženě vyhráli.“

'DQLHO795=1©.sDVLVWHQWWUHQÅUD+&6WDGLRQ/LWRPÈÔLFH

„První třetina byla solidní, v té druhé jsme přestali dělat některé detaily. Možná jsme si mysleli, že
to bude lehčí zápas. Nakonec jsme jej museli rozhodnout až v power-play. Obětavost našich hráčů
při oslabení a ve třetí třetině rozhodla, že jsme utkání zvládli. Byla tam ale spousta takové nedůslednosti a malých detailů, které jsme nedělali, proto ten výsledek byl až do konce na vážkách. Navíc
jsme strašně málo stříleli a přehrávali jsme akce. Gólmana, kterého jsme si v první třetině připravili
tak, že byl nervózní, jsme ve druhé třetině zase dostali do zápasu. Respektujeme sílu soupeře, že to
byl souboj druhého se třetím. Ne nadarmo mají Litoměřice 30 bodů a jsou před námi v tabulce.
Bereme tři body a jsme rádi, že jsme konečně potvrdili vítězství z venku.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov:

¸67<75(1§5č
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První venkovní prohra:

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Na začátku minulého týdne bylo na programu už 15. kolo Chance
ligy. V něm domácí Jestřábi přivítali na
svém ledě Litoměřice, celek, který byl
v prvoligové tabulce před nimi. Utkání
druhého se třetím týmem průběžné tabulky Chance ligy bylo hodně vyrovnané
a aktivní. Domácí hokejisté po brankách
Mrázka, Jelínka, Jiránka a Štefky brali po
vítězství 4:2 cenné body.

ýHUPiN±30DUFHO2%DOiå9êWLVN & -+ROê $ 3LQNDV.RWWHN±9iOHN $ 53ĜLNU\O6LK
YRQHQ±23URFKi]ND--tFKD%HUND±78UEDQ.ROiþHN3DMHU±5RXKDýHUQRKRUVNê6PROD
7UHQpĝL'DYLG%UXND'DQLHO7YU]QtN

VHVWDYD/LWRPčĝLF

$OWULFKWHU±+XViN.OLPtþHN9DOD%DEND=DMtF0-iFK\P
±-LUiQHN7-iFK\P5XGRYVNê±1RYiN-.OR]0Ui]HN
±3%HUiQHNâWHIND0âYHF±'XEVNê7.REOtåHNâ
-HOtQHN
7UHQpĝL$OHã7RWWHUD9ODVWLPLO:RMQDU

VHVWDYD3URVWčMRYD

%UDQN\DQDKUiYN\ 0Ui]HN %DEND â-HOtQHN
-LUiQHN+XViN -LUiQHN 7-iFK\P+XViN 
âWHIND %DEND%HUiQHN ±--tFKD 3LQNDV 
2 3URFKi]ND .RWWHN .ROiþHN  6WĝHO\ QD EUDQNX
5R]KRGÿt&DEiN0DUHN±.OHSUOtN.RPtQHN
9\ORXÿHQt9\XæLWt'LYiFL

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6WDGLRQ/LWRPčĝLFH
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nás bude čekat. Zkoušeli jsme přes ně projít, ale nešlo to. První třetina byla opravdu
hodně špatná. Vůbec jsme si na jejich hru
nedokázali zvyknout. Vše se otočilo ve
druhé třetině. Škoda že jsme to nedotáhli
na dobrý výsledek.
yy Nedařily se vám využívat ani přesilové hry. Čím si to vysvětlujete? Mohly
nevyužité přesilovky rozhodnout zápas?
„Určitě. My jsme nedali žádný gól v přesilovce a oni dali jeden. Ten jeden gól nám
chyběl k tomu, abychom zápas vyrovnali
a otočili ho v náš prospěch. Tohle jde za
námi, kteří chodíme na přesilovky. Bohužel jsme si s tím vůbec neporadili a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
yy Dal jste branku na 1:2, jak byste ji
popsal?
„Jak už jsem říkal, od druhé třetiny jsme
začali daleko více a lépe napadat v pěti
hráčích. Jejich bek udělal chybu, Novka to
krásně vybojoval a pak už mi to předložil
do strany. Já jsem měl poloodkrytou bránu
a využil jsem toho.“

,GUVą¾DčRTQVK
6ąGDÊéK

Jestřábi porazili druhé Litoměřice

yy Co byste řekl k sobotnímu utkání?
„První třetinu jsme si těžce zvykali na jejich defenzivní styl. Třebíč stála v pěti ve
středním pásmu a my jsme se přes ni nemohli dostat. Oni po faulu dali na 1:0. Potom jsme se k ničemu nemohli dostat, přehrávali nás a dali na 2:0. Od druhé třetiny
to byl úplně jiný zápas. Myslím si, že jsme
je kromě pár šancí vůbec k ničemu nepustili. Už jsme to ale k obratu nedotlačili.“
yy Třebíč je lídrem tabulky a od začátku byla velmi aktivní. Očekávali jste takový styl hry?
„Měli jsme to nakoukané. Mají to hodně
secvičené, to musím říct. My jsme se přes
ně nemohli dostat, i když jsme věděli, co

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV V sobotu se Hanáci proti vedoucímu
týmu tabulky prosadili pouze jednou. Ve druhé třetině zakončil dobrou kombinaci útočník Petr Mrázek
(na snímku). „Já jsem měl poloodkrytou bránu a využil
jsem toho,“ popisuje gólovou situaci kanonýr Mrázek,
který posbíral už 21 bodů za 9 branek a 12 asistencí, jež
mu přinesly druhé místo v produktivitě celé Chance ligy.

ąÊM¾2GVT/T¾\GMUVąGNGELGFKPÆDTCPM[
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ještě hůř, neboť prohrála hned
svůj první duel s Irinou Melnykovou z Ukrajiny. Ačkoliv během
střetnutí byla podle nezaujatých
odborníků mírně lepší a bodové vítězství mělo správně připadnout jí.
„Vyřazení Claudy takhle brzy

7

na Evropě je samozřejmě velká škoda, ale nebudeme brečet a stěžovat
si na rozhodčí. V každém případě
měla potenciál znovu útočit na cenný kov, stejně jako loni na minulém
mistrovství. Ovšem letos jí to nevyšlo,“ zhodnotil Klíč zklamaně.
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Ale takový je sport, někdy má člověk
štěstí a jindy ne. Velmi kvalitní ruská
soupeřka byla prostě lepší, placka
tak zůstala pro Veroniku nesplněným snem,“ konstatoval Martin Klíč.
Claudia Tótová (váha do 54 kilogramů) dopadla při ME na Balkáně

„Ve starších žácích měla Barbora Vítková náročný los, protože byla o půl
kila těžší nad svou váhu. I tak po
dlouhé tréninkové pauze překvapila,
nedala soupeřkám šanci, váhovou
kategorii vyhrála a stala se Mistryní
republiky Přeboru ČOS. Ve stejné
váze Pavla Bohanosová obsadila páté
místo stejně jako Agháta Orlíková.“
A postupně přibyly další úspěchy,
například titul pro Ondřeje Vašuta,
Davida Zachara a také Natálii Melichovou, které se daří kloubit vzpírání
a judo. Bohužel se objevilo i zranění.
„Štěpán Havlíček hned v prvním zápasu nešťastně upadl a pro zlomeninu
ruky místo na stupně vítězů putoval
do nemocnice,“ posteskl si Gottwald.
Zároveň poděkoval všem trenérům

za jejich práci a motivování svěřenců, dále statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji a Sokolu za
finanční podporu. A také autobusové dopravě Konečný, která závodníky Prostějova dopravuje.
Na závěr se trenér judistů ohlédl za
Mistrovstvím republiky juniorů.
I zde měl Prostějov svého zástupce.
„Matyáš Roubík v prvním zápase
vyhrál a vypadalo to, že turnajem
projede jako nůž máslem, byl jedním z favoritů. Ve druhém zápase ale
nestačil na svého soupeře a obsadil
tak jedenácté místo. Velká škoda
zaváhání, ale je to sport. V republikové špičce nikdo neví, kdo si ten
nejcennější kov odveze,“ konstatuje
Zdeněk Gottwald.
(sob)

(QVQCTEJKX5QMQNW+2TQUV÷LQXQFFÊN,WFQ

PROSTĚJOV Koronavirová situace v České republice se sice
zhoršuje, ale sport včetně mládežnického zatím jede dál. V plné
permanenci tak byli během uplynulých týdnů i mladí zápasníci TJ
Sokol Čechovice, kteří úspěšně
absolvovali tři další turnaje.
Nejprve byl na programu Memoriál
Musila v Olomouci žáků a přípravek
v zápase řecko-římském. Na celkový
triumf ve svých kategoriích dosáhli
Damian Zeidler, Lukáš Vávra, Martin
Zatloukal a Filip Kouřil, druhý skončil Šimon Polena a třetí Adam Lajčík.
Následovala Velká cena Třince rovněž řecko-římským stylem, přičemž
na severu Moravy získali Filip Kouřil
zlato a Elena Polenová stříbro, Adam
Polanský obsadil čtvrté místo.
Ve stejný den proběhl i Memoriál
Urbana volným stylem v Praze na
Bohemians, kde zvítězil Lukáš Vá-

vra, druhý byl Adam Lajčík a třetí dové pauze stále tak daří,“ konstatoval Vojtěch Szilva, hlavní kouč zápasMartin Zatloukal.
„S kolegy trenéry máme radost, že se nického oddílu Sokola Čechovice.
(son)
našim svěřencům i po dlouhé covi-

6CNGPVQXCPÚéGEJQXKEMÚ\¾RCUPÊM(KNKR-QWąKN PCPGLX[wwÊOUVWRPK X[JT¾NVWTPCLG
X1NQOQWEKK6ąKPEK
Foto: archiv V. Szilvy
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ROVANIEMIL, PROSTĚJOV Prostějovskou stopu mělo ME juniorů
ve vzpírání konané ve finském Rovaniemi. Správní středisko Laponska
totiž uvítalo i Arnošta Vogela, který
závodí za Vzpírání Haná. Mladík je
navíc svěřencem trenérky Julie Švecové, prostějovské rodačky.
Pro závodníka z Hané to byl první
reprezentační start. S trhem 140 kg
a nadhozem 172 kg obsadil sedmou
příčku ze dvanácti závodících v kategorii U23 do 102 kg. „Arnošt se
na ME připravoval velmi svědomitě. Tréninky měl šestkrát týdně,
často i dvoufázově. Zvládal to i se
studiem na vysoké škole. Myslím,
že reprezentoval náš klub, kraj i celou Českou republiku velmi dobře
a že je slibným adeptem do muž- #TPQwV8QIGNXCMEK2TXPÊUVCTV\CTGRTG\GPVCEKPGOWUÊDÚVLGJQRQUNGFPÊ
Foto: archiv A. Vogela
ské reprezentace v dalších letech,“
zhodnotila trenérka Julie Švecová. pocit a rád by se juniorského ME již přislíbil reprezentační trenér PaI sám Vogel má ze závodů dobrý zúčastnil znovu i příští rok, jak mu vel Ivanič.
(sob)
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PROSTĚJOV O předminulém víkendu se v Mohelnici uskutečnilo
otevřené mistrovství republiky –
Přebor ČOS, kterého se zúčastnilo
přes 300 závodníků. Sokol I Prostějov oddíl Judo jich vyslal patnáct.
Úvod šampionátu patřil nejmladším. „Anny Zacharová se stala
Mistryní republiky Přeboru ČOS,
bratři Tomáš a Daniel Felbabové
se bohužel těžkým losem neumístili. V mladších žácích Štěpán
Kolebač nedal soupeřům šanci
a všemi vyhranými zápasy obsadil
první místo, stal se tak bezkonkurenčně Mistrem republiky Přeboru ČOS,“ prozradil první výsledky
trenér judistů Zdeněk Gottwald.
Dařilo se i dalším Prostějovanům.

'P?DNO½0JFJG<H<jÁ- HDNOMĄM@KP=GDFT

Veronika Gajdová (váhová kategorie do 60 kilogramů) porazila
v úvodním kole Juliannu Rutkowskou z Polska jasně na body
a postoupila do čtvrtfinále, kde
však tvrdě narazila. Hladce ji
totiž vyřadila favorizovaná bojovnice z Ruska, v minulosti už
dvojnásobná kontinentální šampionka v mládežnických kategoriích.
„Verča měla docela smůlu na los,
když se ocitla v o hodně silnější polovině pavouka, zatímco ta druhá
polovina byla jednoznačně slabší.

Marek SONNEVEND

BUDVA, PROSTĚJOV Na juniorské Mistrovství Evropy
v boxu 2021 do černohorské
Budvy se vydala početná reprezentace České republiky,
jejíž součástí byl i prostějovský
trenér dívek Martin Klíč se dvěma svěřenkyněmi. Ty ale tentokrát na medaili nedosáhly.
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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Eskáčko hrálo hodinu v deseti, v poslední minutě zachránilo remízu
PROSTĚJOV Malý fotbalový EXKLUZIVNÍ
svátek sliboval sobotní zá- reportáž
pas Prostějova s Líšní v rámci pro Večerník
13. kola FORTUNA:NÁRODNÍ
Michal
LIGY. Kromě toho, že to k sobě
mají celky kousek geograficky, SOBECKÝ
to od sebe nemají daleko ani v tabulce. Navíc se oba po roce
znovu bijí o širší špici tabulky a v poslední době se těší dobré
formě. Proti Líšni se eskáčku trvale příliš nedaří a podle toho vypadal i tento duel. Domácí znovu prohrávali, větší porci utkání
odehráli navíc v deseti, aby to však nakonec byli oni, kdo měl
větší důvod ke spokojenosti. V poslední minutě totiž parádně
vypálil střídající Jakub Kopřiva a výstavní ranou trefil svěřencům
kouče Šmejkala alespoň bod, který měl v tu chvíli cenu zlata.

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Oba týmy se nacházely těsně pod špicí
tabulky F:NL se stejným bodovým ziskem, pro celek z brněnského předměstí
klonilo na miskách vah lepší skóre a také
zápas k dobru. Navíc to je i Líšeň, komu
se dlouhodobě ve vzájemných soubojích vede výrazně líp. Vždyť naposledy
se eskáčko na svém hřišti radovalo ze tříbodového zisku před šesti lety a jedním
týdnem k tomu! To oba kluby hrály ještě
MSFL... O rok později vyhrál Prostějov
v Líšni zápas Českého poháru, od té doby
ale z osmi zápasů vytěžil jen tři remízy.
Dalších pět duelů vyhráli Jihomoravané
včetně ostudného debaklu z května 2018
(2:6). A i aktuální forma hovořila pro
hosty, kteří navíc měli k dobru odpočinek
díky odloženému mači s Varnsdorfem.
V předešlých pěti zápasech pak bodovala.
To Prostějov před utkáním prohrál s Táborskem. Navíc se musel obejít bez vyloučeného Jana Schaffartzika. To na druhé
straně scházel exprostějovský Stáňa, jinak
ale byly oba výběry v plné síle.

9ÙYRM]½SDVX
Zápas poznamenaly dvě věci: silný vítr
od východu, který sfoukával řadu balónů
k postranní čáře, a vyloučení Lubomíra
Machynka. Oběma mužstvům vázla
kombinace a chyběla střelba. Prostějov
se dostal v první půli do zakončení pouze jednou, Líšeň sice byla aktivnější, pálila však hlavně z úhlu. Nebezpečných ran
bylo celkově k vidění pomálu. Utkání se
naopak pro nepřesnosti a drobné fauly
hodně kouskovalo. Navrch však měli

hosté, což umocnila skutečnost, že měli
k dispozici v poli jednoho hráče navíc.
To druhá půle byla ve znamení převahy
Líšně, místy až výrazné. Brňané se postupným útokem dostávali až do vápna,
střely odsud však příliš na bránu nechodily. A co mohl, pochytal Mucha. Jediné
zakončení, na které nedosáhl, přišlo z kopačky Silného. Po vystřídání se Prostějov
více dostával do hry i na polovině soupeře, ani eskáčko však střelami neplýtvalo.
Přesto ze druhého zakončení na bránu
skóroval v pravý čas a na poslední chvíli
střídající Jakub Kopřiva.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Utkání prakticky začalo nepřesnou střelou Urbance. Větší část hry se ale odehrávala na polovině Prostějova. Bednář
tak prověřil Muchu přízemní střelou,
Matochova standardka k němu pro změnu nedoputovala. Ve 14. minutě hledal
Koudelka Bartolomea nabíhajícího na
tyč, těsně ale minul míč. Následoval povyk diváků pro soupeřovo zahrání ruky
a puštění tohoto přestupku rozhodčím.
Na nohou byli znovu ve 21. minutě, kdy
Koudelka poslal vysoký míč na Bialka
před bránu, ten ale nezakončil, zato fauloval brankáře. 22. minuta pak přinesla
problémy pro Muchu, který jen s pomocí obrany ustál tlak hostí. Ten se záhy ještě zvýšil, okamžik nato totiž nehezkým
faulem poslal Lutonského k zemi Machynek a viděl červenou kartu. Následné
minuty se tak odbývaly hlavně před bránou Prostějova. Líšeň ji trvale obléhala,
Lutonský či Málek zahrozili. Obranný
val však odolal. Na druhé straně byl
aktivní hlavně Koudelka. A zejména
v nastavení prvního poločasu si rozuměl
s Bartolomeem – ten mu poslal skvělý
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Foto: Michal Sobecký
pas, nahrávku zpět už ale těsně nestihl.
Eskáčko i tak mohlo slavit, ubránilo se.
Druhá polovina začala pro eskáčko nadějně. V 52. minutě Stříž vybojoval rohový kop, po kterém následně trkl míč
do brány Bialek. A jen s pořádnou dávkou štěstí pro hosty v ní taky neskončil.
Prostějov byl paradoxně na míči aktivnější, hodně s ním pracoval Bartolomeu
a pravidelně posílal balón před bránu
třeba Stříž. V 60. minutě mohl právě
Stříž znovu ohrozit bránu. Jenže brankář byl u míče dřív. 64. minuta nejprve
přinesla sražení nahrávky Zapletalem
a následnou akci Prostějova. Bartolomeu
však nevystřelil a z protiakce se radovala
Líšeň. Silný si míč navedl na roh vápna
a zamířil přesně na druhou tyč – 0:1.
Líšeň nicméně své vedení nevyužila,
netlačila se tolik za rozhodnutím. Do
konce utkání vyslala už jen dva nepřesné projektily. A tak začalo hrát eskáčko.
Nesmělé pokusy, třeba nákop Urbance
na Kušeje, vystřídaly vážnější náznaky
šancí. V 87. minutě si Prostějov po dlouhém čase vypracoval roh. V 89. minutě
to vypadalo, že Zapletal založí rychlý
protiútok, míč ale skončil v autu. Krátce
poté už ale udeřilo, Kopřiva se vehnal
s míčem na dohled vápna a následnou
bombu z nějakých třiceti metrů poslal
za všeobecného jásotu tribun do brány –
1:1. To už se psala 90. minuta, rozhodčí
sice nastavil ještě čtyři minuty, Líšeň už
se však na reakci nezmohla.

2VREQRVWXWN½QÉ
Kandidátů je více, na straně Prostějova
třeba Koudelka, Schuster nebo Zapletal
– na straně soupeře zase Silný či Lutonský. Vybíráme však Jakuba Kopřivu. Ten
připomněl fotbalovému světu své stře-

Daniel
Bialek
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lecké schopnosti. A zároveň ukázal, které PROSTĚJOV V minulém ročníku nadvě věci eskáčku po celý zápas chyběly: stupoval za prostějovské eskáčko celstřelba a přímočarost.
kem pravidelně, pak měl delší pauzu
kvůli závažnějšímu zranění ze zápasu
s Hradcem Králové. S příchodem Jana
=DMÉPDYRVWGXHOX
Schaffartzika na místo stopera se mu
dveře do základní sestavy přivřely, v
Utkání se odehrávalo za silného větru, zápase proti Líšni ovšem Daniel Biakterý kazil jakoukoli snahu o kombina- lek (na snímku) ovšem za zkušeného
ci. Proti eskáčku nastoupila celá řada kolegu zaskočil. A jeho stopa v zápase
někdejších hráčů Prostějova jako Milan mohla být docela výrazná…
Lutonský, Martin Zikl nebo David Pašek.
Z Líšně do Prostějova to pak není daleko,
což bylo vidět i na fandění. Ne každý z přítomných diváků přál vítězství domácím. ƔƔ Po delší době jste byl nominován do
základní sestavy na místo stopera, s jakými pocity jste do zápasu nastupoval?
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ „Ve druhé lize jsem nenastoupil už deset
zápasů, takže to pro mě bylo trochu těžší.
Před zápasem jsem se ale cítil dobře, věděl
Zejména ve druhém poločase bouřlivá. jsem od trenéra někdy od středy či čtvrtka,
Diváci hodně nadávali na rozhodčí, kteří že nastoupím. Je to vždycky lepší vědět to
podle nich pustili některé ofsajdy soupe- s předstihem, aby se hráč mohl připravit.“
ře, naopak některé odpískané na straně ƔƔ Jak se vám dařilo?
Prostějova byly velmi přísné. Pravá bou- „Když to jednoduše shrnu, mohl jsem dát
ře ale přišla až s vyrovnávací brankou, gól hlavou a za deset minut dal gól můj
kdy stadionek Za Místním nádražím hráč... Mohl jsem být tak říkajíc za hvězdu
a místo toho jsem to pokazil.“
pohltila doslova euforie.

ƔƔ Nepokryl jste střelce Silného?
„Věděl jsem, že si to bude chtít dát na střed,
ale trefil to mezi nohama, já chtěl tu střelu
zblokovat a podařilo se mi to místo toho
naopak ještě víc říznout k tyči. Takže smůla.“
ƔƔ Na druhou stranu to nemusí zase až
tak mrzet, vyrovnat se nakonec možná
i díky větru podařilo…
„Je pravda, že vítr byl hodně nepříjemný,
i sluníčko bylo docela nízko, což také nebylo příjemné. O poločase jsme si říkali,
že musíme víc střílet, když druhý poločas
hrajeme s větrem. Až v devadesáté minutě jsme to vyzkoušeli a viděli, že trenér má
pravdu...“ (pousměje se)
ƔƔ Líšeň měla v zápase optickou převahu, šance si ovšem také nevytvořila?
„Pro Líšeň bylo těžké hrát do plných, většinou hrají spíš na brejky a dobře v obranné fázi. Pro ně se to fakticky v zápase otočilo a možná jim to nechutnalo. Škoda že
jsem já nebo někdo jiný nevstřelil úvodní
branku, možná bychom pak urvali body
tři. Za daných okolností musíme být za
bod rádi.“

Tomáš KALÁB

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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„Věděli jsme, že Líšeň bude hrát hlavně z obranného bloku, budou čekat na své šance
a brejky. Tak se ve většině zápasů prezentují. Vývoj zápasu hodně ovlivnilo, že jsme hráli
proti větru, který to hodně komplikoval, Líšeň byla více na naší polovině. Druhou komplikací bylo vyloučení. Myslím si, že bylo spíše nechtěné, Machynek ho podle mě neviděl.
V prvním momentu to ale vypadalo strašně, takže asi oprávněná karta. První poločas jsme
dotáhli za stavu 0:0. Věřili jsme, že ve druhém, když budeme hrát po větru, bychom to
mohli střelou nebo nějakou standardkou urvat. Přeci jen to proti větru Líšeň měla těžší.
Měli jsme tam jeden dobrý útok, škoda že jsme ho nezakončili. A z protiútoku jsme dostali
gól. Mužstvo pracovalo dobře, nevzdalo to a čekali jsme na šanci – věřili jsme, že nějaký
moment přijde. Měli jsme dva rohy a byly z toho dobré možnosti. Líšeň jsme do ničeho
moc nepouštěli a na konci se Kopr krásně uvolnil, vzal to na sebe a trefil. Hezky to tam
zapadlo. Celkově po tom průběhu bod bereme.“

0LODQ9$/$&+29,¤
DVLVWHQWWUHQÅUD6./ÉvHÎ
„Byl jsem po zápase hodně nazlobený, protože to byl duel,
který jsme měli dovést do vítězného konce. A my si naopak
necháme v 90. minutě dát takový gól... Měli jsme to zahrát
zkušeněji. Hráli jsme proti desíti a soupeř měl ve druhém
poločase jednu hlavičku a pak tu vyrovnávací střelu. Ale
když vedeme a proti desíti, to si prostě musíme pohlídat.
A my jsme opět prostřídali a ten střídající hráč nezachytil
náběh. Tam to prostě musí přerušit, vždyť to byla poslední
minuta, dohrát to zkušeněji. To nás stálo tři body. Byl jsem
opravdu hodně nazlobený, což jsem dal mužstvu najevo
hned po zápase. Pro nás je to ztracená výhra.“

SK Líšeň
1:1
13. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
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Bartolomeu

Zapletal

Daniel
ŠMEJKAL

Pašek

Bednář

Leoš
KALVODA
Ševčík

Jiráček
Bialek

Omale

Schuster

Machynek

Branka: 90. Kopřiva

Matocha

Žák

Mucha

Silný

Jeřábek

Koudelka

Málek

Urbanec

PROSTÌJOV

Rolinek

1:1

LÍŠEÒ

Střely na branku: 2
Rohové kopy: 2

Žluté karty: 27. Žák, 68. Omale

Střely na branku: 6

Rozhodčí: Raplík – Vyhnanovský, Volf
Červená karta: 29. Machynek

Střídání: 46. Stříž za Koudelku, 70. Vlachovský za Žáka, 70. Kušej za Bartolomea, 82. Kopřiva za Omaleho

Lutonský

Branka: 65. Silný

( 0 :0)

Střely mimo branku: 1

Veselý

Kučera

Střely mimo branku: 4

Diváků: 560 Rohové kopy: 6

Žluté karty: 71. Ulbrich, 77. Ševčík
Střídání: 70. Ulbrich za Bednáře, 83. Zikl za Silného, 88. Otrísal za Rolinka
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PODLE

Fotbalisté Prostějova nezvítězili doma
nad brněnským rivalem od října 2015!

PROSTĚJOV S Líšní se doma eskáčku od pradávných třetiligových
dob příliš nedaří. Ani sobotní utkání se nezdálo býti výjimkou, když
herní aktivitu hostí ještě podpořilo nešťastné vyloučení už po půlhodině hry. Přes prakticky neustálý tlak Líšně se před oběma brankami nic mimořádného nedělo. Až do umístěné střely kanonýra
Silného, který po dvaceti minutách druhé půle otevřel skóre utkání. Na obrat už věřil málokdo, ovšem v poslední minutě se do míče
z dálky opřel Kopřiva a trefil. Bod skoro spadlý z nebe.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB
„Cíl pro dnešní zápas je jednoznačný.
Získat ztracené body z Táborska a konečně prolomit brněnské prokletí,“
znělo před utkáním z prostějovského
tábora. Ano, naposledy eskáčko porazilo Líšeň doma 24. května 2015! Když
pomineme následný ligový a pohárový
triumf v následujícím roce, jde po sobotě už o sedmizápasovou šňůru, v níž
Prostějov sebral teprve třetí bod. A od
nástupu obou celků do F:NL Prostějov
v mistrovském zápase ještě nezvítězil.
Trenér Daniel Šmejkal měl po delší
době k dispozici takřka kompletní kádr,
po uzdraveném Kušejovi byl připraven
i Machynek. Komplikací byla vynucená absence stopera Schaffartzika kvůli
předchozímu vyloučení. Toho nahradil
vedle kapitána Schustera hrající Bialek,
vpravo na beka se po delší době postavil Machynek. Urbanec tak mohl
hrát (aspoň zpočátku) na svém postu
záložníka, vlevo nastoupil Bartolomeu

a před Jiráčkem s Omalem operovali
Koudelka a Žák. V sestavě hostí se objevila známá jména Paška a Lutonského
v obraně, Matochy v záloze a v závěru se
na hřiště dostal i útočník Zikl.
Poslední nevydařené zápasy proti Líšni jako by domácí jedenáctce přece jen
ležely někde v podvědomí. Hosté byli
od prvních minut aktivnější, měli víc
ze hry, což se pochopitelně ještě znásobilo dlouhou přesilovkou, kterou po
vyloučení Machynka hráli celou hodinu. Jenže před oběma brankami se jaksi nic nedělo. Líšeň se do pořádné šance nebyla schopná dostat a ani eskáčko
nevyužilo plně možností brejkových
situací. Koudelka se sice snažil využít
své rychlosti, jenže k přímému ohrožení soupeřovy branky to nevedlo. Navíc

byl o přestávce v podstatě obětován ve
prospěch defenzivy, do níž se musel
po třiceti minutách stáhnout Urbanec,
snažící se do té doby zásobovat spoluhráče v šestnáctce centrovanými míči.
Stříž je přece jen defenzivněji laděný
fotbalista, který však umí podpořit
útočné snažení.
Nakonec měl po změně stran první
příležitost po rohovém kopu Bialek,
jenže byli to hosté, kteří využili své síly
v podobě útočníka Silného. Ten dostal
příliš prostoru a umístěnou křížnou
střelou zúročil převahu svého týmu.
Jestliže se dalo do té doby spekulovat
o tom, že to domácí zkusí při dané konstelaci uhrát na bezbrankovou remízu,

Foto: Michal Sobecký

nastala nová situace – buď se aktivněji
pokusit o vyrovnání, nebo bránit dál,
což by jistě příliš smyslu nedávalo. Trenér Šmejkal pustil na hřiště rychlostně
disponovaného Kušeje a na poslední
desetiminutovku také Kopřivu. Nejlepší střelec eskáčka minulého ročníku
teď má o vyžití na trávníku spíše nouzi,
tuhle šanci ale využil parádně.
Vyrovnání dostalo Líšeň na kolena, na
obrat v zápase už ale bylo příliš pozdě.
Přesto se domácím podařilo z minima
vytěžit maximum a bod pro ně má
cenu zlata. V tabulce si drží sedmou
příčku a další víkend proti Žižkovu mají
velkou šanci své postavení v tabulce dál
zlepšovat.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
yy
y Prostějovu se zatím v sezóně daří,
ale Líšeň asi nepatří k oblíbeným
soupeřům. Berete bod?
„V tom máte asi pravdu. Já to tak nevnímám, jelikož nejsem původně z Hané,
kluci to ale berou jako menší derby.

4

LUBOMÍR
MACHYNEK

klikni na
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ovšem sestoupili pouze z administrativně-finančních důvodů. Před dvěma roky
skončila Viktoria pátá, v minulém ročníku dokonce čtvrtá hned za Prostějovem.
Letos jí to ovšem nejde. Po dvou úvodních porážkách se pražský celek „chytil“
na Příbrami a sparťanské rezervě, jenže
z dalších osmi zápasů vytěžil pouhé dva
body. To už bylo na klubové vedení příliš
a svým místem to odnesl trenér David
Oulehla. Prvotní impuls nepřišel, ba naopak dočasný kouč Zdeněk Koukal musel
strpět zvláště těžkou porážku 1:6 v Opavě. Na horký post v uplynulém týdnu
nastoupil Martin Pulpit, naposledy trénující Blansko. Ten se na Žižkov vrátil po
deseti letech, tehdy mužstvo dovedl do
první ligy. Nyní má za úkol jej zachránit,
a podle svých slov by rád ve zbývajících
čtyřech podzimních zápasech nasbíral
šest bodů. A nedělní premiéra na lavičce

proti Jihlavě mu vyšla napolovic, Viktoria
totiž na domácím hřišti remizovala s jihlavskou Vysočinu 0:0!
V minulém ročníku si ve vzájemných
zápasech Hanáci se Žižkováky body
rozdělili. A to přesně v duchu dlouhodobého zápasového trendu. Na podzim doma prohrálo eskáčko 0:2, aby na
jaře v Praze zvítězilo 2:1. Obě branky
padly mezi padesátou a šedesátou minutou, když se trefili Matoušek a Sus,
domácí jen z penalty korigovali.
V individuálních statistikách si nevede
střelecky špatně Ekvádorec Batioja,
který si připsal šest branek, což je v podstatě polovina všech vstřelených branek. Defenzivě se příliš nedaří, Žižkov
obdržel druhý největší počet branek po
posledním Třinci. Třetinu zápasů strávil
mezi tyčemi zkušený Švenger, větší porci pak šestadvacetiletý Soukup.

Kdo by tedy mohl nastoupit proti domácímu eskáčku? V posledním venkovním
utkání to byla sestava ve složení: Soukup
– Koželuh, Gabriel, Súkenník, Řezáč –
Žežulka (46. Sakala) – Diamé (75. Zeman), Sixta (75. Kytka), Richter (46.
Nabijev), Muleme – Batioja (83. Petrlák). V nedělním utkání proti Jihlavě
nový kouč Pulpit vrátil do branky
zkušeného Švengera
Výkop je tuto sobotu naplánován
už na druhou hodinu odpolední, ve stoperské dvojici se objevil Sakala, Súkenník
se posunul na pozici defenzivního záložníka a na hrotu se objevil talentovaný
Zeman. Ze záložní řady vypadl Diamé,
Sixta a Richter.
Sobotní střetnutí 14. kola F:NL vypukne
dvě hodiny po poledni a vy byste neměli
v hledišti prostějovského stánku chybět.
(tok)

Takže už od začátku zápasu nám bylo
vtloukáno do hlav, že jim nesmíme nechat nic zadarmo. Nepomohla nám ale
vůbec červená karta ve 23. minutě. To
nás trochu svázalo, protože hrát šedesát minut v deseti proti Líšni, která má
docela dobrou formu, není nic jednoduchého. Jsme za ten jeden bod rádi.
I vzhledem k průběhu zápasu.“
yy
y Na druhou stranu jste Líšeň příliš
do velkých šancí nepouštěli...
„To je pravda. Myslím si, že tomu napomohly i povětrnostní podmínky, protože zápas byl hodně ovlivněný větrem.
Balón byl hodně nahoře, žádný z týmů
moc nekombinoval. A oni se tak do
šancí tímto způsobem nemohli dostat.
Možná to ale bylo taky naší dobrou
defenzivou. Věděli jsme, že budeme
muset v deseti bránit trochu jinak. A to
se podařilo.“

yy
y Na hřiště jste šel v 82. minutě.
Jaké jste dostal pokyny?
„Že se musím víc dotahovat dopředu,
abych sbíral odražené balóny, to se nám
moc nedařilo. A byli jsme i trochu pod
tlakem od soupeře, měl jednoho hráče
navíc a víc držel balón. Trenér mi tak
řekl, abych zklidnil hru a podržel balón
na kopačkách. Sice jsem za tu dobu měl
balón dvakrát, ale ty dotyky byly dobré.“
(smích)
yy
y Mírně řečeno. Věděl jste hned, že
budete střílet?
„Nejdřív jsem měl v hlavě, že hru otočím na druhou stranu. Byla to akce na
pravé straně, míč jsem dostal zpět od
Kuby Urbance. Chtěl jsem to tedy otočit, ale nakonec jsem se to rozhodl otočit na druhou stranu, přistavil jsem si to.
Naštěstí z toho byla krásná střela, která
díkybohu spadla tam, kam měla.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

yy
y V minulé sezóně jste dal deset
branek, žádná z nich ale asi nebyla
tak pohledná?
„Máte pravdu, že takto hezký gól jsem
dlouho nedal. Zase si ale pamatuji, že
když jsem hrál v dorostu v Plzni, tak
tohle byla jedna z mých silných stránek.
Vždycky jsem střílel ze střední vzdálenosti a měl dobrou ránu. I nějaké góly
jsem z toho dával. A nyní se to povedlo
až teď v Prostějově. Ale pro mě je jedno,
jak gól padne, jestli to tam donese na
prsou, dá ho ramenem, nebo z deseti
metrů. To je asi jedno, ale pro fanouška
je to určitě příjemnější, když je po krásné střele.“

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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PROSTĚJOV Přišel, vystřelil a srovnal. Takový byl v krátkosti zápas
Prostějova proti Líšni v podání
záložníka Jakuba Kopřivy (na
snímku). Opravdu o moc víc toho
za deset minut pobytu na hřišti nestihl. Ale jak se ukázalo, i to stačilo,
aby se stal tajnou zbraní trenérů
eskáčka. Technicky šikovný hráč
platný při rozehrávce i tvorbě šancí
se na hřišti velmi rychle rozkoukal.
A přidal k výkonu Prostějova to, co
mu chybělo po celé utkání: střelu.
Ta jeho znamenala v posledních
okamžicích vyrovnání skóre.

Úplně na rovinu, těžko bylo až téměř do závěru
utkání hledat z prostějovského tábora výraznou
individualitu. Nakonec to vyřešilo až poslední
střídání. „Kopr!“ sice neprožívá tak vydařené
období jako minulou sezónu, uplynulou sobotu
si ale nepříznivý vývoj částečně vynahradil. Na
hřiště přišel na posledních osm minut a z téměř
poslední akce zápasu utěšenou střelou vyrovnal.

FOTOGALERIE

"NFµàFJKJ?MPC½U<N@=JP?JH<3NJ=JOPKüDE@?@ÛDÜFJQ
PROSTĚJOV Podruhé za sebou se
fotbalisté 1.SK Prostějov představí
před svými diváky. Po brněnské Líšni přivítají na stadionu SCM Za Místním nádražím pražský celek. Žižkovská Viktoria tuto sezónu čest svému
jménu věru nedělá. Pohyb v pásmu
sestupu určitě není tím, co by kdysi
věhlasný klub uspokojovalo. Pro
eskáčko se tak tuto sobotu 6. listopadu od 14.00 hodin naopak otevírá
dobrá šance získat doma další body
do tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY. Ale pozor, s hosty přijede
nový kouč Martin Pulpit.
KKlub s téměř stodvacetiletou historií
býval do roku 2012 zvyklý hrávat nejvyšší, případně druhou nejvyšší soutěž,
na tu si pak ale už musel zvyknout. V
sezóně 2015/2016 Žižkovští kopali dokonce jen třetí Českou fotbalovou ligu,

JAKUB KOPØIVA

BYLI JSME
U TOHO

Prostějov (tok) – K zajímavé situaci došlo v dvaasedmdesáté minutě. Míč letící podél postranní čáry
zůstal podle pomezního sudího ve
hře a hra směřovala k domácí brance. Jenže jeden z prostějovských
fotbalistů měl za to, že se mával aut
a vhodil další míč do hry, která se na
okamžik rozvíjela i na opačné straně. Této dvojkolejnosti byla záhy
arbitrem učiněna přítrž.
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stylu na poslední chvíli

Ostatní výsledky 13. kola: Zbrojovka Brno –
Vlašim 2:1 (1:1). Branky: ěH]QtþHN+ODGtN
±$OLMDJLþäOXWpNDUW\-0RUDYHF7H[O
âWČUED±%URXNDO3%UHGD3RGKUi]
Nê * Ústí nad Labem – Táborsko 2:2 (1:1).
Branky: D]SHQDOW\0LVNRYLþ±+DYUGD
5\GYDOäOXWpNDUW\0LVNRYLþ%UDN
3ODFKê±.RSHþQê7LMDQL1DYUiWLO
$OPHLGD  *DUþiU  /D]DUþtN* Vyškov
– Chrudim 4:1 (2:0). Branky: D29LQWU
6ODPČQD'-DPERU±-XOLãäOXWpNDUW\
'-DPERU 3ĝtEUDP²7ĝLQHF  Branky:
 3HWUiĖ äOXWp NDUW\  +iMHN  +DOLQVNê
3LOtN±.DQLD-XĜHQD  $GDPXãND
9LNWRULDåLæNRY²-LKODYD%H]åOXWêFKND
UHW* Sparta Praha „B“ – Dukla Praha 5:1 (1:1).
Branky:  *HODãYLOL  5\QHã  9LWtN 
6XFKRPHO  âLOKDUW±)iEU\äOXWpNDUW\
3XGKRURFNê9LWtN±-3HWHUND%X
FKYDOGHND'.R]HOýHUYHQiNDUWD'
.R]HO SRY\VWĜtGiQt  
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TOMÁŠ
KALÁB

Vítr na
všechny
strany

Vítr je zpropadená věc. Ne nadarmo
jsou fotbalisté raději, když prší, než
fouká. Svižný sobotní vichr dával tušit,
že to nebudou mít hráči obou týmů na
hřišti jednoduché. Vítr pravda neznamenal pro nikoho evidentní výhodu či
nevýhodu, protože nefoukal v podélné
ose hřiště, ale spíš kolmo od jihu.
Tak se stávalo, že výkopy brankářů
končily často v zámezí u hráčských
laviček. Svou roli snad sehrálo kvapné
proudění vzduchu i při vyloučení Machynka, který se tak dlouho natahoval
po stále unikajícím míči, až zasáhl jiný
kulatý objekt, totiž soupeřovu hlavu.
Navíc šlo o bývalého spoluhráče Lutonského, což jistě Luboše mrzelo víc
než předčasný odchod pod sprchy, který přijal bez jakýchkoli výhrad.
Přestože v průběhu utkání vítr postupně slábl, mohl částečně přispět
i k vyrovnávací brance po dalekonosné
Kopřivově střele. Obecně platí, že ve
větru by se měla střelba na bránu hojně
zkoušet, což se domácím příliš nedařilo. Ale sláva za ten bod.
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Čechovicím srazilo v poháru vaz oslabení
ČECHOVICE Podruhé během necelých sta hodin na sebe narazily celky Čechovic a Plumlova. Na témže trávníku jako předminulou sobotu se tentokrát nehrála I.A třída Olomouckého
KFS, nýbrž krajský pohár, konkrétně jeho první dějství. Do vedení šli opět domácí, jenže hosté z Plumlova nejenže srovnali
skóre, ale po změně stran otočili výsledek ve svůj prospěch.
Nemalou zásluhu na tom hrál fakt, že domácí hráli prakticky celou druhou polovinu v oslabení. Za domácí skóroval Kolečkář,
Plumlov senzačně posunul do druhého kola kanonýr Hladký.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
V úvodu zápasu Plumlovští dokázali,
že se hodlají pohybovat v okolí domácí
branky, a vytvořili tam slušný závar, ovšem bez zakončení. Hladký to zkoušel
křížnou střelou na vzdálenější tyč, na
druhé straně z otočky netrefil branku
Petržela. Skóre se měnilo už po čtvrthodině hry, když se nenápadnou, ale
přesně umístěnou přízemní střelou
k tyči prosadil Kolečkář – 1:0.
Na straně domácích fungovala spolupráce exprostějovských Šteigla s Petrželou, prvně jmenovaný nabídl střeleckou pozici druhému, jenže brankář

d&QDT¾VMCq

RTQVK1NGwPKEK

CåPCLCąG
PROSTĚJOV Ve čtvrtek 28. října se
měl v poháru objevit ještě jeden regionální celek. Vítěz okresního poháru
z Dobromilic svoje utkání ale odložil
až před start jarní soutěže a proti favoritovi z Olešnice by měl utkání odehrát 12. března. Domácí se totiž stále
dávají dohromady z viróz a zranění.
„Odložili jsme už dvě utkání okresního
přeboru a rovnou jsme řešili i pohár. Vypadli nám někteří hráči a zase tak široký
kádr, abychom to poskládali, nemáme.
Jsme rádi, že nám všichni oslovení vyšli
vstříc. Musím tak poděkovat Olešnici
i KFS Olomouckého kraje za možnost
odehrát utkání na jaře. Pro nás to bude
svátek proti silnému soupeři a byla by
škoda ho odehrát třeba v devíti,“ objasnil
Večerníku kouč Michal Rochla. (jaf)

Simandl byl pozorný. Po další čtvrthodině už bylo srovnáno. Hladkému
se vyplatilo důsledné sledování míče,
který před gólmanem ještě stačil posunout do sítě – 1:1.
Obě mužstva si vytvořila několik příležitostí ze standardních situací, ovšem
bez kýženého efektu. Frantík z přímého kopu bránu netrefil, na druhé straně Petrželův pokus ze stejné situace jistil Simandl. Po nakrátko rozehraném
rohu hlavičkoval Valdez, Simandl změnu skóre před přestávkou nepřipustil.
Do druhého poločasu domácí trenér
Koláček střídal hned tři hráče, zřejmě
v předzvěsti důležitého sobotního
mače s holickou rezervou. Hned po
sedmi minutách ovšem musel domácí
kapitán Walter zatáhnout za záchrannou brzdu, zákrok na Hladkého sudí
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ocenil po zásluze červenou kartou.
Ke štěstí domácích k němu došlo
ještě před hranicí šestnáctky, z přímého kopu pak Petr Kiška mířil mimo.
Domácí brankář Zelinka se protáhl
po hlavičce Hladkého z dlouhého
nákopu. Jednoznačně nejlepší hráč na
hřišti Petržela předvedl hbitý průnik
do šestnáctky, střelecké zakončení
minulo tyč plumlovské branky jen
o centimetry. „Jsme rádi, že Petržela
po zranění dobře naskočil do zápasů,
jeho herní výkon měl parametry jako
jeden z mála. Přeji mu, ať mu zdraví
drží, protože poslední podzimní kolo
v Holici bude hodně náročné a věřím,
že ‚Mrkva‘ nám pomůže,“ ocenil po zápase jeho výkon trenér Koláček.
Neodpískaný střet hostující obrany
s Halouzkou vyvolal břitkou nevoli

na domácí lavičce, jenže to ještě nebylo vše. Deset minut před koncem
se dostal Hladký opět za obranu
a přeloboval Zelinku – 1:2. Přesně
umístěná střela k tyči tak pečetila
skóre, vítězství si na minutku přišel
v závěru vychutnat i hostující trenér
Takáč. „Říkal jsem si, kdyby to tak
vyšlo a měli jsme balón! Šel jsem si

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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párkrát kopnout, nějaké čtyři přihrávky. Potřebuji ještě asi pětatřicet
zápasů do dvoutisícovky. (smích) Za
čtyři dny dvě vítězství nad Čechovi-

Lukáš KOLÁÈEK - Sokol Èechovice:

Miroslav TAKÁÈ - Sokol Plumlov:

„Zápasy s Plumlovem jsou pořád dokola. Soupeř, který nechce hrát fotbal, my do něj bušíme, snažíme se, jenže nám to
teď nějak nelepí. Klíčoví hráči nehrají tak rozdílově, jak bychom chtěli. Soupeři stačí málo k tomu, aby nás porazil. Jestli
se nepletu, tak snad dvakrát vystřelil na bránu a vyhrál. Zásadní pro výsledek byla produktivita soupeře. Vyloučení pak bylo
rozhodujícím momentem zápasu. Bohužel jsme prohráli, gratuluji soupeři k postupu do dalšího pohárového kola.“

„Zápas začal úvodním náznakem tlaku domácích. Trvalo to chvilku a my
se dostali do hry. Řekli jsme si, že podržíme balón, že to nebudeme hrát
zase až tak jednoduše, protože do zálohy přišel Marcel Zabloudil. Měli
jsme asi dvě šance, gól jsme nedali a podle pořekadla jsme naopak inkasovali. Srovnali jsme individuální akcí Hladkého. Ve druhém poločase
bylo rozhodujícím okamžikem vyloučení. Přestože se Čechovice snažily
o nátlak, absence jednoho hráče byla znát. Pak jsme rozhodli druhým gólem a jsme rádi. Musím tým pochválit, co si řekneme, to plníme.“

KRAJSKÝ POHÁR OLOMOUCKÉHO KFS – 1. KOLO

TJ Sokol Konice - Jiskra Rapotín
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Byl jsem se na něj podívat v Lipové,
v sestavě mají silné individuality,“
vrátil se k předzápasovým predikcím Petr Ullmann, trenér Konice.
Ten dal například útočníkovi Jiřímu
Jašíčkovi volno, další obvyklé opory
čekaly na svou příležitost na lavičce.
„Jak u nich, tak u nás nastoupili
hráči, kteří tolik nehrají. Dostalo
šanci šest kluků a musím říct, že
mě překvapili i docela příjemně mi
zamotali hlavu. Například brankář
Michal Zapletal po tři čtvrtě roce
bez chytání působil velmi jistě.

cemi, to je nádhera,“ zářil po závěrečném hvizdu Takáč.
Cestu krajským pohárem tak má dál
otevřenou Plumlov.

Pozápasové hodnocení trenérù

Pohár pro Konici nekončí: přetlačila Rapotín

PROSTĚJOV, KONICE První
kolo krajského poháru je minulostí. Nastoupila do něj také Konice, která se musela popasovat
s Rapotínem, se soupeřem z vyšší
soutěže. Ač některé hráče trenér
Konických Petr Ullmann nechal
jen na lavičce, jeho tým až snadno nečekaně uspěl. Domácí se totiž dostali vedení 3:0, soupeř pak
sice ztrátu dotahoval, vyrovnat
však nestihl. Pohárová jízda tak
pro Konici nekončí.
Zatímco v minulých letech se do
pohárových zápasů podívala Konice už na okresní úrovni, nyní ji
čekali až soupeři z krajských soutěží. A prvním z nich byl Rapotín,
účastník Krajského přeboru. „Klukům jsem zdůrazňoval, že je to
krajský pohár, hraje se jen na jeden
zápas. Měli jsme soupeře z krajského přeboru, který má svoji kvalitu.

BYLI JSME
U TOHO

V obraně Fana Bílý, dále Martin
Bílý, velký šestnáctiletý talent, který odehrál fantastický zápas,“ řekl
Ullmann a dále chválil třeba Luďka
Knolla hrajícího po zranění nebo
dorostence Davida Škrabala.
K vítězství však vedla cesta trnitá.
„Začátek byl takový opatrný. Potom jsme začínali mít herní převahu. V krátkém sledu jsme se dvakrát
prosadili. Jara Krása poslal centr na
hlavu Holuba, ten dal na 1:0. A poté
Martin Bílý po rohu přehodil krásně brankáře,“ řekl k prvním dvěma

brankám Petr Ullmann. Tým byl
v tu chvíli na koni. Navíc po poločase přidal třetí branku. „Upozorňoval jsem, že soupeř dá do hry nejspíš Boška a Charváta, jejich opory.
To se stalo. A hned ve třetí minutě
měli velkou šanci, Charvát šel sám,
ale netrefil bránu. My to potrestali,
když krásný centr Kořenovského
Adam Širůček uklidil na tyči a bylo
to 3:0,“ ohlížel se za děním na hřišti
Petr Ullmann. Rapotín však zbraně
nesložil. „Byla pětasedmdesátá minuta, každý si myslel, že se to v klidu
dohraje. Pak ale soupeř dal z rychlé
akce na 1:3 a poté na 2:3 po skrumáži. Schylovalo se k dramatu, naštěstí jsme ho ale nepřipustili,“ oddechl si konický trenér po utkání.
A jeho konečný verdikt? „Myslím,
že jsme vyhráli zaslouženě. Měli
jsme více ze hry i gólových šancí,“
zhodnotil na závěr.
(sob)

KRAJSKÝ POHÁR
OLOMOUCKÉHO KFS – 1. KOLO
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PROSTĚJOV Dohrávka 12. kola skupiny „A“ I.A třídy Olomouckého
KFS byla na programu uplynulý čtvrtek v Klenovicích, kam dorazily
Otaslavice. Zápas se měl hrát původně v Otaslavicích předminulou sobotu. Vinou rozšíření nákazy koronavirem se však kluby dohodly na
novém termínu i změně pořadatele. Derby dvou regionálních celků bylo ve znamení dvou odlišných poločasů. První vyšel lépe
hostům, druhý zase domácím, a tak se body dělily. Penaltový rozstřel však zvládly lépe Klenovice, které tak mohly slavit bod navíc.

I.B třída skupina A

2:2
(0:2)
PK 4:2

Sokol
Klenovice n.H.

Sokol
Otaslavice

Branky: 46. Vacek, 90. Štěpánek –
3. M. Kaláb, 27. Piňos. Rozhodčí:
Stloukal – Kubalák, Lasovský. Žluté
karty: 38. Všianský, 87. Holub – 24.
Drmola, 45. Piňos, 52. Šatný, 70. Gerneš. Diváků: 80.
Sestava Klenovic: Polák – Spálovský, Rozehnal, César, Popelka – Liška,
Owusu, Dreksler, Owusu, Vacek – Všianský, Štěpánek.
Sestava Otaslavic: Vincenec – Tkáč,
Šatný (66. Rieger), Smékal, Gerneš
– Hon, Drmola, Vogl, Zatloukal (90.
Skalický) – M. Kaláb, Piňos (84. Rušil).
Trenér: Jiří Hon.

Hodnocení trenéra Klenovic Vladimíra Horáka:
„Do zápasu jsme nevstoupili dobře a řekl
bych, že první poločas byl z naší strany
katastrofální. Trápí nás brzké branky,
které v poslední době dostáváme. Snažil
jsem se to hráčům připomenout a zase
ve třetí minutě prohráváme. Pak jsme
dostali po půlhodině druhou branku a
za první poločas bylo vedení soupeře
zasloužené. Do druhého poločasu jsme
trošku změnili rozestavení a hned z první
akce jsme dokázali snížit. Celkově jsme
ve druhé půli byli lepším mužstvem.
Nastřelili jsme dvě tyčky, břevno a byly
tam i další šance. Asi bychom si zasloužili i vyhrát, ale nakonec se nám podařilo
vyrovnat až v poslední minutě. Penalty
už byly spíše loterií a za ty dva body jsme
opravdu rádi.“

Hodnocení trenéra Otaslavic Jiřího
Hona: „V první řadě musím vyzdvihnout dvě věci. Poděkovat soupeři za
vstřícnost k přeložení zápasu, protože
v původním termínu bychom jedenáctku nedali dohromady. Pak musím vyzdvihnout i druhého asistenta,
který dokázal zareagovat na absenci
původně nominovaného a dorazil, co
nejdříve mohl. Zápas sám byl o dvou
poločasech. První jsme hráli dobře,
šance byly na obou stranách, ale my
jsme je dokázali proměnit. Soupeři vyšel vstup do druhé půle a postupně nás
přehrával, nám totiž docházel dech.
Srovnat se mu však povedlo až těsně
před koncem spíše šťastnější brankou.
Penaltová loterie vyšla lépe domácím.
Každopádně bod bereme a hráčům
děkuji za bojovnost.“
(jaf)
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Čtvrteční derby rozhodly penalty
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA
„S
výkonem
být
[*"1)"h0&!,0),3!,`)6-/,3±%/2 spokojení
spookojeení nemůžžemee,“
přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

Vrchoslavice dohrávaly
derby v sedmi lidech

láteřil autor

hattricku

OTASLAVICE Oficiálně prv- EXKLUZIVNÍ
ní, ale zároveň poslední kolo reportáž
podzimní části „A“ skupiny pro Večerník
I.B třídy Olomouckého KFS
nabídlo regionální souboj na Jan
půdě Otaslavic, které přivítaly FREHAR
soupeře z Vrchoslavic. Forma obou celků byla zcela opačná.
Zatímco domácím se v podzimní část dařilo výsledkově i herně, hosté jen sčítali padlé a na body čekají od čtvrtého kola.
Nedočkali se jich ani v sobotu odpoledne, kdy schytali hned
půltucet branek. K tomu zase sčítali marody a zápas dohrávali
v sedmi hráčích v poli. „Metle“ tak v klidném, chodicím tempu
došly pro očekávané tři body do tabulky

6WDYSÔHGYÙNRSHP

Dominik Drmola
OTASLAVICE Jako jeden z mála měl
v zápase i dobré momenty v rychlosti,
která derby v I.B třídě Olomouckého KFS zápasu od začátku do konce
scházela. Sám se postaral o tři branky,
především ta druhá slabší levou nohou
stála za to. Snažil se i nabudit své spoluhráče k živějšímu výkonu, ale postupně sám zapadal do průměru a projevil
se i na něm určitý herní výpadek po
nemoci. „Nebylo to z naší strany ono,“
nehledal výmluvy otaslavický Dominik Drmola (na snímku), který nasázel
Vrchoslavicím hned tři branky.

BYLI JSME
U TOHO

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar
Ve druhé půli už se domácí přesilovka začala projevovat naplno. Hned po rozehrávce
se Otaslavice dostaly k rohovému kopu
a centr Chvojky zužitkoval hlavou Šatný
– 4:1. Obrovské dvě šance pak spálili Gerneš a Šatný, takže pátá branka přišla až po
hodině hry, když byl nedovoleně zastaven
Piňos a sudí Antoníček nařídil bez váhání
pokutový kop. O míč se domácí chvíli přeli,
ale nakonec si jej vzal Drmola a střelou za
tyč završil svůj hattrick – 5:1. Že může být
pro hosty ještě hůře, ukázaly další minuty,
kdy ze hřiště odnesli na nosítkách Horáka,
který si po střele poranil koleno. Posledních dvacet minut už to tak byla hra kočky
s myší a domácí se kombinační hrou dostávali do šancí, zatímco hosté už zůstávali
jen v bloku a čekali na konečný hvizd. Jen
díky dobrým zákrokům brankáře Jurčíka
nebylo skóre ještě vyšší, protože tutových
šancí měli domácí opravdu hodně. Poslední slovo měl pět minut před koncem Piňos,
který po akci Chvojky uklízel míč do prázdné branky – 6:1.

zápas zcela uklidnily. Z hostujících
plejerů ze zápasu odkulhali ještě další
dva a Otaslavice hrály přesilovku, jaká
se na fotbale jen tak nevidí. Díky řadě
výborných zákroků brankáře Jurčíka
nebylo finální skóre ještě drastičtější
a počet domácích branek se zastavil na
půl tuctu.

Otaslavice byly v souboji favoritem, protože jejich podzimní tažení nebylo vůbec
špatné a v domácím prostředí body nerozdávaly žádnému ze soupeřů. To hosté
měli za sebou sérii osmi porážek. Velkou
neznámou také bylo, v jakých sestavách
=½VDGQÉRNDPzLN\
celky nastoupí. Vrchoslavice totiž trápí
dlouhodobá zranění opor, v domácím
klubu zase řádil koronavirus. Bylo proto Hned první akce dotažená do zakončení
otázkou, kolik ze stabilních hráčů už bude znamenala branku. Střelu Vogla brankář
moci nastoupit.
Jurčík ještě vyrazil, ale na dorážku z malého vápna od Piňose už neměl nárok –
1:0. Střela domácího kapitána byla tím
9ÙYRM]½SDVX
posledním, co v zápase předvedl, protože následně musel střídat kvůli zranění
Od první minuty se hrálo opravdu v po- kolena. Hostům se pak podařilo stejně
klidném tempu a chvílemi to vypadalo, jako domácím skórovat z první akce.
že sprint je sprosté slovo. O branky však V deváté minutě si udělal prostor Fialka
v první dvacetiminutovce nebyla nouze a míč poslal přesně na zadní tyč – 1:1.
a prakticky z každé střely mezi tři tyče Vyrovnaný stav však vydržel jen dvě mibyl gól. Zbylých pětadvacet minut však nuty. Pak se míče zhostil Drmola a utáhpostrádalo asi vše, co by si diváci přáli. lou střelou trefil za vzdálenější tyč přesně
Šancí poskromnu, přelévání hry ze stra- – 2:1. Za dalších pět minut padla další
ny na stranu bez náboje a tempo star- branka. Po autovém vhazování se k míči
ších pánů. Za zmínku snad stojí pouze opět dostal Drmola a se skákavým mípotíže v hostujícím kádru, když už do čem se příliš nepáral, levou nohou poslal
poločasu museli odstoupit tři hráči vi- nechytatelně za záda brankáře Jurčíka,
nou zranění a náhrada v důsledku ne- který se mohl jen ohlédnout – 3:1. Další
dostatku hráčů mohla přijít pouze za minuty pak moc šancí na obou stranách
nepřinesly a hrálo se od vápna k vápnu.
jednoho.
Už po prvním poločase, který skončil Hosté navíc přišli o tři hráče, kteří ze
rozdílem dvou branek a také dvou hrá- hřiště odkulhali. I přes početní nevýhočů v poli, bylo téměř jasno, že zápas je du to však byli spíše oni, kdo držel míč
definitivně rozhodnutý. Do druhé půle na kopačkách a snažil se kombinovat.
pak domácí nenechali nic náhodě a při- Domácí vypadali, že byli až zaskočení
dali brzy čtvrtou a pátou branku, které svou přesilou.

2VREQRVWXWN½QÉ
V zápase v tréninkovém tempu těžko hledat extra výkony. Svou kvalitu však určitě
prokázal domácí střelec Drmola, který
sám tři branky vstřelil a znovu ukazoval,
že míč u nohy mu žádné potíže nedělá.
Jako jeden z mála se snažil oživit dění na
hřišti, které chvílemi skutečně nemělo
s mistrovským duelem moc společného.
Na druhé straně zaslouží kredit kapitán
Fialka, který kromě dobrého výkonu také
dvakrát zachoval fair-play a přiznal, že míč
šel mimo hřiště po jeho zásahu.

Jan FREHAR

=DMÉPDYRVWGXHOX
Neuvěřitelná marodka na straně hostujících
Vrchoslavic, která se hned tak nevidí. Ještě
pár minut před zápasem to vypadalo, že hostů nebude plný počet už od úvodní minuty.
Nakonec se však jedenáct statečných našlo,
jenže už během první půle odešli vinou
zranění tři hráči a ve druhém poločase tento
trend pokračoval. Dohrávat zápas v sedmi
lidech v poli je v krajské soutěži nevídané.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Tady se příliš pozitiv najít nedá. Forma domácího celku během podzimní části by si
zcela jednoznačně zasloužila daleko vyšší
návštěvnost. Nebýt místních mladších fotbalistů, patrně by fanoušky okolo hřiště a na
tribunách ani slyšet nebylo. Stejně poklidná
atmosféra vládla i na hřišti a hráči mezi sebou také spíše kamarádsky debatovali a snažili se vyhnout ostřejším zákrokům.

ƔƔ Jak hodnotíte sobotní duel?
„Ze zápasu mám smíšené pocity. Vyhráli
jsme, tři body jsou doma, ale s naším předvedeným výkonem spokojený příliš nejsem.“
ƔƔ Zápas jste postupně dohrávali
proti stále menšímu počtu hráčů. Zažil jste někdy něco podobného?
„Je pravdou, že to bylo jako z nějaké grotesky... (úsměv) Hostům odpadl jeden
hráč, odněkud vyskočil druhý, jen aby
za chvíli odpadl zase další hráč. Pro soupeře určitě nepříjemná situace, ale podle
všeho takto odehráli už několikátý zápas.
Každopádně jim přeji, aby se brzy dali
dohromady a odvrátili sestupové starosti. Přece jenom raději budeme jezdit do
Vrchoslavic než ty dálky na Přerovsku.“
(pousměje se)
ƔƔ Sám jste během zápasu moc spokojený s výkonem mužstva nebyl. Co
tomu chybělo?
„Myslím si, že jsem nebyl sám, kdo s tím,
co jsme předvedli, nebyl spokojený...

Foto: Jan Frehar
První poločas byl strašidelný, ten druhý
pak už lepší. Těžko se hraje proti soupeři,
který je zdecimovaný marodkou, a sotva
složí jedenáct hráčů. Zápas neměl žádné
emoce, nadšení, ani tu jiskru. Rozhodně
to však není výmluva, abychom nemohli
podat lepší výkon, ale motivace se hledala opravdu těžko.“
ƔƔ Vstřelil jste hattrick. Je tam tak
spokojenost alespoň z osobního hlediska?
„Já jsem spokojený hlavně s tím, že jsme
tento zápas zvládli a získali kýžené tři
body. Hattrick samozřejmě potěší, ale
ještě jsem minimálně dvě branky přidat
mohl. Ale z tohoto pohledu jsem přece
jen o něco spokojenější.“ (úsměv)
ƔƔ V posledních zápasech jste také
museli sestavou míchat v důsledku
covidu. Projevilo se to na těch posledních výkonech?
„Bohužel nás to zastavilo v nepravou
chvíli. Kdyby přišel o dva týdny později,
bylo by to veselejší. Chyběly nám dohrát
tři zápasy a drželi jsme se s čelem tabulky. Tím samozřejmě neříkám, že chceme
někam výš, ale konstatuji naše předešlé
výkony. Z těchto tří zápasů jsme získali
čtyři body a myslím si, že v plné sestavě
by jich bylo určitě více. Ale to je jen kdyby... Každopádně po fyzické stránce to
bylo znát hodně. Když je člověk čtrnáct
dnů zavřený v karanténě, tak se to musí
někde projevit.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
-LÔÉ+21s6RNRO2WDVODYLFH
„Takový zápas se nedá moc hodnotit. Je vidět, že soupeře
zranění zcela zdecimovala. My jsme v první půli předvedli
herní katastrofu, která toho společného s podzimními výkony neměla téměř nic, ale i přesto jsme vedli o dvě branky. Do
druhé jsme to chtěli trochu oživit, protože to ani nevypadalo,
že jsme na zápase. To se myslím trochu podařilo, ale utkání
se proti sedmi statečným stejně už jen dohrávalo. Povinné tři
body, ale ze zápasu mám smíšené pocity. Soupeři přeji, aby se
dal zdravotně dohromady a na jaře ukázal své kvality.“

0LURVODY3$1¤(.s6RNRO9UFKRVODYLFH
„Každý, kdo tu byl, tak asi sám viděl, co nás teď všechno trápí. Ani si
neumíte představit, jak se cítím poslední týdny bezradý. Jezdíme od
porážky k porážce a nejsme schopni zápas dohrát v jedenácti lidech,
přitom vím, že herně umíme zahrát dobře. Trápí nás, že kluci se vrací
po zranění, jenže je nás málo a musí nastoupit, takže si zranění zase
obnoví. Je to začarovaný kruh od poloviny srpna. Do jara se to snad
dá dohromady, teď už to bylo potřeba jen dohrát. Naštvaný sice jsem
hrozně, ale klukům jsem i tak musel poděkovat, protože se snaží
a v této věci jsou zcela nevinně.“

Sokol Otaslavice
Sokol Vrchoslavice 1946
6:1
dohrávané 1. kolo I.B třídy Olomouckého KFS, skupina A
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Branky: 11., 17. a 58. z penalty Drmola, 3. a 85. Piňos, 46. Šatný

OTASLAVICE
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VRCHOSLAVICE

Branka: 9. Fialka

( 3 :1)

Střely na branku: 13
Střely mimo branku: 7

Rohové kopy: 5

Střídání: 6. Šatný za Vogla, 72. Skalický za Ruszó

Střely na branku: 4

Rozhodčí: Antoníček – Holinka, Dömisch

Coufalík

Diváků: 50 Rohové kopy: 2

Žluté karty: 54. Kankovský.
Střídání: 38. Vévoda za Coufalíka

Střely mimo branku: 2

Clean4you
Krajský přebor muži

'RKUiYDQp  NROR .OHQRYLFH ² 2WDVODYLFH SN
  Branky:  9DFHN  âWČSiQHN ±  .DOiE 
3LĖRVäOXWpNDUW\9ãLDQVNê±'UPROD3LĖRV
âDWQê*HUQHã NROR7URXEN\²5DGVODYLFH
SN  Branky: &DOHWND±'ORXKê ÒMH]GHF±
7RYDþRY  Branky: =DYDGLO1DYUiWLO YO 
=êYDOD=HOHQD\3HUXWND±=DWORXNDO5XPSOtN
=DMtFäOXWpNDUW\0D]XU.UiO±=DWORXNDO
 2WDVODYLFH ² 9UFKRVODYLFH    Branky:  
D'UPRODD3LĖRVâDWQê±)LDONDäOXWi
NDUWD.DQNRYVNê 9  +RUQt0RäWčQLFH².OHQRYLFH
  Branka: .DUDVäOXWpNDUW\âHGLYê
%HGQiĜ%DUWiN3L]XU3RKRGUQê±6SiORYVNê
 âWČSiQHN  ÒVWt Ä%³ ± 2SDWRYLFH   
Branky: .RSHFNê±DâLJXW.OYDĖDäOXWp
NDUW\1HGEDOEDJDU.XþHUD±&KUDVWLQD
5ROLQF äHODWRYLFH±-H]HUQLFH  Branky:
D-HPHOND7RPHN.OLPHNýWYUWQtþHN
0RKDSO 3LYtQ².RYDORYLFH  Branky: D
%DUWRQtN+êåćDO3RVStãLO6YR]LOäOXWpNDUW\
%DUWRQtN9UED6YR]LO±5\ERYLþäLGOtN.
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 +0RãWČQLFH       
7URXEN\
      
ÒVWtÄ%³
      
ÒMH]GHF
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D)UDQWtNäOXWpNDUW\9\VORXåLO.LãND
±3UHLVOHU6NDOQtN %čORWtQ²8UÿLFH  
Branka:  =HOLQD äOXWp NDUW\  3DN  9UiQD
±.RE\OtN 1RYp6DG\Å%´²'XEQ0  
Branky: D1JX\HQâXED5iþHNäOXWp
NDUW\âXED6WHNOê±6NRSDO.DLVHU 
%HėRY²/LSQtNQ%  Branky: D
0DFKDþ1DYUiWLO±6LPRQ +).2ORPRXF²
þHFKRYLFH  Branky: 'HiN±+DORX]ND
9DOGH]äOXWpNDUW\1RYRWQê6YUþLQD±
1RYiN 6ODYRQtQ²+OXERÿN\  Branky: D
3RãXVWD6WUQLVNR-DQRXãHN±6WORXNDO
$PEURåäOXWpNDUW\+ROO\±6WORXNDO
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH       
 +OXERþN\
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PROSTĚJOV Příliš důvodů k radosti nemá po uplynulém víkendu ani jeden ze dvou účastníků nejvyšší krajské soutěže. Lipová si připsala
další porážku, tentokrát nestačila na Velké Losiny. Přehoupla se tak do druhé poloviny tabulky, navíc tím nepomohla ani Kralicím, kterým
právě Losiny utekly v tabulce už na sedm bodů. V Kralicích pak radost neměli ani z bodu v Mohelnici, i když by jej před zápasem hráči i trenér brali, tak po něm cítili, že mohli mít všechny tři. Derniéry letošního podzimu čekají na oba účastníky tuto sobotu v domácím prostředí.

WWW.VECERNIKPV.CZ

)&.UDOLFHQD
Hané

).0RKHOQLFH

Branky: 12. Srdýnko, 61. Kožela –
11. Šup, 47. Baran. Rozhodčí: Šteier
– Bašný, Doležel. Bez žlutých karet.
Červená karta: 76. Pinkava. Diváků: 50.
Sestava Kralic: Gajdoš – Jurtík, Němčík, Hlačík, Blahoušek – Šup, Studený,
Baran (90. Kopečný), Dostál, Cibulka
– Merta (67. Rus).
Trenér: Petr Navrátil.

PK 4:1

2:2
(1:1)

Poslední podzimní duel čeká na
Kralice v sobotu od 14 hodin, kdy
se pokusí přehrát soupeře z Litovle a přiblížit se mu v tabulce.
(jaf)

Trvale špatnou formou se prezentují hráči Lipové. Zatímco po prvních
kolech směle atakovali špici tabulky, nyní jim náleží až osmé místo.
Přispěla k tomu série porážek, z níž
k té poslední došlo o víkendu ve
Velkých Losinách. S koncem podzimu už přitom týmu Pavla Růžičky
nezbývá mnoho času na reparát.
Hráči Lipové šli do zápasu s nepříjemným kamenem na noze. A ten se jmenoval „šest zápasů bez plného bodového zisku v řadě“. Nepříjemnou šňůru
navíc umocňoval fakt, že Lipová jen
minimálně dává góly, letos se jí obvykle nedaří dát více než jeden na zápas.
Což ne vždy na body stačí. A bohužel
to platilo také na půdě Velkých Losin.
„Utkání se mi příliš dobře nehodnotí,“

Tuto sobotu 6. listopadu od 14.00 hodin dohrávají Hanáci přeložené utkání
ve Slatinicích.

penalta. Patrik ale vše odčinil a penaltu
chytil,“ řekl trenér Konice. „Po půli se
nám brzy podařilo dát na 2:0. Míč se
odrazil od břevna a z dorážky se znovu
trefil Procházka. Soupeř ale neodpadl,
dál se snažil, hrozil z dlouhých autů a
nakopávaných balónů,“ dodal k průběhu zápasu. Ten už výsledkem 2:0
skončil. A jelikož Olešnice, přímý konkurent v boji o postup do kraje, ztratila
bod, naděje na postoupení výše se zase
zvětšila. Petr Ullmann zkrátka může
být spokojený. „Byl to týmový výkon,
který rozhodl o vítězství. Celkově
chci před kluky smeknout. Po prohře
s Olešnicí vyhráli šest utkání v řadě, a
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NROR 1H]DP\VOLFH².UDOLFHQ+Å%´
 Branky: 3ĜLNU\O±D.DZLM
3HWUåHOD'DQLHOäOXWpNDUW\+iMHN±
 =DSOHWDO  9UDKRYLFH ² %URGHN X .RQLFH
   Branky:  .UDWRFKYtO ±  D 
*UHSO%XUJHWäOXWiNDUWD3UXFHN 9 
2OäDQ\²%URGHNX39  Branky: 
DâYpGDD-DQXUD$GDPtNäOXWp
NDUW\+DQVO(OQHU±DâYpGD 
8UÿLFHÅ%´²'UæRYLFHSN  Branky: 
+DQ]HOND±6RODQR 'REURPLOLFH²7LäWtQ
  Branky: 6HOXFNê%OXPHQVWHLQ
1HGČOD±-DQVD 1čPÿLFHQ+²9tFRY
  Branky: 7RPHN'UåiOHN±
9iYUD+XPSROtþHN7HVDĜtN5DMQRKD
5R]VtYDOäOXWpNDUW\'UåiOHN.Rþt
%XþHN±+XPSROtþHN'RVWiO 3WHQt
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NROR 0RUDYVNë%HURXQ²ãWHUQEHUNÅ%´SN
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Haná
3URVWđMRY
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Branky: 9. Stach, 38. a 83. Vláčil – 39. a
81. Gábor. Rozhodčí: Stloukal – Novák,
Rosskohl.
Žluté karty: Ruský, Dočkal, Dohnal –
Macourek, Typner, Kumstát. Diváků: 85.
sestava Prostějova: Marák – Světlík, Macourek (46. Ohlídal), Kumstát, Trnavský
(46. Zatloukal) – Hladký (74. Daniel

3:2
(2:1)

Ve druhém poločase mohli Hanáci ve 49. minutě vyrovnat, ale centr
Hladkého prošel přes celou branku a Gábor na něj nedosáhl. V 81.
minutě se Gábor vytočil s míčem
před vápnem a přehodil špatně postaveného gólmana Jurčíka střelou
pod břevno – 2:2. Bohužel hosté se
z vyrovnání dlouho neradovali, protože hráči Doloplaz rozehráli rohový
kop a střelu Vláčila si hosté srazili do
branky – 3:2. Hanáci už do konce zápasu ze zoufalého tlaku nic nevytvořili a museli nasadit i trenéra Koláře
v důsledku zranění po nevybíravých
zákrocích domácích plejerů.

DOLOPLAZY V dohrávaném prvním
podzimním kole I.B třídy skupiny „B“
Olomouckého KFS nastoupili Hanáci
na hřišti Sokola Doloplazy. A nebyla to
pro ně příjemná tečka za úvodní polovinou jinak vydařené sezóny.
Domácí tým na hrbolatém hřišti podnikl
útok v 9. minutě a Stach vsítil první gól
zápasu – 1:0. Po vstřelené brance vyvinuli
domácí tlak a s agresívním přístupem a
bezpočtem nebezpečných a bezohledných zákroků se valili na půlku hostí. V 38.
minutě domácí přehráli Hanáky a Vláčil
zvýšil na 2:0! Hanáci z následujícího útoku
po faulu na Cibulce snížili z trestného kopu
na 2:1 Gáborem.
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PROSTĚJOVSKO Podzim završily kluby v I.B třídě s polovičním úspěchem. V regionálním souboji se radovaly Otaslavice, i když do ideálu měl jejich výkon daleko (reportáž čtěte na straně
25 – pozn.red.). Pivín předvedl fantastický výkon a zaslouženě dokázal sebrat všechny body
lídrovi z Kovalovic, které schytaly hned pět branek na cestu domů. V Klenovicích příliš radosti
po posledním utkání nepanuje. Na hřišti Horní Moštěnice rozhodla jediná branka, která bohužel padla do jejich sítě.

1. listopadu 2021
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Branky: 33. Karas. Rozhodčí: Lizna
– Látal, Chuda. Žluté karty: 67. Šedivý, 86. Bednář, 89. Barták, 90. Podhorný, 90. Pizur – 72. Spálovský, 86.
Štěpánek. Diváků: 47.

1:0
(1:0)
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Více v rozhledně na str. 35

6:1
(3:1)

„Myslím si, že zápas hodně ovlivnil
vítr a fotbalové to příliš nebylo. V prvním poločase jsme hráli s větrem a dostali se k pár akcím, tu největší však jen
těsně minul lobem Štěpánek a z následného brejku jsme dostali branku.
Od té doby bych řekl, že jsme měli
více ze hry. Nějaké šance jsme si taky

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Sokol
.RYDORYLFH

6RNROY3LYtQđ

lepším týmem. Podařilo se nám vstřelit i druhou branku a do kabin jsme šli
spokojení. Do druhé jsme nechtěli nic
podcenit a věděli jsme, že vedení je
ošemetné, takže jsme k tomu přistoupili jako by to bylo bez branek. A naší
dobře organizovanou hrou a skvělým
přístupem hráčů jsme dokázali ovládnout výsledkově i druhou půli. Soupeř
byl opravdu kvalitní, ale my jsme jej
nenechali vystřelit na branku za celý
zápas, takže před kluky musím smeknout klobouk a poděkovat jim nejen
za dnešní neuvěřitelný výkon, ale celé
jejich podzimní tažení a trpělivost se
mnou.“ (úsměv)
(jaf)

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI - 608 960 042 -
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„Asi bych to odlehčil a řeknu, že za
prohru zřejmě můžu já. Postavil jsem
totiž jedenáctku z důchodců, kteří se
asi vyjeli podívat na plumlovskou přehradu. Soupeř hrál jednoduše, organizovaně, proto vyhrál. U nás se naopak
nikdo nerozběhl. To už jsem dlouho
nezažil. Plumlov měl jednu šanci a
penaltu, takže využil, co mohl. Utkání
mělo slaboučké tempo a přitom stačilo,
abychom trochu začali běhat a soupeř

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Lubomíra Keluce:

větší šance. Dali jsme gól z penalty a do
druhého poločasu jsme šli za stavu 1:0.
Místy jsme pak měli na hřišti i převahu. Po půlce jsme to ale trochu zatáhli
a soustředili se na protiútoky. Tři čtyři
větší šance jsme měli. Nakonec jsme
ale dali jen na 2:0 a užili si úspěšné završení podzimu. Po našem předchozím
programu – tři zápasy v šesti dnech a
k tomu trénink – bylo vidět, že kyslík
dochází. Ale celkově jsme s podzimem
spokojení. Porazit dvakrát za sebou Čechovice a potom Kostelec? To je velká
paráda.“
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SK Jesenec-Dzbel

„Utkání bylo o dvou rozdílných poločasech. První jsme nezvládli a zaslouženě prohráli. Poločasový stav 0:3
byl krutý. Do druhé půlky nastoupil
tým jako vyměněný. Stav jsme stáhli
na 2:3 a sahali po vyrovnání. Bohužel když hrajete vabank, tak to někdy
nevyjde. A proto jsme inkasovali
v poslední minutě počtvrté. Jsem rád,
že se dohrálo bez zranění i bez červených karet, které v tomhle utkání
mohly padnout na obou stranách.
Musím pochválit sudí, že to zvládli
s nadhledem.“

Hodnocení předsedy Jesence-Dzbelu Stanislava Polcra:

Branky: 67. Janů, 78. Burian – 20. a
37. Šlosar, 26. a 90. Holub. Rozhodčí:
A. Horák – Kubalák, J. Horák. Žluté
karty: 24. D. Liška, 45. Burian, 69.
Janů – 29. Kravčík, 36. Holub, 45. Vyroubal. Diváci: 123.
Sestava Jesence-Dzbelu: Navrátil – Žouželka, Janů, Ošlejšek (46. L.
Žouželka), Burian, Furle, M. Liška,
Prokeš, J. Burget, D. Liška, Ullmann.
Trenér: Lubomír Keluc.

2:4
(0:3)

6.6ODWLQLFH

7-6PUņLFH
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„Je to pro mě takové malé vítězství. A
to proto, že jsme to vůbec dali nějak dohromady. V bráně se i střídali dva hráči.
Výsledek je ale krutý. První polovina
byla vyrovnaná, taky jsme si vytvořili
několik šancí. Ve druhé půli nám začaly
docházet síly, nebyla moc možnost střídat. I tak jsme něco dopředu předvedli.
Slatinice ale mají v ofenzivě velkou kvalitu. Jsem rád, že jsme se vůbec na zápas
poskládali, odehráli to se ctí a soupeři nic
nedali zadarmo. Kluky jsem pochválil. Je
ale dobře, že podzim už skončil.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Smržic Ivo Zbožínka:

Branky: 10. a 43. Šemro, 71. Dostál,
90. Banovec. Rozhodčí: Štěpán –
Peřina, Pavlíček. Žluté karty: 10.
Muchka, 33. Valsa, 67. Garzina – 57.
Luža, 62. Augustin, 66, Zbožínek, 89.
Kotlár. Diváci: 150.
Sestava Smržic: Luža – Studený (26.
Pleva), Gottwald, Žáček, Augustin –
Kaprál, Klus (46. Zbožínek), Kotlár,
Kalandřík – Š. Verner, Martinák (82.
Bokůvka).
Hrající trenér: Ivo
Zbožínek.

4:0
(2:0)

FK Velká
%\VWİLFH
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„Soupeř začal lépe, byl nebezpečný v první půli. Dostával se do nebezpečných pozic. Zaslouženě po
jedné z akcí vedl. Utkání se následně oživilo, začali jsme být naopak
lepší my. Na šance to byl vyrovnaný zápas, v 80. minutě jsme zaslouženě vyrovnali. Soupeř během
chvíle díky krásné střele zpět šel
do vedení. Tím nás zlomil. Měli
jsme i další šance, ty jsme však
neproměnili. Celkově si myslím,
že zápasu by více slušela remíza.“
(sob)

Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:

Branky: 2. Šlambor – 26. a 85. Hornich. Rozhodčí: Mašek – Šteier,
Vachutka. Žluté karty: 57. Foret,
70. Milar – 61. Novotný, 66. Koupil.
Diváci: 120.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Hanák, Milar, Drábek, Kratina – Lacika (46. J. Karafiát), Jančík, Kazda,
Němeček – Šlambor, Dadák (16.
Foret).
Hrající trenér: Ondřej Milar.

1:2
(0:1)
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PROSTĚJOV Po zvládnutém předkole ženského Poháru FAČR fotbalistky prostějovského eskáčka zvládly
i první kolo poháru a mohou se těšit
na souboj s Líšní v tom druhém. O
svém postupu rozhodly holky ve
čtvrtek, kdy se od osmnácti hodin
představily před vlastními fanoušky
proti celku Hodonína, kterého už
dobře znají ze své soutěže. Branky
padaly pouze do sítě soupeřek, ale

+RGRQtQ

6.3URVWđMRY

Branky: 60. Pitáková, 70. Suchánková,
79. Zapletalová. Rozhodčí: Horák – V.

3:0
(0:0)

diváci si na ně museli počkat až do
druhého poločasu. V něm se domácí
prosadili hned třikrát a mohou se tak
radovat ze zaslouženého postupu.

Hodnocení trenéra Prostějova
Matěje Vybíhala:

Minx, R. Minx. Žluté karty: bez karet.
Diváků: 75.
Sestava Prostějova: Bednaříková –
Tanenbergerová, Koudelková, Vykopalová, Zapletalová – Teplá, Pitáková,
Suchánková, Vičarová – Zahradníčková,
Domesová. Střídala: Kopečková. Trenér: Matěj Vybíhal.

„Ve druhém utkání v rámci pohárové
soutěže nás čekal nám už dobře známý
soupeř z Hodonína. První poločas nebyl příliš atraktivní a bylo to nemastné
– neslané z obou stran. Soupeřky spíše
jen bránily a nám se příliš nedařila kombinace, takže šancí k vidění nebylo. Ve
druhém poločase jsme se však zlepšili a
hru uklidnili. Kromě toho se nám podařilo vstřelit tři krásné branky a těšíme se
na další kolo.“
(jaf)

Fotbalistky Prostějova jdou do druhého kola poháru

z toho umřel. Nestalo se. I veteráni se
1. HFK Olomouc „B“
aspoň trochu hýbou. Utkání bylo ne1:2
hezké, lidi odcházeli nespokojení. Pro
(0:0)
TJ Sokol
zisk bodů jsme neudělali nic. Sestava
ĆHFKRYLFH
byla přitom velice dobrá, ale ten výBranky: 86. Deák – 89. Halouzka, 90+4.
kon…“
Valdez. Rozhodčí: Kundrát – Kaňok,
7-6RNRO%đORWtQ
Brázdil. Žluté karty: 53. Novotný, 69.
0:1
Svrčina – 34. Novák. Červená karta:
(0:1)
7-6RNRO8UćLFH
Koláček (trenér Čechovic). Diváci: 110.
Sestava Čechovic: Zelinka – Běhal, LakoBranky: 36. Zelina. Rozhodčí: Straka mý, Jurníček, Hanák (83. Kolečkář) – Mu– Hampl, Milek. Žluté karty: 62. Pak, zikant, Novák, Petržela, Kadlec (71. Valdez)
77. Vrána – 72. Kobylík. Diváci: 80.
– Halouzka, Šteigl. Trenér: Lukáš Koláček.
Sestava Určic: Sohlich – Krajíček, ZeHodnocení trenéra
lina, Frehar, Mašek – Paul (78. Sosík),
Čechovic Lukáše Koláčka:
Bureš, Mariánek, Handl (89. Vaverka),
Halouzka – Kobylík.
Trenér: Petr „Jsem rád, že jsme utkání zvládli za tři body,
protože proti nám nehrál tým z „A“ třídy,
Gottwald.
ale celek o úroveň jinde. Nastoupilo proti
Hodnocení trenéra Určic
nám celkem pět hráčů, kteří hráli o víkenPetra Gottwalda:
du za áčko Holice. Podle nastavení soupeře
„Utkání hodně ovlivnily povětrnost- nás chtěli prostě co nejdřív zatlačit a rozní podmínky, hrálo se za silného vět- drtit, my jsme ale i s velkou dávkou štěstí
ru. My jsme tak chtěli zprvu hrát s vě- utkání zvládli. Na začátku jsme si ale mutrem. Museli jsme se však vypořádat seli zvykat na tempo a agresivitu, což trvalo
nejen s počasím, ale také se hřištěm, zhruba patnáct minut. My jsme se snažili
které bylo dost hrbolaté a nekva- hrát naši hru, to, v čem jsme silní. Tedy drlitní. Nakonec se ale podařilo, měli žení míče, hra po stranách, centry. Soupeři
jsme více šancí, tlačili jsme. Chtěli skvěle zachytal brankář, měli jsme aspoň
jsme proměnit co nejvíc standardek tři velké šance. Ve druhém poločase jsme
a po jejich sérii jsme přeci jen vstře- fotbalově trochu upadli, přizpůsobili jsme
lili branku. Do druhého poločasu se silové hře soupeře, hra se přesouvala ze
měl naopak výhodu větru v zádech strany na stranu. V závěru soupeř po skvělé
soupeř. Nakopávané balóny však kolmé nahrávce otevřel účet zápasu. My
buď končily u brankáře, nebo až za jsme po pěkné akci reagovali Halouzkou
čárou. Nakonec jsme vedení uhájili. a vyrovnali. Poté Muzikant vracel míč před
Za prodloužení šňůry výher jsme sa- bránu v nastavení a ve vápně byl nejdůrazmozřejmě rádi. Do jara však musíme nější střídající Valdez, který míč dotlačil do
posílit, abychom už neměli problémy brány. Takže šťastné vítězství, ale po průběse sestavou.“
hu zápasu zasloužené.“
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PROSTĚJOVSKO Velmi neradi budou
v týmech z Prostějovska hrajících I.B třídu
Olomouckého KFS skupinu „B“ vzpomínat
na závěr fotbalového podzimu. Všechny
čtyři totiž prohrály. A to přesto, že zejména
Haná Prostějov byla v utkání favoritem. Nicméně ani dlouho první tým tabulky nebodoval. Stejně jako Smržice,
které rozhodně prožívají nejlepší sezónu za poslední čtyři roky. Tentokrát ale inkasovaly od favorizovaných Slatinic
čtyřikrát. Stejný počet gólů vyfasoval taky Jesenec-Dzbel. Na konci podzimu tak má dva body. Jenže ani obstojně
hrající Mostkovice tentokrát nedosáhly na úspěch. Úplný závěr podzimu se zkrátka týmům nepovedl.

„Prvních patnáct minut Kovalovice
potvrdily kvalitu prvního mužstva
soutěže. Po nějakých dvaceti minutách jsme se však s jejich hrou dokázali srovnat a už to bylo vyrovnané.
Po první brance, kterou se nám podařilo dát, to soupeře trochu rozhodilo.
Myslím si, že poté jsme byli na hřišti

Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Valtra:

Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T.
Vrba, Verbický (85. Fica) – Hýžďál,
M. Svozil, Valtr, Pospíšil, M. Bartoník
(85. Zlámal) – Trajer (76. Šimek), J.
Svozil. Trenér: Pavel Valtr.

I.B třída skupina B

Branky: 30. Hýžďál, 41. Pospíšil, 48.
M. Svozil, 64. a 71. Bartoník. Rozhodčí: Milek – Šmíd, Valouch. Žluté
karty: 12. M. Bartoník, 38. S. Vrba,
60. J. Svozil – 44. Rybovič, 50. Židlík.
Diváků: 120.

5:0
(2:0)

vypracovali, ale ty měl i soupeř z brejku. Žádná už však nebyla využita, takže odjíždíme bez bodu a teď nás čeká
poctivá příprava na jarní část, abychom ty body začali pravidelně sbírat.“

2KXÊPTQ\UVąÊNGNNÊFTC-NGPQXKEGRCFN[X/QwV÷PKEK
Sestava Klenovic: Dočkal – Drábek,
Všianský, César, Popelka – Spálovský
(73. Cetkovský), Rozehnal, Dreksler,
Vacek (85. Polák) – Štěpánek, Grepl.
Trenér: Vladimír Horák.

I.B třída skupina A

PROSTĚJOVSKO Na závěr podzimu si týmy z Prostějovska ve skupině „B“ v I.A třídě
Olomouckého KFS připravily několik překvapení. Prvním byl výsledek derby. Trochu
nečekaně v něm totiž Plumlov vyhrál nad Kostelcem na Hané a připsal si další dobrý
výsledek. Kostelec naopak koncem podzimu trochu povadl. Na druhé straně se zvedly
Určice. Proti Bělotínu uspěly už potřetí v řadě. A zatímco před měsícem jim hrozil spodek tabulky, nyní jsou v jejím klidném středu. O něm naopak
zatím jen sní Protivanov. Ten měl ale tentokrát volno. V poslední řadě se pak představily Čechovice, které měly za úkol udržet první příčku. To se jim
povedlo, holický tým přetlačily v hektickém závěru.

Branky: 49. a 74. Šinogl, 2. Hilbert,
61. Žídek – 70. Navrátil, 80. Kovář.
Rozhodčí: Štětka – Čampišová,
Šerý. Žluté karty: 87. Macek – 83.
Král. Diváci: 145.
Sestava Lipové: Kalmár – Žilka,
Takáč, Král, Vykopal – Kovář, Jamrich, Ježek (89. Pekař), Musil – Přikryl (46. Bořuta), Obruča.
Trenér: Pavel Růžička.

4:2
(1:0)

Poslední možnost, jak zlepšit dojem z podzimu, mají hráči Lipové
v sobotu 6. listopadu. Od 14 hodin se v domácí utkání střetnou
s Lutínem.
(sob)

I.A třída skupina B

poznamenal trenér Lipové Pavel Růžička. Bohužel se podle něj mužstvo neoprostilo od předešlých nezdarů. „Bylo
to dost podobné jako předtím s Jeseníkem a Mohelnicí. Hned na začátku
jsme dostali gól, což následně ovlivnilo
průběh celého zápasu,“ povzdechl si
Pavel Růžička. Stalo se tak, že Lipovští
prakticky celý zápas prohrávali. A nedostali se na víc než na rozdíl dvou
branek. „V prvním poločase jsme opět
předvedli špatný herní projev. Druhý
už byl herně lepší. Nevyhnuli jsme se
ale chybám v defenzivě a ty soupeř potrestal. Jednoznačně si navíc zasloužil
vyhrát,“ tvrdí Pavel Růžička. Jeho tým
má tak za sebou další nezdar. A zatím
se mu nedaří z krize vybřednout. „Bohužel pokračujeme ve špatných výsledcích, trápíme se herně i výsledkově,“
zhodnotil Pavel Růžička.

Branky: 11. a 49. Pospíšil. Rozhodčí:
Kopecký – Majer, Lizna. Žluté karty:
61. Širůček, 87. Knoll – 66. Čulík, 76.
TJ Sokol Plumlov
Mikeš. Diváci: 130.
2:0
Sestava Konice: Huňka – Ryp, L.
FC Kostelec
(1:0)
Blaha, O. Procházka, Plajner – D. Pona Hané
spíšil, Širůček, J. Krása, R. Krása (87.
F. Bílý) – Jašíček (85. Knoll), Kamený Branky: 21. z penalty a 58. Frantík.
Rozhodčí: Molík – Foral, Kopecký.
(71. Holub). Trenér: Petr Ullmann.
Žluté karty: 35. Vysloužil, 79. P. Kiška
– 67. Preisler, 70. Skalník. Diváci: 123.
Sestava Plumlova: Pokorný – Vysloužil, Kotlán, Fajstl, J. Kiška – M. Bureš
Kolář), Mazouch (54. Jiří Novák), Martin (46. Kolařík, 90. Takáč), Frantík (90.
Kolář, Typner – Gábor, Cibulec. Hrající Kutný), Zabloudil (37. Ševcůj), P. Kištrenér: Daniel Kolář.
ka, Aujezdský (82. Parák) – Hladký.
Hrající trenér: Miroslav Takáč.
Hodnocení zápasu trenérem Hané Prostějov Danielem Kolářem: „Zápas se mi Sestava Kostelce na Hané: Drčka –
nehodnotí lehce. Nehráli jsme moc dobře, Holoubek, Chytil, Pavlíček, Pazdera
nevyhovovalo nám nerovné hřiště, měli – Josif (46. Pírek), L. Grulich, A. Grujsme potíže s větrem, ale co ovlivnilo dnešní lich (63. Fink), Hruban – Skalník (85.
hru a výsledek ze všeho nejvíc, byla brutální Entner), Preisler. Trenér: Lubomír
hra domácích, kterou hlavní rozhodčí nepo- Keluc.
chopitelně připustil. Domácí nás za jeho přiHodnocení trenéra Plumlova
hlížení regulérně rozkopali a zranili nám čtyMiroslava Takáče:
ři hráče. Opravdu to nechápu a jen doufám,
že toto počínání nebyl nějaký úmysl. Pokud „Odehráli jsme skvělý zápas s těžkým
takový fotbal domácí baví a takové vítězství soupeřem. Hra byla vyrovnaná a mlatěší, tak jim k němu gratuluji...“ (ol, sob) dé kluky Kostelce jsme nepustili do

2:0
(1:0)

navíc s nulou. Je ohromné, co dokázali,“
pochválil na dálku hráče.
(sob)

Pokopaní Hanáci odjížděli z Doloplaz s pocitem křivdy

tý soupeř,“ konstatoval Petr Ullmann,
trenér Konických. Ten se musel potýkat s několika absencemi. „Do utkání
jsme nastoupili v okleštěné sestavě. Kořenovský nemohl pro zranění v poháru
nastoupit. Širůček se zatáhl do zálohy,
Laďa Blaha se posunul na stopera,“
ohlédl se za sestavováním kádru. Ten
zprvu neměl na růžích ustláno. „Ze
začátku to bylo nervózní. Hodně nás
uklidnila brzká branka Pospíšila z otočky. Soupeř hrál dobře z bloku, těžko
jsme se na něj dostávali,“ ocenil Ullmann kvality soupeře. Loštice se navíc
v první půli málem prosadily. „Po ztrátě
míče přišel ve 36. minutě faul Huňky a

Konice skvělý podzim završila další nulou

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.

srovnal. Ještě do poločasu jsme ale měli
další dvě vyložené šance. Menší příležitosti pak měl i soupeř,“ hodnotil první
poločas kouč Kralic Petr Navrátil.
Do druhého poločasu vstoupily Kralice
přímo skvěle a brzy se opět ujaly vedení,
které jim zajistil Baran. To však vydrželo
pouze čtvrthodinu a bylo opět srovnáno.
„Ve druhém poločase jsme měli hru pod
naší kontrolou a soupeři se příliš nedařilo dostat do zápasu. K tomu jsme ještě
dostali možnost početní výhody, když
jeden z domácích hráčů zatáhl za ruční
brzdu. Bohužel jsme přesilovku nepřetavili ve vítěznou branku, i když musím
uznat, že šance na rozhodnutí jsme měli.
Jednou nás ale zastavilo břevno a další
závary domácí přežili. Před zápasem
bych bod bral, teď jsem spíše zklamaný,
že jich není víc,“ dodal trenér Kralic.

I.A třída skupina A

Předposlední podzimní zápas odehrály Kralice v sobotu v Mohelnici.
Před zápasem by konečnou remízu
a odvezený bodík kouč Navrátil bral.
Po zápase už však zase tak spokojený nebyl a vnímá, že mužstvo mohlo odvézt i více. Bod znamená, že se
Kralice stále krčí na poslední příčce,
ztráta na celky před nimi však není
závratná.
První poločas byl ve znamení dobrého
fotbalu z obou stran a větší množství
vážných příležitostí si vytvořili hosté.
„Myslím si, že nás dnešní soupeř lehce podcenil. Čekali jsme od něj více.
Místo toho jsme spíše byli my tím
mužstvem, které udávalo tempo. Po
prvních vyčkávacích minutách se nám
podařilo dostat do vedení. To jsme však
během krátké chvíle ztratili a soupeř
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fotbal

KONICE, PROSTĚJOV Regionální
fotbaloví patrioti mohou být zase jednou spokojení. Na samém čele dvou
skupin I.A třídy se nachází dva týmy
z Prostějovska. Tím prvním jsou Čechovice, druhým pak Konice. Ta má
za sebou skvostný podzim, v němž
jen jedinkrát prohrála. Nyní ale díky
další výhře navýšila počet vítězství
v řadě na šest.
Konice do utkání vstupovala jako favorit. Ostatně forma týmu tuto roli
předpovídala. Nakonec se ale setkala
s kvalitním soupeřem. „Myslím si, že
jsme narazili na nejtěžšího soupeře
,$7ĜÌ'$6.83,1$%
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připravila sportovní redakce Večerníku

SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA
Suverén podzimní části nezaváhal ani na půdě Olšan, které doposud doma
body nerozdávaly. Brodek však ukázal svou kvalitu a dokázal zde vyhrát
jednoznačným rozdílem pěti branek, přestože hrál více než poločas v deseti.
Za poslední zápas i podzimní část jednoznačný palec nahoru.

KOLA
SM LÍK
HANÁ NEZAMYSLICE
Poslední kolo nevyšlo hráčům Nezamyslic, kteří nenavázali na velmi
dobré výkony a před vlastními fanoušky se nerozloučili s podzimem
zrovna nejlépe. Porážka o tři branky od Kralic je pro ně jistě černou
kaňkou podzimu.

VÝROK

KOLA
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Domácí Němčice se loučily porážkou
FOTOGALERIE

klikni na

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
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jej našel Humpolíček a míč dostal až za
záda brankáře Chmelaře – 2:2. Konec první půle zaznamenal ještě šanci na obou stranách. Domácí nedokázali zakončit dobrou
akci a na opačné straně z protiútoku Vávra hodně protáhl brankáře domácích.
Do druhé půle měli jednoznačně lepší
vstup domácí, ale prvních deset minut,
které ovládli, nedokázali využít k vážnějším šancím. Pak už se ukázala síla Vícova.
Rohový kop propadl a hosté jej hned vrátili
před branku. Krásný centr dokázal hlavou
uklidit Tesařík nechytatelně – 2:3. O minutu později přišla další branka. Plisku dokázala domácí obrana zastavit až díky faulu
a sudí po debatě s pomezním nařídil pokutový kop. Míč si postavil Rajnoha a poslal
ho tvrdou ranou za tyč – 2:4. Strašidelnou
pětiminutovku domácích pečetili hosté
další brankou. Parádní centr Mlčocha si našel Rozsíval a krásně se položil do hlavičky,
za kterou se brankář jen otočil – 2:5.
Po hodině hry tak bylo o vítězi jasno.
Zbylá půlhodina se už spíše jen dohrávala. Domácí hráči se sice snažili
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Podzimní část Přeboru OFS Prostějov-II. třídy je až na dvě dohrávky
Dobromilic s nejlepšími celky podzimu
minulostí. Co první polovina ukázala?
V první řadě je nutno říct, že se všichni aktivní sportovci mohou radovat,
protože se podařil odehrát kompletní
program všech třinácti kol. S velkou
pravděpodobností tak bude moct být
letošní ročník postupový a sestupový,
což fotbalisté – amatéři nezažili už dva
ročníky v řadě.
Na postup tak mohou přes zimu nejvíce pomýšlet v Brodku u Prostějova,
který od začátku ročníku rozjel fantastickou jízdu a zaslouženě se drží
na čele tabulky. Největším konkurentem bude Vícov, který vhodně doplnil
kádr a ukazuje, že ve svém krásném
areálu by rád okusil i vyšší soutěž. Ve
velmi dobrém světle se pak ukazovaly
také Nezamyslice, které sází na dra-

vé mládí, a Držovice, u nich se však
ukazuje, že kromě dobrých výkonů
„zvládnou“ i propadnout.
Na opačném pólu tabulky budou mít
největší potíže hráči Tištína, kteří se se
třemi body krčí na poslední příčce tabulky. A pak je tu zcela vyrovnaný střed
tabulky, kde může každý ztratit i získat. Ať je to doma, či venku, v okleštěné
sestavě nebo s jinými komplikacemi,
zde si zkrátka mužstva poctivě body navzájem kradou a v každém kole nějaké
mírné překvapení nechybí. Po dlouhé
pauze se však takto nekonzistentní výsledky očekávaly, takže by se podzimní
průběh dal hodnotit jako očekávaný.
Uvidíme, zda v tomto trendu bude pokračovat i na jaře.

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

Vybíráte dárek pod stromeček
pro vaše blízké?

Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Získáte dárkový
certifikát, který
rozzáří oči pod
stromečkem těm
malým i velkým!
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NĚMČICE NAD HANOU TPoslední podzimní kolo má za sebou také
okresní přebor. Do Němčic, které se poslední týdny spíše trápí, přijel
jeden z aspirantů na okresní primariát z Vícova, jenž měl za sebou
dvoutýdenní pauzu. První poločas nabídl vyrovnanou partii a remízový výsledek byl namístě. Ve druhém dějství se však hosté dokázali
po nevydařené desetiminutovce herně zvednout a utkání během
čtyř minut rozhodli třemi brankami. Zbytek utkání už se pak spíše jen
dohrával. Vícov se tak posunul na třetí místo, ale ještě má dva zápasy
k dobru. Němčice se musí připravit na jarní souboj o záchranu.

Na začátku utkání byl aktivnější Vícov, ale
šance nepřicházely ani z jedné strany. První dvě zajímavější akce měli domácí, ale
závary před brankou neznamenali branku.
První velkou šanci měl Župka, ale trefil
přesně gólmana Baránka, který zaskako„Jaké my dokážeme dostat branky. Druhá branka Dobromilic byla val za oba nachlazené brankáře. O chvíli
po střele, kde byli všichni přesvědčeni, že míč letí vedle. Otáčeli se později si došel těsně za vápnem pro faul
Vávra a sám si postavil míč k rozehrání.
i hráči domácích a najednou skončil míč v síti…“
Na vzdálenější tyč trefil přízemní střelou
milimetrově a s odrazem od tyče se mohl
Hrající kouč Tištína Rudolf Návrat popsal druhou obdrženou branku.
radovat z branky – 0:1. Vedení ale hosty
uklidnilo až moc a domácí během krátké
chvíle skóre vyrovnali. Centrovaný míč
Bučka našel přesně Michala Tomka, a ten
zakončil zkušeně pod horní tyč – 1:1. Po
třech minutách bylo na domácí straně ještě veseleji. Dlouhý aut Jordána do malého
vápna dokázal hlavou mimo prostor brankáře protečovat Držálek – 2:1.
V dalších minutách zase přenechali domáPoslední podzimní zápasy provázel v sobotu i neděli nepříjemný vítr. Především
cí aktivitu Vícovu a čekali na své příležitossobota byla pro hráče v tomto ohledu hodně krušná, a kdo si dokázal s nepříjemti. Zatímco Vícov se snažil hrát, paradoxně
nou situací lépe poradit v poločase, kdy měl výhodu, byl také oceněn body.
domácí měli větší náznaky šancí. Oběma
celkům ale scházel větší hlad po střelbě
a situace řešili zbytečnou další kombinací.
K vyrovnání nakonec opět pomohl přímý
kop. Po něm se dostal k míči osamocený
Pagáč a poslal jej zpátky před branku, kde
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Foto: Jan Frehar
výsledek alespoň korigovat, hostující na třetí příčku a po přičtení tří bodů
hráči však Němčice do ničeho nepusti- za kontumaci zápasu s Tištínem poli a zápas si už v klidu dokázali uhlídat. sun i na druhé místo. To Němčice jsou
Po dvoutýdenní pauze se tak dočkali se dvanácti body na hraně sestupu do
vítězství, které pro ně znamená posun třetí třídy.
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Pozápasové hodnocení trenérù
Pavel VORÁÈ – FK Nìmèice nad Hanou:
„„Přijel k nám silný soupeř, kterému musím dát kredit. Je vidět, že Vícov
má hodně slušné mužstvo v letošním ročníku. Fotbalově byli trošku
jinde než my. V poločase jsme však na tom nebyli špatně i my, a myslím
si, že jsme je dokázali trochu překvapit naší běhavostí a bojovností. Do
druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme dále bojovat a uhrát
nějaký dobrý výsledek. Bohužel jsme pak během pěti minut nechali
soupeře odskočit na rozdíl tří branek a bylo rozhodnuto.“

Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
„„Z naší strany bylo vidět, že jsme měli dvoutýdenní pauzu. Bylo
to od nás takové neurovnané. Pomohli jsme si přímým kopem, ale
soupeři jsme darovali dvě branky a dokázal průběh zápasu otočit.
Do poločasu se nám naštěstí podařilo ještě srovnat. V druhém
poločase jsme se herně přeci jen zvedli, a podařilo se nám během
krátké doby soupeři odskočit. A po těch rychlých gólech už bylo
o zápase rozhodnuto a zbylá půlhodina se spíše dohrávala.“

Dohrávané 1. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Haná Nezamyslice
FC Kralice na Hané „B“

1:4
(0:3)

Branky: 47. M. Přikryl – 9. Z. Petržela, 16. a 42.
Kawij, 89. Daniel. Rozhodčí: R. Minx. Žluté
karty: 35. Hájek – 82. Zapletal. Diváků: 30.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Machálek, M.
Frgál, Král, Dočkal – Hájek, J. Frgál, M. Přikryl,
Oulehla, Stejkora – J. Přikryl. Střídali: Sipěna,
Plucnar, Moler, Dostalík.
Trenér: Marek
Pavelka.
Sestava Kralic: Répal – Bluma, Uličný, L.
Petržela, Dokoupil – Dvořák, Kawij, Růžička,
Havlíček, Zapletal – Z. Petržela. Střídali: Daniel, Zatloukal, Haluza. Trenér: Jiří Němčík.
Pohledem trenérů
Marek Pavelka: „Zápas se hrál v nepříjemném větru, který moc nevyhovoval ani jednomu mužstvu. My jsme však dneska předvedli
asi nejslabší výkon, bylo to od nás opravdu
hrozné. Fotbalově jsme nepředvedli téměř nic
a soupeř byl rozhodně lepším mužstvem. Takže výsledek odpovídá. Buďme rádi, že se podzimní část dohrála, ale to je dneska asi jediné
pozitivum.“
Ladislav Dvořák (kapitán mužstva): „V prvním poločase jsme hráli se silným větrem, takže
jsme chtěli na soupeře zatlačit a vypracovat si
náskok. To se nám podařilo a vstřelili jsme tři
branky. Do druhé půle jsme šli s cílem hrát po
zemi a udržet vedení, to se nám celkem dařilo
a myslím si, že jsme měli hru pod kontrolou.
Soupeř sice snížil, ale to bylo z jeho strany vše.
My jsme pak navíc ještě na konci přidali čtvrtou
branku. Musím poděkovat celému mužstvu za
podzimní část, nyní doléčíme různé bolístky
a připravíme se na jarní část.“

Olšany
Brodek u Prostějova

0:5
(0:2)

Branky: 30. a 35. Švéda, 48. a 85. Janura, 89.
Adamík. Rozhodčí: Protivánek. Žluté karty:
40. Hansl, 75. Elner – 40. a 43. Švéda. Červená
karta: 43. Švéda (B).
Diváků: 60.
Sestava Olšan: Bokůvka – Seidler, Míška,
Hansl, Posker – Elner, Koleňák, J. Pospíšil, A.
Keluc – A. Pospíšil ml. – Samek.
Trenér: Antonín Pospíšil.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys,
Zbořil, O. Frys, Zatloukal – Kordzik, J. Matoušek, Vaněk, Dvořák – Janura, Švéda. Střídali:
Jelínek, Mudrla, Nehera, Grohmann, Adamík.
Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů
Antonín Pospíšil: „Soupeř ukázal své kvality
a potvrdil, proč je na čele tabulky. Byl lepší po

fotbalové stránce, to musíme uznat, dokázal
nás zatlačit. Navíc nás také vyškolil z produktivity, kdy většinu svých šancí proměnil. My
jsme si také nějaké vytvořili, ale nedokázali
jsme žádnou z nich proměnit, a když nedáte
branky, nemůžete pomýšlet na body. Teď se
musíme dobře připravit na jarní část a výkony
pozvednout.“
Vít Hochman: „Věděli jsme, že nás nečeká
lehký soupeř, kterého jsem viděl s Držovicemi.
Prvních deset minut bylo takových oťukávacích z obou stran. Postupně jsme zvyšovali
tempo a soupeře jsme zatlačili. Dali jsme pak
dvě branky v krátkém sledu. Pak nás však po
druhé žluté kartě oslabil Švéda. Tam byly obě
zbytečné, takže taková červená je špatně. V poločase jsme si řekli, že nemůžeme hrát pasivně,
naopak musíme pokračovat v aktivní hře,
abychom si vytvářeli brejky. To se nám dařilo.
Přidali jsme třetí branku a zápas jsme pak kontrolovali. Myslím, že jsme mohli vyhrát i vyšším
rozdílem. Kluky musím ocenit, kluci to odehráli opravdu dobře, makali jeden za druhého.“

Určice „B“
Držovice

1:1

(0:0) PK 5:3

Branky: 73. Hanzelka – 60. Valina. Rozhodčí:
Rek – Pokorný. Žluté karty: bez karet.
Diváků: 58.
Sestava Určic: Kováč – Hudský, Plišťák, Nakládal, Grulich – Antoníček, Javořík, Hanzelka,
Rotschendl – Vodák, Kouřil. Střídali: Ježek,
Berčák, Mlčoch.
Trenér: Karel Vlach.
Sestava Držovic: Menšík – Kolkop, M. Valenta, Šťastný, Štverák – Koutný, Procházka,
Valina, S. Valenta – Bross, Kučera. Střídali:
Hodulák, Hradečný. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Fotbal hodně ovlivněn větrem.
V prvním poločase si vytvořili hosté více šancí
a nás podržel brankář Kováč. To bylo pro nás
dost zásadní, pro mě byl ten bezbrankový stav
až nezvyklý. Druhou půlku jsme chtěli na soupeře trochu více zatlačit a kazit mu natrénovanou rozehrávku. To se nám celkem dařilo, ale
i přesto jsme prohrávali, kdy dal soupeř krásnou
střelu do vinklu. Moc nenasvědčovalo tomu, že
bychom dokázali srovnat, ale přece jen se podařilo, na penalty jsme tentokrát bod navíc získali.
Z naší strany tak panuje spokojenost.“
Jindřich Skácel: „Dneska můžeme být naštvanípouzesaminasebe.Hrálijsmeprotifotbalovému a dobře organizovanému soupeři, který byl
velmi slušný. Rozdělili jsme si to na čtyři šance
v první a čtyři šance ve druhé polovině. Bohužel
jsme však v tom zakončení selhávali, a to se nám
vymstilo. Myslím si ale, že jsme předvedli nejlep-

ší venkovní výkon za podzimní část, akorát nám
bohužel chybí to vítězství. Dařilo se nám soupeře přehrávat a měli jsme navrch po technické
stránce. Pochválit dneska chci Španěla Borju
a Kučeru, který dělal soupeři velké problémy na
hrotu útoku.“

Vrahovice
Brodek u Konice

1:3
(1:2)

Branky: 7. M. Kratochvíl – 20. a 63. J. Grepl, 43.
Burget.Rozhodčí:V.Minx.Žlutékarty:85.Prucek(V).
Diváků:60.
Sestava Vrahovic: Můdrý – Vitásek, Prucek,
Jano, Michalec – Petík, M. Kratochvíl, Doležel,
Jamrich – Bukovec, Dvořák. Střídali: Němec,
Šustr, Varga, Vybíral, Hanák.
Trenér: Jaroslav Klimeš.
SestavaBrodkuuKonice: K. R. Grepl – J. Grepl,
Zemánek, Blatner, Z. Koudelka, Kolář, Kschwend,
Hloušek,Burget,P.Koudelka,Ščudla,Švancara,M.
Grepl,Koutný,Vičar,Müller.
Trenér:RadovanVičar.
Pohledem trenérů
Jiří Doležel: „Dneska jsme to zkrátka nezvládli. Nějaké šance jsme sice měli, ale soupeř byl
houževnatý, důrazný a fyzicky lepší. My už
jsme se asi viděli spíše na rozlučce a trošku jsme
to dnes i podcenili. Tím však nesnižuji výkon
hostů, kteří si pro vítězství šli více než my. Do
jarní části musíme zapracovat a výkony zlepšit.“
Radovan Vičar: Vyjádření trenéra se nepodařilo
získat.

FC Dobromilice
Tištín

3:1
(2:0)

Branky: 8. Selucký, 42. Blumenstein, 84. Neděla – 82. Jansa. Rozhodčí: Horák – Dömisch,
Horák. Žluté karty: 74. Jansa (T). Diváků:
75.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Václavík, Z.
Nosek, Ryška, Kubíček – K. Rochla, Šoc, Blumenstein, Selucký – Fialka, Neděla. Střídali:
Richter, Špaček, M. Rochla, Bako, Drnovský.
Trenér: Michal Rochla.
Sestava Tištína: Rehák – J. Hanák, P. Hanák,
Bosák, Pátík – Hýsek, Rudolf Návrat, Špička,
Stančík – Jansa, Hodaň. Střídali: Koutský.
Trenér: Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Pro nás dnes po dvoutýdenní pauze povinné tři body, kterými jsme se
chtěli posunout zase směrem ke středu tabulky,
nebýt takto dole, což se nám podařilo. Myslím
si, že herně jsme měli navrch a mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, ale byli jsme nedůrazní
v koncovce. Jsem rád, že jsme se konečně dali

zase dohromady, a i když na některých hráčích
bylo znát, že to ještě není ideální, odbojovali to.
Změnili jsme také výrazně sestavu, tak snad se
teď už chytíme k lepším výkonům.“
Rudolf Návrat: „Byl to zápas dvou poločasů.
V prvním byli domácí jasně lepší. My jsme jim
k tomu pomohli, když jsme zase dostali branku
snad hned v páté minutě, ještě ke všemu zcela zbytečnou. Moc jsme toho směrem dopředu nepředvedli.Bohuželjsmepaktěsněpředkoncemdostali
ještě jednu branku. To vypadalo, že jde mimo bránu, nakonec to skončilo za tyčí, čemuž se trochu
divili i domácí. Ve druhém poločase jsme přidali
a myslím si, že jsme byli lepší, ale vyhořeli jsme
v koncovce. Soupeř hrozil z brejků a jeden z nich
skončil třetím gólem, který utkání zlomil.“

FC Ptení
Plumlov „B“

1:2
(0:2)

Branky: 88. S. Doležel – 20. L. Kiška, 37. Klváček. Rozhodčí: Heger – Grulich, Sedlák. Žluté karty: 54. Holinka, 80. Jergl – 38. P. Kiška,
60. Kolařík, 75. Gryglák.
Diváků: 80.
Sestava Ptení: Hon – Přikryl, Kohout, S.
Doležel, Látal – Jergl, Šmída, Holinka, Nevrla
– Novák, M. Doležel. Střídali: Vyroubal, Grulich, Lang, Kučera, Z. Novák.
Trenér: František Vlach.
Sestava Plumlova: Grepl – Klváček, Gryglák,
Ševcůj, Kolomazník – Křupka, Bárta, V. Kotlán
Kolařík – Fajstl, L. Kiška. Střídali: Stoklasa, P.
Kiška, Takáč, Pur. Trenér: Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů
František Vlach: „Chtěli jsme v posledním
podzimním zápase urvat nějaké body, ale bohužel se nám nezadařilo. Snažili jsme se, bojovali, ale branku jsme dali až krátce před koncem, a to je zkrátka pozdě. Zase nám chybělo
pár hráčů, snažíme se to látat, ale není to ono.
Plumlov byl dobrým soupeřem, snažil se těžit
z rychlosti, ale na šance to bylo vyrovnané utkání. V koncovce byli lepší než my. Teď doufáme,
že se dáme zdravotně dohromady přes zimu,
kvalitně potrénujeme a na jaře budeme bojovat
o posun v tabulce.“
Ladislav Ševcůj: „Nebyl to moc hezký zápas
a jen těžko se dá srovnat s těmi předchozími.
Dneska to hodně skákalo a byl to opravdu
těžký terén pro oba celky. Nám se podařilo
dostat se do vedení a přidat i druhou branku,
paradoxně nás to však moc neuklidnilo a náš
výkon nebyl moc dobrý. Celý zápas byl hlavně
o soubojích a srážkách a nehrál se moc fotbal.
Takové tři body jsou tak hodně cenné a vážíme
si jich. Pochválit musím Grygláka, který to vzadu zvládl velmi dobře, a Kotlána, protože ten
toho opravdu odběhal nespočet.“
(jaf)
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PROSTĚJOV Sváteční odpoledne nabídlo v Prostějově
souboj mladších žáků „A“ s HK
Opava. SK 1913 si vytvořil v úvodu první třetiny dvoubrankový
náskok, který ale v posledních
minutách první dvacetiminutovky ztratil, když pouhých
12 sekund před koncem otočil
soupeř skóre na svoji stranu.
Druhá část ale patřila prostějovským mladíkům, kteří brzy
vyrovnali, a pak odskočili opět o
dvě branky. V závěrečné části si
tým SK pojistil výhru třemi góly
na konečných 8:3 (statistiky najdete vpravo dole).

EXKLUZIVNÍ
repúortáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Na začátku byl k vidění vyrovnaný hokej. Oba týmy se tlačily dopředu k první
brance. V čase 4:58 otevřel zápas domácí
Dominik Kovář, který obdržel nahrávku
na kruh a prostřelil hostujícího gólmana – 1:0. Hned nato se do brejku dostal
Jakub Procházka, svižnou ranou vymetl
levý horní roh Richterovy branky – 2:0.
V sedmé minutě přišlo první vyloučení

utkání z celku SK. Šel na trestnou lavici
Kadlčík. Po 41 sekundách se k němu
přidal ještě Kovář, a soupeř tak hrál přesilovku 5 na 3. V té byl na druhou dorážku
prostějovský gólman krátký a hosté tak
dvojnásobnou přesilovku využili – 2:1.
V polovině první třetiny šel poprvé do
čtyř i hostující celek. SK se usadil před
opavskou brankou, ale na rozdíl dvou
branek zpět neodskočil. Ke konci první
dvacetiminutovky bylo hned několik
vyloučení. Když hrála přesilovku Opava, tak prostějovští hokejisté dobře napadali a nepustili ji před branku Marka.
Tři minuty před koncem hrál s jedním
hráčem navíc i SK, který dělal Richterovi
velké problémy. Minutu před koncem se
z rychlého protiútoku dostal z vlastního
obranného pásma opavský Langa, který
přehodil prostějovského brankáře – 2:2.
Vyrovnávací branka Opavu nakopla a 12
sekund před koncem první části se dostala do vedení po gólu – 2:3.
Po úvodním buly druhé třetiny se hned
na Richtera vydal Procházka, ale zakončil
jen do opavského brankáře. Po odehrané
minutě se hrálo 4 na 4, když byl nejprve
vyloučený Bross a chvíli po něm hostující Vrobel. Při následném závaru před
Richterem, ale SK nesrovnal. Nahrávku
Brosse využil Kováč a ve 25. minutě
bylo vyrovnáno – 3:3! Po chvíli zvonila
vrchní tyč po střele Brosse. V polovině
zápasu byl k vidění tlak domácího celku. Tomáš Mouka vzal puk ve středním
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pásmu a sám zakončoval do opavské
branky – 4:3. Další gól mohl chvíli nato
přidat Danko, který sebral puk u branky
SK, obkličkoval tři obránce. V zakončení
zkusil ale fintu a tou orazítkoval jen tyčku.
Hned nato ale Prostějovští slavili branku,
když střela od Procházky skončila až za
Richterem – 5:3. Pak bylo hned několik
přerušení, ve kterých se za tresty na obou
stranách vylučovalo. Ke konci se hra přelévala ze strany na stranu.
Brankář Marek si hned v úvodu zapsal dobrý zákrok. Ani ve třetí třetině
tempo hry nepolevovalo. Do brejku
se dostal prostějovský Adam Danko
a uklidil puk za záda Richtera – 6:3.
Po vyloučení Brosse hráli hosté přesilovku. Do šancí se ale po dobré práci

v obraně dostával SK. Při následné hře
5 na 5 byla Opava kousavá a posílala
nepříjemné střely na prostějovskou
branku, gólman Marek ale předváděl
parádní zákroky a svůj celek držel.
7 minut před koncem se hrálo opět
po vyloučeních ve čtyřech na obou
stranách. Po minutě bylo ale vše jinak
a SK měl možnost přesilovky 4 na 3.
Prosadil se ale až při krátké hře 5 na 3.
Puk do branky uklidil Lukáš Holub –
7:3. V čase 56:16 se po tlaku Prostějovských prosadil ještě Jakub Procházka –
8:3. Jak se blížil finální hvizd, byla vidět
čím dál tím vetší převaha Prostějova.
Hráči SK Prostějov 1913 si pětibrankový náskok udrželi a slavili tak domácí vítězství.
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„Byli jsme s trenérem soupeřů nějakým způsobem domluveni, že přijede tým ročníku 2010
a nějaké hráče 2011. Tomu jsme i my uzpůsobili sestavu. Měli jsme tam mladé kluky a účel
to splnilo. Zápas byl víceméně vyrovnaný. Jsme rádi, že jsme vyhráli a že ty naše 2011, které
jsme tam dnes dali, vůbec nezklamaly, ba naopak.“

Miniturnaj hokejistů ročníku

2012 a mladších
8[JNCwQX¾PÊXÚUNGFMčVWTPCLG

(QVQ/CTVKPC/CTMQX¾

PROSTĚJOV Ve sváteční den se na prostějovském zimním stadionu konal miniturnaj hokejistů ročníku 2012 a mladších.
Ten pořádal tamější SK Prostějov 1913.
Turnaj skupiny „A“ i „B“ vyhrála družstva
Vyškova, SK bral stříbra.
Ve čtvrtek 28. října v den státního svátku
se v Prostějově utkali hokejisté Prostějova,
Olomouce a Vyškova narození v roce 2012
a mladší. Turnaj, který se konal v odpoledních hodinách, se hrál formou „každý s každým“. Obě kategorie tohoto miniklání ovládl
Vyškov, jehož dva týmy vyhrály všechna utkání. Malí prostějovští hokejisté a hokejistky
obsadili stříbrné pozice. Prostějov „A“ porazil
Olomouc 9:2 a s Vyškovem padl 8:10. Prostějov „B“ smetl Olomouc 12:3, ale s Vyškovem
prohrál 8:12.
(rei)

-MJBM<H0(-MJNOîEJQEPIDJMF<QTUQ@+JQÑ'DàÁI
(QVQ'XC4GKVGTQX¾

PROSTĚJOV První listopadový týden je tady a s sebou přináší
další ligové zápasy prostějovského hokejového eskáčka. Komu
budou čelit mládežnické kategorie junioři, dorost, starší a mladší
žáci v tomto týdnu? To se dočtete
v následujících řádcích.

Juniorka v uplynulém týdnu žádný
zápas neodehrála, zato v tomto týdnu
ji čekají hned dva. V pátek od 18:00
hodin nastoupí v Opavě a v neděli se
od 14:15 hodin představí na domácím ledě proti HK Nový Jičín.
Dorost z minulého „anglického týdne“ bral všech 9 bodů. O nadcházejí-

/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½sÔÉMQD
+&¤HUQÉYOFL%s6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ 
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5R]KRGÿt.XåtOHND.URXSD9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'L
YiFL
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cím víkendu sehrají dorostenci také
dvě utkání. V sobotu od 16:15 hodin
změří na prostějovském zimním stadionu síly s HC Brumov-Bylnice.
Další den vyjedou do Rožnova pod
Radhoštěm, kde se od 13:00 hodin utkají s tamními Černými vlky.
Ostatní tři žákovské kategorie mají

na programu jediné utkání. Starší žáci
a mladší žáci A budou mít na domácím
ledě sobotního soupeře stejného, a tím
je HC Olomouc. Starší žáci nastoupí
do utkání ve 14:00 hodin a mladší žáci
„A“ už v pravé poledne. Mladší žáci „B“
se v neděli vydají do Opavy, kde sehrají
zápas od 13:45 hodin.
(rei)
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Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 27. øíjna
SK Prostìjov 1913 – HC Bobøi Valašské Meziøíèí
7:2 (2:2, 3:0, 2:0)
5R]KRGÿt.XåtOHN±'XEVNê/DLQND9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD.URXSD ýHUQê ±7VXEHUDěHSD6YRERGD0'RVWiOýHU
PiN6YRERGD73RVStãLO+UDþRYiäiN7RPiQHN6OtYD+R]PDQ.DVDO1ČPHF
3LSSDOD.XEtN
7UHQpU3ĤþHN
6HVWDYD9ODäVNp0H]Lĝtÿt9DãLFD±%DUWRQČN6YLWiN&DSLOâNUKOD0DWRãND=H
ĢiN-DQGtN.OHLQ-Hå2VWUþLOD+UGê
7UHQpU'RERã
Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 28. øíjna
6..URPÈÔÉzs6.3URVWÈMRY
3:7 (0:5, 2:1, 1:1)
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2QGULãâHMEDýDSND9HþHUND0DFHN'REHã7XQNHU0OOHU2QGtND'YRĜiN
7UHQpU5RåQRYMDN
6HVWDYD3URVWčMRYD.URXSD ýHUQê ±7VXEHUDěHSD-DQNĤ6YRERGD0'R
VWiOýHUPiN6YRERGD7=DWORXNDO3RVStãLO1HYUOê+UDþRYiäiN7RPiQHN6OtYD
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Liga dorostu 2021/2022 sk. 12 – 31. øíjna
+&63$57$.8KHUVNÙ%URGs6.3URVWÈMRY
5:9 (3:1, 2:4, 0:4)
5R]KRGÿtâPtG±.XELãâREiQ9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'L
YiFL
6HVWDYD8KHUVNpKR%URGX3RSHOND 3RVStãLO ±+RUHQVNê'*RQ]DOHV'XEUDYND
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7UHQpU.ĤGHOD
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6YRERGD73RVStãLO1HYUOêäiN7RPiQHN6OtYD.DVDO0DUWLĖiN1ČPHFD3LSSDO
7UHQpU3ĤþHN
Liga dorostu 2021/22 sk. 12
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PROSTĚJOV Po ligovém utkání
s Opavou na konci září přišlo prostějovské eskáčko o téměř celý realizační tým. Do Teplic totiž hlavního
trenéra Jiřího Jarošíka následoval
vedle asistenta Tomáše Hunala
i kouč brankářů Petar Aleksijevič.
V otázce nového lodivoda pro dvojici Michal Bárta - Filip Mucha se
vedení Prostějova rozhodlo vsadit
na svého odchovance a bývalého
ligového gólmana Tomáše Bureše
(na snímku). Rodák z Brodku u Prostějova musel novou pozici skloubit
vedle působení ve svém mateřském
Sokole i s podnikatelskými povinnostmi, ale dohodu s vedením 1.SK
se podařilo najít poměrně záhy. Prozatím zní do konce podzimní části
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, zda
bude spolupráce fungovat i dlouhodobě, je v tuto chvíli otázkou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Měl jste už dopředu nějaké indicie týkající se nabídky, nebo to bylo
nečekané?
„Přišlo to jako blesk z čistého nebe.
Dopředu jsem vůbec o ničem nevěděl
a ani jsem to netušil. Odchod bývalého
realizačního týmu byl poměrně náhlý,
takže ani na nějaké oťukávání nebylo
moc času. Prostějov musel jednat co
nejrychleji.“
yy Nabídku jste nějakou chvíli zvažoval, kdy přišel zlom a vy se rozhodl
ji přijmout?
„Upřímně jsem nabídku vůbec nezvažoval, záleželo na vedení klubu. Já jsem
jim slíbil pomoc, ale hned na rovinu
jsem kvůli svému zaměstnání dal na
vědomí, co je reálné stíhat a co naopak
stíhat nebudu. Pak to záleželo na vedení klubu i trenérském týmu, zda jim to
bude takto vyhovovat. A nakonec jsme
se dohodli. Ale to záleželo opravdu více
na klubu než na mně.“ (úsměv)
yy S vedením klubu jste se domlouval, že mužstvu vypomůžete zatím
do konce podzimní části. Platí to
stále, nebo přichází v úvahu další
spolupráce?
„Zatím stále platí varianta do konce
podzimu. Uvidíme, zda to může takovým způsobem fungovat, a podle toho
budeme řešit další spolupráci.“
yy Takže další případnou spolupráci
budete řešit až po odehrání posledního letošního zápasu?
„Myslím si, že to tak bude. Určitě si pak
sedneme s vedením klubu i trenéry

1. listopadu 2021

a budeme řešit, zda to tak může fungovat
i nadále. Musí to však samozřejmě vyhovovat oběma stranám. Pokud by byla
spokojenost z obou stran, bude podstatné, abych to i já zvládal dále stíhat časově.“
yy Pomýšlel jste o možnosti trenérské dráhy, nebo to není na pořadu dne?
„Nemůžu říct, že bych nad tím neuvažoval. Pro mě byl celkově můj poslední
větší přestup zpátky do Prostějova skvěle naplánovaný v rámci přechodu z profesionálního fotbalu do normálního života. Ono to totiž není tak jednoduché,
jak si člověk myslí. Trénování by mě asi
hodně bavilo, ale já jsem se rozhodl jít
úplně jinou cestou. A teď už jsem pracovně tak časově omezený, že to není
ani možné se tomu věnovat ještě více.“
yy Dostal jste i nějaké informace
o brankářích v Prostějově nebo jste
je sám postupně poznával?
„Ne, informace jsem neměl, ale ani jsem
je nepotřeboval. Za tu dobu mé aktivní
kariéry mi stačí chvilka, abych viděl,
s kým mám tu čest. Michala Bártu si pamatuji, když působil v lize, a Filipa Muchu jsem také už v nějakých zápasech
viděl, takže jsem si základní obrázek
o této dvojici dokázal udělat prakticky
ihned. Pak už jsem jen potřeboval vidět
je v tréninku a podle toho zjistit, v čem
by se ještě mohli posunout.“
yy V Prostějově pracujete především s touto dvojicí. Jak byste je oba
hodnotil?
„Za mě to jsou na druhou ligu kvalitativně hodně slušní brankáři. Co se týká
brankářského stylu, je ale každý úplně
jiný. Každopádně na postu brankáře
Prostějov žádné potíže nemá.“
yy Mohl byste nastínit, jak vypadají
tréninky pod vaším vedením a na co
se při nich nejvíce zaměřujete?
„Osobně se snažím pracovat spíše na
různých herních situacích, které se pak
hodí při utkání. Co se týká nějaké techniky a brankářského postavení, tam už
není moc co měnit. Ti kluci už mají ke
třicítce a za sebou řadu zápasů, takže
tam už člověk opravdu nic moc nezmění. (úsměv) Chci jim tak spíše ukazovat
určité situace, aby je dokázali řešit, jak
nejlépe mohou. To je taková moje vize.“
yy Bez čeho se v současné době
brankář už neobejde?
„Dneska musí gólman umět úplně
všechno. V první řadě musí umět chytat, pak je důležité dokázat číst hru, což
přichází se zkušenostmi a věkem. Musí
také umět perfektně zvládat hru nohama. Dále je důležitý přehled v celém pokutovém území, kde musí umět rukama
i nohama. Po brankáři nyní už chce každý trenér všechno, a to ať už pomoc s defenzivou, tak i s ofenzivou. Nesmí chybět
rychlost a výbušnost, které se dříve od

rozhovor večerníku
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Do realizačního týmu eskáčka se zapojil navrátilec Tomáš Bureš
gólmanů vůbec nevyžadovaly. Hodně
se toho změnilo od dob, co jsem působil
v lize sám, kde brankář na to akorát lehl,
a to bylo všechno.“ (úsměv)
yy Rozebíráte s trenéry i taktiku na
zápas a řešíte s nimi případné nasazení brankářů?
„Zatím k tomu nebyl důvod. Ohledně
brankářů se samozřejmě nějak bavíme, ale zatím podle mě nebyl důvod
do toho nějakým způsobem zasahovat
a něco měnit. Když první brankář chytá
dobře a daří se i celému mužstvu, takže
by to bylo akorát kontraproduktivní. Filip Mucha je danou jedničkou a Michal
Bárta velice kvalitní dvojka.“
yy Za svou kariéru máte bohaté zkušenosti. Jak se podle vás změnil profesionální fotbal od dob vaší aktivní
kariéry?
„Změnilo se toho hodně. (pousměje
se) Když jsem začínal, tak tu byla dvě
dominantní mužstva v lize a tituly získávala jen Sparta nebo Slavia. Teď už se
to dost srovnalo, i další regionální celky
dokážou dělat úspěchy. Největší rozdíl
však pociťuji v tom, že už se z toho stal
hodně atletický sport. Je to stále více
o neuvěřitelných fyzičkách a soubojích. Trošku jako problém vidím, že se
vytrácí kreativita, což je podle mého
názoru údělem stále nižší základny
u mládeže. Další skutečností jsou stadiony, které se neuvěřitelně zkvalitnily.
Ať už v otázce jejich zázemí, tak vyhřívanými trávníky. Je toho spousta, co se
změnilo, z tohoto pohledu je zcela jiná
úroveň než dříve. I v Prostějově se na
tom udělal kus práce od dob, co jsem
tady působil naposledy.“
yy Na co z vaší profesionální dráhy
nejraději vzpomínáte. Je to třetí
místo v lize? Nebo finále Intertoto
Cupu, ve kterém Sigma hrála, a vy
jste chytal?
„Určitě jsou to moje největší úspěchy
kariéry. Díky tomu třetímu místu jsem
se dostal i do jedenadvacítky a s reprezentačním výběrem pak na EURO
2000. Takže největší úspěchy mám
spojené se Sigmou. Ale hlavně vzpomínám na ten mančaft, co tam byl. Protože ten byl fantastický. V tom týmu byli
Pepa Mucha, Olda Machala nebo Ujfi
(Tomáš Ujfaluši – pozn.red.), dneska se
strašně těžko na takové úrovni s takovými hráči potkává. Jak po lidské stránce
nebo herně.“
yy Z Olomouce jste se pak vydal do
Drnovic. Jaké to tam bylo?
„´Drnky´, to bylo angažmá za odměnu.
(úsměv) Díky tomu, že to bylo na vesnici, tam byl absolutní klid. Žádný novinář, žádný tlak. Pro mě to skutečně bylo
angažmá za odměnu.“

Upřímně jsem nabídku vůbec nezvažoval,
záleželo na vedení klubu. Já jsem jim slíbil
pomoc, ale hned na rovinu jsem kvůli svému
zaměstnání dal na vědomí, co je reálné stíhat.
Pak to záleželo na vedení i trenérském týmu,
zda jim to bude takto vyhovovat…
yy A potom přišlo Brno, to nakonec
za odměnu asi vůbec nebylo...
„Byl jsem tam pět a půl roku. První čtyři
roky byly dobré, dokonce bych řekl, že
výborné. Prvních dva a půl roku jsme
hráli výborný fotbal, další rok jsme hráli hrozný fotbal, ale zase se dařilo mně.
No a pak poslední rok a půl to stálo za
tužku, ale totálně. To bylo největší zklamání, které jsem kdy zažil.“
yy Vy jste se z toho dostal nakonec tak, že jste se vrátil zpět do
Prostějova. Nemyslíte si, že
jste z toho vrcholového fotbalu odešel brzy? Že jste
ještě mohli v profesionálních soutěžích nějakou tu
sezonu ještě chytat?
„Přemýšlel jsem o tom. Na
druhou stranu až po návratu
do eskáčka jsem měl suverénně nejvíc možností a nabídek kam jít, než kdykoliv
předtím. To byl takový
paradox. A když jsem si
to srovnal a spočítal, ať
už ekonomicky nebo ve
výhledu do budoucna,
tak návratu domů nešlo
konkurovat. Rozhodnutí nelituji.“

Foto: M. Sobecký

yy V současné době
jste zároveň spoluvlastníkem zemědělské firmy. Jak náročné
je pro vás všechno
skloubit časově?
„Náročné to je, ale během
podzimu už té práce není
tolik, takže se to nějakým způsobem
dá skloubit, stíhám vše bez větších potíží. Během jara a léta je to však daleko
těžší. Jaro se ještě dá, ale zcela upřímně
– v létě dva měsíce mimo pracovní povinnosti vůbec nefunguji.“
yy Kromě toho jste také nepostradatelnou součástí obrany Brodku
u Prostějova, kde se vašemu mužstvu letos daří. Pokukujete i po postupu z okresního přeboru?
„To byste se musel zeptat našeho trenéra. (smích) Já jsem rád, že si stále mohu
zahrát a zdraví drží. Teď se nám daří,
kluci poctivě trénují a celkově nás to
hodně baví. Je vidět, že jedeme na vlně,
což udělá také hodně, hned se daleko
více člověk těší na tréninky i zápasy. Navíc mi přijde, že se utvořila i dobrá parta. Zda to však bude i s postupem, to se
ještě uvidí. K němu se úplně neupínám,
hlavně aby nás to nadále bavilo a dařilo
se výsledkově i herně.“

vizitka
✓narodil se 27. září 1978 v Prostějově
✓ bývalý ligový brankář se zkušenostmi v první i druhé nejvyšší soutěži
✓ s fotbalem začínal v 7 letech v Brodku u Prostějova, odkud pochází
✓ když mu bylo jedenáct, přesunul se do Prostějova a týmu TJ Železárny,
kde prošel mládežnickými celky až do mužů
✓ profesionální kariéru zahájil v roce 1997 jako brankář nástupnického SK LeRK Prostějov
✓ po 50 odchytaných zápasech přestoupil v roce 1999 do Sigmy Olomouce
✓ na podzim 2001 hostoval v Drnovicích, na jaře 2002 prožil půlroční návrat do Prostějova,
aby se v roce 2003 stal kmenovým hráčem Drnovic
✓ po dalších čtyřech sezonách přestoupil do Brna, v dresu Zbrojovky nastoupil k 65 prvoligovým
a 9 druholigovým zápasům
✓ po podzimu 2011 se vrátil znovu do Prostějova, v 1.SK působil tři roky, aby se před jarní částí
sezóny 2015/16 přesunul do divizních Kozlovic, ze kterých v roce 2017 míří zpět
do rodného Brodku u Prostějova
✓ si za svou kariéru odchytal celkově 121 duelů v nejvyšší soutěži, v nichž vychytal 41 čistých kont
✓ v dresu Sigmy nastoupil do 2 zápasů v Poháru UEFA (na Realu Mallorce a proti Šerifu Tiraspol,
v obou případech skončilo utkání 0:0)
✓ následně přidal i 127 duelů ve druhé nejvyšší soutěži a 69 zápasů v MSFL
✓ jako třetí brankář se v roce 2000 zúčastnil Mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku, kde s českou
reprezentací získal stříbrné medaile, do bojů však nezasáhl
✓ s Olomoucí vybojoval v sezoně 2000/2001 v Gambrinus lize 3. místo
✓ v roce 2000 si zachytal za Sigmu finále Intertoto Cupu, když Olomouc remizovala doma s italským
Udine 2:2, v odvetě pak prohrála 2:4 po prodloužení
✓ v současné době působí jako spoluvlastník společnosti ZEVAS (zemědělská firma)
✓ od počátku října se stal trenérem brankářů 1.SK Prostějov
zajímavost: od roku 2017 až do současnosti nastupuje v Brodku u Prostějova, kde působí na pozici stopera
a se svým mužstvem vede okresní přebor
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„NEJLEPŠÍ ZÁPAS? TEN VĚŘÍM,
ŽE JSME SI JEŠTĚ SCHOVALI,“

hlásí po první třetině základní části
hlavní trenér Jestřábů Aleš Totter
PROSTĚJOV U všech týmů druhé nejvyšší hokejové soutěže
svítí po uplynulé sobotě počet 16 odehraných zápasů. To znamená, že první třetina základní části letošního ročníku Chance
ligy je za námi. Hanáci v ní mají bilanci pátého místa s 29 body
po 10 výhrách. Hodnocení uplynulé části si vzal na starost hlavní
trenér A-týmu Aleš Totter (na snímku). „Tým má charakter, pracuje a je dost hokejový,“ pochvaluje si hlavní lodivod Jestřábů.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
yy První třetina základní části Chance ligy je uzavřena. Jak byste ji zpětně
zhodnotil?
„Soutěž je hodně vyrovnaná, každý zápas je padesát na padesát. Je to tak, že každý opravdu může porazit každého. Jsme
pátí a na to, že jsme nový tým, tak jde
o solidní start. Ukázalo nám to ale nějaké
věci, na kterých musíme pracovat. Tým
má charakter, pracuje a je dost hokejový.
Když se ještě na nějaké věci zaměříme,

tak se můžeme v soutěži zase posunout.
Aktuálních devětadvacet bodů za první
třetinu bereme. Kdyby tomu tak bylo
každou část soutěže, tak nás bodový zisk
dovede na solidní pozici do play-off. Rozhodují ale určité detaily. Navíc ten tým
byl dost složený i kvůli zraněním. Někteří
útočníci hráli na becích a křídla nám hrála
centry. Proto nesmíme být nespokojení.
Musíme být ale pokorní, jelikož je soutěž
hodně vyrovnaná a za tři kola můžeme
být někde úplně jinde.“
yy Říkáte, že vidíte nějaké problémy,
na kterých je potřeba zapracovat. Prozradil byste je?
„Je to hlavně založení útoku proti některým soupeřům. Naším problémem
je dostat se do forčekingu. Také bych

se chtěl zaměřit na proměňování šancí,
hlavně ve speciálních formacích. I když
v nich nemáme špatná čísla, tak je tam
mnohem větší potenciál na zlepšení.
Koncovka, důraz v brankovišti a osobní
souboje, to jsou věci, na kterých budeme
pracovat.“
yy Máte za sebou 16 utkání. Který
zápas byste označil za nejhorší a který
naopak za ten nejlepší?
„Nejhorší byla asi určitá pasáž domácích
zápasů s Ústím, Vsetínem a Přerovem.
Nejlepší zápas? Ten věřím, že jsme si ještě schovali do dalšího průběhu sezóny!
(úsměv) Abych to přiznal, tak ani s jednou výhrou jsem nebyl stoprocentně
spokojený.“
yy Na to, že jste hráli s dost slepovaným týmem, hlavně v obranných
řadách, tak tým hrál relativně dobře.
Souhlasíte?
„Jak jsem říkal, jsme nový tým. Ostatní
celky kolem nás mají nějakou osu, jsou
prostě více sehrané. My jsme začali
s úplně novým kádrem, takže musíme být pokorní. Nejde totiž všechno

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

hned. Je to o každodenní práci, kterou
kluci i realizační tým odvádí velmi
dobře. S celkovou organizací jsem spokojený. Uvidíme, kam nás to v sezóně
dovede.
yy Ve středu vás čeká Sokolov, v sobotu máte volný a následuje reprezentační pauza. Jak tuto přestávku
využijete?
„Máme výhodu, že příští sobotu nehrajeme, a tak je naše pauze ještě delší, než mají
ostatní. Bude tam nějaký odpočinek, nebude chybět kondiční blok a pak už přijde na řadu příprava na Ústí nad Labem,
kam jedeme o den dříve v neděli 14. listopadu. Věřím, že po reprezentační pauze
budeme opět nastartovaní. Nesmíme ale
zapomenout na středeční zápas, na ten se
teď musíme soustředit.“

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
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Boj o desítku? Bývávalo. Jestřábi míří výš
Pořádné zemětřesení zažil po předešlé
sezóně tým LHK Jestřábi Prostějov.
Výsledkem je prakticky od základu
nové mužstvo. Ambice nemalé, překážek hodně. Zároveň však také zkušený
tým, vhodně doplněný mladými hráči.
Taková byla jeho pozice před začátkem
ročníku. Jak ale předsezónní cíle zatím
naplňuje?
Stručně řečeno, docela dobře. Tým se
drží na dohled špice soutěže, vyloženě
mu zatím utíká pouze skvěle hrající
Třebíč. Nebýt porážky v Praze na Slavii,
mohl se těšit nejen ze druhého místa, ale

také ze skvostné série osmi vyhraných
venkovních zápasů v řadě. Nepodařilo
se, ovšem i tak Prostějov vesměs spíše
vyhrává. Zatím však zejména na stadionech soupeřů. Což je s podivem vzhledem k tomu, jakou atmosféru dokážou
prostějovští fans vytvořit.
Když se ale vrátíme ke hře, ta zatím
nevypadá zle. Prostějov hraje kvalitní
ofenzivní hokej, s dobrou kombinací
a četnou střelbou. I když se jedná o starší tým, rozhodně patří zároveň k těm
bruslivým. A taky k mužstvům, která si
ve většině zápasů drží iniciativu.

Kaňkou je bohužel defenziva, kde to
místy přeci jen zaskřípe. Vzniklé mezery v marodce však klub včas utěsnil
vhodným doplněním o Miroslava Jáchyma, který je tím, co tým potřeboval, tedy zkušeným a v dosavadním
průběhu herně vytíženým bekem.
Po statistické stránce se pak Prostějovu vede velice solidně. Čtyři jeho
hráči Petr Mrázek, Jan Kloz, Tomáš
Jáchym i Martin Novák jsou v první
desítce bodování soutěže nebo o desítku srdnatě bojují. Navíc v posledních
zápasech začali sbírat body i borci

jako Štefka, Dubský nebo Jelínek.
A v přesilovce se zase ukazuje Marek
Švec. Právě přesilovky tým zdobí ze
všeho nejvíce, jejich úspěšností atakují
hranici 30 procent. A spolu se Slavií
je mají nejlepší v soutěži. Podobně
je tomu s oslabením. I v tomto dělá
speciální formace Jestřábů soupeřům
velké problémy. Oslabení se nachází
v úspěšnosti odbránění na druhém
místě.
Celkový dojem? Zatím 2+. Což je zejména po sezóně 2019/2020 velice
solidní hodnocení. Nepokazit!

Individuální statistiky, Chance liga 2021/2022
1HMYËFHERGĎ
1. Tomáš Knotek – Slavia Praha 26 (13+13), 2.
Petr Mrázek – Prostějov 21 (9+12), 3. Jan
Kloz – Prostějov 21 (7+14), 4. Peter Lichanec
– Jihlava 18 (7+11), 5. Luboš Rob – Vsetín 18
(6+12), 6. Roman Přikryl – Litoměřice 18 (3+15),
7. Lukáš Žálčík – Šumperk 17 (11+6), 8. Vojtěch
Tomi – Sokolov 17 (7+10), 9. Martin Novák
– Prostějov 17 (6+11), 10. Tomáš Vildumetz
– Šumperk 17 (6+11), …, 12. Tomáš Jáchym
– Prostějov 17 (4+13), 36. Tomáš Jiránek
– Prostějov 13 (5+8), 38. Jiří Klimíček –
Prostějov 13 (3+10).

1HMYËFHJÑOĎ

(oba Slavia Praha), Tomáš Jáchym (Prostějov),
1HMY\OXêRYDQøMxË
Tomáš Čachotský (Jihlava) 13, 7. Petr Mrázek
(Prostějov), Luboš Rob (Vsetín), Rok Macuh
KU¿êL
(Šumperk), Alan Lyszarczyk (Frýdek-Místek) 12,
…, 16. Martin Novák (Prostějov) 11, 23. Jiří 1. Jan Výtisk (Litoměřice) 49, 2. Tomáš Drtil (Šumperk)
Klimíček (Prostějov) 10, 27. Patrik Husák 37, 3. Zdeněk Čáp (Kolín) 37, 4. Marek Voženílek
(Prostějov) 10
(Vrchlabí) 33, 5. Daniel Kowalczyk (Jihlava) 31, 6.
Václav Veber (Slavia Praha) 28, 7. Petr Kuboš (Kadaň)
27, 8. Petr Přindiš (Ústí nad Labem) 24, 9. Ján Niko
(Jihlava) 22, 10. Radek Havel (Slavia Praha) 19, …, 16.
1HMOHSxË
David Vala (Prostějov) 16, 43. Miloslav Jáchym
(Kadaň/Prostějov) 10.
1. Lubomír Štach (Vsetín) +15, 2.
Alexander Jerofejevs (Vsetín) +14, Petr
1HMYËFH
Mrázek (Prostějov) a Filip Eliáš (Jihlava)
Y\FK\WDQÛFKYÛKHU
+13, 5. Luboš Rob (Vsetín) +12, 6. Josef
Vícha, Ondřej Procházka a Jan Výtisk
(všichni Litoměřice), Tomáš Ondračka 1. Pavel Jekel (Třebíč) 14, 2. Tomáš Král
a Vít Jonák (oba Vsetín) +10, …, 34. (Litoměřice) 12, 3. Jakub Málek (Vsetín) 10, 4.
Tomáš Jáchym (Prostějov) +7, 36. Jakub Ondřej Bláha (Prostějov) 9, 5. Jakub Soukup
Babka (Prostějov) +7, 41. Jan Rudovský (Vrchlabí) 8, 6. Maksim Zhukov (Jihlava) 7, 7.
(Prostějov) +6.
Ervins Mustukovs (Poruba) 7, 8. Vojtěch Mokry
(Šumperk) 6, 9. Roman Málek (Slavia Praha) 5, 10.
Marek Štipčák (Havířov) 5.
1HMSURGXNWLYQøMxË

1. Tomáš Knotek (Slavia Praha) a Riku Sihvonen
(Litoměřice) 13, 3. Lukáš Žálčík (Šumperk) 11, 4.
Petr Mrázek (Prostějov) a Ondřej Procházka
REU¿QFL
(Litoměřice) 9, 6. Lukáš Žejdl (Slavia Praha) a Filip
Seman (Jihlava) 8, 8. David Březina (Vsetín), Jan
Veselý (Kolín), Vojtěch Tomi (Sokolov) 7, …, 1. Daniel Krejčí (Slavia Praha) 3+12, 2. Jiří
15. Jan Kloz (Prostějov) 7, 20. Martin Novák Klimíček (Prostějov) 3+10, 3. Jan Pohl
(Prostějov) 6, 33. Jan Rudovský (Prostějov) 6. (Sokolov) 4+8, 4. Jakub Teper (Frýdek-Místek)
3+8, 5. Lukáš Doudera (Třebíč) 3+8, 6. Jiří
Hrdina (Ústí nad Labem) 2+9, 7. Tomáš Drtil
(Šumperk) 2+9, 8. Mikuláš Zbořil (Frýdek1HMYËFHDVLVWHQFË
Místek) 1+10, 9. Patrik Husák (Prostějov)
1+10, 10. Lubomír Štach (Vsetín) 4+5, …, 42.
1. Roman Přikryl (Litoměřice) 15, 2. Jan Kloz David Vala (Prostějov) 2+2, 49. Petr Krejčí
(Prostějov) 14, 3. Tomáš Knotek a Petr Kafka (Prostějov) 0+4.
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1HMY\xxËØVSøxQRVW
]¿NURNĎ
1. Jakub Málek (Vsetín) 93,72 %, 2. Pavel Jekel
(Třebíč) 92,75 %, 3. Tomáš Král (Litoměřice) 91,96
%, 4. Michael Petrásek (Přerov) 91,74 %, 5. Jakub
Soukup (Vrchlabí) 91,74 %, 6. Vojtěch Mokry
(Šumperk) 91,67 %, 7. Ondřej Bláha (Prostějov)
91,32 %, 8. Marek Štipčák (Havířov) 91,25 %, 9.
Ervins Muštukovs (Poruba) 91,24 %, 10. Daniel
Král (Benátky nad Jizerou) 91,18 %.

/26=È./$'1ËýÈ67,&+$1&(/,*<
08äģý5±7ě(7,1$
18. KOLO
²VWĝHGDOLVWRSDGXKRGLQ
)UêGHN0tVWHN±/LWRPČĜLFH SĜHGHKUiQR
 %HQiWN\QDG-L]HURX±9UFKODEt  
+DYtĜRY ± 6ODYLD 3UDKD   .DGDĖ ±
9VHWtQ âXPSHUN ± 3RUXED .ROtQ ± 3ĜHURY
ÒVWtQDG/DEHP±7ĜHEtþ3URVWčMRY²6RNR
ORY-LKODYDYROQêORV

.2/2
²VWĝHGDSURVLQFH
.ROtQ ± )UêGHN0tVWHN   +DYtĜRY ±
âXPSHUN   7ĜHEtþ ± 3RUXED  
/LWRPČĜLFH±9UFKODEt  ÒVWtQDG/DEHP
± .DGDĖ 3URVWčMRY ² -LKODYD 6RNRORY ±
9VHWtQ6ODYLD3UDKD±3ĜHURY%HQiWN\QDG
-L]HURXYROQêORV

19. KOLO
²VRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
6ODYLD3UDKD±)UêGHN0tVWHN  7ĜHEtþ
±+DYtĜRY  6RNRORY±ÒVWtQDG/DEHP
/LWRPČĜLFH±%HQiWN\QDG-L]HURX9UFKODEt±
.ROtQ3ĜHURY±âXPSHUN3RUXED±.DGDĖ
9VHWtQ±-LKODYD 3URVWčMRYYROQëORV

28. KOLO
²VRERWDSURVLQFH
9UFKODEt±6ODYLD3UDKD QHGČOHSURVLQFH
  3RUXED ± 6RNRORY   -LKODYD
±ÒVWtQDG/DEHP  3ĜHURY±7ĜHEtþ
9VHWtQ²3URVWčMRY.DGDĖ±+DYtĜRYâXP
SHUN ± )UêGHN0tVWHN .ROtQ ± %HQiWN\ QDG
-L]HURX/LWRPČĜLFHYROQêORV

.2/2
²SRQGčOtOLVWRSDGX
-LKODYD ± 3RUXED   %HQiWN\ QDG -L]H
URX±6ODYLD3UDKD  +DYtĜRY±6RNRORY
 .DGDĖ±3ĜHURYâXPSHUN±9UFKODEt
.ROtQ ± /LWRPČĜLFH )UêGHN0tVWHN ± 7ĜHEtþ
ÓVWtQDG/DEHP²3URVWčMRY 9VHWtQYROQêORV

29. KOLO
²SRQGčOtSURVLQFH
6ODYLD 3UDKD ± /LWRPČĜLFH SRQGČOt 
OLVWRSDGX   %HQiWN\ QDG -L]HURX
± âXPSHUN   7ĜHEtþ ± 9UFKODEt
  +DYtĜRY ± -LKODYD   ÒVWt
QDG/DEHP±9VHWtQ3URVWčMRY²3RUX
ED6RNRORY±3ĜHURY)UêGHN0tVWHN±.D
GDĖ3RUXEDYROQêORV

21. KOLO
²VWĝHGDOLVWRSDGX
6ODYLD3UDKD±.ROtQ  7ĜHEtþ±%HQiWN\QDG
.2/2
-L]HURX   /LWRPČĜLFH ± âXPSHUN  
²VWĝHGDSURVLQFH
3URVWčMRY ² +DYtĝRY 6RNRORY ± )UêGHN0tVWHN
/LWRPČĜLFH±âXPSHUN9UFKODEt±.DGDĖ3ĜHURY± /LWRPČĜLFH±7ĜHEtþ  9VHWtQ±+DYtĜRY
-LKODYD3RUXED±9VHWtQÒVWtQDG/DEHPYROQêORV  -LKODYD±)UêGHN0tVWHN  3R
UXED±ÒVWtQDG/DEHP  .DGDĖ±%H
QiWN\QDG-L]HURXâXPSHUN±.ROtQ3ĝHURY
22. KOLO
²3URVWčMRY9UFKODEt±6RNRORY6ODYLD3UDKD
²VRERWDOLVWRSDGX
-LKODYD ± 9UFKODEt   9VHWtQ ± 3ĜHURY YROQêORV
.DGDĖ±/LWRPČĜLFHâXPSHUN±6ODYLD3UDKD
.2/2
.ROtQ±7ĜHEtþ%HQiWN\QDG-L]HURX±6RNR
²SRQGčOtSURVLQFH
ORY )UëGHN0tVWHN ² 3URVWčMRY +DYtĜRY ±
)UêGHN0tVWHN±9VHWtQ  %HQiWN\QDG
ÒVWtQDG/DEHP6RNRORYYROQêORV
-L]HURX±-LKODYD  +DYtĜRY±3RUXED
 7ĜHEtþ±6ODYLD3UDKD  .ROtQ±
.2/2
.DGDĖÒVWtQDG/DEHP±3ĜHURY3URVWčMRY
²VWĝHGDOLVWRSDGX
9UFKODEt±9VHWtQ SiWHNSURVLQFH  ²9UFKODEt6RNRORY±/LWRPČĜLFHâXPSHUN
ÒVWt QDG /DEHP ± )UêGHN0tVWHN QHGČOH  YROQêORV
OLVWRSDGX 7ĜHEtþ±âXPSHUN  /L
.2/2
WRPČĜLFH±-LKODYD  3URVWčMRY²%HQiW
²VWĝHGDSURVLQFH
N\QDG-L]HURX6RNRORY±.ROtQ6ODYLD3UDKD
/LWRPčĝLFH ² 3URVWčMRY   3RUXED ±
±.DGDĖ3ĜHURY±3RUXED+DYtĜRYYROQêORV
)UêGHN0tVWHN  9VHWtQ±%HQiWN\QDG
-L]HURX  -LKODYD±.ROtQ  6ODYLD
.2/2
3UDKD±6RNRORY9UFKODEt±ÒVWtQDG/DEHP
²VRERWDOLVWRSDGX
3RUXED ± 9UFKODEt   -LKODYD ± 6ODYLD 3ĜHURY±+DYtĜRY.DGDĖ±âXPSHUN7ĜHEtþ
3UDKD  9VHWtQ±/LWRPČĜLFH.DGDĖ± YROQêORV
7ĜHEtþâXPSHUN±6RNRORY.ROtQ²3URVWč
.2/2
MRY %HQiWN\QDG-L]HURX±ÒVWtQDG/DEHP
²SRQGčOtOHGQD
)UêGHN0tVWHN±+DYtĜRY3ĜHURYYROQêORV
âXPSHUN±-LKODYD.ROtQ±9VHWtQ%HQiWN\
QDG -L]HURX ± 3RUXED )UêGHN0tVWHN ±
.2/2
3ĜHURY+DYtĜRY±9UFKODEtÒVWtQDG/DEHP
²VWĝHGDSURVLQFH
+DYtĜRY±%HQiWN\QDG-L]HURX  7ĜHEtþ ±/LWRPČĜLFH3URVWčMRY²6ODYLD3UDKD6R
NRORY±7ĜHEtþ.DGDĖYROQêORV
±-LKODYD  /LWRPČĜLFH±3RUXED  
ÒVWtQDG/DEHP±.ROtQ3URVWčMRY²ãXP
.2/2
SHUN 6RNRORY±.DGDĖ6ODYLD3UDKD±9VHWtQ
²VWĝHGDOHGQD
9UFKODEt±3ĜHURY)UêGHN0tVWHNYROQêORV
7ĝHEtÿ²3URVWčMRY6ODYLD3UDKD±ÒVWtQDG
/DEHP/LWRPČĜLFH±+DYtĜRY9UFKODEt±)Uê
.2/2
GHN0tVWHN 3ĜHURY ± %HQiWN\ QDG -L]HURX
²VRERWDSURVLQFH
3RUXED±6ODYLD3UDKD  -LKODYD±6R 3RUXED±.ROtQ9VHWtQ±âXPSHUN-LKODYD±
NRORY  3ĜHURY±/LWRPČĜLFH9VHWtQ± .DGDĖ6RNRORYYROQêORV
7ĜHEtþ.DGDė²3URVWčMRYâXPSHUN±ÒVWt 5R]ORVRYiQt WĝHWt WĝHWLQ\ ]iNODGQt þiVWL
QDG /DEHP .ROtQ ± +DYtĜRY %HQiWN\ QDG SĜLQHVHPHSĜHGMHMtPVWDUWHPYHVWĜHGXOHG
QD
VRE
-L]HURX±)UêGHN0tVWHN9UFKODEtYROQêORV

Statistiky LHK Jestøábi, první tøetina sezóny 2021/2022
Z

V

P

Z

BRANKÁØI
15
9
5
2
1
1
B
G+A +/-

David Vala

16

4

Patrik Husák
Petr Krejčí

16
5

Jiří Klimíček
Robin Staněk

16
0

Adam Havlík
Josef Zajíc

5
16

Ondřej Bláha
Martin Altrichter

Miroslav Jáchym 3

OBRÁNCI
(2+2) +2
11 (1+10) +6
4
(0+4) +3
13 (3+10) +6

MIN.

ÚSP

858
103
TM

91,32 %
90,24 %
PRÙM. ÈAS

16

15:23

10
4

19:05
14:48

4

20:32

0
0

-2
-2

6
10

20:23
18:54

0

-1

2

14:47

ÚTOÈNÍCI
(7+14) +5
21 (9+12) +13
9
(6+3) +6
14 (5+9) +7
0
0

Jan Kloz

16

21

Petr Mrázek
Jan Rudovský
Jakub Babka

16
11
16

10

15:44

0
8
12

15:19
13:25
18:09

Lukáš Motloch
Josef Podlaha

12
0

14

11:33

Michal Janeček
Jan Štefka

0
11

3

(1+2)

Šimon Jelínek
16
Tomáš Koblížek 16

3
0

(2+1)

-2

4

11:21

-5
-3

6
6

12:19
9:16

Marek Švec
Martin Dubský

16
14

7
1

(1+6)
(1+0)

-2
-5

8
4

14:51
9:36

Petr Beránek
Tomáš Jáchym

16
16

6
17

(4+2) -3
(4+13) +7

10
6

(13:46)
16:57

Martin Novák
Tomáš Jiránek

16
16

17
13

(6+11) +5
(5+8) +5

6
14

15:50
15:51
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basketbal / volejbal
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PROSTĚJOV Na atraktivní prvoligové basketbalové utkání mezi BCM Orli
Prostějov a týmem Basket Brno U23
Pojedou Orli do Ostravy? si fanoušci musí počkat. Páteční střet
mladých talentovaných výběrů museProstějov (sob) – Pokud to zdra- lo být se zdravotních důvodů odložen,
votní situace v prostějovské kabině
o náhradním termínu budou zástupci
dovolí, pocestují Orli k dalšímu
prvoligovému utkání do Ostravy, obou klubů jednat.
kde je čekají 7. listopadu od 17.00 Ladislav VALNÝ
hodin hráči Snakes. Mladý tým složený kolem veterána Jana Stehlíka „Odložení utkání bylo jedinou rozumzatím patří k příjemným překvape- nou variantou. V klubu máme několik
ním soutěže a pohybuje se na čele hráčů i členů realizačních týmů v něktetabulky východní skupiny. Hosté si rých věkových kategoriích v karanténě.
budou muset pohlídat především Nemělo smysl nic riskovat,“ potvrdil
Jana Mičku, který je nejlepším ve čtvrtek Večerníku odložení střetnutí
střelcem celé soutěže s průměrem předseda spolku BCM Orli Prostějov
čtyřiadvaceti bodů na zápas.
Michal Müller. Koronavirus se zatím
potvrdil pouze u Lukáše Sychry, který
Do Olomouce dorazí
je v domácím léčení a s prvoligovým
Sovy z Prahy
týmem není v kontaktu.
Olomouc (lv) – Až nečekaně dobře Žádosti Prostějova vedení brněnského klusi v Kooperativa NBL vede celek bu vyhovělo bez potíží. S touto variantou doUSK Praha, nejbližší soupeř BK Redstone Olomoucko. Zápas 11. kola
soutěže, který završí první polovinu
základní části, bude olomoucká Čajkaréna hostit 3. listopadu od 18.00
hodin. „Vysokoškoláci trefili posily
a hrají opravdu dobře. Pomohl jim
návrat Tomáše Kyzlinka z Itálie.
Čeká nás opravdu kvalitní protivník,
který prožívá hodně dobrou sezónu,“ uznává kvalitu USK trenér Olomoucka Robert Skibniewski.

Proti Brnu budou hrát Orli v náhradním termínu
konce v předstihu částečně počítali, protože
kvůli zdravotním problémům bylo již o pět
dní dříve zrušeno vzájemné měření sil týmů
kategorie do 17 let v extralize kadetů. „Náš
trenér Michal Peška komunikoval s brněnským koučem Lubošem Bartoněm. Oba
se shodli v tom, že nemá smysl nic riskovat.
Zápas se odehraje ve chvíli, kdy budou oba
soupeři naprosto v pořádku,“ poznamenal
Müller.
Soupeři sice na chvíli vypadnou z herního rytmu, kluby ale dělají maximum, aby
jejich pauza byla co nejkratší a netrvala
delší dobu. „Brno podobnou situaci zažilo na začátku minulé sezóny, kdy tým
Kooperativa NBL musel odložit hned
několik zápasů a nebylo to nic příjemného. Něco takového nechce nikdo opakovat, jedna taková zkušenost stačí. Všichni
5PÊOMGOUGXTCEÊOGMWVM¾PÊ\RąGFOKPWNÆJQR¾VMWMF[1TNKWTXCNKEGPPÆXÊV÷\
věříme, že se situace rychle vrátí do nor- UVXÊX0QXÆO,KéÊP÷0GD[NQFKXWåGTCFQUVXMCDKP÷RTQUV÷LQXUMÆJQVÚOWD[NC
málu,“ přeje si šéf prostějovských Orlů.
RąGXGNKM¾
Foto: www.bcm-orliprostejov.cz
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Ostatní výsledky 7. kola: Olomouc
- Zlín 114:76 (29:16, 59:35, 91:55).
1HMYtFHERGĤ6UQtNäiN1RVHN
7RPHã±1HKRGD.UXWtOHN
-HGRYQLFNê1HGČOQtþHN* Opava Pardubice 68:63 (10:13, 30:39, 49:40).
1HMYtFH ERGĤ &YHN  .DYDQ 
'LKHO0,KULQJ±%XUGD'YRĜiN
9OþHN0Ui]HN %&9\VRÿLQD²
1RYë-LÿtQ  
1HMYtFH ERGĤ .DQWĤUHN  3OHãLQJU
 6HGPtN  ýtKD  ± *LDQOXFD 
6YRERGD  +DYOtN  %XNRYMDQ 
* Svitavy - Ostrava 89:59 (22:20, 52:35,
73:43). 1HMYtFHERGĤ%iOLQW6OH]iN
-RNO+ORELO±-DNHFO6WHKOtN
0LþND6QRSHN
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 6YLWDY\
   
 2VWUDYD    
 1RYê-LþtQ    
 2ORPRXF    
 3DUGXELFH    
 =OtQ
   
 3URVWčMRY    
 2SDYD
   
 %UQR
   
9\VRþLQD    












.$03ĜÌã7Č
8. kolo: pátek 5. listopadu, 20.00 hodin:
%UQR±9\VRþLQD QHGČOH 
2VWUDYD ² 3URVWčMRY QHGčOH  
17.00), 1RYê -LþtQ ± 2ORPRXF  
3DUGXELFH±=OtQ2SDYD6YLWDY\

Å=DĀiWHNVH]yQ\QHQtåSDWQì RGSRYtGiSőHGVWDYiP´
KRGQRWt EDVNHWEDORYì VWDUW 0LFKDO 0OOHU
rozhovor

yy Prvoligový výběr má po šesti „Odpovídá věkovému složení kádru. porážkou s GBA, ale to se

zápasech vyrovnanou bilanci. Panuje s tím spokojenost?
„Odpovídá to realitě i skutečnosti, že
jsme čtyřikrát hráli venku. Vnímám
to jako spravedlivý poměr. Včetně toho, že jsme v Olomouci měli
smůlu a prohráli o bod a v Novém
Jičíně zase štěstí a vyhráli o koš.“
yy Co říkáte na herní projev
mladého výběru?

Å%pĀNX´9.VHYHGUXKpOL]H

Hrajeme rychle a agresivně, přesto
to jsme chtěli. Ve hře jsou kvůli tomu
i chyby, ale celkově předvádíme atraktivní a moderní basketbal, na který se
dobře dívá. I hodně pěkná návštěvnost na domácích zápasech potvrzuje, že je to dobře zvolená cesta.“
yy Jak
vnímáte dosavadní výsledky týmu do 19 let?
„Do sezóny jsme vstoupili vysokou

9VRERWXY16&39SURSXNQH'(5%<
Například druhá nahrávačka extraligového A-družstva Klára Dvořáčková,
která jednou nastoupila doma proti Juliánovu. A papírově nejslabší celek druholigové skupiny C pomohla skolit 3:0.
Stejným poměrem si svěřenkyně
Zdeňka Sklenáře poradily s Juliánovem i napodruhé, načež o dalším
víkendu nastoupily ve Svitavách.
Rovněž odtamtud si odvezly jeden
cenný triumf, a byť v odvetě podlehly, drží se v průběžném pořadí na
výborné třetí pozici.
„Jsou to holky působící v extralize
juniorek, některé z nich pravidelně
trénují s áčkem žen. Proto rozhodmají své kvality, jež ve druhé lize
Marek SONNEVEND ně
dospělých při utkáních s věkově
„B“-tým vékáčka tvoří klubové juniorky, staršími soupeřkami zatím potvrzujež příležitostně doplní starší hráčky. jí,“ spokojeně konstatoval šéftrenér
mládeže VK Aleš Novák.
/,*$å(1þ56.83,1$&
Ženy OP dosud bojují na opačném
2021/2022
pólu tabulky. Po hladkých zahajoVýsledky 3. a 4. kola:9.3URVWČMRY%±-XOLiQRY vacích porážkách u silných Šlapanic
  D  7-233URVWČ
MRY±ýHVNi7ĜHERYi  D  hostily Českou Třebovou. Nejprve
do třetice padly 0:3 a až v odvetě
 
Výsledky 5. a 6. kola:6YLWDY\±9.3URVWČMRY% premiérově během aktuální sezóny
  D  -XOLiQRY±7- zabodovaly vydřeným vítězstvím 3:2.
233URVWČMRY  D  Poté ópéčko zajíždělo do hratelné 
3UĥEčæQpSRĝDGtSRNROHâODSDQLFH ho Juliánova, kde získalo aspoň dva
ýHVNi7ĜHERYi9.3URVWčMRY% body za první ubojovanou výhru 3:2
6YLWDY\.URPČĜtåâHOP\%UQR%7. a uhájilo předposlední sedmou příč7-233URVWčMRY-XOLiQRY
ku. „Škoda porážky 1:3 v odvetě, bylo

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

celá řada nováčků, ti si potřebují
soutěž osahat. Škoda že se nám zatím nepodařilo dosáhnout na výhru,
ale nevidím to tragicky. V Pardubicích jsme prohráli o jediný bod.
O extraligu určitě nepřijdeme.“

,=< ?Q< ÜµFJQNF½
QÑ=îMTQ½FµàF<ENJP
Q(-KMĄ=îÜIîOü@OÁ

GDőtçHQiP23]DWtPWROLNQH
PROSTĚJOV Dva hrací víkendy po sobě ve 2. lize žen ČR
2021/2022 potvrdily to, co naznačilo hned úvodní dvoukolo.
Totiž že ze dvou týmových zástupců prostějovského regionu
v této soutěži jsou zatím úspěšnější mladé volejbalistky VK „B“
než jejich zkušenější kolegyně
z TJ OP. Všechno ale může změnit
nadcházející sobota 6. listopadu,
kdy dojde na vždy tolik prestižní
derby. Kdo bude opanovat výkonnostní sféru volejbalu v Prostějově se dozvíme v tradiční časech 10
a 14 hodin.

dalo čekat. Soupeř je opravdu
někde jinde, je to projekt evropské úrovně. Důležitá byla
výhra nad Snakes Ostrava,
mrzí naopak těsná prohra s Novou
Hutí. Ale jinak výsledky odpovídají našim odhadům.“
yy Na výhru čekají kadeti. Nemáte strach, že přijdete o extraligu?
„Je třeba vnímat, že do týmu přišla

PROSTĚJOV Sobotním ránem se v hale Národního sportovního centra Prostějov začalo a až nedělním odpolednem skončilo. Jen v noci se
tam o uplynulém víkendu volejbal logicky nehrál, jinak byl moderní
sportovní stánek touto krásnou hrou doslova plný. Klání krajských
přeborů starších i mladších žákyň 2021/2022 proložil ještě duel ženské extraligy, my se teď pojďme podrobněji podívat, jak si v domácím
prostředí vedly mládežnice VK Prostějov.

celý článek najdete na www.vecernikpv.cz

/QOGPVMC \ FTWJQNKIQXÆJQ WVM¾PÊ XQNGL
DCNKUVGM8-2TQUV÷LQX$ XGUX÷VNÚEJFTG
UGEJ C,WNK¾PQXC (QVQ4CFGM8¾ÿC

to hodně těsné. Ale pořád věřím, že se
budeme postupně zlepšovat a zamíříme do klidného středu tabulky,“ uvedl
kouč TJ Ladislav Sypko.
Nejbližší sobotu to teď bude kdo
s koho, neboť na programu je prestižní
derby VK Prostějov „B“ versus TJ OP
Prostějov! Dvě vzájemné bitvy uvidí
hala Národního sportovního centra PV 6. listopadu od 10.00 a 14.00
hodin. Zajímavostí přitom je, že oba
kolektivy proti sobě odehrály dosud
čtyři zápasy v předminulém ročníku
(předchozí byl kvůli covidu zrušen)
a že ve všech zvítězilo ´ópéčko´! „Je
načase tohoto soupeře konečně porazit,“ pronesl Novák s úsměvem.

HLEDÁME
NÁSTUPKYNĚ
TÝMUVVK
K PPROSTĚJOV
ROSTĚJOV

VK
PROSTĚJOV

2021

www.vkprostejov.cz

Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Prostějov

21102211361

PROSTĚJOV Hned na několika frontách bojují v elitních
soutěžích basketbalisté BCM
Orli Prostějov. Po pomalejpro Večerník
ším rozjezdu se výkony jedLadislav VALNÝ
notlivých týmů lepší a naplňují předsezónní představy
trenérů i funkcionářů. „Všechny soutěže stejně jako výkony
našich hráčů pečlivě sledujeme. Začínají odpovídat tomu, co
jsme očekávali,“ říká předseda Orlů Michal Müller.

EXKLUZIVNÍ

házená
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Házenkáři
Prostějova
se
dočkali
Sokol II smetl Juliánov už v první půli
PROSTĚJOV Až do 7. kola 2. ligy mužů JM 2021/2022 si házenkáři TJ Sokol II Prostějov museli počkat na své první vítězství této
sezóny. A triumf to byl hodně výživný, neboť do haly RG a ZŠ Otto
Wichterleho přijel slaboučký Juliánov, který domácí hlavně díky
výbornému úvodnímu poločasu doslova spráskali 38:16 (23:5).

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Od samého začátku bylo evidentní, že tentokrát Hanáci nemůžou
mít s prolomením podzimní výsledkové bídy žádné problémy.
Soupeře převyšovali absolutně ve
všem rozdílem několika tříd a s naprostou pohodou neustále umocňovali svůj náskok.
Mizerným hostům dělaly často potíže i pouhé přihrávky na několik
metrů, místy vyráběli až tragiko-

mické chyby. Prostějovským borcům proto sloužilo ke cti, že celou
první půli dokázali držet vlastní
vysoké tempo a nepolevovali v nasazení ani koncentraci.
Velice dobře makali jak do obrany,
tak v útoku, kde se nejvíce prosazovali
mladíci David Flajsar, Samuel Duroň
a Vojtěch Pospíšil a zkušenější Pavel
Procházka. Dost toho navíc pochytal
talentovaný gólman Jakub Hromek,
tím pádem tým „dvojky“ v celkovém
součtu propastně dominoval. Během
přestávky vedl o málokdy vídaných
osmnáct branek (!) a schylovalo se
k rekordnímu výprasku.
Ten ale nepřišel, protože favorit po změně stran rapidně ubral

Pozápasové hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov
„Už jsme prostě museli vyhrát, vítězství pro nás bylo více než povinnost. A utkání nakonec
probíhalo mnohem snadněji, než jsem si původně myslel. Soupeř je v soutěži asi nejslabší, my
jsme ho hlavně v prvním poločase jasně přehrávali. Do přestávky kluci předváděli opravdu
velmi kvalitní výkon v obraně i v útoku, bylo to z jejich strany hezky kolektivní. Těší mě, že se
znovu hodně prosazovali mladíci, ať už ti hostující z Nového Veselí David Flajsar a Samuel
Duroň, tak naši navrátilci po delší době Vojta Pospíšil s Vojtou Mickou i zkušenějším Pavlem Procházkou. Opět výborně zachytal Kuba Hromek, celkově jsme dnes po domluvě
s ostřílenými borci nechali záměrně hrát co nejvíc právě mladé talenty. Ať získávají zkušenosti
mezi dospělými. Na Juliánov to v pohodě stačilo, byť ve druhé půlce jsme výrazně polevili,
čemuž se asi nešlo při tak velkém náskoku podvědomě vyhnout. I tak jsme se tedy bez
nejmenších problémů dočkali první výhry v letošní sezóně, ale teprve zbylé čtyři podzimní
zápasy ukážou, jestli na tenhle dílčí úspěch zvládneme navázat dalšími vítězstvími.“

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

2TQUV÷LQXUMÚ,CPèGNQXUMÚ éÊUNQ UVąÊNÊLGFGP\GUXÚEJVąÊIÐNč,WNK¾PQXW

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
/,*$+É=(1.ÉĜĤ-0.2/2

plyn. A Jihomoravané toho využili
k vyrovnání herního obrazu, jehož
kvalita šla plošně dolů. Zůstat za
daného vývoje soustředění kompletních šedesát minut se hráčům
Sokola II asi ani nemohlo podařit…
Odstup ve skóre tudíž ve druhém poločase trvale osciloval

'DOxËWøVQ¿SRU¿æNDSURVWøMRYVNÛFKK¿]HQN¿ĆĎ

mezi sedmnácti až dvaadvaceti
trefami, předchozí poutavost duelu ze strany domácího kolektivu
upadla. Střetnutí v naprostém
poklidu spělo k jednoznačnému
konci s tím, že alespoň v úplném
závěru hostitelé zase trochu přidali, aby z 35:16 zvýraznili na finálních 38:16.

7-6RNRO,,3URVWčMRY²6RNRO-XOLiQRY
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%UDQNRYëVOHG4:0, 8:1, 11:2, 14:3, 21:4, 23:5, 24:7,
26:7, 29:8, 29:10, 31:10, 33:11, 33:13, 34:15, 38:16.
5R]KRGÿtHanych a Škroch.
9\ORXÿHQt 2:2.
6HGPLÿN\1/0:1/0.
'LYiFL60.

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
+URPHN+UXEê±90LFND3RVStãLO-XUtN'XURĖýHORYVNê%HþLþND2UGHOW')ODMVDU
3URFKi]ND0LNXOND-XUD-XUHþND7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW
1HMYtFEUDQHN-XOLiQRYD.XEiWâQDMGU%XUþtNDâĢDVWQê

d85QMQNG++LGVQRTQO÷UMX÷N¾RąÊNGåKVQUV

!<GnÁUFG<HµIÁ(JNO@G@>FÑ>C \ÊUM¾XCV\MWwGPQUVKOG\KFQUR÷NÚOKq
TELNICE, PROSTĚJOV Už třetí
porážku za sebou utrpěli házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK
v jihomoravské skupině 2. ligy
mužů 2021/22. Měli přitom slibnou šanci se chytit, protože nastoupili na půdě předposledního
celku průběžné tabulky v Telnici.
Jenže ouha, protivník je udolal
32:29 (17:13).
„Soupeři se zatím nedaří, ale přesto
to na jeho hřišti bude hodně těžké.
Hraje se totiž v nafukovací hale, je
tam dost specifické prostředí a pro
body se do Telnice moc často nejezdí,“ odtušil dlouho před duelem
konaným včera večer hlavní trenér
hákáčka David Ševčík.
Jako by tušil, co jeho svěřence čeká.
Úvod střetnutí ještě hosté zachytili,
do stavu 6:6 neustále vyrovnávali vedení protivníka takzvaně gól za gól.
Potom však domácí odskočili na 9:6
– a od té doby pořád měli navrch až
do úplného konce.

K<?GDQ1@GID>D NKDWLGUK5COWGN&WTQÿ

PROSTĚJOV V pouhých sedmnácti letech se stal jedním z ústředních
tahounů prostějovských házenkářů
6RNRO7HOQLFH²7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+. v druholigové soutěži. Tahle charak%UDQNRYëVOHG 2:2, 4:3, 6:6, 9:6, 9:8, 12:8, 12:10, 14:10,
teristika neplatí jen pro největšího

15:12, 17:12, 17:14, 19:16, 21:16, 24:19, 24:22, 27:22,
lídra Davida Flajsara, ale i pro jeho ka28:25, 29:27, 30:28, 32:28, 32:29.
5R]KRGÿt .ORVVRYi D âLPNRYi 9\ORXÿHQt 5:4. 0RGUi maráda z Nového Veselí působícího
NDUWD3DOLþND .RVWHOHF 6HGPLÿN\3/3:3/1. 'LYiFL70.
v extralize. Také Samuel Duroň (na
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
snímku) teď na podzim pravidelně
1DYUiWLO0D\HU±.Lã%tOHN6PpNDO'RVWiO3RGKUi]VNê-2ãþiGDO0*UHSO22ãþiGDO
3DOLþND+DYOtN+DQWiN09DUKDOtN7UHQpU0DUWLQ*UXOLFK
nastupuje za muže Sokola II a v ne1HMYtFEUDQHN7HOQLFH/HQJiO3RSHOD*UHJRU
dělním večeru se sedmi brankami
Na největší rozdíl pěti branek vzrostl gólů), Janu Smékalovi (5), Marku podílel na jejich premiérovém triumnáskok Jihomoravanů několikrát: Dostálovi a Filipu Havlíkovi (oba 4). fu v sezóně. Navíc drtivě 38:16 nad
nejprve těsně před přestávkou Právě jejich trefy zařídily slibné do- Juliánovem.
(17:12), pak opakovaně po změně tažení na 24:22, posléze 29:27. Ještě
stran (21:16, 24:19), naposledy ve čtyři minuty před koncem svítilo na Marek SONNEVEND
40. minutě (27:22). Kostelecké de- ukazateli skóre 30:28, naděje Ha- yy Byl to snadný zápas?
fenzivě přitom zatápěli především náků tak stále trvala. Následně však „Vyloženě snadný bych asi neřekl, ale
produktivní mladíci Petr Lengál Telničtí utekli na 32:28, navíc David lehčí jsme si ho udělali naším přístupem.
a David Popela.
Palička dostal modrou kartu (horší Od začátku jsme do toho šli naplno, hráli
Na straně HK se naopak dařilo ze- obdoba červené). A bylo vymalová- dobře a bez problémů zvítězili vysokým
jména Rostislavu Podhrázskému (9 no.
(son) rozdílem.“
/,*$08åĤ-0.2/2
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.RSŐLYDE\ORSĚWNUŢÿHNRGILQiOH Jakub Menšík zazáøil
a porazil i Borga juniora

LIMA, PROSTĚJOV Ani na pátý
pokus se v průběhu sezóny nedostal
Vít Kopřiva do turnajového finále. Na
antuce v peruánské Limě byl nad jeho
síly Chilan Nicolas Jarry, který v průběhu zápasu neztratil ani jednou své
podání. Prostějovský tenista naopak
třikrát ztratil servis.
„Nedokázal jsem chytit rytmus. Na kurtu
to bylo docela trápení, umím hrát lépe.
Někdy se to tak sejde. Soupeř nekazil, byl
trpělivý a současně dokázal v důležitých
situacích přitlačit. Vítězství si zasloužil,“
přiznal Kopřiva, který se po postupu do
semifinále vrátil do světové dvoustovky.
Dalším prostějovským hráčům se nedařilo. Jiří Lehečka a Zdeněk Kolář prohráli
ve francouzském Brestu v 1. kole a stejně
dopadl Jiří Veselý v německém Ismaningu, kde byl druhým nejvýše nasazeným
hráčem turnaje. Hned na úvod halového
challengeru ale roli favorita a skončil už
v prvním kole. V něm na domácího Ma-

ximiliana Marterera (204.). Souboj levorukých tenistů prohrál příbramský rodák
za hodinu a 31 minut poměrem 6:7(8)
a 4:6. V prvním setu smazal Čech na extrémně rychlém koberci manko brejku,
v tiebreaku ale neproměnil ani jeden ze
dvou setbolů. O výsledku druhého setu
rozhodlo jediné Veselého ztracené podání hned z úvodního gamu.
(lv)

TENIS
08l,
,VPDQLQJ²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR9HVHOê  ±0DU
WHUHU 1ČPHFNR 
/LPD²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR .RSĜLYD ± 2OLYR
$UJHQWLQD     3RVStãLO ±
&ROODULQL $UJHQWLQD NROR
.RSĜLYD ± :LOG %UD]tOLH   
ýWYUW¿QiOH.RSĜLYD±9HUD &KLOH 
%UHVW
'YRXKUD ²  NROR /HKHþND ± *DV
TXHW )UDQFLH .ROiĜ±5XQH
'iQVNR 

KAPSKÉ MĚSTO, PROSTĚJOV
Teprve šestnáctiletý prostějovský tenista Jakub Menšík dosáhl
na juniorském okruhu obrovského úspěchu. V jihoafrickém Kapském Městě vyhrál titul ve dvouhře na turnaji kategorie A, což je
spolu s juniorskými grandslamy
nejvyšší kategorie podniků pod
hlavičkou ITF. Český tenista ve
finále jednoznačně přehrál prvního nasazeného Lea Borga, syna
slavného grandslamového šampiona Björna, jehož porazil 6:3,
6:2.
„Je to skvělé vítězství. Pro Jakuba
je to odměna za práci v tréninku.
Prožívá úspěšnou sezónu a ukazuje,
že patří mezi velké talenty českého

tenisu. V klubu máme z jeho úspěchu velkou radost,“ uvedla ředitelka
prostějovských tenisových projektů
Petra Černošková.
Podobně významných juniorských
turnajů není v kalendáři příliš mnoho a českých šampionů bylo v posledních letech jako šafránu. Teprve
šestnáctiletý Jakub Menšík ovšem
dokázal navázat například na Jonáše
Forejtka, který v roce 2019 triumfoval v Miláně a na US Open, rovněž
ovládl turnaj kategorie A. Ve finále
turnaje v jihoafrickém Kapském
Městě se český mladík střetl s prvním nasazeným Leem Borgem.
Také osmnáctiletý tenista útočil na
svůj první titul z kategorie A, ovšem
na Menšíka v sobotu nestačil. (lv)

Plaketu dostane Beneš dodatečně. Proč?
➢ ZE STRANY 29

PROSTĚJOV Jak pozorní čtenáři
Večerníku určitě vědí, Richard Beneš nedávno oslavil sedmdesáté narozeniny. Ani v tomto věku přitom
nijak neslevuje ze svého celoživotního nadšení pro milovaný sport: stále
je hlavním trenérem prvoligového
mužstva Sokola I, snaží se vychová-

vat nové mladé talenty a zajistit, aby
prostějovský nohejbal měl kvalitní
budoucnost. Nyní se ocitnul mezi
vyznamenanými osobnostmi k padesátému výročí vzniku Českého
nohejbalového svazu.
„Že jsem byl vybrán na takové významné ocenění, mě samozřejmě
moc těší a jsem za to velice rád. Vážím
si toho obzvláště, neboť jsem v minulosti nejednou svaz kritizoval za různé

věci, a přesto mě zařadili mezi třicítku
vyvolených. Osobně vím minimálně
o desítkách dalších nohejbalových
osobností, které tohle ocenění nedostanou, přitom by si jej zasloužily
podle mého názoru stejně nebo ještě
víc než já,“ sympaticky popsal Večerníku své pocity Richard Beneš.
V souvislosti s uděleným vyznamenáním ho mrzelo jediné. „Onemocněl jsem, dostal jsem angínu. A proto

jsem se nemohl ve čtvrtek na státní
svátek osobně zúčastnit slavnostního
předávání v přímém přenosu České
televize na programu ČT SPORT.
Kdyby to bylo třeba příští týden, dal
bych se dohromady, ale takhle jsem
nechtěl zdravotně riskovat a organizátorům se s lítostí omluvil. Říkali,
že mi plaketu předají dodatečně při
nejbližší vhodné příležitosti,“ svěřil se
Beneš.
(son)

yy Soupeř mi připadal odevzdaný
hned od zahajovací minuty. Co vám?
„Je pravda, že hosté do utkání nenastoupili vůbec dobře, nešlo jim to. Nám se
naopak dařilo, a proto zápas dopadl tak,
jak dopadl.“
yy Proč vypadaly oba poločasy až tolik rozdílně?
„Ten první jsme zvládli celý výborně od
začátku až do konce. Díky tomu jsme
vedli fakt hodně, skoro o dvacet gólů.
Což potom svádí trochu k podcenění,
ztratí se koncentrace a výkon jde dolů.
Tím pádem jsme druhou půlku odehráli
mnohem hůř.“
yy Vám osobně se hrálo jak?
„Velice dobře. Musím říct, že prosadit
se bylo tentokrát o dost lehčí než proti
silnějším týmům. Protihráči moc nechodili do soubojů, nebránili vůbec natěsno,
měli jsme tak hodně prostoru. A snažili se
toho co nejvíc využívat.“
´

yy Pomůže vám první výhra v probíhajícím ročníku?
„Na vítězství jsme čekali dlouho, vlastně
až do sedmého kola. Věřím, že nás teď
nakopne a do konce podzimu budeme
předvádět kvalitní výkony i vyhrávat. Ze
zbývajících čtyř utkání by to chtělo získat
aspoň čtyři body.“
yy Co pro vás znamená hostování
v Prostějově?
„Je to další možnost hrát zápasy a víc
ochutnat mužskou kategorii, sbírat zkušenosti mezi dospělými. Pro mě skvělá
věc a příležitost, za kterou jsem moc rád.“
´

´

zapasove menicko
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
14. kolo, sobota 6. listopadu, 14.00 hodin:
1.SK Prostějov – FK Viktoria Žižkov (rozhodčí: delegace nezveřejněna)
CLEAN4YOUt KRAJSKÝ PØEBOR:
15. kolo, sobota 6. listopadu, 14.00 hodin:
SK Lipová – TJ Sigma Lutín (Slota – Bašný,
Horák), FC Kralice na Hané – Tatran Litovel
(Petrásek – Vedral, Doležal).
LION SPORT 1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
Dohrávka 13. kola, sobota 6. listopadu, 14.00
hodin: SK Slatinice – TJ Haná Prostějov (Novák – Vláčil, Petr)
PØEBOR OFS II. TØÍDA:
Dohrávka 12. kola, neděle 7. listopadu, 14.00
hodin: Dobromilice – Brodek u Prostějova
(Machourek – Heger, Strachoň)
MSDL – st.:
15. kolo, sobota 6. listopadu, 10.30 hodin:
Poruba – 1.SK Prostějov (Bebenek – Broskevič)
MSDL – ml.:
15. kolo, sobota 6. listopadu, 12.45 hodin:
Poruba – 1.SK Prostějov (Broskevič – Bebenek)
MSDD – E st.:
15. kolo, neděle 7. listopadu, 10.30 hodin: 1.SK
Prostějov – Valašské Meziříčí (M. Pospíšil – Zavřel)
MSDD – E ml.:
15. kolo, neděle 7. listopadu, 12.45 hodin: 1.SK
Prostějov – Valašské Meziříčí (Zavřel – M. Pospíšil)
06l/8
15. kolo, sobota 6. listopadu, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Karviná (Slováček)
06l/8
15. kolo, sobota 6. listopadu, 12.30 hodin:
1.SK Prostějov – Karviná (Slováček)
SPŠM U13, JIH:
15. kolo, sobota 6. listopadu, 15.30 hodin:
1.SK Prostějov – Kroměříž (hřiště Výšovice)

SPŠM U12, JIH:
15. kolo, sobota 6. listopadu, 15.30 hodin:
1.SK Prostějov – Kroměříž (hřiště Výšovice)
Relax centrum Gól
.UDMVNÙpøebor dorostu:
Dohrávka 13. kola, sobota 6. listopadu,
12.15 hodin: Chomoutov/Horka – Brodek u
Prostějova/Otaslavice (A. Horák)
Dohrávka 3. kola, neděle 7. listopadu, 13.00
hodin: Dub nad Moravou – Konice (Rosskohl
– Břečka, Onofrej)
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
Dohrávka 13. kola, pátek 3. listopadu, 15.30
hodin: Šternberk – Olšany u Prostějova (Vachutka)
Dohrávky 12. kola, sobota 6. listopadu,
10.00 hodin: Dub nad Moravou/Tovačov
– Olšany u Prostějova (9.30, Kopecký), Čechovice/Mostkovice – Kozlovice/Radslavice
(Winkler).
Dohrávka 9. kola, neděle 7. listopadu, 10.00
hodin: Jeseník – Olšany u Prostějova (Vachutka)
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
Dohrávka 13. kola, pátek 3. listopadu, 17.15
hodin: Šternberk – Olšany u Prostějova (Vachutka)
Dohrávky 12. kola, sobota 6. listopadu,
11.45 hodin: Dub nad Moravou/Tovačov
– Olšany u Prostějova (11.15, Kopecký), Čechovice/Mostkovice – Kozlovice/Radslavice
(Winkler)
Dohrávka 9. kola, neděle 7. listopadu, 11.45
hodin: Jeseník – Olšany u Prostějova (Vachutka)
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
Dohrávka 3. kola, neděle 7. listopadu, 10.00
hodin: Smržice/Kostelec na Hané – 1.HFK
Olomouc (Winkler)
(sob)
Zvýrazněné zápasy jsou tipem
na vaši návštěvu!
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

/N¾FGåPKEMÚVGPKU2TQUV÷LQXC12ö6<Ą+.
PROSTĚJOV Tenisová sezóna 2021 se pomalu chýlí ke konci a už v předstihu se dá říci, že pro prostějovský TK Agrofert byla opět hodně úspěšná.
Mládežnické týmy na republikových šampionátech vybojovaly čtyři tituly
a přidaly jednu bronzovou medaili. S takovou bilancí se nemůže pochlubit
žádný jiný klub na území České republiky! Výsledky opakovaně potvrdily, že
centrem mládežnického tenisu je Prostějov, který umí pracovat s talentovanými hráči a stará se o budoucnost celého českého tenisu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

Družstva TK Agrofert vybojovala čtyři zlata a jeden bronz

utkání o 3. místo: Jihomoravský TS – Severočeský TS 6:2 (výsledky jednotlivých
utkání: Rožek – Komárek 7:10, 10:7, 4:10,
Frelich – Denk 10:6, 5:10, 10:5, Crhová
– Němeček 10:1, 10:2, Drápela – Fraenkl
10:6, 10:9, Rožek – Denk 10:3, 6:10, 10:1,
Frelich – Komárek 8:10, 3:10, Crhová –
Blažková 10:2, 10:5, Adamcová – Němeček
10:3, 10:1)
Hodnocení Ivo Šilhánka,
šéftrenéra mládeže TK Agrofert:
„Tento turnaj je vždy loterie, záleží na losu, kde
není nikdo nasazený. Pravidelně jsou nejsilnější výběry Prahy a jižní Moravy. Na nejtěžšího
soupeřem jsme narazili v semifinále. Po těsné
porážce se tým dal dohromady a ukázal, že
chce alespoň bronz.“

zvítězili i ve finále nad pořádajícím klubem,
který získal jediný bod. Za rozhodnutého
stavu 5:1 bylo střetnutí ukončeno již po
dvouhrách. V duelu o třetí místo štvanický
I.ČLTK Praha porazil Přerov 5:4.
Finále: TK Agrofert Prostějov – TK
Sparta Praha 5:1 (výsledky jednotlivých
utkání: Bielinský – Donald 6:3, 7:6, Jurajda

/Nå¾EK/KUVąKè4

%DE\WHQLVWÅY\XzLOLGRP½FÉNXUW\DPDMÉWLWXO

PCJQąG\NGXCVTGPÆT,CTQUNCX5QWMWR2GVT5GFN¾éGM%JTKUVKPC&QUV¾NQX¾.WEKG5NCO÷PÊMQX¾-CNKiWRQX¾)NQTKC
.GXKPUM[6QO¾w9KTINGT,CMWD(GFQTVTGPÆT2CXGN-TéGMMCRKV¾P6QO¾w-CLNÊM
FQNG\NGXC&QOKPKM&WLMC&QOKPKM8¾IPGT/KEJCN4CMQWw6QO¾w*CXGN.GQP5NQDQFC

&QTQUV/KUVąKè4
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„V našem klubu se snažíme dělat pro mladé
tenisty maximum. Udržet se mezi nejlepšími je těžké, nám se to ale už třetí desetiletí
daří. Zásluhou trenérů, vedení klubu i rodičů. Všichni na získaných medailích mají svůj
podíl. Je to výsledek společné práce, díky
tomu je společná také radost, kterou máme.
Všichni si zaslouží velké uznání. Po složitém
období se dokázali vrátit na kurty, dostat se
do formy a tu v pravou chvíli prodat. Z toho
máme dobrý pocit,“ ocenila mladé sportovce šéfka prostějovských tenisových projektů
Petra Černošková.
Dorostenci ztratili pouhé dva body

Naprosto suverénním způsobem ovládli
dorostenci TK Agrofert Prostějov republikové mistrovství družstev, které se odehrálo
již tradičně na kurtech pražské Sparty. Ve
skupině porazili Tenis Slovácko 9:0 a neztratili ani jeden set. Následně s přehledem
přehráli přerovskou Prechezu 8:1 při poměru setů 16:4. Po jednoznačném průběhu

místo I. ČLTK Praha zdolal těsně 5:4 Přerov.
Finála: TK Agrofert Prostějov – TK Sparta Praha 5:1 (výsledky jednotlivých utkání:
Mrva – Sklenička 7:5, 6:3, Kumstát – Kločurek 6:0, 6:1, Slaměníková – Valentová
1:6, 2:6, Jamrichová – Kovačková 6:4, 6:3,
Chodura – Kozlovský 6:0, 6:4, Košárko –
Komínek 6:0, 6:2)
Hodnocení Ivo Šilhánka,
šéftrenéra mládeže TK Agrofert:
„V této kategorii jsme letos vnímali, že budeme
favoritem šampionátu. Osu sestavy tvořili Maxim Mrva a Jan Kumstát, kteří patří mezi nejlepší evropské hráče. Během mistrovství se naše
kvalita potvrdila, je to zasloužený titul.“

– Nicod 6:4, 6:1, Bejlek – Palicová 2:6, 5:7,
Brenda Fruhvirtová – Valentová 7:5, 6:0, Siniakov – Apltauer 6:0, 6:2, Bartoň – Baum
6:4, 6:7, 6:4)
Hodnocení Ivo Šilhánka,
šéftrenéra mládeže TK Agrofert:
„Povedlo se nám složit silnou sestavu dívek, které dokázaly získat potřebný počet bodů, dařilo
se však i chlapcům. Sice chyběl Jakub Menšík, 'UDPDPODGvÉFKz½NÕVGREUÙPNRQFHP
skvělými výkony jej ale nahradil především
Další titul v kategorii mladších žáků vybojoAdam Jurajda.“
vali zástupci TK Agrofert Prostějov ve Zlíně,
-É]GDVWDUvÉFKz½NÕY5DNRYQÉNX
který tradičně hostí mistrovství republiky
v této kategorii. Talentované prostějovské
Tým TK Agrofert Prostějov se stal mistrem naděje ve čtvrtfinále nedaly šanci Třebíči,
ČR družstev v kategorii staršího žactva, když když zvítězili 9:0. V semifinále na ně čekala
ve finále porazil TK Sparta Praha 5:1. Haná- přerovská Precheza a ani v tomto utkání neci si postup do finále vybojovali kvalitními měli zástupci prostějovského klubu žádný
výkony ve skupině. SK Hamr a TK Prechezu problém (8:1). Těžký boj o zlato pak podPřerov porazili shodně 8:1 a také v utkání stoupili v rozhodujícím duelu proti Spartě.
o titul ztratili jediný bod. Po první rundě Po singlech byl stav vyrovnaný 3:3, o těsné
Prostějov vedl 2:1, ve druhé ale prokázal výhře 5:4 rozhodovaly až čtyřhry.
větší kvalitu sestavy a dotáhl své celoroční Finále: TK Agrofert Prostějov – TK Sparsnažení do úspěšného konce. V boji o třetí ta Praha 5:4 (výsledky jednotlivých utkání:
Dujka – Krejčí 4:6, 2:6, Wirgler – Kusý 3:6,
1:6, Šupová – Hettlerová 1:6, 3:6, Slaměníková – Kovačková 6:1, 6:3, Fedor – Novák
6:2, 6:3, Sloboda – Ladman 7:5, 6:4, Šupová, Slaměníková – Hettlerová, Ječmínková
6:4, 3:6, 1:0, Dujka, Wirgler – Krejčí, Kusý
1:6, 6:7, Sloboda, Fedor – Ladman, Techlovský 6:1, 6:0)
Hodnocení Ivo Šilhánka,
šéftrenéra mládeže TK Agrofert:
„U mladšího žactva byla papírově favorizovaná pražská Sparta, ale finále nám sedlo. Byla to
obrovská bitva, vyrovnanost soupeřů potvrdila
skutečnost, že rozhodovala až poslední dívčí
čtyřhra. V ní byly naše hráčky klidnější, což
rozhodlo.“

tenisových svazů. Jihomoravský se opíral
především o nadějné hráče prostějovského
TK Agrofert. Do bojů o medaile postoupil
po vítězství 8:0 nad druhým výběrem Pražského tenisového svazu. Následoval semifinálový zápas, v němž se radoval první výběr
Pražanů 5:3. První místo a titul si vybojoval
stejně jako minulý rok právě výběr Prahy,

Další titul pro prostějovské barvy získali na
domácích kurtech babytenisté TK Agrofert.
V rámci 16. ročníku Memoriálu Zdeňka
Kocmana byli díky předchozím výsledkům
domácí zástupci nasazeni. V semifinále si
poradili bez problémů s SK Hamr a zajistili
si postup do rozhodujícího utkání. V něm
narazili na pražskou Spartu, která vyřadila
výběr I. ČLTK Praha. Ve finále byly prostějovské naděje lepším týmem. Své protivníky

$CD[VGPKU/KUVąKè4
PCJQąG\NGXCVTGPÆąK6QO¾w-CLNÊM#FCO0¾RTCXPÊMC2CXGN-TéGM
FQNG\NGXC4QDKP&QUV¾N,CMWDiWFC&CXKF/KMGwiKOQP-TMQwMC8GTQPKMC#FCOEQX¾&CXKF/QVCN,WNKG,GTU¾MQX¾
6QO¾w,KT¾M

který se představil ve složení Lukáš Kačín
(Hamr), Markéta Slobodová (LTC Modřany 2005), Pavel Pírek (Hamr), Ella Burešová (Sparta Praha), Tobiáš Ječmínek (LTC
Modřany 2005) a Skrollan Bernas (Sparta
Praha). Výsledek finálového utkání, kde byl
vyzyvatelem Východočeský tenisový svaz,
vyzněl ve prospěch Prahy poměrem 6:2.
V utkání o 3. místo pak jižní Morava porazila Severočeský tenisový svaz 6:2 a získala
bronz.

dokázaly v jednotlivých zápasech na jeden
set pravidelně přehrávat a po posledním
mečbolu se mohly radovat ze zaslouženého
triumfu.
Hodnocení Ivo Šilhánka,
šéftrenéra mládeže TK Agrofert:
„Družstvo mělo velkou kvalitu a tomu odpovídal průběh jednotlivých zápasů. I ve finále
bylo rozhodnuto už po dvouhrách a příležitost
v deblech tak mohli dostat i další hráči. Všichni
ukázali, že do týmu patří a mají talent.“

0LQLWHQLVWÅVHGRVWDOLQDVWXSQÈYÉWÈ]Õ

5Vå¾EK/KUVąKè4
PCJQąG\NGXC$CTDQTC8GUGN¾,WNKG2CwVKMQX¾#I¾VC%J[VKNQX¾4GPCVC,COTKEJQX¾/CTKG5NCO÷PÊMQX¾
,CP4CwVKEC(KNKR-Qw¾TMQ,QUGH*QT¾éGM,CP-WOUV¾V5GDCUVK¾P%JQFWTC/CZKO/TXC
FQNG\NGXC2GVT5GFN¾éGM,CP2GTčVMC6QO¾w-CLNÊM,CTQUNCX5QWMWR

V rámci 16. ročníku Memoriálu Zdeňka
Kocmana bojovali o medaile minitenisté
sdružení do týmu pod hlavičkou krajských
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