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PROSTĚJOV Hyena, která si dlouhý kriminál bez diskuse zaslouží! Protřelého podvodníka poslal předseda senátu Okresního soudu v Prostějově Petr Vrtěl na šest a půl
roku do vězení. Bez slitování. Padesátiletý Martin Frydryšek toho má na svědomí víc,
ale zneužít a podvést mladou postiženou Prostějovanku, to už je skutečně vrchol!
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Prostějov (mik) – Nárůst počtu nakažených covid-19 se zcela nepodařilo zastavit ani v Olomouckém kraji.
Ve středu 8. července evidovala Krajská hygienická stanice Olomouckého
kraje už 892 pozitivně testovaných
osob. Je to o pětapadesát případů
více oproti 20. červnu, kdy naposledy
Večerník přinesl statistiku počtu lidí
nakažených koronavirem. „Nejvíce
případů nákazy evidujeme stále na
Olomoucku, na druhém místě v pořadí vystřídal Prostějov s 81 nakaženými osobami Přerov s 83 pozitivně
testovanými. Aktuálně evidujeme
v celém Olomouckém kraji již 802
vyléčených osob z covid-19,“ uvedla
Růžena Halířová, krajská hygienička.

+RMQÙYÉNHQG
SDNSU½]GQR
Prostějov (mik) – Léto je zatím
trošku podivné a o tropických teplotách si můžeme nechat zatím jen
zdát. Přesto během předminulého
prodlouženého víkendu počasí
přece jen přilákalo zájemce na dvě
prostějovská koupaliště. „Od pátku
do pondělí 6. července dorazilo na
vrahovické koupaliště 1 700 lidí, do
aquaparku pak za uvedené čtyři dny
přes 3 200 návštěvníků,“ uvedl pro
Večerník Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov. Bohužel
od úterý do čtvrtka minulého týdne
pak obě prostějovská koupaliště opět
zela prázdnotou...

3RURGQRVWVWRXS½
Prostějov (mik) – Během prvního
pololetí tohoto roku se v prostějovské nemocnici narodilo 441 dětí, což
je o pětačtyřicet miminek více než za
stejné období loňského roku. „Z uvedeného počtu se letos narodilo 232
chlapečků a 209 holčiček,“ uvedla
Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko- porodnického oddělení
Nemocnice Prostějov.
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PROSTĚJOV Jsou věci mezi nebem a zemí, u nichž občas nevíme,
co si máme myslet. Nechápeme je a po krátké chvíli se je už nepokoušíme pochopit. A jen pokrčíme rameny. S jednou takovou
se chodci a cyklisté mohli setkat nedávno před OC Zlatá brána.
Při chůzi směrem od nádraží je nejprve mohl zaujmout opuštěný
rám od jízdního kola zamčený ve stojanu. Na tom by tolik divného ještě nebylo. Kola se kradou nebo očesávají v Prostějově velmi
často, v některých obdobích to skoro vypadá, že se zloději snaží
z této kratochvíle udělat oficiálně uznanou sportovní disciplínu.
Nicméně hned za jízdním prostředkem se nacházel videopřehrávač. Nikde nikdo, jen tyhle dvě opuštěné, až smutné hmotné věci
jako svědci kdovíčeho vytvářející tak prazvláštní kulisu večerního,
pomalu se vylidňujícího centra města...

Podzimní krajské volby jsou za
dveřmi a tak Agentura Hóser zjišťovala horké novinky z politického
prostředí. A jak naši investigativní
redaktoři zjistili, chystá se jedno velké překvapení! O hlasy voličů se totiž v boji o křesla v krajském zastupitelstvu bude ucházet zbrusu nové
politické uskupení nazvané Strana
nikotinového blaha.
„Příští týden uspořádáme tiskovou
konferenci, na které vás seznámíme
s kandidátní listinou a všemi plány,
co máme,“ odbyl nejdříve Agenturu

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKwGUVKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Úterý ••
Podvod a klam zradí se sám. Raději nic neslibovat než sliby nedodržet. Když
už člověk nějaký ten slib dá, pak by mu měl dostát. Jen tak se pozná dobrý
člověk. Martin Frydryšek k němu má ovšem hodně daleko. Své četné sliby
nikdy neplnil a očividně tak ani neměl nikdy v úmyslu. Zaslouženě skončil
před soudem, který ho poslal na 6,5 roku do vězení.
•• Středa ••
Tajemství komety. „Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v remízku, v očích mi zbylo jen
pár žlutých penízků,“ zpívá Jarek Nohavica v jedné ze svých nejkrásnějších
i nejznámějších písní. Zazpívat jasné kometě viditelné pouhým okem můžeme v těchto dnech na severní straně noční oblohy. Nejlépe byla viditelná
uprostřed týdne, z očí nám však zmizí až začátkem srpna.
•• Čtvrtek ••
Filozof a my. „Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti
bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou,“ konstatoval slavný italský houslista
Niccolò Paganini. Není úplně jisté, zda Prostějované rozumí „svému“ Husserlovi, nicméně prostřednictvím odhalené pamětní desky mají šanci si připomenout, že z našeho města pocházel jeden z předních filozofů 20. století.
•• Pátek ••
Forman revival. „Plyn byste si měli nechat… Na sebevraždu.“ Jedna z nejlepších českých komedií posledních dvaceti let byla k vidění v letním kině
v Mostkovicích. Díky filmu Vlastníci jsme opět dostali šanci se zasmát sami
sobě. A to nikdy neuškodí. Snímek dal vzpomenout na české filmy Miloše
Formana, navíc si člověk jeho prostřednictvím uvědomil, že nebýt „vlastník“
může být někdy docela osvobozující.
•• Sobota ••
Jak jsme na tom? Sport bezpečně odhalí nejen vaše slabiny, ale hlavně charakter. O triatlonu to přitom platí trojnásobně… Plavat, jezdit na kole a běhat by
měl být schopný každý z nás. Jenže pokud tohle vše intenzivně děláte přes čtyři
hodiny v kuse, pak vás možná napadne, že byste místo toho raději už dělali něco
jiného. Prověřit svůj charakter a vytrvalost mohli všichni amatérští sportovci na
tradičním triatlonovém Zdětín Cupu.
•• Neděle ••
Slunce nad zlato. Kam nechodí slunce, tam musí lékař. Tohle pořekadlo bychom si měli uchovat v paměti navzdory všem karanténám a dalším opatřením proti šíření koronaviru. Obzvláště když právě sluneční svit je zásadní pro
tvorbu vitamínu D potřebného pro správnou funkci naší imunity. Připomenout nám to mohly pohádkové prohlídky plumlovského zámku, při nichž se
návštěvníci mimo jiné dozvěděli, zásluhou čeho se vyléčila taková princezna
solimánská.

KRIMI
Ü½NGJ

Vězení nebo vysoká finanční
pokuta nyní hrozí sedmapadesátiletému muži, který
naprosto opilý sedl za volant
osobního vozidla a v Nezamyslicích těžce havaroval.
Pod vlivem 2,97 promile alkoholu narazil se svojí škodovkou postupně do dvou
sloupků po obou stranách
komunikace!

2,97

Když přijeli na místo havárie
policisté, muž opilost nepopíral a přiznal požití alkoholu
před jízdu. Řidič vyvázl ze
střetů s ocelovým i betonovým
sloupkem nezraněn. Otázkou
ale je, kolik jiných lidí mohl
svým neuváženým počínáním
ohrozit na životě. Teď si dlouho autem nezajezdí, navíc
mu hrozí roční kriminál nebo
mastná pokuta.

&21É6327ħð,/2
Po cyklostezce do Vrbátek. Na
kole se bezpečně po cyklostezce dostaneme už z Prostějova
do Kostelce na Hané, Bedihoště
a do Mostkovic. Nově se rýsuje
také plán na výstavbu stezky pro
cyklisty z Prostějova do Vrbátek,
která má stát 34 milionů korun.
Město Prostějov přispěje 450 tisíc korun na vytvoření projektové
dokumentace.
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Sobecký

Agentura DO VOLEB JDE I STRANA NIKOTINOVÉHO BLAHA
Hóser Leopold Startka, předseda
strany. Dalšímu naléhání ohledně
horkých novinek však už neodolal,
obzvláště když mu naše agentura
nabídla dva kartony Marlborek.
„Tak dobře. V první řadě chceme
zastávat práva všech kuřáků v Olomouckém kraji. V posledních letech
jsme se stali terčem pro šikanózní
zákazy, bylo nám nadáváno do
smraďochů a v neposlední řadě nám
stát zdražil cigarety o několik desítek procent. Chceme v krajských volbách uspět a začít tak provádět nápravu všech křivd, kterých se vláda
i krajské a městské orgány veřejné
správy dopustily na kuřácké většině
této společnosti,“ uvedl Leopold Starka. Místopředseda Strany nikotinového blaha pak Agentuře Hóser

rubriky
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jasně a zřetelně prozradil, co se stane, pokud toto politické uskupení
v říjnových krajských volbách uspěje. „Okamžitě bychom v celém kraji
zrušili zákaz kouření v restauracích,
kavárnách a hospodách. Co to je
proboha za hospodu, kde si u piva
nebo kávy nemůžeme zapálit. Zároveň bychom zlevnili všechny cigarety
o polovinu s tím, že by vše dotoval
Olomoucký kraj. A v neposlední řadě
bychom zrušili zákazy kouření na
autobusových zastávkách, na úřadech nebo školách. Právě z řad dětí
a studentů máme nejvíce ohlasů, že
jim nemožnost kouření vadí nejvíce,“
řekl místopředseda Alfréd Trafika.
Jak ještě na závěr dodal, nově vzniklá
strana věří v absolutní úspěch v krajských volbách. „Když si vezmete, že

osmdesát procent populace s chutí
kouří, myslím si, že v této mase kuřáků máme solidní voličskou základnu.
Pokud naše strana zvítězí a získá
post hejtmana, tak na ustavujícím
krajském zastupitelstvu bude u každého stolu popelník a všichni zastupitelé si povinně zapálí cigaretu,“
uzavřel Alfréd Trafika.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se

Vrátili se ke glyfosátu. Ještě v živé
paměti máme dubnové usnesení
zastupitelstva, kterým se zastavilo
používání glyfosátů včetně kritizovaného Roundupu při ničení
plevele v Prostějově. V posledních
týdnech mnozí obyvatelé upozorňovali, že společnost FCC znovu
Roundup používá. A Večerníku to
potvrdil i náměstek primátora!
ZACHYTILI JSME

2 073

Právě tolik lidí je aktuálně na Prostějovsku bez práce. Nezaměstnanost v regionu oproti předchozímu měsíci mírně poklesla, ale
předpovědi na další období nejsou příznivé.
ZAUJAL NÁS...

MILOŠ KARÁSEK

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. 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 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

PETR BERAN

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Minulý čtvrtek byla v Prostějově
odhalena pamětní deska Edmundu Husserlovi z dílny právě tohoto
architekta a sochaře, který je mimo
jiné také autorem „sedícího“ Jiřího
Wolkera na prostějovském náměstí.
ZASLECHLI JSME…

„CÍRKEV PŘESTALA
BÝT VIDĚT,
PROTOŽE SE
LIDÉ ANI NESEŠLI!“
V pořadí již dvanáctý evangelický
farář v Prostějově Kamil Vystavěl
takto popisoval těžkou
dobu koronavirovou.
POÈASÍ v regionu

se narodil 15. října 1983 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. června 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 35 do 37 let, měří mezi 175
až 180 centimetry, má střední postavu, šedomodré oči a plavé blond až hnědé vlasy.
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ANDREA PARČIOVÁ
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Markéta
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Karolína
Jindřich

se narodila 29. září 2004 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. června 2020. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 16 do 17 let, měří mezi 164 až
165 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a černé vlasy. Na levém stehně má tetování.

Luboš

3½WHN

&
Martina
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Drahomíra
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Čeněk
Zdroj: meteocentrum.cz
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GRAND
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Martin Zaoral

PROSTĚJOV Začátkem loňského
května se uzavřela jedna z nejznámějších ikon Prostějova. Legendární Grand Hotel se měl po rekonstrukci opět otevřít letos v květnu.
Aktuálně zůstává uzavřený i dlouho po uvolnění vládou nařízených
opatření. Jeho další budoucnost je
více než nejistá.
Provoz v Hotelu Grand byl v Palackého ulici v Prostějově zahájen v roce
1912. Objekt má za sebou slavnou
minulost, která je spjata zejména s rodinou Rolných. V roce 2012 tam na

pokoji č. 309 natočil svoje album Tak
mě tu máš slavný ostravský písničkář
Jaromír Nohavica. Bylo to v době, kdy
hotel oficiálně patřil Markovi Haasovi
ze Slovenska.
Loni byl však Grand uzavřen a drtivá
většina zaměstnanců dostala výpověď. Důvodem měla být kompletní
rekonstrukce. Ta by dle informací
uvedených na vstupních dveřích hotelu měla skončit letos 30. dubna. Kvůli
opatřením proti šíření koronaviru
ovšem hotel v té době otevřený být nemohl. Ubytovací zařízení se začala ve

velkém opět otevírat až na konci května. To se však prostějovského Grandu
netýkalo. Své hosty nepřivítal ani na
začátku letních prázdnin. Zajímalo
nás, jaká bude jeho další budoucnost.
„Na žádné otázky vám odpovídat
nebudu. Jen vám mohu prozradit, že
s Nohavicou jsem to tehdy domluvil
já,“ odvětil někdejší majitel prostějovských sléváren Milouš Pour, který je
od roku 2013 jednatelem společnosti
provozující hotel. Z katastru nemovitostí pak vyplývá, že nemovitost patří
Emilii Pourové.
(mls)
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KONICKO To snad není pravda...
Policisté na Konicku zasahovali
u případu, ve kterém šlo o život
mladistvému chlapci. Toho s nožem v ruce a výhrůžkami zabitím
napadl jeho starší bratr poté, co
mu mladší sourozenec vytknul
snězený meloun. Nebýt otce obou
bratrů, který bleskurychle zasáhl,
mohla kvůli naprosté malichernosti téct krev!

k incidentu mezi bratry. Jednadvacetiletý si vzal meloun, který si však zakoupil jeho mladistvý sourozenec. Když
byl mladším upozorněn, že meloun je
jeho, reagoval tak, že kuchyňským nožem bratrovi hrozil zabitím. Incident
ukončil až zásah otce, který pak celou
věc s mladším synem oznámil policistům. Ti při následném šetření zjistili,
že nevhodné chování staršího bratra
trvá již asi dva roky a časem se stupňuje.
mělo už i k fyzickému napadení
Michal KADLEC Dojít
z malicherného důvodu,“ sdělil Franti„V neděli 5. července dopoledne došlo šek Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
ve společné domácnosti na Konicku územního odboru v Prostějově.

ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Na krátký čas tak museli bratři od
sebe. „Po zjištění, že situace v bytě
naplnila znaky domácího násilí,
policisté rozhodli o vykázání násilné osoby ze společné domácnosti
na dobu deseti dní. Ve věci aktuálního incidentu policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování. Za ten podezřelému
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ zkonstatoval
mluvčí prostějovské policie František Kořínek.

Babičky z domova doplatily na opilou mládež
Místo zákazu popíjení na veřejnosti nechal městys odstranit lavičky

BRODEK U PROSTĚJOVA Jako
v Kocourkově! Na hříchy mladých
doplatili klienti Domova pro seniory v Brodku u Prostějova. Pod jejich
okny se scházela místní omladina.
Popíjela zde alkohol a tropila hluk
dlouho do nočních hodin. To pochopitelně trápilo zdejší seniory, kteří se
nemohli normálně vyspat. Vedení
městyse se rozhodlo celou záležitost
vyřešit dosti svérázně, lavičky, na kterých se senioři, ale i mladí scházeli,
nechalo odstranit. Přitom se nabízelo docela jiné řešení, a sice zakázat
v obci popíjení na veřejnosti. Pro
tento krok se z obdobných důvodů
aktuálně rozhodli například v Přemyslovicích.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Dům pro seniory v Brodku u Prostějova má 28 bytů a nachází se na okraji
obce ve směru na Želeč. Nedaleko něj
protéká říčka Brodečka, roste tu i dostatek zeleně. Té si ovšem zdejší klienti mnoho neužijí. Nemají si totiž kam
sednout! Jelikož tu není žádný altánek
ani jiné posezení, nechalo zde před
lety vedení městyse umístit aspoň tři
lavičky. Ty se u klientů a zejména klientek zdejšího domova těšily značné
oblibě. Zhruba před týdnem poslední z nich zmizela. „Sedávalo nás tam
hodně, byli jsme rádi, že můžeme být
na čerstvém vzduchu,“ popsala jedna
z obyvatelek domova.

Proè lavièky zmizely?
Jakmile začalo být teplo, začali se na
lavičkách shlukovat mladí od 13 do
18 let. „Chlastali pivo, kouřili marihuanu a dělali hluk. Někdy se jich tu pod
našimi okny sešlo i patnáct. Zásadní
problém byl v tom, že tu popíjeli a řvali
často i po půlnoci. Celé noci se kvůli
nim nedalo spát. Když jsem se s nimi

pokoušela po dobrém domluvit, nic si
z toho nedělali, a ještě na mě byli sprostí,“ popsala jedna z obyvatelek domova, která navrhovala i řešení. „Chápu,
že se jedná o veřejné prostranství, které
musí být přístupné všem. Ale podle
mě by stačilo, pokud by obecní úřad
vyhlásil, že se i v našem parku musí
od 22:00 hodin dodržovat klid a že za
jeho porušení hrozí případné pokuty,“
dodala starší paní.

„Zùstáváme
zavøení doma“
Jenže vše dopadlo úplně jinak.
Městys kvůli stížnostem nejprve nechal jednu z laviček odstranit. Následně mládež druhou zcela zdemolovala.
Minulý týden byste už na místě nenašli ani poslední z nich. „Mladí se
tu sice už tolik neschází, ale my jsme
přišli o posezení. Teď musíme být
celé dny zavření doma,“ povzdechla si
starší paní. Její slova při naší návštěvě
potvrdili všichni oslovení klienti, kteří
fakt, že přišli o možnost venkovního

EXKLUZIVNĚ
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ní mládež s flaškou v ruce a jointem
v ústech schází u místního hřbitova.
I zde docházelo ke střetům mezi
příslušníky dvou různých generací. „Snažíme se to řešit vyhláškou,
která zakazuje pití alkoholu na vePøemyslovice zakázaly
řejných místech. Je již schválena
a v dohledné době vstoupí v platpití na veøejnosti
Podobný problém přitom letos řeší nost. Pokud bude následně někdo
také v Přemyslovicích, kde se míst- přistižen s lahví, mohou mu poliposezení, brali jako zásadní zásah do
jejich životů. „Dřív se nás tam scházelo hodně, jak ubývalo laviček, chodilo
nás ven méně a méně. Teď nemáme
nic,“ shodli se.

cisté udělit pokutu až 50 tisíc korun
a zároveň mu může být alkohol
zabaven,“ popsal rozumné řešení
situace místostarosta Přemyslovic
Karel Janeček.
V celé záležitosti jsme se pochopitelně snažili kontaktovat vedení Brodku
u Prostějova. Na naše opakované telefonáty však starosta ani místostarostka městyse nereagovali.
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PROSTĚJOV Nezapomněli jsme
na vás! Takový vzkaz poslali prostějovští konšelé prostějovskému rodákovi, filozofovi a zakladateli fenomenologie Edmundu Husserlovi.

Přestože jeho rodný dům už nestojí a žádná stálá expozice se jeho
dílu a životu v Prostějově nevěnuje, nyní bude mít ve městě další
trvalou připomínku. A to hned na-

proti místu, kde žil. Těžko ovšem
říct, co by soudil o skutečnosti, že
je deska na sloupu budovy finančního úřadu…
(sob)

REPORTÁŽ O ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
NAJDETE NA STRANĚ 19

20071011111

Na začátku srpna v Prostějově
odstartuje jedna z etap cyklistického závodu CZECH TOUR
2020. Že se naše město ocitlo
na mapě této prestižní události, je výsledkem dlouhodobého
pozitivního vztahu radnice ke
sportu i věcného vyjednávání
s pořadatelem. V Prostějově
se díky tomu objeví opravdoví
šampioni, kteří jezdí ty největší
cyklistické závody na světě. Věřím, že slavná jména těchto borců, která vám představíme v následujících týdnech, přilákají do
prostějovských ulic co nejvíce
diváků, a že vytvoříme této akci
pořádnou kulisu.
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nou multifunkční halu, která v
zimě slouží jako kluziště. Podílet se měl též na shánění peněz
na opravu koupaliště ve Stražisku. Z vrcholné politiky odešel
už před deseti lety kvůli aféře
týkající se dotací na penzion v
Harrachově, který v Krkonoších stavěl vlivný prostějovský podnikatel. Pověstné se stalo i jeho vracení
více jak milionu korun prostějovskému advokátovi v papírovém pytlíku.
Od té doby se Vlček protlouká, jak se
dá. Využívá přitom svých kontaktů
z dob, kdy se vyhříval na politickém
výslunní. Před šesti lety se stal členem
rozsáhlého týmu poradců premiéra
Bohuslava Sobotky. Po jeho odchodu
z vrcholné politiky musel hledat nové
uplatnění i Miloslav Vlček.
Začátkem letošního roku proběhla
„čistka“ ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby (VÚRV). Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD)
odvolal z jejího čela ředitele Jibana Kumara a na jeho místo dosadil dlouholetého sociálního demokrata Františ-

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

Jaké jsou plány s „placem“
po kasárnách?
2÷VNGVUGPKEPGF÷LG
RCTMCD[FNGPÊXPGFQJNGFPW

YHÅYì]NXPiNX´
PROSTĚJOVSKO
Traktorista,
úředník finančáku, předseda sněmovny, poradce premiéra a nyní
zaměstnanec Výzkumného ústavu
rostlinné výroby (VÚRV). Životopis Miloslava Vlčka z Konice je neobyčejně bohatý a napovídá o celé
řadě osudových zvratů.
Žádný politik pocházející z prostějovského regionu to nedotáhl výš.
Konický rodák Miloslav Vlček se před
vstupem do politiky vyučil jako traktorista-mechanizátor, poté se dostal
na vysokou školu, po níž pracoval na
pozici ekonoma v JZD Ludmírov. Do
roku 1989 byl šest let zaměstnaný na
pracovišti Finančního úřadu v Konici. V té době byl členem KSČ. V roce
1993 vstoupil do ČSSD, o tři roky
později se stal poslancem parlamentu.
Čtyři roky působil na pozici předsedy
Poslanecké sněmovny. Na svůj post
rezignoval 30. dubna 2010.
Svého času se Vlček projevoval jako
patriot. Konici pomohl se sháněním
dotací na vybudování fotbalového
hřiště s umělou trávou či rozporupl-

Pondělí 13. července 2020
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ka Brožíka. Spolu s ním do organizace
přišel také Miloslav Vlček, který začal
pracovat na sekretariátu Výzkumného
ústavu. Personální veletoč v organizaci, která se pod Kumarovým vedením
těšila vzrůstající prestiži, vzbudil mezi
zemědělci negativní ohlas. Dotazy na
důvody odvolání kladli Ministerstvu
zemědělství například zástupci Asociace soukromého zemědělství či někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), který Kumara do
funkce v září 2017 jmenoval. „Když ho
pan ministr odvolal, chtěl jsem slyšet
důvody, proč ten krok udělal, ale zatím
jsem žádné nezaznamenal,“ vyjádřil se
Jurečka pro Deník N.
Samotného Miloslava Vlčka se Večerníku nepodařilo zastihnout.
(mls)

Společenským vinu!. Spolu s Janem Navrátilem
a Františkem Frömlem patřil k nejhlasitějším odpůrcům bourání kaschválena v roz- sáren. „Architektonická soutěž má
počtu města svůj význam, bylo to vidět i v příProstějova částka na průběh archi- padě ´Kaska´,“ pochválil přístup
tektonické soutěže na řešení cent- vedení města. V jiných věcech byl
rálního parku, měla by proběhnout už ale jako tradičně kritičtější. „Neve druhé polovině tohoto roku. vím o tom, že by zastupitelské kluPokud soutěž dopadne úspěšně, bu- by v posledním roce něco takového
deme pokračovat přípravou projek- projednávaly nebo schvalovaly,“
tové dokumentace,“ uvedl Rozehnal tvrdí lídr nejsilnějšího opozičního
k přípravám. „Město také nechalo uskupení. „Pokud pak chtějí vyhlapřipravit zastavovací plán pro ově- šovat soutěž, jdou sami proti sobě,“
ření budoucí možné zástavby, která poznamenal.
by měla celý park lemovat, přičemž Na využití místa jsou už totiž z dřítento zastavovací plán byl projednán vějška vypracované studie. Dosud
se zástupci zastupitelských klubů,“ se počítalo s tím, že na části lokality
doplnil s tím, že dalším postupem se vznikne park, na dalším pak bydlení.
bude brzy vedení města zabývat.
Jak ale konkrétně bude areál skutečVečerník oslovil rovněž Aleše Ma- ně vypadat, zatím tedy úplně jasné
tyáška z opozičního hnutí Na Ro- není…
(sob)
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PROSTĚJOV Velké emoce celá
léta vyvolával osud bývalých
jezdeckých kasáren v Prostějově. Areál v Jezdecké ulici dlouhodobě chátral, vojáky z konce
devadesátých let zde vystřídali
bezdomovci. I přes protesty části
opozice došlo v roce 2015 k jejich
zbourání. Od té doby zůstával
prostor pustý a stal se z něj pořádný STÍN MINULOSTI. Nyní
magistrát informoval, že počítá se
změnou.
Jak prozradil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal,
už letos by mělo dojít k zásadním
přípravám pro budoucí výstavbu.
A město se inspirovalo v postupu se

7UDJpGLHQDNíLÿRYDWFHVPUWL
Na nechvalně známé křižovatce v Kostelecké ulici těsně před odbočkou doprava na
Smržice přibude brzy už další pomníček.
Může za to opětovná tragická nehoda, ke
které došlo v úterý večer. Srážku dvou osobních automobilů nepřežil devadesátiletý
muž, který seděl na místě spolujezdce v jednom za aut. Toto neštěstí dává vzpomenout
na tragédii, která se odehrála na témže místě
v říjnu 2004 a při níž zahynuli tři lidé. Z toho
dva příslušníci prostějovské policie ve služebním vozidle. A ještě dva roky před tímto
masakrem tam životem doplatil na rychlou
jízdu známý prostějovský podnikatel.
Také úterní tragédie má podobný podtext jako
ty předešlé. Rychlá jízda a nezvládnutí pravo-

točivé zatáčky směrem z Kostelce na Hané.
Přitom po smrtelné nehodě z roku 2004 byla
v tomto úseku omezena rychlost na 70 kilometrů v hodině... „V úterý ve večerních hodinách
jela čtyřicetiletá řidička s osobním vozidlem
Fiat po silnici z Kostelce na Hané do Prostějova.
Na úrovni odbočky na Smržice z dosud nezjištěných příčin vjela do protisměru, kde se čelně
srazila s protijedoucím osobním autem značky
Zastava, které řídil třiašedesátiletý muž. Po nárazu skončila obě vozidla mimo komunikaci
na travnatém porostu u železniční tratě,“ popsal
Večerníku Petr Wiesgärber, policejní tiskový
mluvčí.
Na místo se během několika málo minut sjely
záchranářské týmy. Jednomu člověku už ale

v tu chvíli nebylo pomoci. Byli tu ovšem další
tři zranění. „Při dopravní nehodě došlo ke smrtelnému zranění devadesátiletého spolujezdce
řidiče Zastavy sedícího na předním sedadle.
Řidič utrpěl lehké zranění a s těžkým zraněním
byla do nemocnice převezena další spolujezdkyně sedící na zadním vozidle. Řidička Fiatu
utrpěla lehčí zranění. U obou řidičů bylo dechovými zkouškami vyloučeno požití alkoholu
před jízdou,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
„Starého muže vystříhávali hasiči z havarovaného auta, ale už podle prvotního zjištění bylo patrné, že jeho zranění jsou naprosto neslučitelná
se životem. Náraz do pravého boku vozidla, kde
senior seděl, byl až příliš silný,“ uvedl ještě Pavel
Holík, ředitel prostějovské záchranky.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Všechny uvedené tragédie na křižovatce u bývalé veteriny v Kostelecké ulici měly jeden společný podtext, kterým byla nepřiměřená rychlost viníků přijíždějících od Kostelce na Hané. Dlouhá
léta policejní odborníci přemýšleli, co s touto tragickou lokalitou dělat, bohužel došlo jen k tomu, že před křižovatkou byla
usazena značka omezující rychlost na 70 kilometrů v hodině.
Jak tuto předepsanou rychlost řidiči dodržovali, ukázaly další
a další tragédie. Na tomto místě u odbočky na Smržice už několik let sice k žádnému neštěstí nedošlo. A podle všeho už asi ani
nedojde, neboť celý problém s tolik nebezpečným místem vyřešila výstavba severního obchvatu, jehož součástí bude na tomto
místě mimoúrovňová křižovatka.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Domamyslická ulice
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Pøedplatné levnìji
608 960 042
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Chytali zajíce i želvu
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Prostřednictvím linky 156 bylo během minulého týdne přijato oznámení o pohybu zraněného zajíce
pravděpodobně po střetu s automobilem v blízkosti hlavního hřbitova
na ulici Brněnská. Strážníci zajíce
odchytili a převezli do veterinární
ordinace, kde byl kvůli vnitřnímu
zranění ponechán. Druhým nalezeným zvířetem bylo mladé káně,
které objevil muž na ulici Libušinka.
V dalších dvou případech nahlásili
občané zraněnou poštolku. Jedna se
nacházela na ulici Netušilova a druhá na Poděbradově náměstí. Nález
mláděte sovy ohlásil muž v oblasti
Močidýlek. Vodní želvu našla žena
na ulici Plumlovská, rovněž nález
strážníkům nahlásila prostřednictvím linky 156. Všechny opeřence
i želvu strážníci předali do péče pracovníkům ochránců přírody na Husově náměstí.

Zamořila celou ulici
Krátce po poledni v úterý 7. července vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení týkající se pálení
odpadu na zahradě v okrajové části
města. Oznamovatelka hlídku pustila do dvorního traktu. Tam se za
plotem sousední zahrady nacházela
pětapadesátiletá žena, která na ohni
pálila zahradní odpad. Strážníci ženu
vyzvali k uhašení ohně. Výzvy dotyčná uposlechla. Strážníci dotyčnou
poučili o platnosti vyhlášky města
o zákazu pálení zahradního odpadu.

Považovala je za vlastní
Neobvyklého jednání zákaznice si
v úterý 7. července povšiml pracovník bezpečnostní agentury v jednom
z prostějovských supermarketů. Na
prodejní ploše zpozoroval ženu, která vybalila sluchátka z obalu a dala
si je do uší. Druhé balení vložila
i s dalším nákupem do košíku. Při
průchodu přes pokladní zónu zaplatila pouze zboží v košíku. Pracovník
ostrahy ženu vyzval k navrácení
nezaplacených sluchátek a vyčkání
do příjezdu hlídky. Žena výzvy uposlechla. Strážníci v podezřelé zjistili
devětatřicetiletou cizinku.

Okno zůstalo otevřeno
V brzkých ranních hodinách v pátek
10. července bylo přijato prostřednictvím linky 156 telefonické oznámení o zaparkovaném vozidle s otevřeným oknem u spolujezdce. Na
místo byla okamžitě vyslána hlídka.
Místním šetřením se podařilo dohledat řidiče vozidla. Ten si automobil
zkontroloval. Naštěstí se z interiéru
nic neztratilo. Zda třicetiletý muž
zapomněl okno zavřít, nebo se jednalo o technickou závadu, se zjistit
nepodařilo.

Jen čtyři pochybení
Mezi preventivní úkoly strážníků,
které přispívají k ochraně majetku občanů města Prostějova, patří
kontroly vchodů bytových domů
převážně na sídlištích. Důvodem
je předcházení případným krádežím ve sklepech a zamezení pohybu nezvaných návštěvníků po
domě. Od 1. července bylo zkontrolováno 194 vchodů. Z toho pouze čtyři vchody nebyly uzavřeny.
I nadále v průběhu letních prázdnin budou strážníci v této činnosti
pokračovat.

krimi
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KLADIVEM CHTĚL ROZBÍJET HLAVY ÿ(51É
.521,.$
Opilý muž šel „chránit“ obecní úřad

KONICKO Kuriózní případ řešili předminulou neděli koničtí policisté. Na zavolání vyrazili do jedné z vesnic na
Konicku, kde se před budovou obecního úřadu odehrál
v nočních hodinách opilecký incident. Sedmatřicetiletý
muž s kladivem v ruce vyhrožoval dvěma mladíkům, rovněž pod vlivem alkoholu, že jim rozbije hlavy! Měl je totiž
za zloděje a považoval za správné ochránit zdejší úřad
před vloupáním...

Michal KADLEC
„V neděli 5. července před půlnocí jsme
na lince tísňového volání přijali oznámení o tom, že v centru obce na Konicku má někdo bušit kladivem do lešení.
Vyslaná hlídka konických policistů na
místě zastihla tři muže, přičemž jeden
z nich v rukou držel kladivo,“ uvedl kuriózní případ z předminulého víkendu
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru v Prostějově.
Během zjišťování dalších okolností
vyplynulo, že před budovou obecního
úřadu došlo k incidentu. „Při následném podání vysvětlení policisté zjistili, že dva muži ve věku 21 a 22 let po
návštěvě místního pohostinství ještě

nechtěli jít domů, a proto se zastavili
u obecního úřadu, kde si povídali. Po
dvaadvacáté hodině k nim přišel sedmatřicetiletý muž, který je měl z místa
vykazovat, protože tam prý nemají co
dělat. Po chvíli měl odejít, ale asi za půl
hodiny se vrátil s kladivem v ruce. Opět
je měl z místa vykazovat a hrozit jim, že
jim kladivem rozbije hlavu. Pro zdůraznění svého požadavku kladivem také
několikrát udeřil do lešení a zdi obchodu,“ popsal situace mluvčí prostějovské
policie.
Muž s kladivem verzi mladíků potvrdil, jen s tím rozdílem, že popřel hrozby napadení kladivem. „Jako vysvětlení svého jednání pak uvedl, že mladíky
nezná a měl obavu, že by se mohlo

-QPKEM¾RQNKEKG\CUCJQXCNCWKPEK
FGPVW RąGF QDGEPÊO ×ąCFGO MFG
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jednat o zloděje, kteří chtějí vykrást
obecní úřad nebo prodejnu, a kladivo si vzal na svoji případnou obranu.
Provedenými dechovými zkouškami
policisté u mladších aktérů incidentu
změřili hodnoty 1,92 a 1,52 promile
alkoholu v dechu. U muže s kladivem
pak hodnotu 2,28 promile,“ zdůraznil
František Kořínek.

V tomto případě pak nakonec zůstalo
naštěstí jen u vyhrůžek, k samotnému
násilnému činu nedošlo. „Muž s kladivem je pro své jednání podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití. K dořešení bude věc postoupena příslušnému správnímu orgánu,“
uzavřel policejní mluvčí František
Kořínek.

V parku kradla
y
k
c
a
za tři láskyplné f
květiny!

Slovák
utekl s kanystrem
V neděli 5. července po osmnácté hodině policisté na lince tísňového volání přijali oznámení
o krádeži pohonných hmot na
čerpací stanici na Petrském náměstí v Prostějově. Podle oznamovatele měl muž v šortkách
a pracovní bundě natankovat
do kanystru a z místa utéct. Policisté prostějovského oddělení
hlídkové služby po muži odpovídajícím popisu začali ihned pátrat a zjistili ho v nedaleké Svatoplukově ulici. Pod tíhou důkazů
se muž ke krádeži přiznal a naftu
i s kanystrem dobrovolně policistům vydal. Jako motiv pro své
jednání uvedl, že jede z Německa domů na Slovensko a v Prostějově mu došla nafta. A protože
nemá žádné peníze, pokusil se
naftu ukrást.
Policisté věc šetří pro podezření z přestupku proti majetku
a podezřelému tak hrozí pokuta
až do výše 50 tisíc korun.

Tři láskyplné

e
c
n
a
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o
k

NĚMČICKO Taneční zábava nedopadla dobře pro mladé partnery, kteří vůči sobě navzájem
použili násilí. Popravdě řečeno,
na body vyhrála jednoznačně
čtyřiadvacetiletá žena, která svého muže za tři kopance do zadku
zfackovala do krve!
„Fyzickou dohru měla návštěva sobotní taneční zábavy v obci na Němčicku pro partnerský pár sedmadvacetiletého muže a o tři roky mladší
ženy. Hodinu po půlnoci měl muž
svou přítelkyni třikrát kopnout do
oblasti hýždí. Asi o dvacet minut

později mu žena jeho nezvyklý projev lásky měla vrátit a uštědřit mu
tři facky. Žena při incidentu zranění
neutrpěla, zato muž s tržnou ranou
v obličeji musel vyhledat lékařské
ošetření,“ zkonstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru v Prostějově. „Přivolaní policisté pak u obou shodně
změřili hodnoty lehce přesahující
dvě promile alkoholu v dechu. Věc
policisté dále šetří pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Při kontrolní činnosti a dohledu
na dodržování veřejného
pořádku v centru města
si ve středu 8. července
strážník povšiml ženy,
která vjela do Smetanových sadů na kole a zastavila u okrasného keře
hortenzie a začala z něj
nůžkami
odstřihávat
květiny.
„Strážník ženu zkontaktoval. Ke svému
protiprávnímu jednání
šestapadesátiletá žena 5VT¾åPÊEKåGP÷WMTCFGPÆMX÷VKP[QFGDTCNK
(QVQ/22TQUV÷LQX
uvedla, že si pouze chtě- 
la natrhat pár květin. Důkladným je žena důvodně podezřelá z přeprohledáním keře bylo zjištěno, stupku proti majetku, za který ji ve
že již v minulosti někdo květiny správním řízení hrozí pokuta do
z keře ořezal. K tomu žena uvedla, výše 50 tisíc korun,“ informovala
že to není její práce. Ořezané kytky Tereza Greplová z Městské policie
(mik)
jí byly odebrány. Svým jednáním v Prostějově.

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

PODVODNÍK NAPÁLIL I POSTIŽENOU ŽENU

PROSTĚJOV V každém neštěstí vám zbývá ještě naděje. Nejhorší
však je, pokud vám ji někdo dá, přitom však sleduje jen své
vlastní nízké zájmy. Přesně to udělal Martin Frydryšek (50).
Protřelý podvodník byl z vězení propuštěn před pěti lety. Než se do něj vrátil, stihl napáchat pořádnou paseku
a obrat celou řadu lidí. Patřila mezi ně i postižená mladá
žena, se kterou navázal vztah, aby z ní vymámil 430 tisíc
korun. V úterý mu prostějovský soud vystavil konečný
účet znějící na 6,5 roku vězení.

Martin
Frydryšek (50)
RčLFGFQX÷\GP
Ê
PCTQMW

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Martin Frydryšek se narodil přesně
na Štědrý den, ale jako „Ježíšek“ se
určitě nechoval. Dárky lidem nenosil, ale jen sliboval. Navíc si na ně bral
zálohy. Nejenže ani pak věci nedodal, navíc nevrátil ani peníze. Jeho
specialitou bylo slibování aut, která
měla být zabavena při exekucích.
Tak se mu podařilo z jednoho z Prostějovanů vymámit 155 tisíc korun.
Rozhodně to nebyl jediný napálený,
celkem Frydryšek napáchal škodu za minimálně 930 tisíc korun.
Téměř o polovinu této částky obral

postiženou třicetiletou ženou. Kromě společné budoucnosti jí mimo
jiné sliboval také elektrický vozík, po
němž opravdu toužila. Navíc ji obalamutil plány na koupi, opravu a následné pronajímání ubytovny. Využil
přitom její citové zranitelnosti a chtěl
zřejmě ještě víc. Ženě totiž před jejich
seznámením byla vyplacena pojistka
ve výši 1,7 milionu korun.

-LQDNåtWQHXPt
U soudu se Frydryšek projevil jako
hotový pohádkář, snažil se hájit tím,
že peníze předal jistému Tomáši B.
Nebyl však schopný k němu dodat
jakékoliv bližší údaje a také samostatné pátrání soudu k ničemu nevedlo. Kromě toho se vykrucoval,

Vybrakoval
firemní auta
V dosud přesně nezjištěné době
od 3. do 7. července vnikl dosud
nezjištěný pachatel do firemního areálu. Tam ze zaparkovaného nákladního automobilu Tatra
odcizil jeden stěrač čelního skla,
dvě autobaterie a po násilném
vniknutí do palivové nádrže
také asi 250 litrů motorové nafty. Druhý stěrač na vozidle jeho
pokusům o odcizení odolal, ale
byl poškozen. Ze zaparkovaného nakladače Liebherr pak zloděj odcizil stěrač zadního okna.
Výše způsobené hmotné škody
nebyla dosud přesně vyčíslena,
ale zjevně přesáhne částku 10
000 korun.

Nechal si cizí peníze
Z přečinu zatajení věci podezírají policisté obvodního oddělení
Prostějov 2 dosud nezjištěného
podezřelého. Tohoto skutku se
měl dopustit koncem března tohoto roku tím, že si neoprávněně
ponechal na jeho bankovní účet
omylem zaslané platby. Devětatřicetileté ženě, která chybovala
při zadávání dvou plateb skrze
internetové bankovnictví, tím
byla způsobena škoda ve výši 14
tisíc korun. V případě prokázání
viny podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Bezdomovci
se poprali
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že své sliby nesplnil jen kvůli tomu,
že skončil ve vazbě. To již však bylo
úplně směšné, neboť při pobytu na
svobodě měl v důsledku svých dalších četných podvodů peněz relativně dost, kde však končily, to ví jen on
sám. U předchozích napálených to
rozhodně nebylo. „Obhajoba obžalovaného naprosto postrádá smysl.
Nabízel například veteránské auto,
které jeho majitel nechtěl prodat,
ani o tom neuvažoval,“ upozornil
například Petr Vrtěl, předseda senátu,
který Frydryška poslal na 6,5 roku do

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

vězení. Nebylo se čemu divit, Frydryšek bez lží a podvodů očividně žít ani
neumí. „Obžalovaného nebude tížit
pouze trest, ale také značné dluhy. Je
otázkou, zda se poškození od něj někdy peněz dočkají. Ale je téměř jisté,
že by je nevrátil ani v momentě, kdyby byl na svobodě. Proto je hlavním
účelem tohoto trestu ochránit společnost před jeho případnými dalšími
podvody,“ shrnul Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obžalovaný se proti němu na místě
odvolal.

Ve čtvrtek 9. července po deváté
hodině došlo v Březinově ulici
v Prostějově k napadení mezi
dvěma muži ve věku 36 a 41 let.
Oba přivolaným policistům sdělili, že příčinou napadení byl spor
o alkohol. Na zavinění se však již
neshodli. Mladší z mužů tvrdil,
že napaden byl on. Důvodem
mělo být to, že staršímu nabídl alkohol. Když pak požadoval jeho
vrácení, tak byl místo toho napaden. Starší z mužů pak tvrdil, že
kvůli neshodám o alkohol byl napaden on. Oba muži po incidentu
skončili v péči lékařů. Policisté
věc šetří pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.
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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!

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Emma HANÁKOVÁ
7. 7. 2020 48 cm 3,20 kg
Alojzov

Marge i Grinch ?îODKPOJQ<GT
P3ÑnJQD>(MFJIJnNFÑHDKJCµ?F<HD
VÝŠOVICE „Anče, Kubo, hajnej!“
Památná slova z Krkonošských
pohádek se o víkendu rozléhala
Výšovicemi. Nebylo divu, na posteli při okraji fotbalového hřiště
se válel Trautenberk a hromoval.
O kus dál byl o pomyslný chlup
příjemnější Grinch. A směrem na
Bedihošť zase navigovala lidi „účesová věž“ Marge Simpsonové. Co
tohle všechno znamenalo? Pokud
hádáte, že návrat pohádkové cesty
do Výšovic, hádáte správně.

Michal SOBECKÝ
Akce pořádaná zčásti obcí, zčásti dobrovolníky z řad místních přinesla pro
děti spoustu povyražení. Čekaly je
úkoly plné házení, ježdění či skákání,
k tomu řada pohádkových postav.
Třeba Mimoni, kteří dokonce dětem
za odměnu dávali batohy. „Chceš žlutý
nebo černý, jaký se ti líbí?“ ptal se jeden
z Mimoňů dětí, které na jejich stano-

BYLI JSME
U TOHO

Jakub ČELOVSKÝ
7. 7. 2020 52 cm 3,65 kg
Čelčice

Vanessa PÍCHALOVÁ
8. 7. 2020 51 cm 3,40kg
Čechy pod Kosířem

Z

NEMOCNICE

...
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STOUPÁ
V Prostějově přišlo
na svět nejvíce miminek v lednu

višti skákaly na balónu. Jejich nadšení
pak bylo nepochybně slyšet až na druhý konec vesnice.
Spokojené však nebyly pouze děti,
ale také dospělí. „Je to moc hezké, pro děti super. A ty masky jsou
hodně povedené, vyvedené do nejmenších detailů,“ ocenila snahu organizátorů Žaneta Bernatíková. Akci
přitom přálo štěstí i v počasí, možná
až moc, podobně jako loni bylo přímo vedro. Třeba takovému Grinchovi, tomu to ale nevadilo, schoval
se před ním do svého doupěte. „Měli
jsme tu i soutěž masek, kde hlasovaly
děti. První místo vyhrál McQueen,
druhé pak shodně Grinch se Simpsonovými,“ prozradil starosta obce,

organizátor a v ten den také král
v jedné osobě Jakub Haluza.
Děti, které se akce zúčastnily, si pak odnesly kromě mimoňského baťohu také
dobroty, sladkosti, v cíli na ně čekal
skákací hrad a hračky i občerstvení. Zejména si však odnášely řadu zážitků, na
které jen tak nezapomenou. A to i díky
tvořivosti dobrovolníků vítajících děti
i na stanovištích. „Chtěl bych jim všem
a také našim sponzorům poděkovat,
z organizátorů třeba paní Zatloukalové. Ti lidé si na tom opravdu dali
záležet, dali tomu dva měsíce příprav.
Mám radost, že i když na venkově aktivita lidí spíš slábne, u nás to tak není,“
pochvaloval si Haluza po akci, na kterou přišlo 150 dětí.
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Velice plodných šest
měsíců zaznamenala porodnice
Nemocnice AGEL Prostějov. Zatímco v první polovině loňského
roku uslyšely její zdi první křik
396 dětí, v letošním roce zapsali
zdravotníci do porodních knih
441 novorozenců. Náročné období koronaviru porodnice úspěšně
zvládla efektivní reorganizací do
pracovních týmů.
Deniel, Ruslan, William, ale i Mia,
Meghan, Vivien. To jsou jména
některých ze 441 dětí, které přišly
v prvním pololetí letošního roku na
svět v Nemocnici AGEL Prostějov.
Z hlediska pohlaví dominovali chlapci v počtu 232, novorozených děvčátek pak bylo 209. Ve čtyřech případech se rodiče radovali dokonce
z dvojčat. „Nejvíce porodů jsme měli
během ledna, a sice sedmaosmdesát,
nejméně pak v únoru a v červnu, kdy
na svět přišlo shodně 64 dětí,“ sdělila

Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov.
Obliba k českým tradičním jménům
se projevila i u rodičů v prostějovské
porodnici. Dcerám dávali nejčastěji
jméno Eliška, Anna, Tereza, dále pak
Viktorie, Ema, Nela, Natálie či Barbora. Chlapcům v prvním pololetí
vévodil Jakub, Jan, Adam, Matyáš,
Filip, Dominik, David a Lukáš.
Perfektní zázemí prostějovské nemocnice s profesionálním a lidským
přístupem zdravotního personálu
vyhledávají maminky nejen z blízkého okolí. „Maminky k nám jezdí
rodit z celého Prostějovska, Vyškovska, z celého Olomouckého kraje,
třeba i ze Šumperka, ale i z Brna,“
potvrdila vrchní sestra s tím, že lékaři
i porodní asistentky od poloviny letošního března do konce dubna pracovali po celou dobu v pěti týmech.
Proč? „Aby v případě onemocnění
koronavirem šla do karantény pouze jedna skupina a ty ostatní mohly

pracovat dále a chod porodnice tak
nebyl ohrožen. Naštěstí u nás nikdo
neonemocněl a ani nebyl v karanténě,“ vysvětlila Bc. Věra Tisoňová
a jedním dechem dodala: „Tato doba
byla velice náročná pro personál i na
psychiku, ale zvládlo se to.“
Porodnice Nemocnice AGEL Prostějov nabízí budoucím maminkám
tři samostatné uzavřené klimatizované porodní boxy, které poskytují
rodičce i jejímu partnerovi maximální soukromí. Součástí těchto boxů je
kromě speciálních polohovacích lůžek také porodní vana, rehabilitační
balony, žíněnky, sprcha, křeslo, rádio
s CD přehrávačem. Nejmodernější
porodní místnosti tak umožňují nespočet alternativních způsobů vedení porodu. Porodnice Nemocnice
AGEL Prostějov je také držitelem
titulu Baby Friendly Hospital, tedy
nemocnice přátelské k dětem. Po
porodu je samozřejmostí bonding
i zavedený systém rooming-in na oddělení šestinedělí.
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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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Živo
ý
t je kulat
Buď vždy pozitivní. Pak vše zvládneš. Tohle a podobná doporučení
bych bral hodně s velkou rezervou.
Protože být pozitivní může být
někdy pekelně negativní. Nebo si
myslíte, že budete jásat, až zjistíte,
že jste pozitivní na COVID-19 či
HIV? Ano, být negativní je někdy ta
nejlepší možná zpráva.
Podobně je to s informacemi. Řada
lidí si stěžuje, že jsou denně zavaleni
samými negativními zprávami. Ale
věřte mi, že pokud by byli zahlceni
zprávami pozitivními, cítili by se
mnohem hůř. Ono totiž vždy záleží
na tom, čím se člověk nechá zavalit.

A například krize kolem šíření koronaviru jasně ukázala, že lidé se
ochotněji nechávají zaplavit informacemi o tom, co je ohrožuje, než
tím, co se někomu jinému podařilo.
Dosvědčuje to i další zkušenost. Nedávno jsem viděl neuvěřitelnou věc.
Na internetu jsme se večer dívali na
reality show Výměna manželek. To,
co tam dávali, bylo něco naprosto
šokujícího. Do pořadu se přihlásil
pár, který i po zhruba patnácti letech manželství byl nejšťastnější,
když mohl být spolu, oba manželé
vše dělali spolu a ke všemu přistupovali s nadhledem a humorem.

V souvislosti s jinými aktéry tohoto
pořadu působili skutečně jako mimozemšťani.
Jenže kolik lidí si toho všimlo? Bojím se, že většině to přišlo normální,
a tudíž všední a nezajímavé. Přitom tomu tak rozhodně není. Vždyť
šťastné manželství je pro mnohé
z nás něco jako Ježíšek pro malé
děti. Nikdy jej nikdo neviděl, ale
každý na něj věří…
V podobných pořadech většinu
z nás spíše zaujmou nejrůznější
magoři. Jelikož nejsou tak dokonalí, máme k nim lidsky blíž. Zároveň
si můžeme uvědomit, že přestože se

naše každodenní životy poněkud
vzdálily našim báječným představám, pořád na tom ještě nejsme tak
špatně…
Jak je tedy možné, že kdo chce být
strašně pozitivní, skončí nakonec
v negaci, a kdo naopak vnímá i negativní stránky života, může se cítit
mnohem vyrovnaněji? Odpověď
velmi trefně podal písničkář Pepa
Nos, který upozornil, že „Kdo jde
pořád doleva, voctne se vpravo,
a kdo jde pořád doprava, přijde
nalevo. A proč? Protože Země je
kulatá!“
A stejně tak je to i se životem…
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ervenec 1950 přinesl zajímavost pro naše zemědělce, když
i oni mohli vyzkoušet první československý kombajn ŽM 18, který
ještě navíc vyrobil národní podnik
Agrostroj od autorů Zahradníčka,
Bezera a Horna. Bohužel jsme již
byli součástí RVHP a tak celá dokumentace byla povinně předána
do sousedního Maďarska. Změna
nastala v čele MNV, kdy Ferdinand
Grumlík rezignoval na svou funkci
a do čela se dostal Vilém Pobuda,
který se pak později „proslavil“
podílem na stržení pomníku T. G.
Masaryka. Ve městě se také konaly
mírové slavnosti, na nichž vystoupili místní pionýři. V červenci 1980
došlo ke sloučení obce Mostkovice
s Prostějovem, zároveň došlo k zániku oficiálního názvu Stichovice, tedy
obce, která byla součástí Mostkovic
od roku 1952. Výsledkem sloučení bylo přičlenění 1362 občanů do
okresního města.
ervenec 1990 byl na události
podstatně bohatší. Vstoupil
v platnost zákon o soudních rehabilitacích, což se u nás týkalo 1700
obyvatel. A opět tu máme Mostko-
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vice, tentokrát ovšem s referendem
za odtržení od Prostějova. Vzhledem k tomu, že většina se vyslovila
pro, tak k odtržení skutečně došlo.
Dopravní stavby Prostějov se staly
samostatným státním podnikem.
Okresní výbor Svazu invalidů využil
prostoru v místním tisku a obrátil se
na veřejnost s prosbou o příspěvky
pro zdravotně postižené. Své povolební jednání realizovalo Občanské
fórum a diskutovalo se o programu
a cílech hnutí. Došlo i ke zdražování potravin a již tehdy se zvýšené
náklady řešily kompenzačním příspěvkem od státu ve výši 140 tehdejších korun. Pobočka Komerční
banky zahájila prodej obligací takřka
za milion a čtvrt tehdejších korun.
Hned čtyři soukromí advokáti zahájili ve městě svou činnost na základě
novely zákona o advokacii, dále se
na okrese zaregistrovalo 476 soukromých podnikatelů především
v oblasti obchodní činnosti. Začal
být opravován kostel svatého Cyrila
a Metoděje v Brněnské ulici, a sice
pouze z peněz vybraných dobrovolně při sbírkách. V muzeu byla instalována výstava „Srpen 1968“, dále

byla ve městě na hlavním náměstí
instalována pamětní deska třem
obětem srpnové okupace. Prostějov byl také jedním z prvních měst,
kde vznikl pracovní úřad. Smutnou
událost představovala smrt sochařky
Hany Wichterlové Štefanové, která
měla velký ateliér ve Smržicích.
ervenec 2010 přinesl tyto
události. Tajemník městského úřadu Lubomír Baláš hodnotil
službu tzv. Pojízdného úřadu. Za
čtyři měsíce jí využilo na šest desítek
obyvatel města. Žádosti směřovaly
především na odbor občanských záležitostí a odbor sociálních věcí. Největší zájem byl o ověřování podpisů.
V pondělí 5. července 2010 byl
uveden do úřadu prostějovského
děkana farář Mgr. Miroslav Hřib,
postulant Vojenského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Uvedení do úřadu se uskutečnilo
v kostele sv. Cyrila a Metoděje na
mši svaté. Ve Vodní ulici bylo otevřeno nové Centrum zdraví. V soukromém objektu byla kromě lékárny
oční ambulance, gynekologie a stomatologie a oční optika. Specialisté
z firmy ASA vyšplhali do korun stromů ve Smetanových sadech a provedli ozdravný řez. Ve středu 28.
července byla slavnostně zprovozněna nově vybudovaná kruhová
křižovatka na Petrském náměstí.
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Máme tady první prázdninový měsíc, i když pojem prázdnin
je de facto letos takový všelijaký, protože všichni víme, jak to
se školami a výukou bylo. Nebrání nám to ovšem v pohledu
na to, co se dělo v Prostějově takřka nedávno.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
Investorem byl Olomoucký kraj ve
spolupráci s městem Prostějovem.
Celkové náklady na vybudování
rondelu činily přibližně 23 milionů
korun. Součástí stavby bylo vybudování chodníků, dále byla přebudována křižovatka ulic Dolní a Jezdecká
tak, aby vykazovala parametry odpovídající plánovanému dopravnímu zatížení. V neposlední řadě byla
vybudována cyklistická stezka, která
spojuje síť už vybudovaných cyklostezek od okružní křižovatky na Petrském náměstí do ulice Dolní.
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Èekárny na nic!
Jestli si někdo z města myslí, že nákresy velkých ptáků na prosklených autobusových zastávkách zabrání nárazům a tím i jisté smrti některých menších ptáčků, tak
prosím. Nikomu toto přesvědčení neberu. Ale dodnes nemohu pochopit, která chytrá hlava vymyslela právě tyto malé čekárničky, ještě k tomu prosklené. Jsou
naprosto nepraktické. Nedávno jsem poměrně dlouho čekal na autobus do Vrahovic a silně pršelo. Šel jsem se tedy schovat do prosklené kukaně na Vápenici. No
schovat... Schovat před deštěm se vůbec nedá, čekárna je natolik malá a na jejím plášti mezi skly takové mezery, že déšť promočí každého cestujícího čekajícího na
autobusový spoj. Copak město nemělo pár tisíc korun, aby nechalo na zastávkách postavit daleko lepší čekárny?
Milan Svoboda, Prostějov
Chytali pstruhy
Při nedávné návštěvě biokoridoru Hloučela jsem spatřil skupinku asi pěti
dětí, které z říčky lovily malé pstruhy. Samozřejmě jsem je okřikla a tři chlapci a dvě děvčata si dali říct a nechali toho. Když jsem se ale se svým psem
vracela zpátky, děti byly u břehu zase a velká sklenice byla již plná pstroužků.
Tentokrát ti malí na mé výtky zareagovali tak, že popadli naplněný „okurkáč“
a utekli pryč. Nechtěla jsem na ně volat policii, vždyť jsou to děti. Ale copak
v Hloučele nikdo vysazené ryby nehlídá a o přilehlou lokalitu se nestará?
Jana Dosedělová, Prostějov

Ne na námìstí, ale pøed Albertem!
Byla bych za to, aby místo náměstí, kde se většinou neděje nic zásadního, působila stálá hlídka městské policie před supermarketem Albert ve Vrahovické
ulici. Protože to, co se tam v poslední době odehrává, přestává být už „sranda“. Neustále jsme otravováni bezdomovci nebo jednotlivci menšiny z Husova
náměstí. Někdo žebrá o peníze, jiný zase o kus jídla, cigaretu nebo vám zničehonic začne vyhrožovat. Takřka denně jsou tam běžné různé hádky, nebo
dokonce i rvačky mezi opilými bezdomovci, několikrát za den pak do supermarketu stejně přijíždějí strážníci, protože se v něm krade jako o závod. Nebylo by opravdu vhodné, aby na parkovišti před Albertem stálo po celý den auto městské policie a v něm hlídka?
Petra Navrátilová, Prostějov

19050310523

20061010940

Balonky vypouštìjí jen bezmozci
S povděkem kvituji zákaz vypouštět během jakýchkoliv oslav takzvané
balonky štěstí. Vždyť vypustit do vzduchu takovou hořící a naprosto nekontrolovatelnou věc může jenom holý bezmozek! A co se týká zákazu
používání další pyrotechniky, zajímalo by mě, jak je možné tolerovat obrovský ohňostroj, který nedávno uspořádal na jedné zahradě ve Vrahovicích místní občan. Nevím, co přesně stojí ve vyhlášce města, ale když se
něco zakáže plošně, mělo by to snad platit pro celé město!
Jiří Nováček, Prostějov

20070911102

Termín akce se kvůli deštivému počasí naštěstí přesunul

Na start náročného závodu se tentokrát postavilo 28 mužů a 4 ženy.
Dalších celkem 12 účastníků absolvovalo pouze náročnou cyklistickou
část, která je zavedla od vyškovského aquaparku přes Rychtářov,
Otinoves, Protivanov, Drahany,
Lipovou, Konici, Laškov a Čechy
pod Kosířem do Zdětína. Organizátoři velice pohotově zareagovali
na nepříznivou předpověď a doslova na poslední chvíli přesunuli
závod z propršené soboty na slunečnou neděli. Ukázalo se to jako
velmi šťastné rozhodnutí. „Takhle
narychlo to nebylo vůbec jednoduché, musel jsem všechny závodníky
i organizátory obvolat a po dohodě
s nimi přerezervovat bazén ve vyškovském aquaparku. Prakticky nikdo s tím neměl problém,“ pochvaloval si hlavní organizátor Tomáš
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reprezentace, poté, co jsem ukončil
kariéru, jsem se začal zaměřovat
právě na triatlon, který mě opravdu moc baví. Na Zdětín Cupu jsem
byl už před dvěma lety, ale tehdy
jsem zabloudil při běhu, jsem rád,
že tentokrát už to vyšlo,“ prozradil
v cíli spokojený vítěz Jan Šedý.
Kdo by si chtěl triatlon vyzkoušet
na vlastní kůži, nemusí zoufat, že
mu Zdětín Cup unikl. Pomalu už se
totiž blíží svátek všech amatérských
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Kučera, kterého na běžecké části doprovázela také jeho dcera. „Bylo to
fajn, ale nepomohlo mi to. Jak jsem
byl unavený z kola, běžel jsem pomalu a ona kolem mě napřed skákala
jako gazela, pak mi dokonce utekla,“
usmíval se Kučera bezprostředně po
dokončení závodu.
Přestože je triatlon komplexní sport,
kdo chtěl uspět ve Zdětín Cupu, ten
musel být silný zejména na kole.

KONICE Zřejmě únava řidiče
a následný mikrospánek mohou
za neštěstí, ke kterému došlo v úterý 7. července těsně po půl sedmé
večer na Konicku. Muž za volantem škodovky „v limbu“ narazil do
stromu a těžce zranil sebe i pětileté
dítě.
Devětatřicetiletý muž projížděl osobním vozidlem Škoda Superb komunikací z Konice k Šubířovu.
„Řidič pod vlivem mikrospánku ztratil kontrolu nad vozidlem, a to vyjelo
vpravo mimo komunikaci, kde čelně

narazilo do stromu. Při nehodě utrpěli
řidič i přepravované pětileté dítě zranění, se kterými byli letecky transportováni do Fakultní nemocnice Brno.
Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 255 tisíc korun.
Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou,“ informoval František Kořínek,
policejní tiskový mluvčí. Jak dodal,
přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření.
(mik)
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DZBEL Je to rybníček jako z obrázku Josefa Lady. Snad jen ten hastrman na vrbě chybí. Ač o něm ví jen
málokdo, někteří z místních mu
s úsměvem přezdívají „Dzbelské
Lipno“. Vodní nádrž nacházející se
u Dzbelu aktuálně prochází kompletní rekonstrukcí za 5,2 milionu
korun. Už to byla potřeba, neboť její
hráz dlouhodobě prosakovala a hrozilo, že by se mohla i protrhnout. Večerník se zajímal i o její další využití.

sportovců, kterým bude konický triatlon Veteran steel man. Ten
bude v sobotu 25. července hostit
koupaliště ve Stražisku. Tentokrát
se všestranní sportovci utkají na distancích 800 metrů plavání, 50 km
na kole a 10,4 km běhu. Pro ty, kteří
s tímto krásným sportem teprve začínají, či si ještě na tak dlouhý závod
nevěří, bude připravena varianta hobby s distancemi 400 metrů plavání,
20 km kolo a 4 km běhu.

do Nectavského údolí. Kdo však o malebném rybníku neví, tak ho jen tak
neobjeví. Je totiž zcela ukrytý v okolní
zeleni.
Oficiálně se jedná o „obecní rybník“.
Zdejší radnice se pro jeho celkovou
revitalizaci rozhodla zejména kvůli
dlouhodobým problémům s pevností hráze. „Už řadu let prosakovala, voda
z rybníka odtékala a báli jsme se, aby
se hráz třeba i neprotrhla. Kvůli tomu
jsme se ji snažili vyplnit jílem, ale prů-

běžné úpravy nepomohly,“ vysvětlila
starostka Dzbelu Jana Konečná.
Dříve se tu lidé koupali, to však již nějaký čas neplatí. „Poslední úpravy zde
probíhaly před 17 lety. Pak se tu dalo
nějaký čas plavat, jenže následně se tu
ve větší míře začaly chovat ryby, voda

se zakalila a už nikoho nelákala,“ popsala Konečná, které jsme se zeptali,
zda bude v rybníku umožněno koupání i po jeho revitalizaci. „Tak to vám
neřeknu. Záleží nejen na tom, jaká
bude voda, ale možná budou zavedena
i nějaká omezení, “ reagovala starostka

obce, která na realizaci projektu získala
příspěvek dva miliony korun z Ministerstva zemědělství. Dalších 700 tisíc
korun poslal Olomoucký kraj. „Kvůli
dotacím nesmí rybník nějaký čas sloužit komerčním účelům. Nelze ho třeba
pronajímat,“ vysvětlila Jana Konečná.

0CEGNMQXÆTGXKVCNK\CEKT[DPÊMCXG&\DGNWUGXV÷EJVQFPGEJWUKNQXP÷RTCEWLG
Foto: Martin Zaoral
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UMÆJQ VTKCVNQPW 6QO¾w -WéGTC RąKLÊO¾ „Dzbelské Lipno“ se nachází na okraji
XEÊNKITCVWNCEKQFUXÆJQU[PC
místní části Borová ve Dzbelu. Kousek
Foto: Martin Zaoral od něj vede železniční trať pokračující

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: internet

VRBÁTKY Dlouhé debaty střídané zdánlivým obdobím ticha, tak vypadají plány na stavbu cyklostezky mezi Vrbátkami a Prostějovem. Nově to
ale vypadá, že se stavba přece jen přiblížila. Podpořit zhruba pětikilometrový úsek totiž čerstvě přislíbil také prostějovský magistrát, který od Vrbátek dostal žádost o spolupráci.
„Žádosti vyhovíme, a to formou zpra- lezniční trať u nádraží ve Vrbátkách,
cování projektové dokumentace na v celkové délce 4,3 kilometru,“ slíbil
cyklostezku v úseku Vrahovice až že- primátor František Jura.

Obec Vrbátky již v roce 2019 zpracovala na celou trasu studii trasování
včetně odhadu nákladů. Celkem se
jedná o 34 milionů korun. Jen vlastní
dokumentace by měla stát skoro 900
tisíc korun, polovinu hodlá uhradit
statutární město Prostějov.
Cyklisté dosud na cestu do Vrbátek
z Prostějova museli využívat silnice od
Kralic na Hané, od Držovic a právě od
Vrahovic. Všechny tři se nachází ve špatném technickém stavu, a to zejména jejich krajnice tolik nutné pro bezpečnou
jízdu cyklistů. V případě cyklostezky
do Vrbátek jde ale o víc, dlouhodobě se
totiž uvažuje o spojení pro cyklisty mezi
Prostějovem a Olomoucí. „Propojení
Vrbátek a Prostějova určitě kvituji, jde
o návaznost na další cyklotrasy, na tom
se pracuje. Iniciativa na propojení Olomouce a Prostějova cyklostezkou zde
pak byla vždycky. A je reálné ho v budoucnu udělat,“ konstatuje cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.
(sob)

PTENÍ Novinkou se mohou nyní pyšnit ve Ptení. Minulý týden v obci přibyl
kniho-strom, tedy veřejná knihovna
vytesaná do kmene stromu. Nachází
se u místní autobusové zastávky, kde
navíc přibyla lavička.
Lidé si tak mohou zpříjemnit čekání na
autobus. A nejen to. „Zastavují se místní
i kolemjdoucí a chodí kniho-strom prozkoumat,“ uvedl za tvůrce Pavel Šnajdr.
Lidé přitom v kniho-stromě najdou velmi pestrou směsici dílek. „Jsou zde kníž-

-PKJQUVTQO Wå UVQLÊ NKFÆ UK X EGPVTW
2VGPÊOQJQWXQNP÷RčLéQXCVKFQRNÿQ
XCVMPKJQXPKéMW
Foto: Facebook

ky dětské, dále kuchařky, romány nebo
cestopisy. Každý si vybere. Navíc lidé
sem také mohou knížky nosit a půjčovat
si naopak jiné domů,“ vysvětlil Pavel Šnajdr. Nedaleko Ptení se shodou okolností
nachází také pivní budka. Ta ale jednou
byla vykradená a poničená. Neobávají se
ve Ptení podobného druhu chování vůči
knihovničce? „Tam šlo při ničení spíše
o peníze a zisk. Věříme, že v tomhle případě se nic podobného nestane,“ dodal
Šnajdr. Půjčování je totiž zdarma. (sob)

me co skrývat,“ usmál se starosta obce Tomáš Pavelka.
Lidé tak nyní přehledně uvidí v digitální podobě,
za co obec utrácí nebo z čeho má naopak příjmy.
„Nechali jsme se inspirovat od obcí, kde tohle funguje. Vím, že to mají třeba v Křelově-Břuchotíně
na Olomoucku a že jsou spokojení,“ poznamenal
nejmladší starosta v Česku. Ten chystá spolu se zastupitelstvem ještě jednu změnu. „Chceme používat

od příštího zasedání zastupitelstva aplikaci UZOB.
Přes ni se budou zveřejňovat pozvánky a zápisy ze
zastupitelstev. Zároveň však také kompletní podkladové materiály,“ prozradil Pavelka, který se úřadu
ujal teprve nedávno.
(sob)

zjistili jsme
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Němčice nad Hanou (mls) - K 50.
výročí povýšení Němčic nad Hanou na
město byly vydány omalovánky, v nichž
žáci základní školy zachytili své město.
Omalovánky jsou za symbolickou cenu
k mání v knihovně.

Nìmèice jako
(o)malované

Plumlov (mls) - Na havarijní stav cesty
na návsi v Soběsukách si stěžují někteří
z místních. Ten se nelepší ani přes opakované opravy. Naposledy komunikace dostala pořádně zabrat při nedávné
výstavbě kanalizace. Dle vedení města
bude v tomto případě potřeba kompletní rekonstrukce, na kterou bude třeba
zpracovat projektovou dokumentaci.

Co bude s návsí
v Sobìsukách?

Protivanov (mls) - Na okraji Protivanova se staví nová silnice včetně chodníků.
Jedná se o propojení ulic Panská a Nová,
kde se v posledních letech staví nové rodinné domy. Práce na ní by měly skončit
nejpozději v závěru letošního září. Náklady se odhadují na 1,4 milionu korun.

Propojí ulice

Ptení (mls) - Tahle budova už to hodně potřebuje. Sokolovna ve Ptení pravidelně hostí řadu společenských událostí v obci včetně hned několika plesů.
Její technický stav ovšem není právě
reprezentativní. Vedení obce o tom ví,
a proto aktuálně připravuje kompletní rekonstrukci zchátralého objektu.
V současné době se již připravuje projektová dokumentace a podklady pro
výběrové řízení na stavební firmu.

Zchátralá
sokolovna se doèká

Konice (mls) - Kastelánovi konického
zámku Pavlu Šínovi se nelíbí parkování
před zámkem. S jeho názorem souhlasí
i starosta města. „Strážníci městské policie budou řidiče stojící svými vozidly
před zámkem upozorňovat na možnost
jejich odstavení na parkovišti u Moděvy,“
uvedl Michal Obrusník s tím, že předmětnou situací by se měl zabývat odbor
dopravy. Ve hře je i možné umístění zákazových dopravních značek.

Konec parkování
pøed zámkem?

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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NEZAMYSLICE Jízda řidiče se třemi
promile alkoholu nemohla dopadnout dobře! A také nedopadla. Sedmapadesátiletý muž opilý jako „kára“
v Nezamyslicích pochopitelně neudržel své osobní auto na silnici a na
jedné z křižovatek postupně narazil
do dvou sloupů. Za své neodpustitelné jednání může jít i do vězení.
„V sobotu 4. července v šestnáct hodin došlo u křižovatky ulic 30. dubna,
1. máje a Vyškovské v Nezamyslicích
k dopravní nehodě osobního automo-

bilu Škoda Fabia. Sedmapadesátiletý
muž ke křižovatce přijel ulicí 30. dubna.
Nezvládl řízení a do ulice Vyškovské vyjel přes travnatý pás a chodník vlevo od
vozovky. Na chodníku porazil ocelový
sloupek, přejel celou šíři komunikace,
vyjel vpravo mimo vozovku a narazil do
betonového sloupu elektrického vedení,“ popsal opilecký karambol František
Kořínek, policejní tiskový mluvčí.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
naštěstí nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na

30 tisíc korun. „Provedenými dechovými zkouškami policisté u muže změřili
hodnoty 2,82 a 2,97 promile alkoholu
v dechu. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření. Kvůli
řízení ve stavu vylučujícím způsobilost
muž nyní čelí trestnímu stíhání pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky a na místě přišel o řidičský průkaz,“ potvrdil sankce mluvčí
prostějovské policie František Kořínek.
(mik)
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MOŘICE Zajímavou novinku představily Mořice. Obec s pětistovkou obyvatel totiž nově spouští rozklikávací rozpočet. Ten je typický spíše pro
hejtmanství nebo pro větší města, na Prostějovsku jde pak o počin zcela ojedinělý.
„Rozpočet jsme spustili minulé úterý. Vedlo nás
k tomu to, že jsme si do programu dali transparentnost. A tohle je jeden z nástrojů. Koneckonců nemá-

Mořice hlásí digitální novinky
Kniho-strom
do Prostějova je zase o něco blíž
ve Ptení
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Kučera, který se závodu také aktivně
zúčastnil. „Tentokrát jsem jel sám
bez manželky, která měla zdravotní
problémy. Nicméně mám radost ze
syna, který se závodu rovněž zúčastnil a v cíli byl mezi prvními,“ nastínil

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

ZDĚTÍN To byla aspoň pořádná příprava na grilovačku! Dokážete si představit, že byste předtím, než „Každý den jezdím do práce
vyrazíte na posezení s přáteli, uplavali kilometr v kuse, ujeli na kole 73 kilometrů a uběhli 8 kilometrů. i z práce 25 kilometrů. Donedávna jsem byl také členem korfbalové
Přesně tímto způsobem si udělali hlad a žízeň účastníci 8. ročníku triatlonového klání Zdětín Cup.
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

ZDĚTÍNSKÝ TRIATLON DAL POŘÁDNĚ ZABRAT
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Těžce zraněné dítě! CYKLOSTEZKA Z VRBÁTEK
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Po poledni v neděli 5. července
kontrolovali plumlovští policisté na komunikaci mezi obcemi Ptení a Vícov Škodu Fabii
a jejího sedmačtyřicetiletého
řidiče. Provedenými dechovými zkouškami policisté u muže
změřili hodnoty 2,65 a 2,68
promile alkoholu v dechu. Muž
se změřenými hodnotami souhlasil a konkrétně přiznal vypití
deseti desetistupňových piv a 20
odlivek domácí slivovice během
předchozí noci.
Další jízdu policisté muži zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz. Pro své jednání je nyní
podezřelý z přečinu ohrožení
pod vlivem návykových látek. Za
ten mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz činnosti.

Po 20 slivovicích za volant!

V pondělí 6. července v době od
12.00 do 14.00 hodin vnikl dosud nezjištěný pachatel do stanu
v autokempu u obce na Prostějovsku. Pachatele nezastavila ani
přítomnost spícího osmadvacetiletého muže. Stan prohledal
a odcizil z něj finanční hotovost
a powerbanku značky Philips.
Způsobenou škodu okradený
muž vyčíslil na 10 000 korun.
Plumlovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Spáče okradli ve stanu
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rozhovor večerníku
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Kamil Vystavěl se stal dvanáctým evangelickým farářem v Prostějově
HOLUBICE Jedenáct roků a pak
změna. Loni se s evangelickým
sborem rozloučil dlouholetý farář Jan Jun. Představitel nejen
duchovního, ale také kulturního
života se přesunul na Českomoravskou vrchovinu. Jeho místo ale
nezůstalo dlouho neobsazené, nastoupil na něj nedávno jednatřicetiletý Kamil Vystavěl (na snímku).
Nový farář se už pomalu na Hané
zabydluje a tak svolil k rozhovoru,
v němž prozradil, jaké jsou jeho
plány s farností, jaké hodnoty jsou
pro něj podstatné či jakou roli má
podle něj víra.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

u dnes už bývalého kolegy. Následně jsem čtyři roky jako evangelický
farář působil v České Třebové. A to
je vlastně zatím celá moje profesní
kariéra.“ (úsměv)
yy Bylo nějaké období,
kdy jste si pohrával
s myšlenkou studovat jiný obor?
„Já jsem nejdřív šel
cestou menšího odporu... Když jsem si
vybíral střední a vysokou
školu, tak jsem se
inspiroval tím,

Zrušeno muselo být prakticky vše s výjimkou
individuální duchovní péče. A i ta se většinou,
když člověk chtěl s někým konečně promluvit,
neuskutečnila. Spousta lidí řekla dobře, ale
zavoláme si. Takže na chvilku církev skoro
přestala být vidět, protože se lidé ani nesešli.

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste se představil Prostějovanům? A kde jste předtím
působil?
„Pocházím z jedné malé vesničky
nedaleko Letovic. Pak jsem studoval a po studiích jsem sloužil
rok jako praktikant ve Svitavách

Foto: internet

co mě bavilo, a bratrancem, který
dva roky předtím stejnou školu
vystudoval. ‚Ano, půjdu na elektrotechniku na střední, na vysokou
taky.‘ A teprve když jsem byl na
vysoké, tak se to ve mně začalo dít,
snad dozrávání to bylo. Začal jsem
přemýšlet, jestli by mě to bavilo
a zda bych to chtěl dělat. Teprve
tam jsem si řekl, že bych chtěl dělat něco jiného. Nejdříve jsem tedy
vystudoval bakaláře v elektrotechnice v Brně a pak jsem se přihlásil
na teologickou fakultu s tím, že by
ze mě jednoho krásného dne mohl
být farář.“
yy Co pro vás osobně znamená víra?
„Řekl bych to asi tak, že je pro mě
životní styl. Mám nějaké hodnoty,
které jsou pro mě důležité, mám
určité představy o věcech, které jsou
neviditelné a těžko se popisují. Tak
to vše k tomu patří. Přijde mi, že naprostá většina lidí se bez nějaké víry
neobejde, každý má nějaký životní
styl a staví na nějakých hodnotách.
Potom je právě zajímavé se podívat,
kdo na čem stojí, jaké základy, jaká
víra nebo přesvědčení jsou pro něj
zásadní.“
yy Jaké bylo přivítání v Prostějově od farníků?
„Vřelé. (úsměv) I když pandemie
způsobila, že jsme neměli malou
oslavu toho, že má sbor nového faráře. Začali jsme se scházet podle
dovolených kvót, nejdřív v patnácti
lidech, pak bylo možno i sto. Takže
to pro mě, ale asi i pro všechny ostatní, bylo takové zvláštní. Ale byl jsem
přivítán vřele, a to mě těší.“
yy Je pro vás velká změna přestěhovat se z České Třebové do Prostějova?
„Tak změna to je. Česká Třebová je
sice trochu menší, ale vše, co člověk
potřebuje, tam má. Důležitější jsou
vztahy, stěhováním se vždy překopávají. Teď to pro mě vše začíná od
začátku, protože zde skoro nikoho
neznám. To je velká změna.“
yy První vlna koronaviru je nejspíš za námi. Jak poznamenala
život a činnost sboru?

Foto: internet

„Zrušeno muselo být prakticky vše
s výjimkou individuální duchovní
péče. A i ta se většinou, když člověk chtěl s někým konečně promluvit, neuskutečnila. Spousta lidí
řekla dobře, ale zavoláme si. Takže
na chvilku církev skoro přestala
být vidět, protože se lidé ani nesešli. Církev je totiž podle mě to
místo, kde je setkávání se lidí tím
vůbec nejdůležitějším faktorem.
Vše fungovalo tak, že místo nedělních bohoslužeb jsem připravil
čtení a zájemci si mohli udělat takovou malou domácí bohoslužbu.
A když začal květen a já se přestěhoval sem, tak současně již začalo
být dovolené setkávání. Takže jsem
tu měl setkání do patnácti lidí při
bohoslužbách a ostatní, kteří nemohli přijít, se mohli připojit přes
internet. Mohli poslouchat a být
zapojení. Další setkání, co se dějí
v týdnu, tedy děti, mládež, nebo třeba vzdělávání dospělých, nastala až

koncem května. Děti se ale potkaly
třeba i přes internetovou konferenci.“
yy V čem byste rád navázal na svého předchůdce faráře Juna?
„Já se teprve se všem seznamuji.
Kam až jeho stín nebo činnost sahala. Takže na to teď nedokážu ještě
odpovědět.“
yy Co byste chtěl zavést ve farnosti za novinky? A co byste rád přidal za sebe do života farníků?
„Přemýšlím teď o vzdělávání mládeže. Ne v tom smyslu, že bych chodil
po školách a něco tam říkal. Ani nevím, jestli by mě tam pustili a jestli by
jim to přišlo zajímavé. Přijde mi ale
celkově důležitá oblast v kulturním
dění, jak školy fungují, co předávají
kromě znalostí žákům. Jakoby jaké
postoje, jaké hodnoty. Tedy třeba jak
moc styl vzdělávání souzní s demokracií ve společnosti. To jsou pro mě
velká a důležitá témata, kterými se
zaobírám.“

vizitka

20070211085

KAMIL VYSTAVĚL
✓ narodil se v srpnu 1988 v Boskovicích
✓ farář Československé církve evangelické, nový farář sboru v Prostějově
✓ vystudoval elektrotechniku v Brně, získal zde bakalářský titul v roce 2010
✓ následně se dal na evangelická studia, která studoval a dokončil v Praze o pět let později
✓ později působil jako vikář a farář na Svitavsku
✓ již loni v létě se o něm začalo hovořit jako o možném nástupci Jana Juna, tím se stal letos v době koronakrize
✓ mezi jeho záliby patří cyklistika, hra na klavír a celkově hudba, dále pak četba a na prvním místě je rodina
zajímavost: na začátku svého působení v Prostějově neměl možnost bohoslužeb, zprvu se tak na věřící obracel
přes internet, a to formou čtení
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RYCHLÝ
PROSTĚJOVSKÉ
HANÁCKÉ
SLAVNOSTI
BUDOU
9(ÿ(51Ì.
„Poplatky stánkařům jsme nechali na loňské úrovni,“

vyzdvihla náměstkyně primátora Milada Sokolová
8GFGPÊ OCIKUVT¾VW X[VXQąKNQ UV¾PMCąčO
RąÊ\PKXÆRQFOÊPM[MVQOWCD[UGOQJNK
\×éCUVPKV\¾ąKLQXÚEJ2TQUV÷LQXUMÚEJJC
P¾EMÚEJUNCXPQUVÊ

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Zdražuje se všechno od potravin přes pohonné hmoty
až po léky. To ale neplatí o poplatcích, které budou muset stánkaři zaplatit radnici za pronájem prodejního místa během Prostějovských
hanáckých slavností. Konšelé chtějí totiž alespoň touto formou pomoci živnostníkům, které se rovnají s následky koronavirové krize.
A mimo to se Večerník také dozvěděl o prvních hostech, kteří vystoupí v připravovaném programu hodových slavností.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Rada města Prostějova na svém posledním červnovém jednání odsouhlasila
výši poplatků za přenechání prostoru
k umístění mobilních stánků na náměstí T. G. Masaryka v rámci konání již osmatřicátých Prostějovských hanáckých
slavností. Ty se uskuteční ve dnech 12.
a 13. září 2020. Jejich součástí bude
kromě programu i prodej občerstvení či
jiného sortimentu zboží od vybraných
prodejců a řemeslníků. „Vzhledem k časové náročnosti organizace celé akce je
třeba co nejdříve informovat prodejce,
aby znali výši poplatku před podáním
nabídek,“ vzkazuje primátor František
Jura (ANO 2011) fakt včasného jednání o poplatcích pro trhovce. „Ráda bych

zdůraznila, že jsme nechali poplatky na
loňských hodnotách. Je to další z kroků,
kterými podpoříme prodejce v době,
kterou poznamenala nákaza covid-19,“
přidala náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov).
Stejně jako loni budou i nyní pro
prodejce pevně určena číselně označená místa. Náměstí T. G. Masaryka
má být rozděleno na čtyřmetrové
očíslované úseky, ve kterých budou
moci prodejci umístit svůj třímetrový stánek včetně uskladnění zboží.
„V případě zájmu prodejců budou výjimečně povolena ještě další tří a vícemetrová prodejní místa z důvodu sloučení
sortimentu do většího stánku. V praxi
se totiž vyskytly případy, že prodejce
mimo určené místo zabral i další metry
navíc,“ uvedla dále Sokolová, které jsme
se zeptali, zda je už znám konkrétní program a významní hosté, kteří na hodech
vystoupí. „Ano, a bude opět skutečně

8]DYÉUNDNÔLzRYDWHN
Prostějov (mik) – Hned dvě křižovatky v Prostějově budou v následujících dnech dlouhodobě uzavřeny
a nejenom řidičům tak vzniknou
možné problémy. „Ve dnech od 15.
července až do 21. října tohoto roku
budou zcela uzavřeny křižovatky ulic
Hloučelní a Na Vyhlídce a rovněž ulic
Na Vyhlídce a Kosířská. Důvodem je
rekonstrukce vodovodu,“ informoval
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

8]DYÔHQD
EXGHWDNÅ+UDGHEQÉ

SRSODWN\]DVW½QN\SÔLSURVWÈMRYVNÙFKKDQ½FNÙFKVODYQRVWHFK
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pestrý. Jako každoročně se snažíme o to,
aby si v něm každý našel to své. Návštěvníci se mohou těšit na klasický folklórní
program i s krojovaným průvodem,
vystoupení dechové hudby i na koncerty protagonistů různých hudebních
žánrů, například na známou popovou
skupinu Hodiny, na velký nářez kapely

Děda Mládek Illegal band, na sympatického severočeského písničkáře Petra
Lüftnera. A jedna krásná slovenská
zpěvačka je stále v jednání coby hlavní
‚bonbonek‘ Prostějovských hanáckých
slavností,“ prozradila Milada Sokolová.
Večerník pochopitelně také zajímalo,
zda radní či pořadatelé hodů nemají

obavy z očekávané druhé koronavirové vlny, která by mohla slavnosti zmařit? „Nestrašte! Pevně věřím, že jistě
nic v podobě druhé vlny koronaviru
nepřijde. Čeká nás báječný program
a máme se nač těšit,“ odmítá hrozby
náměstkyně prostějovského primátora pro kulturu.

Prostějov (mik) – Prostějovský
magistrát upozornil na další uzavírku, tentokrát v centru města. „Ve
dnech od 13. července do 31. července bude uzavřena komunikace
v ulici Hradební, a to konkrétně
před domem číslo 21. Důvodem
je napojení vodovodní přípojky na
nedalekou školu,“ vysvětlil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

0ÉVWR
NDV½UHQDTXDSDUN"
Prostějov (mik) – Zajímavý podnět od občanů obdrželi prostějovští
radní. „Napadlo mě, že by bylo fajn,
kdyby se po zbouraných kasárnách
v Jezdecké ulici postavil mega aquapark, jako mají v Německu. Součástí
by byl tropický ostrov, celoroční skleník s písečnými plážemi a dále by se
to mohlo rozšířit o nějaké záhadné až
tajuplné podzemní prostory,“ navrhl
na webových stránkách prostějovského magistrátu pan Martin. „Myslíme si o tom jen to nejlepší a děkujeme za váš nápad,“ odpověděla mu
se „smajlíkem“ Milada Sokolová,
náměstkyně primátora.

3UREOÇPVXFSDQRX2ORPRXFNRXY\ĆHxHQ

Na Hloučelu za zdravím SEMAFORY ZALEPILI!
V plánu je speciální stezka pro všechny generace

PROSTĚJOV Nemalými změnami prošel v posledních letech biokoridor Hloučela. Město nechalo
nedaleko areálu nemocnice vysadit nový park, postupně asfaltuje
cyklostezku do Mostkovic a před
měsícem přibyl discgolf. Magistrát
teď ale představil další novinku
v podobě Stezky zdraví. Ta by nabízela více aktivit na několika místech biokoridoru.
Stezka zdraví by měla poskytnout různé aktivity v přírodě pro děti i dospělé
hned na čtyřech místech. „V biokoridoru Hloučela, a to od Mostkovic až
po ulici Vrahovickou, budou vytipová-

na stanoviště pro umístění prvků pro
aktivní pohyb všech generací včetně
poznávacích prvků po celé délce nové
stezky. Připraveny budou například
vertikální otáčecí dřevěné pexeso, dřevěný xylofon včetně návrhu na situování zookoutku,“ prozradil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějov.
Zajímavostí je, že ač se Stezky zdraví
nachází na řadě míst země, například
lázně Jeseník, Brno, nebo ves Lelekovice, nabízí každá něco zcela jiného
od romantické procházky přes naučnou stezku až po posilovací stroje.
V případě Prostějova půjde hlavně

o aktivní využití volného času a zajímavé herní prvky převážně pro děti.
Náměstek prostějovského primátora
náměstek pro rozvoj a investice Jiří Rozehnal při této příležitosti upozornil na
nešvar, s nímž se návštěvníci biokoridoru Hloučela setkávají až příliš často.
„Veškeré prvky a stavby musí být odolné vůči vandalům. Součástí záměru
bude také vytipování umístění servisních cyklostojanů a přístřešku,“ uvedl
Rozehnal (ANO 2011) s tím, že cena
za zpracování studie je padesát tisíc korun s plánovaným termínem plnění do
31. srpna. „Studie bude zahrnovat i etapizaci a odhad nákladů,“ dodal. (sob)

PROSTĚJOV Už druhým týdnem
zdárně pokračuje rekonstrukce
povrchu vozovky a další stavební
práce na Vápenici v Prostějově.
Kvůli uzavírce zvládají řidiči objízdné trasy zatím v poklidu bez
větších komplikací. V minulém
vydání ale Večerník kritizoval zbytečné zácpy v Olomoucké ulici zapříčiněné semafory, jež byly stále
v provozu i přes zákaz odbočení
vpravo na Vápenici.
Problém se zbytečně zapnutými semafory byl ale již vyřešen, řidiči tak
z Olomoucké ulice mohou směrem na
Svatoplukovu ulici nebo Újezd zamířit

bez zastavení. „Semafory byly matoucí, nejvíce pro cizí řidiče, kteří situaci
neznali. Semafory ale nešlo seřídit tak,
aby řidiči měli delší časový impulz na
zelenou při výjezdu z Olomoucké.
Proto jsme světla nechali jednoduše
zalepit páskou,“ sdělila Večerníku Alena Rašková, náměstkyně primátora
Prostějova, v jejíž gesci je doprava
v Prostějově. „Dalším novým opatřením je zákaz zastavení při vjezdu i výjezdu ze Žižkova náměstí na Poděbradovo náměstí, s výjimkou zásobování.
Jde o jednu z objízdných tras a stojící
vozidla by blokovala dopravu,“ dodala
Alena Rašková.
(mik)

2TQDNÆO UG \D[VGéP÷ \CRPWVÚOK UG
OCHQT[ X[ąGwKNQ O÷UVQ LGFPQFWwG
UX÷VNCPGEJCNQ\CNGRKV
Foto: Michal Kadlec

Pravda vyšla najevo. Roundup znovu v akci!

PROSTĚJOV Občané Prostějova jsou zmateni. Po některých výstupech od mnoha radních v různých médiích na téma způsobu likvidace plevele ve městě vznikl opravdu zmatek. Na dubnovém jednání
zastupitelstva totiž komunální politici drtivou většinou hlasů schválili
usnesení, které zastavilo používání glyfosátů při hubení plevele. Podle
dalších vyjádření radních společnost FCC tedy začala používat ekologický způsob ve formě vařící vody či páry. Ale ouha! Prostějované
začali v posledních týdnech bombardovat redakci Večerníku s tím, že
viděli pracovníky FCC používat při ničené plevele na různých místech
Prostějova opět Roundup! Jak to tedy je? Využívá město aktuálně alternativní metodu, nebo se opět vrátilo ke glyfosátům?
Aktuálně jsou tedy chemické
Michal KADLEC části.
postřiky s obsahem glyfosátu jediným
Tato otázka samozřejmě Večerník účinným chemickým prostředkem,“
hodně zajímá, takže jsme se na pravý řekl na úvod Jiří Pospíšil, první náměsstav věci zeptali toho nejpovolanější- tek primátora Prostějova. Hned vzápěho. „V měsíci květnu firma FCC pro- tí přidal důležitou informaci. „Jen pro
váděla testování alternativních metod doplnění – v zemědělství je v okrese
likvidace plevele chemickou cestou. Prostějov ročně spotřebováno 10 489
Použité byly osmiprocentní kyselina kilogramů glyfosátů. Společnost FCC
octová, přípravek Beloukha Garden Prostějov spotřebuje na údržbu všech
s účinnou látkou kyselinou pelargono- ploch 169 kilogramů, což je 1,6 %
vou a Roundoup BIAKTIV. Nejlépe z celkového množství. Průměrná spoz použitých chemických přípravků třeba v zemědělství na jeden hektar je
vyšel Roundoup BIAKTIV, který ple- 0,7 až 1,5 litru na rok. Celková ošetvel úplně zlikvidoval včetně kořenové řená plocha společností FCC Prostě-

„Při ničení plevele budeme využívat páru i glyfosát,“ potvrdil Jiří Pospíšil

8GéGTPÊMD[NRąGFOKPWNÚVÚFGPUX÷FMGORQWåKVÊ4QWPFWRWXWNKEK,QUGHC5WMCXG
8TCJQXKEÊEJ
2x foto: Michal Kadlec

jov je 46,4 hektaru s roční spotřebou
470 litrů, tedy 0,0987 litru na hektar.
Z konzultace s pracovníky z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského z Oddělení rostlinolékařské inspekce vyplývá, že glyfosát

je v praxi z pohledu použití ostatních
používaných chemických látek jednou
z nejméně nebezpečných. Přípravek
Roundup Biaktiv není po zaschnutí
nebezpečný pro lidi ani zvířata,“ konstatoval Jiří Pospíšil, čímž dal jasně na-

jevo, že při ničení plevele v Prostějově
se bude i nadále s Roundapem počítat.
Navzdory protestům ekologických
aktivistů. „Na základě vyhodnocení
testování a na základě informací k testovaným látkám jsme dospěli k závěru,
že budeme v rámci chemické likvidace
i nadále používat Roundoup BIAKTIV. Zároveň budeme pokračovat
v likvidaci nechemickou cestou, to je
horkou párou,“ potvrdil Večerníku
zcela jednoznačně Jiří Pospíšil.
Město Prostějov společně se společností FCC Prostějov bude plochy
ošetřené alternativním způsobem,
tedy horkou vodou a párou, postupně rozšiřovat. Nově budou mezi takto
ošetřené plochy zařazeny cestní sítě
v sadech a parcích, autobusové zastávky, chodníky kolem mateřských
a základních škol, okolí dětských hřišť
a psích louček. „To znamená, že na
těchto místech nebudeme provádět
ošetřování chemicky. Aktuálně se při-

pravuje mapa s přesným výčtem ulic
a lokalit, kde bude alternativní způsob likvidace plevele využíván,“ ujistil
Jiří Pospíšil, kterého se Večerník ještě
zeptal, jak se vlastně osvědčilo používání vařící vody nebo páry při ničení
plevele. „Společnost FCC Prostějov
má aktuálně k dispozici jedno vozidlo
se speciální nástavbou ECLIP M1000,
které k tomuto způsobu likvidace plevele lze použít. Nevýhodou použití
této technologie je její vysoká časová
náročnost a z toho plynoucí náročnost
finanční. K likvidaci takto dochází
pouze u nadzemní části rostliny, a proto je nutné tuto metodu v průběhu vegetativní sezóny několikrát opakovat.
Navíc likvidace horkou vodou se dá
využít pouze v místech, kde to cestní
síť dovoluje,“ odpověděl Jiří Pospíšil.
Z jeho vyjádření tedy jasně vyplývá, že
ničení plevele pomocí Roundupu má
dvě velké výhody. Je mnohonásobně
levnější a mnohonásobně účinnější...
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Naprosto vylidněné ulice budou nudit, takže na nějakou zábavu přímo
v Prostějově nebude ani pomyšlení. Naopak spokojeni budou ti, kteří mají
rádi klid a nerušené trávení volného času. Obecně řečeno ale půjde o velice
nudný týden.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Berete
si toho na svá bedra víc, než stačíte
zvládnout. Možná se budete snažit
někomu se zavděčit a splnit nesplnitelné. To ovšem bude mít vliv na
vaši psychiku, upadnete do stresové
nálady.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Vytasíte
se s nápadem, který bude naprosto
neotřelý a v mnoha ohledech až geniální. Jenže zůstanete naprosto nepochopeni, takže z realizací nápadu
vám nikdo nepomůže. Jděte ale do
toho.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Dostanete se do sporu s lidmi, kterých jste
si dosud vážili a byli jste přesvědčeni,
že jsou naladěni na stejnou notu jako
vy. Omyl. Právě nyní poznáte, že nejste obklopeni těmi pravými.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Stále si
nedokážete vytvořit alespoň minimum času, který byste plně věnovali sami sobě a blízkým lidem.
Pracovní vypětí ale povolí alespoň
částečně během víkendu, kdy na
vás nebude činěn takový nátlak.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dejte volný
průchod svým citům. Zřejmě právě v těchto dnech budete stát před
volbou mezi dvěma potenciálními
partnery. Vyberte si pro život toho,
který umí naslouchat a pomůže
vám s problémy.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Po dlouhé době si vyjdete do společnosti
a budete se bavit. Zapomenete tak na
mnoho věcí, které vás v nedávné minulosti trápily. Naprosto se odreagujete a přijdete na to, jak změnit život.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pokud
ještě nemáte jasno o letošní dovolené, právě nyní vás napadnou hned
dvě nebo tři možné alternativy. Nepřemýšlejte letos ale o zahraničí,
potřebujete nutně šetřit a nesmíte
se vydat z peněz.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Do začátku týdne vykročíte s radostnou
náladou. Bodejť by také ne, když se
vám podaří všechno, na co sáhnete.
Víkend už ale bude o něčem jiném,
přijdou komplikace v podobě svárů
u rodinného krbu.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Nic
nepůjde podle vašich not, budete
hodně odkázáni na to, jak se vyspí
vaši nadřízení a co po vás budou
požadovat. Splynete s prostředím
a uděláte jen to, co vám bude nařízeno. Pracovat budete jako roboti.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Vaše rodina je pro vás vším, takže
celkem logicky upustíte od pracovního tempa a uděláte v zaměstnání jen
nezbytné minimum. S blízkými tak
strávíte většinu času z celého týdne.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Váš
život dostává v posledních týdnech
zcela nové grády, otevírají se vám
zároveň další možnosti jak pracovní,
tak soukromé. Najednou nebudete
vědět, kam dřív skočit. Budete ovšem ve svém živlu.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Bohužel si
nedokážete uspořádat pracovní čas
a ani chvíle volna. Žít budete tedy
v těchto dnech překotně a trošku
i na náhodu. V pátek odpoledne potom padnete vyčerpáním do postele
a prospíte víkend.

nákupní
servis
pro vás

Pondělí 13. července 2020

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ohrozim
Obec: Kralice na Hané
Stražisko: oboustranně ulice od
Dne: 27. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 30. 7. 2020 od 7:00 do 18:30 č. 26 a 60 po č. 92 a 160 (vč. č. 63
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: část obce a 114) a dále ulice s čísly 97, 60,
Ohrozim, levá strana návsi od č. 42 Kralice na Hané: Hlavní třída od č. 115 a 32.
po č. 33 vč. MŠ, č. 60, 61, 200, dále č. 16 a 31 po ul. Vítova, celá ulice Tichá. Obec: Prostějov
31 (Obecní úřad).
Jednostranně ul. Vítova od č. 450 po Dne: 3. 8. 2020 od 8:00 do 9:30 hoObec: Želeč
ul. Hrubčická a dále jednostranně din. Vypnutá oblast: levá strana ul.
Dne: 27. 7. 2020 od 7:30 do 10:30 ul. Biskupická od č. 418 po č. 476 Dolní od č. 3 po č. 105 a RS plynu
hodin. Vypnutá oblast: celá obec (vč. č. 492 a 496).
parc. č. 3725/3, ul. Mojmírova mimo
Želeč (vč. podnikatelských subjek- Obec: Otaslavice, Želeč,
č. 1 a 2, ul. Předina.
tů). FVE Želeč 1. (č. 701618).
Brodek u Prostějova, Kobeřice
Obec: Ivaň
Obec: Vranovice-Kelčice
Dne: 29. 7. 2020 od 7:30 do 11:30 Dne: 4. 8. 2020 od 8:00 do 11:30
Dne: 28. 7. 2020 od 8:00 do 14:30 ho- hodin. Vypnutá oblast: celé obce: hodin. Vypnutá oblast: část obce
din.Vypnutá oblast: část obce Vranovi- Otaslavice, Brodek u Prostějova (mimo Ivaň napájená z TS1. U sokolovny:
ce: jednostranně ulice od č. 89 po č. 26 ulice Salajky, lok. Vilapark a areálu ZD), oboustranně od č. 201 a 69 po ko(vč. č. 86, 90, 58, 62) a dále oboustranně Želeč (mimo část napájenou z TS nec obce směr Čelčice s čísly 147
od č. 27 a 13 po č. 38 a 1 až po konec U hřbitova - oboustranně od. č. 6 a 100 a 49. Dále ulice od č. 1 a 103 po koobce směr Dětkovice s č. 106. Obou- po konec obce směr hřbitov). Odbě- nec obce směrem na Oplocany s čísstranně od č. 71 a 78 po č. 80 a 75. Celá ratelské trafostanice: Otaslavice Pila (č. ly 163 a 169. Ulice od č. 193 po č.
ulice od č. 14 a 15 směrem na Kelčice. 310671), Otaslavice ZD (č. 300727), 118. Odběratelská trafostanice Ivaň
Celá ulice od č. 125 a 128 po č. 127 a 133. Kobeřice lom1 (č. 300702), Kobeřice ZD (č. 300697)
Obec: Bedihošť
lom2 (č. 300703).
Obec: Brodek u Konice
Dne: 30. 7. 2020 od 9:00 do 10:30 Obec: Držovice na Moravě
Dne: 4. 8. 2020 od 7:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratel- Dne: 31. 7. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce
ská trafostanice Bedihošť Oskar (č. hodin. Vypnutá oblast: ul. Smržická Brodek u Konice: č. p. 159, 183, 263,
300791) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ č. 552, parc. č. 703/43, ul. Jasmínová 283 - 291, 309, 44 a 45.
DOMÁCNOSTÍ.
č. 555, 554, 550, 549, 551, 518, 547, Obec: Prostějov
Obec: Vrbátky
548, 527, 544, parc. 703/15.
Dne: 5. 8. 2020 od 7:30 do 14:30
Dne: 30. 7. 2020 od 11:00 do 12:30 Obec: Stražisko
hodin. Vypnutá oblast: ul. Krasická
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská Dne: 31. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 s č. 43 a 45.
trafostanice Vrbátky Vodafone (č. hodin. Vypnutá oblast: oboustranně Obec: Čechovice - Záhoří
702608) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ ulice od č. 13 a 29 po č. 162, 161, 114 Dne: 7. 8. 2020 od 7:30 do 13:30
DOMÁCNOSTÍ.
a dále č. 58, 158, 83 a dále směr cha- hodin.Vypnutá oblast: chatová lokaObec: Konice
tová oblast ohraničená čísly 147, 110, lita Čechovice - Záhoří ohraničená č.
Dne: 30. 7. 2020 od 7:00 do 15:00 145, 108, 138, 146, 87.
chat 62, 50, 40, 37, 43, 44, 81, 64, 57
hodin. Vypnutá oblast: Konice, ul. E. Obec: Stražisko
a odběratelská trafostanice Přehrada
Beneše od č. 72 (vč. č. 239) po č. 378, Dne: 31. 7. 2020 od 8:00 do 14:00 Vinohrad (č. 300777).
Masarykovo nám. od č. 68 po č. 64. hodin. Vypnutá oblast: část obce
E.ON Distribuce a.s.
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Jsme bezpochyby národem pivařů, o tom žádná... Proto určitě nyní uděláme
tradičním průzkumem cen radost vyznavačům zlatavého moku. Jak Večerník minulý týden zjistil, nejlevnější půllitr Braníku pořídíte v Albertu a Tescu, „dvanáctku“ Rychtáře pak v Albertu. Pokud máte rádi jedenáctistupňový ležák Klášter, v tom případě zamiřte pro nejlevnější znovu do Alberta
stejně jako pro světlý Březňák. Za nejmenší peníz pak v Bille nakoupíte tradiční ležák Velkopopovického Kozla a Albert poté opět vítězí v nejnižší ceně
Ať vám chutná!
za ryze hořký Radegast.
Průzkum byl proveden ve středu 8. července
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u Asociace rodičů dětí s DMO
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OD 13. DO 19. 7. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v každé úterý, čtvrtek a pátek od 22:30 - 23:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem
dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
Ɣ DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO je pořad pro děti, který se koná každý den od 14:00 do 15:00.

Alexandra Hlochová trpí
vzácnou genetickou vadou
a její léčba a rehabilitace
stojí ročně statisíce korun.
Pomůžete jí a jejím rodičům?

REALITY

KOUPÍM

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

Koupím a v hotovosti ihned zaplatím téměř každý nábytek a bytové doplňky do
roku 1980 jako lustry, lampy, hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
veterány zejména JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605138473

Koupím dům se zahradou.
Mobil: 732 116 877
Mám zájem koupit byt 1- 2+1.
Tel. 737 827 329
Hledám ke koupi chatu na Stražisku,
nebo na Běláku. 605 011 594
Prodám byt 2+1 OV, cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552

Dne 17. července 2020
uplyne 17 roků od chvíle,
kdy nás opustila
paní Jana KŘÍŽKOVÁ,
rozená Matušková.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Martin,
rodiče a sestry.

Koupím byt 2+1, financování zajištěno.
Tel. 774421818
Hledám ke koupi byt 1+1,financování
zajištěno. Tel. 774421818
Hledám k pronájmu byt 1+1. Prostějov
nebo blízké okolí. RK nevolat. Tel.:
608 784 496

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2020/2021
příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
Sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy nesdružujeme, pálíme od 50 l kvasu za přítomnosti zákazníka. Poskytujeme
poradenské služby a uložení kvasu v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358

„Je dobré vědět a uložit si
tel. 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 (Mora).
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz
PILA OTASLAVICE, s.r.o.
nabízí
stavební řezivo za výhodné ceny.
Pořez kulatiny ve mzdě.
Sušení řeziva
palivové dříví
Tel.: 582 371 493, 731 471 123
Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. www.seceni-kaceni.
cz, tel.: 605 86 41 40
Stříháníaúpravapsů.Kostelecká39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100

Že čas rány hojí je jen
pouhé zdání,
v srdci zůstává jen bolest
a tiché vzpomínání.

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

Dne 18. července 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina JANDELKOVÁ.
S láskou stále vzpomíná
manžel Josef, dcera Táňa s rodinou
a dcera Hana s rodinou.

Dne 16. července 2020
vzpomeneme 8. výročí úmrtí naší
milované maminky, babičky
a prababičky
paní Vlasty VIČAROVÉ
z Laškova.
Kdo jste ji měli rádi,
věnujte jí s námi tichou
vzpomínku. Synové Jiří
a Dušan s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá..

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

Zavzpomínejme

PRODÁM
Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
Během jednoho dne. RENOVACE
VAN. Tel: 608 462 346
PILA OTASLAVICE nabízí tvrdé palivové dříví krácené. Cena 700 Kč/prms.
Doprava zajištěna. Tel.: 605 405 953
Vážení přátelé, prodejna IVKA,
PLUMLOVSKÁ 21, Pv, nabízí pro
své zákazníky nový sortiment obuvi I
NA VELMI PROBLÉMOVÉ NOHY.
Velký výběr domácí obuvi, orto. pantofle, botasky s paměťovou pěnou a
letní nazouváky. POHODLÍ PRO
VAŠE NOHY. Tel.: 603 445 601
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého
dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř
NABÍZÍM opravy a servis šicích
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Dne 17. července 2020
uplynou 3 roky,
co nás navždy opustila
paní Maria ŠTIPČÁKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Všem, kdo ji měli rádi
a vzpomenou s námi děkuje
vnuk Radek s maminkou.

Dne 15. července 2020
uplyne již 5 smutných roků,
kdy od nás odešla do nebe naše
drahá a milovaná maminka a babička
paní Božena MOŽNÁ
ze Želče

Dne 15. července 2020
by se dožil 82 let
pan Jindřich SLAVÍK
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou a rodina
Kaplánkova.

Dnes, tj. 13. července 2020
vzpomínáme
4. smutné výročí úmrtí
pana Petra SKLÁDALA
z Přemyslovic.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

Dne 14. července 2020
uplyne 16 roků,
co nás navždy opustil
pan Jan MIČKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme, synové, sestry a rodina.

UZÁVÌRKA
INZERCE
a dne 22. září 2020
uplyne 6 smutných roků,
kdy nás opustil náš tatínek
a dědeček
pan Jaromír MOŽNÝ.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Marie a vnučky
s rodinami.

JE V PÁTEK
17. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

Dne 15. července 2020
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
paní Zdenky BALUŠÍKOVÉ,
rozené Choré ze Srbec.
S láskou vzpomíná manžel
Josef a syn Roman
s rodinou.

ZVÍŘATA

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

FINANCE

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Že čas rány zhojí
je jen pouhé zdání,
zůstala jen bolest a tiché vzpomínání.

Chtěli bychom maminko
a tatínku čas vrátit
aspoň na chvilku,
stisknout Vaše ruce,
pohladit Vaši tvář
a z celého srdce Vám
za vše poděkovat.

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

strojů všech značek. RYCHLE
Hledáme: zaběhlý kocourek (bílo-šedý)
A KVALITNĚ. Tel.: 608 462 346
slyšící na jméno Eda. Doma je na Ulici
Jungmanova 1. (Kola). Případné inforProdám proschlé palivové dříví.
mace prosím na tel.: 604 892 968,
Tel.: 605 86 41 40
582 345 967, 582 344 467

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Dne 19. července 2020
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
maminky, babičky a tchýně
paní MILENY ROLENCOVÉ
ze Žárovic.
S hlubokým zármutkem
v srdcích vzpomínají syn Milan
s rodinou a syn Jiří s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 18. července 2020
by se dožila moje maminka
paní Alena NOVÁKOVÁ
80. roků.
A dne 11. srpna 2020
to bude 40 roků, co náhle
a neočekávaně zemřela.
S vděčností a láskou vzpomíná
dcera Lenka s rodinou.

na naše
blízké!

16011421482

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.
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řádková inzerce /vzpomínky

www.vecernikpv.cz

Pondělí 13. července 2020

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloš Kořalka 1952 Kostelec na Hané
Ladislav Moudrý 1946
Vrahovice
Václav Provazník 1942
Prostějov
Ludmila Janošková 1935
Čelechovice na Hané
PhDr. Alena Chvátalová 1947
Prostějov
Marta Tilšarová 1938
Prostějov
Miloslav Kohout 1928
Krumsín

Poslední rozlouèení
Pondělí 13. července 2020
Marie Fialová 1928 Prostějov 13.00 kostel P + P Prostějov
Úterý 14. července 2020
Květoslava Sekaninová 1946 Zdětín 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlastimil Kolečkář 1941 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 16. července 2020
Hana Müllerová 1961 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 17. července 2020
Daniel Pelíšek 1996 Kostelec na Hané
Jindřich Nikl 1946 Vrbátky 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Věra Novotná 1931
Miroslav Obořil 1957
Stanislav Kratochvil 1929

Plumlov
Prostějov
Otinoves

Poslední rozlouèení
Pondělí 20. července 2020
Ivan Přikryl 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

15021020132

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Středa 15. července 2020
Jan Čergel 1949 Otaslavice 11.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

Do výrobní firmy ve Vrahovicích při- Výrobní firma ve Vrahovicích poptává
jmeme svářeče CO2, na HPP i brigádně. svářečské a zámečnické práce.
Info tel.: 603 533 508.
> Info na tel.: 603 533 508

Firma Radoslav Smékal přijme brigádníky na sečení trávy v Prostějově.
Tel.: 602 741 361

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 13. července 2020

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Mechanici
25 000-27 000 Kč jednosměnný základní+praktické
ZD Olšany – Hablov
Zástupce ředitele
30 000 Kč
jednosměnný vysokoškolské
SŠ Euroinstitut Ol. kraje, Němčice
Vedoucí prodejny
20 160 Kč
jednosměnný střední odborné
VÍNO HRUŠKA, Pv
Kontroloři
24 000 Kč
třísměnný
ÚSO s maturitou
ALPER, Pv
Šič/ka jižené konfekce
16 500-18 000 Kč jednosměnný střední odborné
GAMBART, Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

20070311090

20070211081

20070311089

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

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji

mírně poklesla
OLOMOUCKÝ KRAJ Během
června se v Olomouckém kraji
snížil celkový počet uchazečů
o zaměstnání na 15 005 osob,
počet hlášených volných pracovních míst se snížil na 7 813
a podíl nezaměstnaných osob
stagnoval na hodnotě 3,5 procenta. V době, kdy stále doznívá koronavirová krize a s obavami se
vyhlíží s ohledem na pracovní trh
i druhá vlna covid-19, jde o velice
pozitivní zprávu.
K 30. červnu tohoto roku evidoval
Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Olomouci celkem 15 005 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl
o 41 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl vyšší
o 3 962 osob. Z tohoto počtu bylo
14 103 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let. Bylo to o 79 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet vyšší o 4 045

osob. V průběhu měsíce června
bylo nově zaevidováno 2 223 osob.
Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o 194 osob více a v porovnání
se stejným obdobím předchozího
roku více o 266 osob. Z evidence
během měsíce odešlo celkem 2 264
uchazečů o zaměstnání, což bylo
o 491 osob více než v předchozím
měsíci a o 251 osob méně než ve
stejném měsíci minulého roku.
Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 780, to je
o 291 více než v předchozím měsíci
a o 407 více než ve stejném měsíci
minulého roku, 313 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je stejný
počet jako v předchozím měsíci
a o 154 méně než ve stejném období minulého roku, 484 uchazečů
bylo vyřazeno bez umístění,“ předložil tradičně podrobný komentář
plný statistických čísel a srovnání
Jaroslav Mikšaník, analytik trhu
práce Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje
byl poněkud rozdílný – ve třech okresech (Jeseník, Prostějov, Šumperk)
nezaměstnanost klesla, ve zbývajících
dvou (Olomouc, Přerov) se počet
nezaměstnaných mírně zvýšil. K největšímu nárůstu absolutního počtu
nezaměstnaných došlo v okrese Přerov (o 102 osob), naopak na Šumpersku nezaměstnanost nejvíce poklesla
(o 88 osob). „Co se týká Prostějova,
zdejší pobočka Úřadu práce evidovala na konci června 2 073 klientů bez
práce, z toho 1 111 žen. Na Prostějovsku je aktuálně od firem hlášeno
1 510 volných míst a podíl nezaměstnaných osob zde činí 2,8 procenta. Je
to nejméně z celého Olomouckého
kraje,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Ke konci měsíce bylo evidováno
v Olomouckém kraji celkem 7 581
žen bez práce. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51
%. V evidenci bylo 2 311 osob se
zdravotním postižením, což představovalo 15 % z celkového počtu

V Prostìjovì je bez práce
2 073 lidí, firmy hlásí
YROQÙFKPÉVW
9ÙYRMSRÄWXXFKD]HÄÕDYROQÙFKPÉVW
Y2ORPRXFNÅPNUDMLYOHWHFK
<FTQL·ąCFRT¾EGè4

nezaměstnaných. Ke konci června
bylo evidováno 540 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání
s předchozím měsícem o 96 osob
a ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl vyšší o 154 osob.

Na celkové nezaměstnanosti se
podíleli 4 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 184 uchazečů
o zaměstnání, což je 35 % všech
uchazečů vedených v evidenci. Podíl
nezaměstnaných osob, to je počet
dosažitelných uchazečů o zaměstná-

ní ve věku od 15 do 64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně
stagnoval na hodnotě 3,5 % a udržel
se 0,2 procentního bodu pod celorepublikovou úrovní,“ přidal další
statistická čísla analytik Jaroslav Mikšaník.
(red)
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Také osmadvacáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 16. července 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Tylova
Filip NOVOTNÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Alois Mačák
Karel PÁTEK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na konzumaci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
JEDINEČNÁ
Lenka ZAPLETALOVÁ, Smržice
Výherce získává: 3 x DÁRKOVÝPOUKAZnapraženoukávuvhodnotě400Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 8, 8, 9
IvetaDEDKOVÁ,Seloutky
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vstup do bludiště.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Basic - možné doučování i během letních prázdnin.
DagmarKOMÁRKOVÁ,Růžov

20061160943

Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnazkušebnívyučhodinu.

Výherce získá 7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

PROTÉZY, ROMO, CHVÁST, ACHILLES, ORÁTOŘI, MLAT, OČAR,
POMÁDY, ZVĚDY, VUŘT, CHLÉV, ŘADA, MRAV, SVIŠŤ, MZDA,
SALAŠE, POPEL, TMEL, ACHIÁŠ, VIZE, PROBOŠT, VZRUCHY,
ŠLOH, PÁDY, ÚDER, DATIV
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili KULTURY a graficky
lehce poupravili kapelu, která bude jednu z největších hvězd
prostějovského festivalu LÉTO S HVĚZDAMI…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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XIII. ROCK MEMORY OF
KDY: SOBOTA 18. ÈERVENCE, 17:30 HODIN
.'(3/l895%,¤(.3/80/296.3´(+5$'$
stejné jako vždy. Letos jsme si akorát
navíc přivzali relativně mladou prostějovskou kapelu, která by v budoucnu
měla převzít otěže regionální muziky,“
prozrazuje Petr Zlámal z pořádající
agentury HIT TRADE.
Jak je již dostatečně známo, oblíbená
akce primárně vznikla jako věnování
památce zesnulých prostějovských hudebníků, mezi nimiž jsou Miroslav Vysloužil st., Miroslav Vysloužil ml., Miroslav Čech, Petr Dvořák, Miroslav Kolby,
Miroslav Řehák, Pepa Šplíchal, Jaromír
Kaňák, Alois Grepl a mnoho dalších.
Svůj účel drží festival doposud, navíc se
těší velké oblibě.

Kvůli pandemii koronaviru a následným opatřením ještě není jasné, jaký
počet lidí tento večer navštíví. „Kolik
lidí na akci bude? Uvidíme, kolik osob
dovolí stát a jím dané předpisy v této
době,“ poznamenal Zlámal s tím, že aktuálně by to mělo být tisícovka. „Snad to
ale bude víc a já všechny zvu na pravý
rockový zážitek. Budu jen rád, když lidé
přijdou, v této těžké chvíli si odpočinou
a pobaví se.“
Vstupenky v předprodeji stojí 150 Kč,
na místě pak na 200 Kč. Lze je zakoupit na předprodejním místě v tabáku
na náměstí T. G. Masaryka nebo v síti
Ticketportal.

20070311

Letos proběhne už třináctý ročník
hudebního festivalu ROCK MEMORY OF. Na vystoupení legendárních
skupin se můžete těšit nadcházející
sobotu 18. července tradičně v místě na pláži U Vrbiček u plumlovské
přehrady. Uctění památky zesnulých
muzikantů patří každoročně mezi
největší letní akce regionu, proto
neváhejte a přijďte na tuto rockovou
podívanou!
Každý rok na seznamu vystupujících
nechybí jména jako Keks, Kontakt,
ATD, Quercus a Plus. Známou pětku
navíc v letošním ročníku doplní kapela Majestico muzikus. „Kapely jsou

PARAGLIDING:
úterý 14. července
15.00 JT Fest vol. 4 (soutěž v parašutismu a přistávání na
cíl, sportovní letiště Prostějov)

akce v regionu...
Memory of u přehrady
V sobotu 18. července se od 17:30
hodin bude na pláži U Vrbiček konat už třináctý ročník vzpomínkové hudební akce Rock
Memory of. Postupně se představí kapely ATD, Plus,
Keks, Quercus a Kontakt. V případě nepříznivého počasí se přehlídka přesune na prostějovský zimní stadion.

V případě nepřízně počasí se akce
přesouvá do Společenského
domu v Prostějově

Řemesla na zámku v Plumlově
Zámek Plumlov a skupina Reliquia zvou na akci nazvanou
Řemesla na Plumlově, která se bude konat v sobotu 18.
a neděli 19. července. Na programu budou od 10:00 do
17:00 hodin ukázky řemesel, konkrétně hrnčířství, provaznictví, karetkování, lucetkování a mnoha dalších. V doprovodném programu vystoupí šermířská skupina Reliquia,
historický spolek Kirri, skupina orientálního tance Nyx,
středověká hudba Subulcus a v sobotu navíc vystoupí zpěvák Radek Žalud.

Řízkové odpoledne ve Žraloku
V sobotu 18. července se bude v autokempu Žralok u Podhradského rybníka konat Řízkové odpoledne, které nabídne řízky na X způsobů. Akce potrvá od 14:00 hodin až do
večera.

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR aneb, co se

$9»67$9<
$9»67$
9< kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 13. července
17:30 3BOBULE
česká komedie
20:00 DOKUD SE TANČÍ
romantické drama Švédsko/Gruzie/Francie
úterý 14. července
17:30 3BOBULE
20:00 FRIDA – VIVA LA VIDA
italský dokument
středa 15. července
17:30 3BOBULE
20:00 CHRISTO: CHŮZE PO VODĚ
dokument Itálie/USA/Německo
čtvrtek 16. července
15:00 DÍVKA S PERLOU
životopisné drama VB/Lucembursko
17:30 3BOBULE
20:00 JAK BÝTI DOBROU ŽENOU
francouzská komedie/drama
pátek 17. července
15:30 SCOOB!
animovaná dobrodružná komedie USA
17:30 3BOBULE
20:00 MEKY
česko-slovenský dokument
sobota 18. července
15:30 SCOOB!
17:30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
verze českého dokumentu pro děti od 12 let
19:00 MEKY
21:00 CIRK LA PUTYKA:
KALEIDOSCOPE
divadelní představení
neděle 19. července
10:30 LASSIE SE VRACÍ
dobrodružné drama Německo
15:30 SCOOB!
17:30 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
německá komedie
20:00 V SÍTI 18+
necenzurovaná verze českého dokumentu

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 16. července
17:00 MIROSLAV ŠMÍD 70
vernisáž výstavy obrazů

<<< www.vecernikpv.cz

Zámek Prostìjov
středa 15. července
17:00 JEHLOU A NITÍ
vernisáž výstavy Ivety Stodůlkové
čtvrtek 16. července
21:30 LETNÍ KINO: BIG LEBOWSKI
americká krimi-komedie (nádvoří zámku)
pátek 17. července
21:30 LETNÍ KINO:
FORREST GUMP
romantická komedie USA
(nádvoří zámku)

Kulturní klub
DUHA

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 15. července
21:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
pátek 17. července
21:30 PŘES PRSTY
komedie ČR
sobota 18. července
21:30 TENKRÁT V HOLLYWOODU
americké komediální drama
neděle 19. července
21:30 CESTA ZA ŽIVOU VODOU
fantasy pohádka Norsko

Školní 4, Prostějov
ZLATÁ
do 15. srpna
BRÁNA
LUCIE JINDRÁK
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
SKŘIVÁNKOVÁ: STARLINK
do 31. srpna
výstava prací zabývají se tématem vesmíru
VLADIMÍR FRANZ – MÁ VLAST
MARTIN SALAJKA: FURCIFER
výstava maleb s výjevy zachycující život výstava maleb
chameleonů
VZPOMÍNKY NA ŽIVOT
výstava jedinečných dokumentárních
fotografií pořízených z kulturních akcí
pořádaných statutárním městem Prostějov (vestibul Kulturního klubu Duha)

Zámek Plumlov
sobota 18. a neděle 19. července
10:00 ŘEMESLA NA PLUMLOVĚ
ukázky s doprovodným programem
do 9. srpna
OČIMA, SRDCEM, OBJEKTIVEM
10. ročník česko-maďarské výstavy fotografií
do 31. srpna
ANTONÍN GAVLAS:
ZÁHADY SVĚTLA
výstava fotografií přírody a jejich detailů
přeměněných technikou digitální fotomontáže v obrazy zcela jiných, téměř abstraktních světů

Zámek Konice
do 1. srpna
DOTEKY KRÁSY
výstava obrazů Libuše Müllerové
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky M. Vykydalové

<<< www.vecernikpv.cz
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Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 14. července od 8:30 hodin je
na programu vycházka pro rodiny s dětmi „MRAVENČÍ STEZKOU“, sraz je
na zastávce Holubice/Ptení/Pohodlí
v 8:30 hodin, délka trasy je 5 km a není
vhodná pro kočárky
* ve středu 15. července se od 7:45 hodin koná vycházka pro seniory a další
dospělé zájemce „OKOLÍM LIPOVÉ
ZA STUDÁNKOU I KAMENNÝM
HRÁDKEM“, společný odjezd z Prostějova autobusem v 7:55 hodin ze st.
č. 10
* ve čtvrtek 16. července od 16:00 hodin
se pořádá akce pro rodiny s dětmi „ŽIVÁ ZAHRADA: MOTÝLÍ
KRMÍTKA“
* v pátek 17. července od 9:00 hodin
se uskuteční cyklovýlet „EXPEDICE
MLÝNSKÝ NÁHON“, sraz na autobusové zastávce Mostkovice kino

O víkendu 18. a 19. července se konají
PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA
A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE. Historické centrum města ve 14:00
a 15:00 hodin – stanoviště: socha T.G.M.
(max. 20 osob). Kostel Povýšení sv. Kříže ve 14:00 a 15:00 hodin – stanoviště:
kostel (max. 20 osob). Prohlídky jsou
zdarma.
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 i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008
095, 724 706 773

Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
Multikulturní centrum Mozaika dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 16. července od 17:00 hodin a zajišťuje pomoc při vyřizování záležise pořádá letní tvořivá dílna tostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
„VYPICHOVANÉ MISKY“
ulici 15: pondělí 9-12:00 a 14:-16:30,
RÙZNÉ...
čtvrtek 9-12:00
Také letos se konají PROHLÍDKY
RADNIČNÍ VĚŽE (nám. T. G. MaSVAZ NESLYŠÍCÍCH
saryka, Prostějov). Provozní doba ponA NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
dělí až čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, 14:00
V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov
a 15:00 hodin, pátek 9:00, 10:00 a 13:00
tel. 775 549 777 oznamujeme
hodin, sobota 13:00, 14:00, 15:00
všem klientům, že poradenské
hodin a neděle a státní svátky 13:00
pracoviště v Prostějově má změněnou
a 14:00 hodin. PROHLÍDKY RADprovozní dobu: úterý a středa
NICE S VĚŽÍ se konají v dny pondělí,
od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
čtvrtek, neděla a ve státní svátky v 15:00
hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
hodin. Stanoviště průvodce je u vchodu
Můžete využít služeb našeho
do radnice. Vstup je zdarma.
zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky
Regionální pracoviště TyfloCentra Olobaterií do sluchadel a drobné příslušenství
mouc v Prostějově nadále poskytuje služke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
by nevidomým a slabozrakým občanům
či ušní tvarovky různých velikostí).
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

NAHOTINKY
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Michal SOBECKÝ

REPORTÁŽ Z CELÉHO TURNAJE
ČTĚTE NA STRANĚ 27

ƔƔ Kostelečtí fotbalisté zveřejnili
jména svých soupeřů pro letní přípravné zápasy, už 18. července nastoupí proti Lutínu, o týden později
opět na svém hřišti vyzvou Slatinice.
ƔƔ Prostějovští plavci a plavkyně se
neztratili při Corona Cupu v pražském Podolí, například starší dorostenka Barbora Nedomová skončila
dvacátá, mladší dorostenka Julie
Koksová dokonce osmnáctá.
ƔƔ Řada sportovních týmů aktuálně zažívá letní pauzu, ne ale všechny – například střelci z luku a z kuše
v Plumlově nadále trénují.
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PLUMLOV Pořádně zábavný večer
nabídli v pátek divadelní nadšenci
naplněnému kamennému sálu na
zámku v Plumlově. Na diváctvo
totiž rozbalili hru francouzského
autora Laurenta Ruquiera Uděláte
mi to znova? Ta nabízí jednak hodně situačního humoru, slovních
hříček, ale taky umístění do ne zcela
obvyklého prostředí kliniky plastického chirurga. Do jeho role se skvěle vpravil Jaromír Huška.
Ještě před začátkem představení Huška ale prozradil, že samotné obsazení
nebyla žádná sranda. „Z těch pěti lidí,
co hrají, jsme vyměnili už tři předsta-

➢

podnikání a obchodu provedla
zájemce útrobami prostějovské
radnice i její věže.
strana 19

ESKÁČKO UHRÁLO
SE ZBROJOVKOU BOD
ƔƔ Rozlučka s kapitánem Karlem
Kroupou se povedla: Prostějov v ní
strana 22
uhájil remízu.

FOTBAL
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Divadelní ochotníci
rozesmáli kamenný sál

PROHLÍDKA RADNICE
S MLADOU SLEČNOU

ƔƔ Studentka Střední odborné školy

OTASLAVICE Fotbalovou sobotu prožily minulý týden „Metle“. Za sebou mají Otaslavice
takzvaný Metle Cup, tedy klání týmů v malé kopané. Do vsi se sjelo letos patnáct celků
z Prostějovska i z Vyškovska. A díky velké konkurenci i sehranosti některých sestav byly k vidění krásné souboje plné fotbalové krásy i emocí. A letos i bahna, od rána totiž turnaji nepřálo
počasí. Ve smršti fotbalových bitev se nakonec jako nejlepší ukázal tým Mrdokleče, kterému
se nejprve podařilo vyhrát svou skupinu „A“, aby následně dokázalo mužstvo ovládnout i celý
turnaj. Druhé místo po lítém boji nejen ve finále obsadily domácí Otaslavice. Na bednu se ještě
„procpal“ další klasický tým z turnajů Ariston. Zajímavé souboje však nabídly také další celky,
kdo se tedy přes zlomyslný déšť přišel podívat na tribunu, rozhodně nebyl úrovní letošního
ročníku zklamaný, naopak.

strana 18

ƔƔ Prostějovští konšelé se v úterý
sejdou k prázdninovému jednání
rady města, na programu bude i další
diskuze o provozu sdílených kol.

Ve finále z
dolaly
domácí bo
rce

8ÊV÷\ /GVNG %WRW RÐ\WLG X QVCUNC
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RQGVKEM[PC\XCPÚVÚO/TFQMNGéG
Foto: Jan Frehar
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ƔƔ Počet případů okradených cyklistů za jízdy v Prostějově přibývá,
policie apeluje na větší opatrnost.

Naleznete
uvnitř

ƔƔ Přehlídka filmů jako „záskok“ za
karlovarský festival moc Prostějovanů
do kina nepřilákala. Bohužel...
strana 18

2x foto: Martin Zaoral

ƔƔ Květinové pyramidy před prostějovskou radnicí se letos neobjeví,
konšelé nechtějí riskovat spory s památkáři.
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AKCE TADY VARY
V KINĚ METRO

.DUOD
1RYiND
Y]iPHFNp
NDSOL

&! *+12é0+1

20042410646



VUSQD

BYLI JSME
U TOHO

5MX÷NÆ XÚMQP[ COCVÆTUMÚEJ JGTEč FQUV¾XCN[ FKX¾M[
FQMQNGP
Foto: Michal Sobecký

vitele těchto rolí. U první výměny jsme
na to měli čtyři měsíce, u té druhé tři
měsíce, u té poslední jsme na to měli
40 minut,“ poznamenal pro diváky.
Poté už ale spolu s kolegyněmi vpadl
na jeviště. A hned rozjeli příběh sympatického doktora Jouvenceje, jeho
nové „sekretářky“ Claudine, žárlivé
ženy i výstředních pacientek. To vše
udělalo vtipný mix a způsobilo výbuchy smíchu obecenstva. „Líbí se mi to,
hra je moc fajn. Je to takové příjemné
odreagování,“ uvedla za diváky třeba
Romana Chytilová. Ta patřila spíše
ke starším z diváků, na hru si ale našli
cestu lidé všech generací. Diváků do-

konce přišlo tolik, že neměli pomalu
kam si sednout. „Myslím si, že je to
super. Přišlo hodně lidí, dokonce jsme
museli doplňovat židle, s čímž jsme
tedy nepočítali,“ řekla jedna z hereček
Kateřina Dobšíčková. Ta si zahrála
roli herecké hvězdičky a ženy svádějící
doktora. „Do mé role se vpravilo snadno, svině se hraje vždycky lehce,“ smála
se mladá žena. A s úsměvem mohli
hodnotit akci i organizátoři. „Atmosféra je dobrá, je to sranda. A na to, že jsou
to amatéři, tak podávají skvělé výkony.
To, že někteří lidi trochu ruší, je klasika,“ poznamenal smutně Jiří Trunda,
jeden z nich.
(sob)

PROSTĚJOV Hned několik změn hlásí v předvečer losování soutěží
Okresní fotbalový svaz Prostějov. Už dříve informoval, že letos bude
losování elektronickou formou, a to 17. července. Svaz navíc musel
na září posunout valnou hromadu. V srpnu by tak, bez radikálních
posunů, měl nastat začátek okresních fotbalových soutěží. „II. třída
by měla začít prvními zápasy 9. srpna, III. třídy a žákovské soutěže
budou začínat 30. srpna,“ prozradil garant komise STK OFS Prostějov Roman Minx.
Zároveň vysvětlil, proč se svaz rozhodl přistoupit k tomu, že losovací aktiv proběhne bez účasti vedoucích mužstev nebo sekretářů. „Koronavirus v tom roli nehraje. Spíš jsme přihlédli k tomu, že by vzhledem k době
dovolených byla účast velice malá. Koneckonců losování se koná o tři týdny později než obvykle,“ vyjádřil se Roman Minx pro Večerník. Zatímco
tak koronavirová opatření začátek soutěží neoddálila, přípravu na ně ano.
Roman Minx také dodal několik dalších detailů. A ty vesměs kluby potěší. „Hrací dny budou soboty a neděle. Hodně ale oddíly budou rozhodovat formou hlášenek, a to podle aktuální situace v týmech. Nejvíce to
ale vychází na neděle. Naopak u mužů nejsou vložené hrací středy,“ ujistil
Roman Minx. Dodal zároveň informace o několikerých posunech. Třeba
valné hromady. „Ta se měla uskutečnit v březnu, byla ale odložena na září.
Tam budeme zvát kluby,“ vysvětlil.
(sob)

DALŠÍ FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA STRANĚ 28

➢

18

www.vecernikpv.cz

kultura v prostějově a okolí

Pondělí 13. července 2020

)HVWLYDO7DG\9DU\SŐLQHVOVQtPN\]FHOpKRVYĚWD
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

9$5<1$+$1e"-(7202þ1e
PROSTĚJOV Zásah, potopená. To si s trochou nadsázky mohl říct koronavirus v případě Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech. Pořadatelé jej totiž kvůli přísným protiepidemickým nařízením zrušili. Letošní ročník se však přesto uskutečnil. A byl vlastně
divákům mnohem blíže než jindy. Díky akci Tady Vary se totiž známý
festival dostal do regionálních kin. Včetně toho prostějovského.
Devadesát šest. Na tomhle čísle se zastavila pomyslná ručička měřící, kolik kin se
zapojilo do prvního a nejspíš posledního
ročníku akce s názvem Tady Vary. Ta zaskakovala za karlovarský filmový festival
a během uplynulého týdne nabídla v kinech po celé České republice právě filmy,
které se na letošním ročníku měly promítat. „Zde by byli diváci a venku další tisíce
čekající na koncert a všichni by se těšili, že
začíná festival. Ale znáte to, takové těšení
je nakažlivé, to si teď nemůžeme dovolit. Takže jsem tu teď sám,“ povzdechl si
v úvodu natočeném v sále v Karlových
Varech Marek Eben.
Pro kino Metro 70 v Prostějově se přitom
jednalo o četné premiéry: kromě té festivalové i filmových se totiž návštěvníci mohli

poprvé podívat do nově otevřené kavárny.
A o to povzbuzenější k filmovým zážitkům pak vyráželi do sálu. „Jsou prodané
nějaké lístky, už teď víme, že bezpochyby
bude největším tahákem film Meky, životopisný film o Miru Žbirkovi, což je téma
hodně přístupné,“ prozradila na úvod festivalu ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová. To se také potvrdilo, právě na snímek
Meky dorazilo nejvíce lidí – necelá stovka.
Jiné snímky přilákaly třeba tři nebo čtyři desítky diváků. „Nejsme několikasettisícové
město, nečekáme návaly, ale i těm pár festivalovým divákům, kterým chybí Karlovy
Vary tak, jak nám tady, nabídneme alespoň
tohle,“ poznamenala ředitelka.
Diváky čekalo nakonec 16 snímků, většinu dnů se tak promítalo dvakrát. Úvod

drtivou většinu filmů tvořily ty z Evropy – z Dánska, Francie nebo Švédska. Třeba snímek z Polska Kubrick
o Kubrickovi. České zástupce reprePŮVODNÍ
zentoval již zmíněný Meky. Závěr
reporáž
festivalu byl ale opět o filmové tvorbě
pro Večerník
z širšího světa – konkrétně o snímku
Honey Boy z USA. Bohužel, ani třeMichal
ba zajímavě natočený Špión o agenSOBECKÝ
tovi-důchodci nenalákal početné
festivalu obstaralo drama z Austrálie Než publikum. Jedním z mála diváků byla
skončí léto. Patřilo však k výjimkám: Michaela Kaprálová. „Spíše se náš
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Výstava Bárty s Karáskem končí
derniéry pak proběhl také křest časopisu
Kritika a kontext, jehož poslední vydání
se věnuje právě Edmundu Hssserlovi.
„Děkuji, pane profesore, za samo dílo
mimořádného vydání Kritiky a kontextu o Prostějovu, Edmundu Husserlovi
a o tom, jak zde prožil svůj život,“ uvedl
primátor města František Jura na adresu
přítomného Samuela Abraháma, šéfredaktora a vydavatele. „Jsou tam i kritické
myšlenky oponentů. To si zaslouží pozornost, protože ne vždy to tak je,“ dodal. Význam Edmunda Husserla připomněla někdejší primátorka Alena Rašková. „Když
se v Česku řekne Prostějov, napadne lidi
většinou Jiří Wolker. Když se ale řekne
Prostějov v zahraničí, lidé jako prvního
vzpomenou Edmunda Husserla,“ vyjádřila se Rašková. Během derniéry pak byly
zmíněné jednak myšlenky filozofa, zejména ale jeho vztah k některým osobnostem
jako třeba Tomáši Garrigue Masarykovi
nebo filozofu Janu Patočkovi.
(sob)

zájem týká produkce, která je latinskoamerická. Pozvali jsme sem kamaráda z Mexika. Tohle je nám blízké,
mluvím totiž španělsky,“ vysvětlila
ke snímku, na který dorazily i dramaturgyně karlovarského festivalu
Lenka Tyrpáková a Sandra Heřinová. „Karlovarský festival chystáme
celý rok. Když jeden ročník končí, už
přemýšlíme, jak bude vypadat následující. A ve chvíli, kdy přišla epidemie, jsme měli velkou část programu

pohromadě. A přišlo nám líto, aby
celá práce přišla vniveč, tak se objevil
nápad udělat malou přehlídku během dat festivalu,“ prozradila k Tady
Vary první z nich. Prostějovská část
akce nakonec očekávání splnila:
davy sice nepřilákala, nicméně pomohla dostat jindy vzdálenou akci
blíže k lidem. A svým červeným kobercem, pianistou při vstupu i festivalovými lehátky nabídla nebývalý
zážitek divákům.

jjaký
aký by
byl
yl festival
fesstiivall tady
taadyy vary
vaary v Prostějově...
Pro
osttějovvě....

3x foto: Michal Sobecký

7 UPÊOMč PGEJ[D÷N[ VąGDC CPK \FTCXKEG LGLKEJ 7RąÊNGåKVQUVKHGUVKXCNWRQRTXÆQVGXąGNCPQX¾MCX¾T .KFÆ UG OQJNK RV¾V FGNGICEG FTCOCVWTI[ÿ \ -CT
CWVQTč
PCMKPC
NQXÚEJ8CTč

Husserlova derniéra v muzeu
PROSTĚJOV Štěstí v neštěstí měla
výstava Husserl Art-active v Muzeu
a galerii Prostějov. Výstava věnující se
zase trochu jinak Edmundu Husserlovi začala krátce předtím, než propukla
koronavirová epidemie. Podařilo se ji
však napodruhé zahájit, a k tomu také
přidat důstojné zakončení expozice.
To proběhlo ve čtvrtek v 15.00 hodin
odpoledne za přítomnosti jak představitelů města, tak některých děl Miloše
Karáska, nechyběli ani zástupci muzea.
„Ta výstava nemohla být navštěvovaná,
jak bychom si asi přáli. Bohužel zasáhl
koronavirus, dva měsíce tedy byla výstava uzavřená. Naštěstí následně došlo k jejímu prodloužení, nicméně dozvuky tu
ještě jsou,“ ohlédla se v čase ředitelka muzea Soňa Provazová. Přítomní tak vzdali
naposledy hold jak filozofovi, tak dílům
Luďka Bárty a Miloše Karáska. Díla autorů kombinovala zajímavou formou
výtvarné umění a sochařství. Během

<CJ¾LGPÊHGUVKXCNW6CF[8CT[MVGTÚd\CUMQéKNq\C/G\KP¾TQFPÊHKNOQXÚHGUVKXCNX-CTNQXÚEJ8CTGEJ
Foto: Michal Sobecký
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SVATÉ UMĚNÍ! Vernisáž výstavy
aktů Karla Nováka proběhla v kapli

-CTGN0QX¾MRąK\CJ¾LGPÊXÚUVCX[RąGFLGFPÊO\G
VąGEJUXÚEJF÷NMVGTÆD[FNGUXÚEJUNQXPKMF[PG
RTQFCN
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV, TOVAČOV Na první pohled by to
mohlo vypadat jako troufalost. Vernisáž výstavy
velkých černobílých fotografií nahých žen se v pátek 3. července konala v kapli zámku v Tovačově.
Znesvěcení svatého místa? Ale kdeže! V celoživotní tvorbě prostějovského fotografa Karla Nováka
(84) totiž najdete čistotu, svobodu i klid, které jsou
podstatou každého pravého náboženství.

Martin ZAORAL
Lidstvo nevyhyne, dokud ženy zůstanou krásné. A že
jsou skutečně půvabné jedině tehdy, pokud zůstávají

samy sebou, dokazuje celou svojí tvorbou prostějovský fotograf Karel Novák. Výsledky jeho 45 let trvající
snahy po zachycení krásy, která snad spasí svět, jsou
aktuálně k vidění na zámku v Tovačově. Zatímco úplné zahájení výstavy proběhlo ve zdejší kapli, fotografie zachycující ženské křivky jsou k vidění v přilehlých
barokních prostorách. „Karel Novák byl vždy tam,
kde se někdo svléká. A je zcela lhostejno, zda člověk
v tu chvíli odhaluje svoji duši či tělo,“ vystihl kurátor
výstavy Miroslav Švancara, který se s autorem zná
dlouhých šedesát let. Oba totiž mimo jiné ve stejný
rok maturovali na Vyšší střední lesnické škole v Hranicích na Moravě, cesty obou pak následně určoval
bytostný vztah k výtvarnému umění.
Vystavené snímky jsou dokladem Novákova neobyčejného citu pro samotné základy fotografického
řemesla, kterým vždy budou důraz na kompozici,
úhel pohledu i práce se světlem. Všechny jsou kultivované, některé mají až mystický nádech, z jiných

naopak čiší lidská vitalita, radost a chuť do života.
„Mám tu tři fotografie, které bych nikdy neprodal.
Je to série tří snímků stejné ženy, jejíž obrysy jsou
zalité světlem, momentka stydlivé dívky krátce poté,
co se svlékla a konečně obraz ukřižovaného Krista
na pozadí zasněžených lesů,“ vypíchl samotný autor, jehož příprava ohlédnutí za celoživotní tvorbou
stála vzhledem k jeho věku velké množství fyzických
a psychických sil. „Skončil jsem na kapačkách, ale
nemohl jsem si pomoci. Ono to také může být moje
výstava poslední,“ připustil Novák, který nejen fotografickému umění zasvětil skutečně celý svůj život.
Ostatně mimo mnoha výstav v ČR představil svá díla
také v Mexiku, na Kubě, v Brazílii, Ekvádoru a mnoha
dalších často exotických končinách. Jeho kniha Karel
Novák: Přirozeně byla po zásluze vyhodnocena jako
jedna z nejkrásnějších knih v kategorii publikací o výtvarném umění. Výstavu Karla Nováka lze na zámku
v Tovačově obdivovat až do 31. října.

„Kapely prodlouží svá vystoupení,“
zve diváky na ROCK MEMORY OF Petr Zlámal
PROSTĚJOV Je duší a hlavním organizátorem festivalu Rock Memory
Of a dalších akcí na pláži U Vrbiček na
plumlovské přehradě. Majitel umělecké agentury HIT TRADE Petr Zlámal
však musel kvůli koronavirové pandemii seriál akcí na přehradě značně upravit. První díl v podobě třináctého ročníku Rock Memory Of se tak uskuteční až
tuto sobotu. Jak on sám Večerníku v rozhovoru prozradil, letos nebude moci ze
zdravotních důvodů vystoupit tradiční
kapela KEKS.

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

20070311094

Michal
KADLEC
yy Pane Zlámale, do jaké míry ovlivnila koronavirová pandemie přípravy
a organizaci seriálu akcí, které tradičně
každý rok pořádáte na pláži U Vrbiček
na plumlovské přehradě?
„Samozřejmě koronavir ovlivnil naprosto
vše, a to nejen v oblasti průmyslu, zemědělství, ekonomiky, ale také v oblasti kultury.
Jednak zrušením a posléze omezením kon-

certů i jiných vystoupení, co se do počtu návštěvníků týká, ale také samotné organizace
jednotlivých akcí. Museli jsme je překládat
a čekat, jak se samozřejmě bude situace
vyvíjet, co nám bude umožněno, zda vůbec akce nezrušit z důvodu nošení roušek,
povinných odstupů a tak dále. Jenže jak se
navíc ukázalo, některá rozhodnutí ztrácela
smysl, podstatu nebo byla chaotická. Ale to
je věc názoru každého jedince.“
yy V sobotu 18. července se uskuteční
tradiční Rock Memory Of. Na co všechno se návštěvníci mohou těšit a chystáte
oproti minulým ročníkům nějaké změny v programu?
„Uskuteční se už třináctý ročník vzpomínkové akce na prostějovské muzikanty, kteří
se nedožili dnešních dnů, ale ve své době
přinášeli i oni radost obyvatelům našeho
okresu. A nejen jim, ale mnohdy i lidem za
hranicemi našeho kraje a také mimo území
České republiky. Letošní rok je bohužel poznamenaný i jednou nepřízní osudu! Letos
poprvé z důvodu závažných zdravotních
komplikací se nezúčastní prostějovská kapela KEKS. Věřím ale, že část členů za námi
přijde a zazpívají spolu se všemi na konci
koncertu onu pověstnou skladbu Boba
Dylana Knockin’ On Heaven’s Door. Tahle

situace se definitivně rozhodla až ve čtvrtek
9. července, čekalo se opravdu do poslední
chvíle a všichni jsme věřili, že kapela vystoupí. Bohužel.“
yy Kdo tedy nakonec v sobotu nahradí
tradiční kapelu KEKS?
Jako novicové se ukážou na koncertu Rock
Memory Of Majestico Muzikus, o kterých
jsem přesvědčen, že jsou to skvělí muzikanti a jejich zpěvák je obrovskou zárukou
kvality.“
yy Akci může dle nařízení vlády navštívit jen 1 000 lidí. Není to pro vás až příliš
limitující?
„Je to limitující, víme o tom a právě proto
jsou lístky v předprodeji jak v hlavním tabáku na náměstí T. G. Masaryka, tak i Ticketportalu. Nebudu hodnotit rozhodování
vlády a posuzování, zda počet návštěvníků
v některých obchodních řetězcích či na akcích je adekvátní a v některých zase ne.“
yy Těší se muzikanti na svá sobotní vystoupení? A bude se opět vzpomínat na
prostějovské rockery, kteří už nejsou
mezi námi?
„Co se týká muzikantů, všichni se moc
těší na Rock Memory Of, tentokrát už
třináctý v pořadí. Jsou vysloveně natěšení
a nedočkaví a každá kapela po dohodě čás-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

tečně prodlouží své hodinové vystoupení.
Samozřejmě, poněvadž letošní rok jsme
nenechali náhodě, tak ještě před koronavirem jsme oslovili excelentní osobu, která
je naprostou zárukou ozvučení, instalace
LED obrazovek a dalšího servisu. Jde o Kamila Řezníčka, který je špičkou v tomto
oboru. Jistěže i letos ve spolupráci s firmou
MAIER je zajištěný zdarma autobusový
svoz, který začne od 17.00 hodin. Z důvodů oprav místní komunikace nastává však
drobná změna v trase. Místo zastávky Vápenice a Lázní bude trasa vedena přes Újezd,
kolem hlavní pošty a Palackého na Plumlovskou směr Vrbičky.“
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PLUMLOV Princezny, vyslanci ze vzdálené sultánovy země i čarodějky. S takovými postavami se o víkendu mohli setkat návštěvníci zámku Plumlov. Po dlouhé
pauze způsobené koronavirem se sem totiž vrátily pohádkové prohlídky.Ty patří
k tradičním a velmi oblíbeným akcím, na něž se hrnou davy. Příchozí mohou obdivovat herecké schopnosti dobrovolníků-nadšenců i nápaditost jejich kostýmů.

otevřelo novou kavárnu

V Plumlovì si je
SÈOÉ
XzÉYDOLGÈWLLGRV

PŮVODNÍ

reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Klasikou jsou pak během prohlídek tři
pohádky. A zatímco v minulosti to byly
třeba Zlatovláska nebo S Čerty nejsou
žerty, tentokrát se zejména děti mohly
těšit na Lotranda a Zubejdu, Nejkrásnější hádanku a taky novější z pohádek
Kouzla Králů.
Pohádkové prohlídky jako obvykle
nezklamaly. Návštěvníci si vychutnali
celý příběh Lotranda, který začínal na
bastionu a pokračoval do zámku. Odsud si pak díky příběhům děti odnesly

FOTOGALERIE
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také poučení, jak špatně může dopadnout člověk nenasytný zlata nebo moci.
Hlavně se dobře bavily, a to i se svými
rodiči. Z publika se nemálo ozýval
smích. „Bylo to super, je to naše premiéra. A co se mi líbilo nejvíc? Především,

že se to líbilo dceři,“ poznamenala na
konci prohlídky Lucie Šebková. A spokojení byli i organizátoři, návštěvnost
překonala jejich očekávání. A to i přesto,
že v létě se obvykle pohádkové prohlídky neodehrávají. „Posunuli jsme je kvůli

Foto: Michal Sobecký

koronaviru. Mile nás překvapilo, kolik
lidí přišlo v sobotu za deště. To dorazilo
tak 400 návštěvníků a dohromady za víkend se dostaneme zhruba na tisícovku.
Takže za nás určitě spokojenost,“ řekl za
pořadatele Jiří Trunda.

PROSTĚJOV Nejen
filmový, ale už i gurmánský zážitek nabízí nově
kino Metro 70. Prostějovský filmový stánek je
totiž nyní bohatší o kavárnu nacházející se ve
foyer kina, v místech,
kde se například dosud
dělaly menší akce jako
filmové kvízy.
Kavárna nabízí zatím především nápoje. „Zejména
milovníci výběrové kávy
si přijdou na své. Nabízíme zde kávové nápoje,
dále také hugo, aperol, výběr rumů, whiskey nebo -KPQ/GVTQPQX÷PCDÊ\ÊVCMÆMCX¾TPWRTQwKTQ
Foto: Michal Sobecký
z nealkoholického pití MQWXGąGLPQUV
combuchu či zon,“ prozradila ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová. V budoucnu by se měl ale sortiment kavárny ještě rozšířit o zákusky nebo třeba slané
francouzské koláče, takzvané quiche. „Kavárna je samozřejmě otevřená nejen
návštěvníkům kina, ale i dalším zájemcům. Ty může kromě výběru a prostředí
nalákat to, že máme i o víkendu otevřeno až do noci,“ poznamenala Barbora
Kucsa Prágerová.
(sob)

$[UVCUNCXPÆOWTQF¾MQXKODHALENA /ö561,#-10#&.#0+
Mladá průvodkyně představila turistům radnici
)LORVRI(GPXQG+XVVHUOVHNRQHêQøGRêNDO

PROSTĚJOV Své rodáky si v posledních letech častěji připomíná
Prostějov. Více vzpomínek se dočkal zejména básník Jiří Wolker,
ale také statečný představitel justice
František Doležal, který za nebojácnost při vyšetřování byl následně
tyranizován komunistickým režimem. Nově je však v kurzu také filozof Edmund Husserl. Právě tomuto
významnému rodákovi totiž byla
věnovaná pamětní deska s bystou,
které jsou od čtvrtka umístěny na
budově finančního úřadu.

(KPCPéPÊ×ąCF\ÊUMCNPG\X[MNQWQ\FQDWtRCO÷VPÊFGUMWUD[UVQW'FOWPFC*WU
UGTNC
Foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ
„Jsme zde u dalšího dílčího úspěchu
celého našeho projektu. Prvním krokem byla výstava v muzeu, druhým
je vydání časopisu Kritika a kontext,
kde je celý díl věnovaný jednomu
z našich nejvýznamnějších rodáků,“
vysvětlil při slavnostním odhalení bysty primátor František Jura. Deska byla
zasazena na sloup moderní budovy,
prakticky naproti místu, kde se filozof
narodil a prožil dětství. Samo místo
dosud lidé procházeli bez povšimnutí,

s několika dopravními značkami a jinak vesměs směsí asfaltu a betonu nepatřilo k těm, kde by se zastavovali. „Je
na nás, abychom to prostředí dokázali
udělat takové, aby se ukázalo, že jsme
zodpovědní. A že víme, jaká byla minulost tohoto města, že se k ní umíme
postavit,“ dodal Jura, který připomínku
filozofa odhaloval spolu s vydavatelem
filozofického časopisu Kritika a kontext Samuelem Abrahámem a s Milošem Karáskem, autorem bysty. „Když

se nad tím zamyslíme, tak každý z nás
má své hmotné tělo a svou tvář a svou
nehmotnou část, svého ducha. Když
se podíváme do sebe a máme štěstí,
uvidíme sami sebe. Někdo zas uvidí
jen vypůjčené nápady, cizí doktríny
a falešné představy o světě. Věřím ale,
že takový Edmund Husserl viděl zase
jen sám sebe,“ řekl hloučku přihlížejících při odhalení bysty Karásek. Ten je
kromě toho například autorem sedící
sochy Wolkera na lavičce na náměstí.

PROSTĚJOV Zajímavá prohlídka, obdivování historické budovy,
ale taky pořádná dávka schodů.
To vše čekalo návštěvníky prostějovské nové radnice. Do tajů její
stavby a do útrob věže je zavedla
Petra Kovářová, studentka Střední odborné školy podnikání a obchodu. Po uvítání před radnicí
a následném rozkoukání ve vstupní hale zavedla asi desetičlennou
skupinku rovnou do věže radnice.
„Můžeme pokračovat dál, jestli
vás schody příliš nezničily,“ dodala pohotově po vystoupení na úroveň galerie nad obřadní síní.
Jak se ukázalo, schody neměly šanci
nadšení turistů zhatit, hned se vydali
do věže. Tam je spravila Petra Kovářová o začátcích stavby, o jménech
spojených se vznikem radnice jako
s Karlem Hugem Kepkou nebo Josefem Nedělníkem, dále o mistrovských kouscích místní firmy Vulcania, která se postarala o velkou část
kovové výzdoby a prvků radnice.
Lidé zajímavosti o radnici přímo hltali a rádi se vydali do nejvýše polo-
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Foto: Michal Sobecký

žených prostor věže. „Jsme z Karlových Varů a trávíme zde dovolenou.
A protože jsme se chtěli mrknout po
památkách, bylo logické, že jsme se
přišli podívat. Výhled byl super, líbila se nám i prohlídka a výklad průvodkyně. Jsme spokojení,“ zhodnotila prohlídku Zuzana Kovačičová.
Právě skupinu turistů ze severozápadní části Čech zaujalo, že se prohlídka konala. Do horkého počasí
se našincům zjevně příliš nechtělo.

„Když budu upřímná, zájem jsem
čekala větší. Ale já jsem spokojená,
baví mě to, dělám to i v rámci školy,“ vyjádřila se na konci prohlídky
Petra Kovářová. Přes svůj věk působila klidně a suverénně, na závěr tak
mohla být spokojená. „Zatím nebylo
nic, na co bych neuměla odpovědět.
Takže v pořádku,“ usmála se mladá
průvodkyně krátce předtím, než návštěvníky radnice vypustila zpět na
náměstí.
(sob)

kin?
V síti!
AFRICKÝ TRH Největší tahák letních kin?Dokument
vnesl do Prostějova exotiku
Prostějov – Jackfruit, dragonfruit,
ale také klasiky mango a banány,
které zná každý z nás. To vše lidé
mohli najít na prostějovské tržnici v neděli dopoledne. A pokud si
přivstali, možná se k tropickému
ovoci také dostali.
Africký trh stávající se pomalu a jistě hitem také v Prostějově se totiž
ocitl v obležení zájemců o nevšední
chutě. A kdo si nebyl jistý, co by mu
šmakovalo, mohl využít také ochutnávky. Pracovníci společnosti Virun-

ga mysleli i na ni. „Zájem byl velký,
lidé průběžně chodili, takže to bylo
fajn,“ pochvalovala si za organizátory
Kateřina Tomašcová. Stoly kolem ní
se prohýbaly třeba pod obrovským
pichlavým ovocem jackfruitem.
„Lidé hodně chodili pro klasiky jako
banány nebo avokádo a mango. Ale
také dragonfruit byl velmi oblíbený.
Do Prostějova se určitě zase vrátíme,
ale tak za dva tři měsíce,“ odtušila na
adresu těch, kteří si exotický zážitek
nechali ujít.
(sob)
FOTOGALERIE
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Foto: Michal Sobecký

V závěru uplynulého týdne obě kina nasadila komedii Vlastníci

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV
Největší romantika mládí! Tak
FOTOGALERIE
klikni na
vzpomínají mnozí lidé na návštěvu
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
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letního kina. Není se co divit! Co je
víc než sedět v objetí se svojí láskou,
popíjet něco dobrého, sledovat pohodový film a občas zaklonit hlavu
a podívat se, zda právě po hvězdném nebi neprolétá nějaká kometa?
Letos si tohle vše můžeme dopřát
nejen v letním kině v Mostkovicích,
ale i na nádvoří prostějovského
2ąKUNGFQX¾PÊHKNOW8NCUVPÊEKXNGVPÊOMKP÷X/QUVMQXKEÊEJOQJNKNKFÆ\¾TQXGÿRQ\QTQXCVVCMÆOTCéPCDNÊåÊEÊUGDQWąGLGåUG
zámku. Zajímalo nás, jak letošní seLKOPCwV÷UVÊPCMQPGEX[JPWNC
Foto: Martin Zaoral
zónu zatím hodnotí provozovatelé
třetiny filmu jsem se velmi dobře bavil, jsme měli na film Román pro pokroči- lo hned v pátek také nejnavštěvovanějletních kin.
závěr mi přišel přitažený za vlasy. lé a Příliš osobní známost, kdy dora- ší snímek letošního roku, kterým proMartin ZAORAL ale
Děj se rozsypal, do té doby výborná zilo vždy kolem stovky lidí. Je to zatím zatím je dokument V síti. A i v tomto
Hned dva dny po sobě mohli lidé Tereza Voříšková začala přehrávat méně, než bychom si představovali, případě dostál své pověsti. „Dorazilo
z Prostějova a okolí vyrazit do letního a vyústění příběhu se zcela podřídilo ideální je pokud přijde alespoň dvě na něj 110 lidí, což je zatím nejvyšší
kina na českou komedii Vlastníci. Za- myšlence tvůrců o tom, že tak dlou- stovky diváků. Bohužel letos nemáme návštěva ze všech zatím uváděných
tímco ve čtvrtek na tento film na ná- ho se lidé demokraticky dohadují, až takové trháky jako byly loňské Ženy filmů,“ potvrdila ředitelka kina Metro
dvoří zdejšího zámku vyrazilo zhruba všechnu moc předají neomezeným v běhu či Bohemian Rhapsody. Ani 70 Barbora Kucsa Prágerová, která na
pět desítek diváků, o den později se jich vládcům, kteří je budou řídit jako počasí nám příliš nepřeje. Těšíme se příští týden vsadila na skutečnou filv letním kině v Mostkovicích sešlo asi firmu. Nic proti tomu, ale v tomhle tak na film 3Bobule, který budeme movou klasiku, mezi niž nepochybně
o dvacet více. Ti všichni mohli sledovat případě to šlo vyloženě proti logice hrát nedlouho po premiéře a mohl patří skvělé komedie Big Lebowski či
nejen žabomyší spory na schůzi spole- těch postav,“ popsal své pocity při od- by přispět ke správné letní pohodě,“ Forrest Gump.
čenství vlastníků bytových jednotek, chodu jeden z diváků.
zhodnotil Pavel Ošlejšek, provozo- Kromě Prostějova a Mostkovic moale také výraznou změnu počasí, kdy Dokument V síti potvrdil povìst vatel kina, které už tento čtvrtek čeká hou letní kino navštívit také lidé
zatím nejteplejší den v roce uzavíral
koncert Michala Davida s kapelou pro z Němčic nad Hanou. Poslední čerpříchod studené fronty a s tím spojená Letní kino v Mostkovicích letos ve tisíc lidí Zas bude OK.
vencový den se na zdejším fotbalovém
bouřka. Větší déšť se naštěstí spustil až svém programu sází zejména na čes- Letní kino na prostějovském zámku stadionu bude promítat rodinná kopo závěrečných titulcích. „Zhruba dvě ké filmy. „Zatím největší návštěvnost minulý týden kromě Vlastníků nabíd- medie Dolittle.
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 QDSRőiGQìYìOHW
no asi 43 000 km turistických tras. krytým bazénům, navštivte něJe jich opravdu mnoho a stačí si jaký aquapark, kterých je v Olojen vybrat.
mouckém kraji dostatek (například
Olomouc, Vyškov, apod.), nebo si
udělejte výlet do termálů ve Vel3RKOHG]YÛÔN\
kých Losinách.
Česko není jen zemí hradů a zámků,
ale také rozhleden – po české a moravské krajině jich je rozeseto již přes
čtyři stovky. Mnohé jsou navíc volně
přístupné. Co si takhle vystoupat až
na vrchol rozhledny a pořádně se
podívat kolem sebe na krásy Moravy? Pokocháte se z nich pohledem
na rozkvetlou zemi. Jsou staré kamenné, moderní kovové i dřevěné
a také zajímavé architektonické experimenty. Co rozhledna, to originál, a každý rok u nás přibývají nové.
Pro Hanáky je asi neznámější ta, která stojí na vrcholu Velkého Kosíře
a vedou na ni stezky ze všech okol(QVQKPVGTPGV
ních vesnic. Neprohloupíte ale ani
výletem na Kopaninku do Repech
Cestování po Česku je letos jasná či na rozhlednu na Háji u Šumperka.
věc. Léto už je tady a nás určitě
čeká spousta krásných dnů jako
6NRîWHVHRFKODGLW
stvořených pro výlety – lákavá je
nejen malebná krajina, půvabné Spřádáte plány na letní dovolenou
hory, jezera a přehrady ideální ke a výlety po Česku s rodinou? Pak
koupání, ale i bohaté vinice, vy- určitě vedle zámků, zábavních parhlášené lázně… Pojeďte s námi ků a cyklostezek hledáte i pěkné
na výlet, dnes vám představíme aquaparky či koupaliště. V těchto
vodních parcích můžete strávit celý
osvědčená výletní místa.
den, zaplavat si, využít venkovní
i vnitřní atrakce nebo relaxační
6FKXWtGRSĊtURG\
zóny. Je to ideální místo, kde se děti
V Česku najdete nemalé množství skvěle zabaví a příjemně unaví a rozábavných i poznávacích tras pro diče si dopřejí zasloužený odpočimalé i velké milovníky pohybu. nek. Které aquaparky či koupaliště
Ideální pěší výlet je pro každého stojí za návštěvu? Na prvním místě
jiný, ale společným synonymem doporučujeme klidný Přírodní bioje krása české krajiny. O Češích se top Otaslavice, zmodernizované
ví, že jsou národem, který má pěší přírodní koupaliště. Alergici se tak
túry ve velké oblibě. V současné nemusí obávat chemicky upravedobě je v České republice označe- né vody. Pokud dáváte přednost

0CwG \GO÷ LG XRQTQXP¾PÊ UV÷OK
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Eva Reitrová
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Naše krásná země je obkroužená
horami, ukrytá v hlubokých lesích,
protkaná potoky a řekami, rázně
skalnatá s kopci korunovanými
hrady i zámky. Toto všechno má
svůj příběh, který nikdy nekončí. Začnete-li objevovat její krásy,
narazíte třeba i na své vlastní kořeny či skvosty, které vybudovali
naši předci. Země, jako je ta naše,
je i plná překvapení, člověk bude totiž vždy zaskočený tím, co
objeví. Vydejte se tedy najít
a prožít svůj vlastní příběh, letní
měsíce jsou k tomu nejlepší příležitostí. Dnešní tematické strany
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vám
dají pár tipů, jak si prázdninové výlety užít.
Texty připravila:

sport
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Nejvěrnější účastníci Virtuální ligy
byli oceněni
PROSTĚJOV V nadmíru příjemné setkání opravdových sportovních nadšenců se změnilo slavnostní předání cen nejvěrnějším
tipérům Virtuální ligy Večerníku. K symbolickému završení naší
nové soutěže, která vyplnila uplynulé koronavirové týdny, došlo
ve čtvrtek v redakci PVV na rekonstruované Vápenici.

Marek SONNEVEND
Rozkopanou ulicí dorazilo v pořádku (téměř) všech pět oceněných, na společné
fotografii jsou zprava Oldřich Lošťák, Karel Sekanina, Miroslav Šimek, Drahomír
Duchek a manželka zdravotně indisponovaného Vladimíra Humpolíčka. Všichni od nás dostali předplatné Večerníku a další drobné odměny. Gratulujeme!

Prázdniny? Ne, 4CHV6GCO6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
lukostřelci mají stále napilno
XRNWNFQQRQåF÷PÆUG\ÐP[PCFOÊTW×UR÷wP÷

PROSTĚJOV Červenec a srpen
jako měsíce klidu? Pro někoho ne.
Třeba pro prostějovské lukostřelce.
Ty čekají hned dva velké pořadatelské úkoly už během léta. Navíc nadále probíhají tréninky a klub už nyní
myslí také na podzim, který opět
přinese spoustu závodního vzrušení.

Michal SOBECKÝ
Program pro nejbližší týdny pak přiblížila někdejší dlouholetá předsedkyně
a současný činovník klubu Magdalena Majarová. „Tento víkend nás čeká
soustředění SCM, tedy mládeže. Je to
proto, aby se děcka potkala, zastřílela si
v kvalifikaci. Důležitý pak bude eliminační závod, ze kterého pak mohou mít
body k dobru do střediska mládeže,“
přiblížila pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Tím ale zdaleka pořadatelské výzvy nekončí, naopak. Již v srpnu uspořádá klub
Lukostřelba Prostějov také Mistrovství
České republiky holých luků. Zde ale
ambice příliš velké nejsou. „Není to
disciplína, které se nějak více věnujeme.
Nevím ani, jestli přímo někdo od nás
bude startovat,“ vysvětlila Magdalena
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Majarová k akci, která se bude konat
v areálu prostějovské lukostřelby, a to
8. a 9. srpna. Naopak velké ambice
jsou u Akademického mistrovství
ČR, které se uskuteční v září. „Za nás
budou startovat například Pepa Křesala
a Michal Hlahůlek, oba reprezentují
Univerzitu Palackého v Olomouci. Michal aktuálně drží český rekord, který
před týdnem navíc potvrdil,“ usmívala
se Magdalena Majarová. Josef Křesala je
navíc aktuálním vicemistrem ČR z mistrovství v halové lukostřelbě – které vyhrál právě Michal Hlahůlek.
Co dodat? Lukostřelba Prostějov
zkrátka má nadále nemalé ambice.
A to i co se týká reprezentace. Někdejší předsedkyně doufá, že by se
mohl podařit až půltucet reprezentantů z řad prostějovských lukostřelců. „Michalu Hlahůlkovi například
do reprezentace „AL chybí asi tři
body, velmi dobrou fazónu má také
Eliška Novotná, výborné výsledky
také Eliška Koleňáková. A máme
i další velmi kvalitní střelce,“ pochvaluje si Magdalena Majarová, po které
letos předsednickou štafetu převzala
její dcera, Magda Robová.

PROSTĚJOV Dalším sportem,
který po rozvolněném náporu
koronaviru zvládl se zpožděním
start do letošní závodní sezóny, je
rafting. Koncem června na řece
Trnávce se konal úvodní díl Českého poháru 2020, soutěžilo se ve
sjezdu R4 (čtyřmístné čluny). A za
náročných podmínek předvedli
tradičně kvalitní výkony raftaři
i raftařky Tomi-Remont Prostějov.
Vodáky z celé ČR nezastavila ani
nákaza covid-19, ani obrovské jarní
sucho. Nízký stav řek totiž bohatě
vynahradily vydatné deště posledních týdnů, které naopak Trnávku
s pomocí přítoku Želivky pořádně
rozvodnily. A aktéři první raftové akce
v tuzemsku během letošního roku tak
dostali zabrat.
„Do závodu vystartovalo neuvěřitelných osmadvacet posádek napříč
kategoriemi, což je vzhledem k atraktivitě terénu i meteorologickým podmínkám malý zázrak,“ řekl ředitel klání Jan Vávra.
I po dlouhé pauze přitom vládly téměř všem kategoriím posádky patřící
pod prostějovský oddíl. Mezi ženami
zvítězily TR Kočičky Letohrad v sestavě Lenka Vandasová, Petra Halašková, Michaela Mrůzková a Alena
Panenková, veteránům dominovali
TR MASTERS ve složení Michal
Hric, Vítězslav Hric, Zbyněk Netopil
a Jan Šťastný, v juniorkách panovaly
TR HANACE (Nika Zemanová,
Veronika Kučerová, Markéta Bayero-

6CMJNGUGUTQ\XQFP÷PQW6TP¾XMQWTXCNKUVąÊDTPÊOWåK4CHV6GCOW6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX\RQU¾FM[64<7$4
Foto: internet

vá a Nikola Huňková), mezi juniory
vyhráli TR AC Team Bula (Martin
Šálek, Vojtěch Skořepa, Jan Novotný,
Michal Šmoldas). Pouze muži TR
ZUBR (Vítězslav Hric, Václav Kabrhel, Václav Kristek, David Lisický)
zůstali druzí za Prší Teamem.

Teď každopádně nastalo letní prázdninové volno, po němž zkrácená
sezóna vyvrcholí několika závody
v rychlém sledu: 22. a 23. srpna Praha Troja, 29. a 30. srpna Lipno, 12.
a 13. září České Vrbné, 19. a 20. září
Roudnice nad Labem, 26. a 27. září

Trnávka – mistrovství republiky. Veškeré mezinárodní vrcholy 2020 byly
už dříve buď zrušeny (Mistrovství
Evropy v Česku, Světový a Evropský
pohár v Bosně a Hercegovině), nebo
přesunuty na příští rok (Mistrovství
světa v Číně).
(son)

VÝSLEDKY ÈP V RAFTINGU – TRNÁVKA

/WåK2TwÊ6GCO2. TR ZUBR (V. Hric, Kabrhel, Kristek, Lisický)4-6TQLC
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Zajímavý hokejový tým se pro další sezónu rodí na
Hané. Po zklamání z předchozí sezóny a šuškání o špatné finanční situaci Jestřábů to vypadá, že se přesto podaří dát dohromady konkurenceschopný kádr.
Posuďte sami. Nachází se zde siloví hráči i tvůrci hry
stejně tak střelci. Je zde dravé mládí (Chlán, Jandus,
Krejčí), ale také hráči střední generace (Sova, Staněk),
kteří by měli tým zásobit potřebnými zkušenostmi. Právě druhý jmenovaný (a není sám) se též může pochlubit
četnými zkušenostmi v extralize. Velká část týmu (příchozí hráči ze Znojma) se navíc zná. A to může týmu
pomoci.
Když se vše sečte, podtrhne a přidá se k tomu všemu
zkušenost na trenérské pozici v podobě Jiřího Šejby,
vznikne nám zajímavý tým. Ten sice nutně nemusíme
pasovat do role spolufavoritů (jak správně říkal brankář Bláha, netřeba dělat haló, ale plnit si cíle postupně).
Nicméně určitě by měl mít na víc než na pouhou dvanáctou příčku. Postup do play-off? Měl by být reálný.
Zdá se totiž, že s koronakrizí se přeci jen Jestřábi poprali
docela dobře. A může jim pomoci v restartu.

Pár záchvěvů tedy bylo, jinak ale hlásí okresní fotbalové soutěže klid. Výkonný výbor OFS Prostějov má za sebou rozhodující
jednání ohledně dalšího ročníku. Výsledek? Ten nakonec nikoho moc nepřekvapil.
Ale pojďme postupně. Předně se potvrdila definitivně účast
Nezamyslic ve II. třídě. Tým, který hlásil, že se chce do soutěže
po sestupu hned vrátit, si tak splnil cíl. Nikoho nemohlo překvapit, že možnost postupu využije. Méně jasné by to bylo u Vrahovic, které ale právě kvůli koronaviru tak jako tak setrvávají
nadále v okresním přeboru. Zde naopak bylo na vážkách, zda
by tým svolil s postupem o patro výše. V tomhle případě by se
nepochybně jednalo o nemalé drama.
To se konalo v Horním Štěpánově. Tam se dlouho nevědělo,
jestli se tým vůbec sejde, mančaftu totiž koronavirová krize
příliš nepřidala. Hrozilo, že se vůbec nesejde a až do minulého týdne byla na stole možnost odstoupení ze soutěže.
K tomu nakonec taky došlo, mužský tým Horního Štěpánova tedy minimálně na rok z fotbalové mapy mizí. S výjimkou největších novinek v prostějovském přeboru Luké
a Vilémova, týmů z Olomoucka. Zem se tedy zatřásla, zemětřesení ale nebylo silné.

Soutěže se nedohrály, kluby musely načas přerušit činnost.
Navíc vzhledem k horší ekonomické situaci hrozí, že mnohé
oddíly přijdou o sponzory. Nemluvě o možném krácení dotací
do budoucna, sport čekají zřejmě těžké časy.
Trochu nepatřičně tak může znít názor, že uplynulá (a možná budoucí…?) koronakrize mohla něčemu prospět. Vždyť
kluby teď otáčí každou korunu, někteří hráči dokonce dostali
vyhazov. Co tedy můžou tyto problémy v českém sportu způsobit?
Minimálně jednu věc ano. Tím, jak kluby nyní budou nuceny
šetřit a více zvažovat, do čeho investují, může vzrůst míra racionality v oddílech. Nově si předsedové či manažeři budou
muset dobře zvážit, do čeho takříkajíc „půjdou“. Co klubu
skutečně pomůže, co ho posune a co je naopak jen zbytečné
pozlátko.
Zelenou by tak měly po zralých úvahách dostat investice do
budoucna. Pokud tak ještě oddíly neudělaly, je nově na čase se
znovu vážně zabývat mládeží, vychovávat ji, piplat ji. A směřovat k tomu, že v budoucnu nebude muset oddíl (jedno jestli
fotbalový, nebo třeba basketbalový) sahat po „přespolních“ za
drahý peníz, když budou mít z čeho brát u sebe.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

ZASLOUŽENÁ PLICHTA S BRNEM!
Nezáživný fotbal branky neokořenily, jen Kroupova derniéra

PROSTĚJOV Poslední domácí zápas prostějovského eskáčka je minulostí. Hanáci na svém stadionu pohostili brněnskou Zbrojovku.
Dala se očekávat skvělá podívaná na hřišti a také v hledišti. Zatímco
však diváci byli skutečně ozdobou zápasu, fotbal většinu z nich spíše zklamal. Branek a ve většině zápasu ani zajímavějších momentů
se fanoušci nedočkali. Nejzajímavější chvílí tak bylo poslední střídání prostějovského kapitána Karla Kroupy.
mnohem častěji k bráně soupeře
PŮVODNÍ
dostával Prostějov. Jenže bohužel
reportáž
pro eskáčko mířidla jeho hráčů stále
pro Večerník
nebyla seřízená.

Michal
SOBECKÝ

<¾UCFPÊQMCOåKM[

5VCXRąGFXÚMQRGO
Favorit byl jasný. Brněnská Zbrojovka
je od začátku roku k nezastavení a ukázala, že soupeřům umí i nadělat řadu
gólů. Ne nadarmo je nyní na druhém
místě tabulky. A zabojuje tak o postup
do 1. ligy. Oproti tomu je Prostějov
osmý a i když se jeho hra od minulého
roku zlepšila, nadále v sobotním zápase platil za slabší z celků. Karty tak byly
rozdány vcelku jasně. Ale, jak se říká,
ve vyhecovanějších zápasech pravidla
o favoritech často neplatí.

8ÚXQL\¾RCUW
První polovina byla spíše nezáživnou
podívanou. Šance nepřicházely ani
z jedné strany. Zatímco Prostějovu se
nedařila finální přihrávka, Brno zase
srážely nepřesné nahrávky po lajnách.
Brno i tak alespoň v několika okamžicích ukázalo, že se jedná o druhý celek
tabulky. Třeba ve 25. minutě měl Prostějov namále, když po ztrátě jednoho
z hráčů Zbrojovka opakovaně zahrozila. Střel a zajímavějších momentů však
bylo nadále pomálu.
Po poločase se přeci jen hra zlepšila.
Oba celky přidaly na střelbě, nikoli
však na její přesnosti. Ta nadále značně pokulhávala. Nejblíže gólu byl
Eismann, ale trefil jen tyč. Zatímco
v první části druhého poločasu byli
o něco lepší hosté, pak se naopak

Poločas začal šancí Prostějova: už ve 3.
minutě byli diváci svědky tečované střely, která skončila těsně mimo tyče. Další
pokus si domácí připsali v 8. minutě,
kdy z úhlu zkoušel štěstí Stáňa, nebyl
však přesný. Následoval Zapletalův sražený pokus. Všechny tyto náznaky však
měly jednu věc společnou: nejednalo se
o stoprocentní šance. To nemuselo platit
v 16. minutě, kdy Brno málem doplatilo
na doposud pasivní přístup. Slaměna se
dostal ke střele při standardce, brankář
jeho zakončení k tyči ale vyrazil. Až ve
25. minutě se dočkali i četní fanoušci
Zbrojovky: po ztrátě Machynka se totiž objevil v dobré příležitosti Čermák.
Bréda jeho pokus vyrazil, naštěstí pro něj
však dorážku neusměrnil mezi tři tyče
Hladík. Také šest minut nato měl Bréda
práci, vyboxoval míč po rohu soupeře.
Brno až do konce poločasu mělo mírně
navrch, ale o fotbalové nádheře nebo tlaku se dalo stěží mluvit. Prostějov se naopak prezentoval pět minut před koncem
poločasu nepříliš povedenou kombinací
bez zakončení. Diváci se pak krátce před
přestávkou hněvali po neodpískaném
zákroku na útočícího Prostějovana.
Nicméně následně byl faulován Šteigl
a to už se žlutilo. Celkově však první poločas nenabídl moc fotbalové krásy.
Druhá půle dávala tušit, že by se měla
úroveň hry zvednout. A to se taky stalo,
i když ani ze začátku druhého poločasu
to nebyly ofenzivní hody. Hladík tak
například v 50. minutě střílel, ale nepřesně, a míč poslal až na ulici. Pak ale přišly
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PROSTĚJOV Michal Stříž? Základní sestava. Tato rovnice v Prostějově
funguje. Univerzální hráč, který zvládá zálohu i kraj obrany se v eskáčku
zabydlel. Posila, která do Prostějova dorazila teprve před půl rokem,
pravidelně na hřišti odvádí dobrou
práci. Nyní se může Stříž pochlubit
tím, že spolu se spoluhráči ubránili
útoky Zbrojovky Brno, druhého
2ąGFDTCPM¾ąGO$TÆFQWD[NQOÊUV[åKXQCNG<DTQLQXMCJQRąGMQPCVPGFQM¾\CNC
celku tabulky. A to tak dokonale, že
Foto: Michal Sobecký
hosté měli jen minimum střel na brámomenty Karla Kroupy. Nejprve mohl nepochybně bude řada fanoušků nejen nu. Právě o tom, jaké měl Prostějov
před zápasem ambice, ale i o dalších
zužitkovat Machynkův dobrý centr, aby Prostějova ještě dlouho vzpomínat.
aspektech utkání, se rozpovídal Minásledně hlavičkoval při další akci mimo.
<CLÊOCXQUVFWGNW
chal Stříž (na snímku), který v utkání
Diváci byli u vytržení, leč branka nepadla
naskakoval opět v defenzivě.
ani tehdy, ani po akci Stáni, který se dostal
mimo střelecký úhel a jeho centr nenašel Dýmovnice, ty se na prostějovském
adresáta. To Eismann byl v 59. minutě stadionu často neukazují. Výjimkou
blíže brance, nastřelil však jen její tyč. Pro- byl právě mač proti Zbrojovce. Kouř ƔƔ Docela jste se usídlil v základní
stějov odpověděl nahrávkou Schustera se z kotle hostí linul velkou část utkání, sestavě. Jak jste spokojený s vaším
a následným zakončením ve skluzu od ve druhém poločase navíc hostující pří- vytížením?
Zapletala, který však minul. Poté však znivci atmosféru „vylepšili“ dělobuchy. „Jsem hodně spokojený, tak odepřebralo iniciativu Brno. Růsek poslal Nicméně je třeba říct, že ke konfliktům hrál jsem na jaře hodně zápasů, takže
střelu přizvedlou tečí nad bránu a v 68. v hledišti nedocházelo a zápas proběhl s tímhle maximální spokojenost.“
ƔƔ I s tím, že vás trenéři dávají spíše
minutě to v obraně Prostějova nemá- veskrze klidně.
na defenzivnější pozice?
lo hořelo. Nakonec však odolala. Poté
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
„Tak já jsem tam odehrál docela dost
však přišly pokusy Prostějova, všechny
zápasů, i vzadu. Takže s tím nemám
ale byly zpoza vápna: dvakrát to zkoušel
Pernatskyi, mimo. Podobně se vedlo Stá- Bouřlivá, jak taky jinak. Do hlediště sice žádný problém. Kam mě trenér postaňovi. Nejblíže vstřelení gólu byl Zapletal, nedorazilo ani 500 diváků, i tak ale byli ví, tam hraju.“
ale těsně minul břevno. V 88. minutě na- hodně slyšet. Zejména ti brněnští. Pro- ƔƔ Výsledek s Brnem 0:0. Je na mísopak domácím zatrnulo: Po centru Bari- stějovští se ale též nenechali zahanbit, tě spokojenost?
še se ale ze skvělé pozice u tyče neprosadil i když nebylo mnoho momentů, které „Tak spokojenost, ta tam asi bude. Měli
Růsek a v 90. minutě opět neproměnil by je zvedly ze sedadel. Dlužno podot- jsme i šance na to, abychom zápas vyRůsek ani jeho dorážející spoluhráč. Po- knout, že tentokrát si to příliš neschytali hráli. V první půlce jsme měli nějaké
slední slovo ovšem mohlo mít eskáčko, rozhodčí, kteří pískali po celý zápas so- šance, pak i na konci v 93. minutě.
nicméně kombinace po ose Slaměna- lidně – objevilo se jen minimum kon- A protože oni měli taky své, myslím
si, že je nakonec remíza spravedlivá.
-Kovář-Zapletal skončila jen nepřesným troverzních momentů.
zakončením posledního jmenovaného.
Což znamenalo, že se týmy rozloučily
smírně.
BYLI JSME
U TOHO

Michal SOBECKÝ

Foto: Josef Popelka

A kdyby nám někdo před zápasem řekl,
že budeme mít bod se Zbrojovkou, brali bychom ho všemi deseti.“
ƔƔ Tím se dostáváme k soupeři. Byl
to druhý tým ligy, nepřekvapila vás
tedy spíše pasivita Brna směrem dopředu?
„Já si myslím, že hlavně my jsme podali výborný výkon, a to zejména v první půlce.
Do ničeho jsme je moc nepouštěli a sami
jsme měli brejkové situace. Tím, že jsme
měli na hřišti rychlostní typy hráčů nahoře, jsme jim dělali velké problémy. A proto
ten výsledek vypadal, jak vypadal. Bylo to
dané i tím, že my jsme hráli dobře.“
ƔƔ Sobotní zápas, ten byl hodně
o rozlučce s Karlem Kroupou. Byl
to asi docela zvláštní pocit vidět ho
naposledy střídat?
„Ono to tak prostě je. Když člověk cítí,
že je toho dost, tak končí. Samozřejmě
Karel byl velkou personou v Prostějově,
i Honza Polák. Jejich zkušenosti nám
budou chybět, takové hráče v každém
mančaftu nemáte. Budou chybět, zas to
bude šance pro mladé kluky se ukázat.
Za toho půl roku, co jsem s nimi zde byl,
jsem poznal, že jsou to super kluci.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
/KNQUNCX/CEJ¾NGMVTGPÆT<DTQLQXMC$TPQ

2CXGNi7564
VTGPÆT5-2TQUV÷LQX

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Karel Kroupa, kdo jiný. Dlouholetý prostějovský kapitán si užil poslední zápas kariéry a dlouho avizovanou rozlučku. Ocitl se ve dvou pološancích, ukázal, že stále
má navrch v hlavičkových soubojích. Nakonec odehrál 69 minut. Na Kroupu

„Celá sezóna je mimořádná, nesmírně psychicky náročná. Neustále nás provázejí nějaké
strasti, zranění, vyloučení. Ani dnes jsme nemohli nastoupit v optimálním složení, přesto
jsme na jaře uhráli téměř maximum, klobouk dolů před klukama. Dnes jsme zápas nedokázali dotáhnout k výhře, nicméně je pravdou, že by dnešní výsledek tak jako tak už nehrál
roli. Musím ocenit hru domácích, kteří první poločas hráli velice dobře, neumožnili nám
využívat našich zbraní. S tím úzce souvisí to, že jsme tomu šli trochu naproti, měli jsme
málo sebevědomí, špatnou nabídku, nevytvářeli jsme si přesilové situace. To se po změně
stran trochu zvedlo, šancí jsme měli dost, ale nebylo nám přáno, abychom dali gól. Mrzí mě
také, že jsme zase dohrávali v oslabení, opakuje se to a budeme to řešit.“

„Byl jsem rád, že i přes počasí přišlo poměrně dost
lidí. I kvůli Karlu Kroupovi, diváci ho přišli povzbudit. To bylo fajn. Co se týká zápasu, tak jsem moc rád,
že se kluci soupeře nezalekli, chtěli hrát fotbal, rozdat
si to s Brnem. U výsledku je to pak těžké: mohli jsme
vyhrát my, ale také soupeř. Jako podstatnější, než výsledek ale tentokrát hodnotím právě výkon.“

FC Zbrojovka Brno
0:0
29. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1.SK Prostějov

Stříž

Pavel
ŠUSTR

Štepanovský

Pachlopník

Zapletal

Miloslav
MACHÁLEK
Šural

Bréda

Kroupa

Bialek

Růsek

Slaměna

Šustr

Čermák

Šteigl

Pernatskyi

Schuster

Sedlák

Dreksa

Hladík

Machynek

Bariš
Vaněk

Stáňa

Branka: -

PROSTĚJOV
Střely na branku:

Střely mimo branku:

8

Rohové kopy:

4

3

0 : 0

BRNO

Branka: -

( 0 :0)

Rozhodčí: Pechanec – Blažej, Dohnálek

Střely na branku:
Diváků: 450 Střely mimo branku:

10

Rohové kopy:

6
6

Žluté karty: 44. Kroupa, 45. Bialek, 81. Šteigl, 86. Schuster

Žluté karty: 15. Šural, 42. Bariš, 60. Sedlák. Červené karty: 77. Šural

Střídání: 69. Lutonský za Kroupu, 83. Kovář za Šteigla, 90. Dittmer za Pernatského, 90. Sedláček za Stáňu

Střídání: 55. Eismann za Štepanovského, 64. Šumbera za Pachlopníka, 64. Vintra za Hladíka, 73. Krška za Vaňka

23
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TÝDNE PODLE
O PŘEDNÍCH MÍSTECH TABULKY O VÍKENDU
HRÁČVEČERNÍKU
PROSTĚJOV Pokud se nestane něco mimořádného, měl by být
program FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v tomto týdnu vyčerpán
a soutěž i po třineckých peripetiích kompletně dohrána.
To by zaručilo minimálně postup týmu z prvního místa do
nejvyšší soutěže a naopak sestup dvou posledních o úroveň
níž. Prostějovského eskáčka se žádná z těchto krajních situací
netýká, je bezpečně usazeno uprostřed druholigové tabulky.
Přispěl k tomu i bod za bezbrankovou remízu se Zbrojovkou.

MICHAL ZAPLETAL

Závěr jarní sezóny ho zastihl v dobré formě, v Jihlavě i se Zbrojovkou
patřil k nejlepším hráčům v prostějovském dresu. Dobrý příklad toho,
jak lze vychovat platného hráče pro „A“-tým. Už v dorostenecké kategorii patřil k nesporným talentům, sebevědomí v mužském fotbale
získal v třetiligové Líšni a od návratu do mateřského klubu patří
k platným hráčům kádru. Na podzim sice střídal lepší chvilky z méně
podařenými, ale nyní dokazuje, že může mít před sebou solidní
hráčskou budoucnost.

MICHAL
ZAPLETAL

8

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

MINIŠPÍL

Tomáš
KALÁB

ZNÁMKA

Pakliže se čekalo drama až do posledního kola, rozhodnutí o postupujícím
přišlo až příliš snadno a rychle. Došlo
mimo jiné na slova, že Pardubice potřebné výsledky vždy nějak uhrají. Tři
ZNÁMKA body získaly v samém závěru dohrávky v Třinci a o definitivě postupu rozhodly o víkendu díky velice milosrdně
odpískané dvojici pokutových kopů,
když dlouho nemohly zlomit vyrovnaný stav s Vyšehradem.
GLOSA To ovšem Zbrojovku mrzet nemuselo, protože pro ni zásadní tři body
9(Ġ(51Ì.8 z prostějovské půdy uhrát nedokázala. A to způsobem, kdy v prvním
TOMÁŠ KALÁB
Už během týdne bylo jasné, že ten- poločase působila dojmem, že o ně
tokrát o tu správnou fotbalovou vlastně ani nemá zájem. Domácí poatmosféru nebude nouze. Ohlášena stavili důslednou obrannou taktiku,
byla zhruba stovka příznivců takže výsledkem byl nepříliš zajímabrněnského klubu. Jenže počasí si vý fotbal mezi kapkami deště.
tentokrát pohrává se svým letním Domácí trenér Pavel Šustr měl opět
renomé dost nepěkně. V pátek tropy, k dispozici velice okleštěnou sestavu,
v sobotu od samého rána jen provazy vody ze zatvrzele šedých mraků.
obchodní a mediální
Navíc čtrnáct stupňů komfortu pobytu pod širým nebem nepřidalo.
Skalní fandy Zbrojovky to ale neodradilo a do Prostějova zavítali
ve slušném počtu. A dokázali, že na
fotbale je žízeň za každého počasí.
První třicetilitrový sud zlatavého
moku padl, ještě než se vůbec poprvé fouklo do píšťalky. Až na několik
pyrotechnických extempore se chovali slušně a početná ochranka ani
bezpečnostní složky nemusely na
stadionu i při odchodu zasahovat.
Přestože spokojeni s výsledkem
a hlavně s předvedenou hrou svých
barev být rozhodně nemohli.
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Kroupa spojující
Prostějov (tok) – Zkušení brněnští ultras zkoušeli už před zápasem
vyprovokovat na dálku své domácí
protějšky, kteří bezesporu nejsou
tak fanouškovsky zkušení. Nakonec k nějakým skandovaným přestřelkám došlo, jenže jen do momentu, než střídal Karel Kroupa.
Jeho jméno vyvolával jak domácí
kotel, tak sektor hostí. Právě takto
fotbal spojuje.

MOMENT
ZÁPASU
#UK PKMQJQ PGRąGMXCRÊ åG VGP
VQMT¾VPGwNQQJGTPÊOQOGPV$[NC
LÊO DG\GURQTW  OKPWVC MF[
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\CO¾XCN HCPQWwMčO C QFGwGN
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ONDŘEJ
PACHLOPNÍK
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ZÁPASU

Ì¬VORQDGUHVXNWHU¼SRXWN Q¬
YÚQRYDO.DUHO.URXSDMHGQRPX
]SURVWÚMRYVN¼FKIDQRXĠNĮ

aneb pohledem
Karla Kroupy

„Dojmy z utkání se Zbrojovkou mám veskrze pozitivní, protože jsme byli podle mého názoru
minimálně vyrovnaným soupeřem nejlepšímu druholigovému týmu. Místy jsme ji i přehrávali.
Zbrojovku jsme v první půli možná trochu zaskočili, nebyla ve své kůži i díky tomu, jak jsme hráli
my. Hráli jsme aktivně, Zbrojovku jsme do ničeho nepouštěli, myslím, že jsme byli v první půli lepší.
Samozřejmě i Zbrojovka si vytvářela šance, nastřelila dvakrát tyč, z naší strany měl stoprocentní
šanci Michal Zapletal a v závěru Milan Lutonský, takže remíza byla spravedlivá. Během týdne jsem
měl při tréninku nějaké problémy s kotníkem, takže bylo do poslední chvíle otevřené, jestli v zápase
nastoupím. S trenérem jsme byli domluveni, že v okamžiku, kdy už to dál nepůjde, tak mávnu. V
sedmdesáté minutě už začínaly křeče, tělo signalizovalo, že stačí, ale do té doby jsem se cítil relativně
dobře. Vážím si toho, že se při střídání se mnou loučili jak fanoušci domácí, tak brněnští. Od našich
fandů je to hrozně milé, potěšilo mě to i do fanoušků Zbrojovky, že si na mě vzpomněli. Jsem za to rád
a k dojetí jsem neměl daleko.“
Karel KROUPA, kapitán 1.SK Prostějov

za soupeřem, čeká ho Vyšehrad
PROSTĚJOV Poslední kolo
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
vrací soupeře z kola úvodního.
Prostějovští fotbalisté měli solidní start, když přivítali nováčka
soutěže, kterého sice jednoznačně
přehrávali, zvítězili však nejtěsnějším rozdílem. Oběma týmům
půjde v tomto zápase především
o prestiž a co nejlepší možné
umístění v tabulce.
Vyšehrad měl v březnu dobrý rozjezd, když porazil sestupující Vítkovice, v obnovené sezóně se mu ovšem nedařilo a „chytil“ se až v pátém
zápase, kdy porazil domácí Třinec
2:1. Pak ještě porazil doma Hradec
Králové, dále ale přišly remízy a také
dvě těžké porážky 0:4 s Jihlavou
a 2:7 se Zbrojovkou Brno. Od desátého podzimního kola se „Šemíci“
pohybují v těsném okolí dvanácté
příčky, což jim zaručuje uchování
druholigové příslušnosti.
V prvním ligovém kole vsítil branku
už po osmnácti minutách hry Lutonský, ale on sám mohl dát klidně

říká Karel Kroupa
PROSTĚJOV Jedna velká éra prostějovského fotbalu je u konce.
S kariérou se během sobotního zápasu se Zbrojovkou Brno rozloučil dlouholetý kapitán a hráč Prostějova Karel Kroupa. Číslo tři, které
nosil, by jistojistě směřovalo k zavěšení na pomyslný strop stadionu.
Vždyť to byl právě Karel Kroupa, který svými přesnými pasy, ale také
hlavičkami a penaltami přiváděl soupeře k šílenství. Spolu s Janem
Koudelkou před dvěma lety pomohl k návratu do Fotbalové národní
ligy, na čemž měl právě Kroupa zásadní podíl. S profesionální hráčskou kariérou se pak rozloučil před fanoušky Brna, kde odehrál jinak
podstatnou část své kariéry. Sobota tak pro něj znamená den s velkým„D“. A datum, na které nikdy nezapomene.

yy Jaký nyní převažuje pocit, zakončil jste bohatou kariéru…
„Já to trochu upravím, ono se mylně
říká, že končím kariéru. Já jen končím
s fotbalem na nejvyšší úrovni. Cítím se
pořád dobře a zdravě, takže určitě někde
fotbal hrát dál budu. Jen ale pro radost.“
yy Nelitujete přeci jen, že končíte a
nepokračujete ještě dále?
„Jestli lituji? Ne, já to beru tak, že mi je
čtyřicet let. A že už jsem to natahoval
dost dlouho. Takže na téhle úrovni už
určitě stačilo.“

Zbývá rozluštit jméno
druhého sestupujícího

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

$KCNGM(vpravo) UGRTQVK$TPWQRCMQXCP÷\CRQLQXCNFQQHGP\ÊX[

chu naproti, měli jsme málo sebevědomí, špatnou nabídku, nevytvářeli
jsme si přesilové situace,“ popsal dění
na hřišti zkušený trenér.
Za postupujícími Pardubicemi tak
musí druhá Zbrojovka a třetí pražská
Dukla spoléhat na to, že vůbec dostanou příležitost poprat se o postup do
první ligy v baráži. Ta však nebude,
pokud se skupina o udržení v první
lize nedohraje. Brňanům by naopak
hrála do karet situace, kdy by se nadstavba dohrála, naopak se ale neuskutečnila baráž, pak by totiž postupovala spolu s Pardubicemi i Zbrojovka.

Foto: Michal Sobecký

Na opačném konci tabulky je ještě
potřeba vyřešit rébus, kdo sestoupí
spolu s Vítkovicemi a Sokolovem,
který se kvůli finančním potížím
přihlásí pouze do České fotbalové
ligy. Damoklův meč visí nad Varnsdorfem, který musí doma porazit
Líšeň a doufat, že Sokolov nevyhraje
v Hradci Králové.
V pátek pak tahle prapodivná jarní
sezóna dohrávkou Třinec – Vlašim
definitivně skončí. Nezbývá než
doufat, že příští soutěžní ročník bude
probíhat už v normálních podmínkách.

partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Eskáčko naposledy

OKÉNKO KAPITÁNA

Michal SOBECKÝ

kdy prakticky všichni schopní a zkušenější šli do základní sestavy, lavičku
pak obsadili dorostenci. Jak se dalo
předpokládat, do branky se postavil
přece jen ostřílenější Bréda. Pokud ovšem čekal, že si nějak výrazně zachytá,
musel být zklamaný, protože zejména
v první půli v brance spíše mrznul.
Hosté z Brna působili dojmem, že
jim veškerý střelecký prach z předchozích dvou zápasů v deštivém počasí zvlhl. Nedařilo se Pachlopníkovi,
Hladík spálil obrovskou šanci. Po
přestávce sice přišly dvě nastřelené
tyče, ale to je od týmu s prvoligovými
ambicemi přece jen trochu málo.
Na domácí straně zaujal opět s ofenzivní chutí hrající Zapletal, nezklamala určitě obrana, která v druhém poločase držela někdy i s trochou štěstí
nulu na místě inkasovaných branek.
Dá se říci, že eskáčko šlo za remízou
a té dosáhlo.
Výstižně to po zápase shrnul trenér
Zbrojovky Miloslav Machálek. „Musím ocenit hru domácích, kteří první
poločas hráli velice dobře, neumožnili nám využívat našich zbraní. S tím
úzce souvisí to, že jsme tomu šli tro-

ROZHODNUTO

další tři branky. Pojištění výsledku se
ukázalo žádoucí dvacet minut před
koncem, kdy zachránil vítězství penaltě čelící brankář Bréda.
Los Vyšehradu přisoudil v posledních dvou kolech dvě nejlepší mužstva soutěže. Po brněnské
Zbrojovce, hrající ve velké střelecké pohodě, se tým stal soupeřem, který stál prvním Pardubicím
v cestě za potřebnými třemi body
zajišťujícími fotbalistům z města
perníku celkově první příčku a jistotu přímého postupu do nejvyšší
soutěže. Na rychlou úvodní branku reagoval ještě do přestávky kapitán Černý, jenže po změně stran
přišly dvě sporné situace a dvě penalty, které pomohly Pardubicím
překlopit misku vah na svou stranu. V dresu Vyšehradu nastoupili
Otáhal – Suchan (58. Drobílek),
Alexandr, Pouček (76. Vejvar),
Laňka – M. Černý, T. Jablonský
(76. Zinhasović), Kokorović,
Nitrianský, Šandera – Čvančara
(87. Daniel Kozel).
(tok)
yy Zakončil jste profesionální kariéru
zápasem proti Brnu. Jak jste si to užil?
„Určitě jsem si to užil, i když jsem do
zápasu šel pod prášky na bolest kvůli zranění. Ale nechtěl jsem ten poslední zápas
vProstějověodsedětnalavičce.Chtěljsem
to odehrát o to více, že se jednalo o Zbrojovku.“
yy Co říkáte na podporu brněnských fanoušků, nepřijelo jich
málo…
„Přijelo jich dost, to je jen dobře pro
Zbrojovku, že za nimi jezdí i ven. Jen škoda pro ni, že Pardubice postoupily. Takže
uvidíme, jestli tam půjdou do první ligy
aspoň ze druhého místa.“

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

Vlašim - Jihlava
  
Varnsdorf - Vítkovice 3:1 (1:0) Branky:9UiQD0LO.DGOHF±.OREiVD
Dohrávka 28. kola:

 0LNXã  $UUR\R 5R]KRGÿt 0DFKiOHN ±
&DOHWND+XU\FKå.76YRERGD.ĜLãĢiO
Diváci: 542.

Branky:  6FK|Q  2QGUiþHN  ' %UHGD
±&KYČMD5R]KRGÿt$GiPNRYi±.RWtN
/DNRPêå.%DUDF±3OHVQtN&KYČMD
0DWRXãHN
Dohrávka 26. kola:

7íLQHF3DUGXELFH

9tWNRYLFH+U.UiORYp1:4 (0:3)

Branky: 0DWRXãHN±âtSHN.UiO

0:1 (0:0) .DWHĜLĖiN)LUEDFKHU5R]KRGÿtýHUQê+iMHN

+RUiN å.  5XVVPDQQ  0DWRXãHN ± 
Branka:  7RPO 5R]KRGÿt )UDQČN ± .Ĝtå
âtSHNDiváci:QHXYHGHQR
0\ãNDDiváci: 0.
6RNRORY&KUXGLP 3:0 (1:0)
29. kolo:
3URVWĨMRY%UQR
0:0 Branky: +DVLO7NDGOHF9iYUD5R]KRGÿt

YtFHYUR]KOHGQĨQDVWU 3HWĜtN±0DWRXãHN5DWDMRYiå.6L[WD.ULãWRI
)RIDQD YãLFKQL&+5 Diváci:

'XNOD9DUQVGRUI   

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 3DUGXELFH
     
Branky:  .R]PD  -DNDE ±  6FK|Q
     
5R]KRGÿt .OtPD ± 9ODVMXN 3RåLYLO å.   %UQR
&KOXPHFNê ±  0 .XELVWD  /HKRF]NL  'XNOD3UDKD      

+UDGHF.UiORYp

    
Diváci: 
 -LKODYD
     
/tñHç7íLQHF
    äLåNRY
    
    
Branky:  6LOQê  5ROLQHN  6LOQê   ÒVWtQ/
    
0DWRFKD  6LOQê  =LNO ±  &LHQFLDOD  /tãHĖ
     
 0DFKDOtN 5R]KRGÿt 9RMNRYVNê ± .RYDO  3URVWčMRY
3RGDQêå.70DFKiOHN+ODYLFD± 9ODãLP
    
6DPLHF+O~SLNDiváci: 0.
&KUXGLP
    
    
3DUGXELFHVyšehrad4:1 (1:1) 7ĜLQHF
9\ãHKUDG
    
Branky: 6ROLO+ODYDWê SHQ +ODYDWê 6RNRORY
    
SHQ   &DGX ±  0 ýHUQê 5R]KRGÿt 9DUQVGRUI
    
/HUFK±0HOLFKDUâLPiþHNå.=LIþiN±
9tWNRYLFH
    
ýYDQþDUD1LWULDQVNê0ýHUQêDiváci:
.$03ĜÌã7Č
QHXYHGHQR
MQNQ×VGTÚéGTXGPEGJQFKP
ÔVWtQ/þLÿNRY
1:0 (0:0) 8CTPUFQTHt.ÊwGÿ6ąKPGEt&WMNC2TCJC%JTWFKO
Branka:  &KRGRUD 5R]KRGÿt +DQRXVHN t8ÊVMQXKEG*TCFGE-T¾NQXÆt5QMQNQX,KJNCXCt
± - .Ĝtå 9RGUiåND å.  8UEDQHF =,=  ·UVÊ PCF .CDGO äKåMQX t 2CTFWDKEG <DTQLQXMC
$TPQt8NCwKO8[wGJTCFt5-2TQUV÷LQX
Diváci: 912.

KAREL KROUPA
V 1.SK PROSTÌJOV
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TABULKA DOMA

/WåUVXQ
TJ Sokol Kladky
FC Ptení
Jiskra Brodeku K. „B“
FC Kostelec n. H. „B“
SK Protivanov „B“
7-6RNROýHFK\S.
FC Hvozd
7-6RNRO=GČWtQ
7-6RNRO3ĜHP\VORYLFH

1. Kladky
2. Ptení
3. Protivanov „B“
4. Kostelec n. H. „B“
5. Hvozd
6. Brodek u K. „B“
=GČWtQ
ýHFK\S.
3ĜHP\VORYLFH
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TABULKA VENKU

P
40:11
41:7
24:9
35:16
25:34
25:40
16:35
17:39
11:43

1. Olšany
ýHFKRYLFHÄ%³
%LVNXSLFH
1H]DP\VOLFH
%HGLKRãĢ
6. Brodek u Pv. „B“
äHOHþ
8. Otaslavice „B“
9. Pavlovice u K.
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TABULKA VENKU

P
32:8
29:6
16:28
16:11
12:26
14:18
16:21
16:19
10:24

1. Kladky
3
2. Ptení
3
3. Brodek u K. „B“ 4
ýHFK\S. 
=GČWtQ

6. Kostelec n H. „B“ 4
3ĜHP\VORYLFH 
8. Hvozd
4
9. Protivanov „B“ 4
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TABULKA III. TØÍDY SKUPINY „B“ OFS PROSTÌJOV
– PODZIMNÍ ÈÁST SEZÓNY 2019/2020

1H]DP\VOLFH
ýHFKRYLFHÄ%³
%LVNXSLFH
4. Brodek u Pv. „B“
5. Olšany u Pv.
%HGLKRãĢ
äHOHþ
8. Otaslavice „B“
9. Pavlovice u K.

TABULKA DOMA

/WåUVXQ
7-+DQi1H]DP\VOLFH
7-6RNROýHFKRYLFHÄ%³
TJ Sokol Olšany u Pv.
7-%LVNXSLFH
TJ Sokol Brodek u Pv.
7-6RNRO%HGLKRãĢ
7-äHOHþ
TJ Sokol Otaslavice „B“
TJ Pavlovice u K.

TABULKA III. TØÍDY SKUPINY „A“ OFS PROSTÌJOV
– PODZIMNÍ ÈÁST SEZÓNY 2019/2020

Ve skupině „B“ se žádné překvapení nekonalo, za
dvojicí lídrů se srovnal velice silný a rozmanitý
střed tabulky. I když například Hvozd pomalu
získává zkušenosti a probíjel se z nedávného dna
spíše ke středu tabulky. Totéž se naopak nedá

Skupina „B“:
dvì stálice urèují smìr

spadly loni na jaře z okresního přeboru. A nepochybně by se do II. třídy zase co nejrychleji vrátily.
Oproti tomu Olšany skončily v předchozí sezóně
páté a Biskupice třetí, i u nich se tedy dalo čekat, že
budou přinejmenším v širší špičce tabulky.
Poté ale následuje velký skok – zbytek týmů má
výrazně méně bodů. A takové Pavlovice u Kojetína, ty mají zatím bodík jediný. Zajímavostí je,
že většina kol ukázala na velkou nevyrovnanost
soupeřů. Výsledky jako 4:2 nebo 2:1 příliš často
k vidění nebyly. Naopak hned osmkrát se stalo, že
některý z celků dal v utkání osm a víc branek. Zejména Otaslavice „B“ a Pavlovice o tom vědí svoje.
Na velké příděly si zvykal i Bedihošť, který se však
oproti předchozí sezóně přeci jen trochu probudil
a skončil ve středu tabulky.

říct o Přemyslovicích, které trvale trpí a aktuálně
měly k dobru na poslední místo pouze jeden bod.
Zdětín a Čechy pod Kosířem si drželi svá tradiční
umístění. Podobně jako například rezerva Kostelce na Hané, který navazovala na povedené jaro.
U dvou týmů se zastavme, a sice u Ptení a u Kla-

KOMENTÁØ

dek. Oba jsou tradičními lídry tabulky, u obou to
platilo i v nedohraném ročníku. Kladky ztratily jediný bod, Ptení prohrálo pouze jeden zápas. A zaslouženě se tak tento tandem opětovně drží na
špici. Ptení dokonce pouze šestkrát inkasovalo. Je
prakticky jisté, že díky odstupu od pronásledovatelů se tyto dva týmy měly střetnout v boji o postup
do okresního přeboru. Bylo by to každopádně zajímavé sledovat. COVID-19 byl však proti dohrání tohoto ročníku i v nejnižším patře Okresního
fotbalového svazu Prostějov.

1FGTD[2VGPÊU2ąGO[UNQXKEGOKFKX¾EKRąÊLFQW2TXPÊ\VÚOčRQUVWRWLGFQ
++VąÊF[
Foto: Michal Sobecký

Marek Pavelka
- TJ Haná Nezamyslice
1. „S podzimem panovala především bodová spokojenost. Jsme tam, kde bychom
na konci ročníku chtěli být, tedy na prvním
místě. Ale trošku mě mrzí horší výkony
paradoxně proti slabším týmům. V těchto
duelech jsme si mohli nacvičit různé věci,
ale místo jsme vymýšleli zbytečnosti. Cíl
byl jasný a to postup. Věřil jsem, že si ho
také vybojujeme. Přece jen bychom měli
hrát alespoň o třídu výš, kde je více zápasů.
Přestože koronavir byl zprvu proti, nakonec se na nás štěstí usmálo a díky okolnostem budeme hrát okresní přebor.“
2. „Jak jsem již říkal, je spokojenost
s naším postavením v tabulce. Naopak
zklamaný jsem byl s naší tréninkovou
morálkou, se kterou bojujeme už delší
dobu. Nezlepšilo se to ani přes zimu, kdy
tu přitom máme nádhernou halu. To mě
mrzí ze všeho nejvíc.“
3. „Nějaké změny proběhly. Vrátili se nám
bývalí hráči z Tištína, konkrétně Sipěna
a Robin Návrat. Máme i odchody, ale
to jsou spíše kluci, kteří toho tolik neodehráli. Takže žádný důležitý hráč nám
neodešel.“
Stanislav Bilík
- TJ Sokol Èechovice „B“
1. „Samozřejmě mohl být ten podzim ještě
něco lepší, ale zase to nebyla žádná katastrofa. Před námi skončily pouze Nezamyslice o jediný bodík. Kluky to baví, i když se
nám občas nevyhnou absence z důvodu
práce, čemuž rozumím. Přál jsem si, abychom zvládli jaro a šli jsme o soutěž výš.“
2. „Nejvíce mě těší, jak se celkově k ‚B‘
mužstvu postavilo vedení i hráči. Že jsme
to nezrušili a rozhodli se po pádu to dát

dohromady a pokusit se vrátit do okresu, aby se mladí hráči připravovali pro ‚A‘
mužstvo. Jediné, co mě trošku mrzelo, byl
ztracený domácí zápas s Nezamyslicemi,
který nám proklouzl mezi prsty.“
3. „Změny určitě nejsou na pořadu dne,
vrací se nějací marodi, kteří by mohli být
přínosem i ‚A‘ mužstva, tak uvidíme, jak
to nakonec dopadne. S trenérem Lukášem Koláčkem jsem v kontaktu. Zatím na
to máme i čas.“
Antonín Pospíšil
- Sokol Olšany u Prostìjova
1. „Celkově hodnotím podzimní část kladně, na to, jak jsme někdy části zápasy hráli.
Jsme rádi, že se držíme na špici tabulky, která je tedy neskutečně vyrovnaná. Když budeme podávat vyrovnané výkony, věřím,
že by ten postup mohl být reálný.“
2. „Jsem velice spokojený, jak se nám
podařilo zapracovat do kádru mladé
hráče. To je pro nás do budoucna velmi
pozitivní. Ale hodně mě mrzí dva zápasy.
Domácí s Čechovicemi, kde jsme se nechali zbytečně vyloučit, a nakonec i díky
tomu prohráli. A další zápas v Brodku
u Prostějova, kde přes naši převahu jsme
nebyli schopni dát branky a prohráli po
penaltách. To je škoda pěti bodů.“
3. „Jednáme o hráči do středu pole, ale
uvidíme, zda ho mateřský klub pustí. Jinak chceme pokračovat v práci s mladými hráči a ambicemi se netajíme.“
Jiøí Doèkal
- TJ Biskupice
1. „Musím to hodnotit velmi dobře. Drželi jsme se na dostřel s prvními třemi
celky, což je výborné. Zvládli jsme opravdu dobrý podzim a doufám, že budeme
i takhle pokračovat.“

2. „U nás se asi nenajde nic, co by nás zklamalo. My se chceme fotbalem bavit, jsme
rádi, že nás chodí velký počet. Od toho se
pak odvíjí i to, jakým způsobem se nám
daří.“
3. „Vrátili se nám kluci z marodky, někteří
zase možná nebudou stíhat z důvodu pracovních povinností, ale celkově si myslím,
že nás bude dost a budeme se dále bavit
fotbalem.“
Pøemysl Slouka
- Sokol Brodek u Prostìjova „B“
1. „Devět bodů je podle loňské sezóny
zklamáním. Nevydařily se nám zápasy,
jak bych očekával. Určitě to mohlo být
lepší. Hrajeme ale proti čtyřem týmům,
ty další čtyři jsou zcela jinde na naše možnosti. A za mě je velice dobré hokejové
střídání, kdy mladí kluci nemusí sedět
osmdesát minut a můžou během zápasu
naskakovat, což je v této soutěži dobře.“
2. „Nejvíce mě potěšil přístup kluků, kteří
zápasy odmakali, i když nám to zrovna
moc nešlo. Prohrát nevadí, ale je potřeba
bojovat. A co mě nejvíc zklamalo, jsou zápasy s těmi nejsilnějšími celky. Přiznávám,
že na ně zcela jasně nemáme, ale celkově
se mi nelíbí to, že kromě debaklu z nás ještě dělají šašky.“
3. „Tak přípravu míváme s ‚A‘ mužstvem,
tam není nic nového. Co se týče kádru,
tak ten zůstává stejný, vždycky jako posily
máme kluky, co si chtějí zahrát z ‚áčka´.
Hlavně ať nás ten fotbal i nadále baví.“
/XGRYÉWhXUDQVNÙ
6RNRO%HGLKRvy
1. „Celkově převládá spokojenost, kluky
to na podzim zase chytlo a berou to jako
svůj důležitý koníček, což je důležité.
Dokázali jsme se vyhrabat z nejhoršího,

v současné době to umístění odpovídalo
našim hráčským schopnostem.“
2. „Nejvíc mě potěšil právě ten přístup
kluků, že chtějí trénovat, pokud jim to čas
dovolí. A na zápasy se těší, což je strašně
důležité. Podle loňské sezóny ani negativa
nevidím.“
3. „Změny v kádru nechystáme. Přes
zimu jsme měli možnost trénovat na
umělce i v sále, koronavir nás pak zastavil,
ale pár tréninků jsme pak dali. My se chceme především fotbalem dál bavit. Nejvíc
si teď přeju, aby se všechno zlé, co se teď
děje, dalo do pořádku, aby nám nová sezóna vůbec začala.“
3HWU0RzQÙ
7-lHOHÄ
1. „Podzim bych rozdělil dvě poloviny.
Začátek, který nám vyšel fantasticky,
a zbytek, který dopadl katastrofálně.“
2. „Nejvíce mě zklamal zápas s Pavlovicemi, kde se nám úplně nedařilo, navíc se
nám zranil klíčový hráč, který pak citelně
chyběl. Naopak mě potěšilo, že jsme dokázali důstojně odehrát všechny zápasy
i s těmi nejlepšími a bez některých absentujících hráčů.“
3. „Kádr se nám podařilo posílit o Adama
Josifa a Miroslava Bukovce. Oba kluci
hráli vyšší soutěže a mohli by nám hodně pomoci. Chceme navázat na úspěšný
start do minulého ročníku, a zkusit se
v příští sezóně posunout vzhůru.“
3DYHO6NDOLFNÙ
- Sokol Otaslavice „B“
1. „Úvodní zápas sezóny s Biskupicemi
byl na velmi dobré úrovni, i přes porážku
jsem byl velmi spokojený. Poté následovalo pět proher v řadě za sebou, což vycházelo především ze špatného přístupu
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hráčů. Předposlední zápas sezóny již přinesl alespoň bod po ztrátě v penaltovém
rozstřelu na půdě Pavlovic. Poslední zápas, derby s rezervou Brodku Prostějova,
již měl parametry prvního duelu a zaslouženě jsme vysoko vyhráli.“
2. „Zklamal mě přístup některých hráčů,
kdy na zápasy jezdilo jedenáct maximálně dvanáct hráčů a někdy, jako v případě
zápasu v Nezamyslicích, jen devět. Další
příčina je i to, že jsme celkově jako fotbalový oddíl měli hodně dlouhodobě zraněných hráčů, tedy z ‚A‘ týmu minimální
možnost doplnění, a v neposlední řadě
absence družstva dorostu, které v minulých letech ‚béčko´ doplňovalo. Potěšilo
mě, že v týmu jsou i ‚srdcaři‘, kteří byli
vždy připraveni hrát i přesto, že nás bylo
málo a prohrávalo se.“
3. „Změny v kádru nejsou. Spíše se po
uzdravení můžou zapojit dlouhodobě
zranění hráči. Doufám, že nás bude znovu dostatečný počet a budeme se fotbalem bavit.“
Bohumil Kejnar
- TJ Pavlovice u Kojetína
1. „U nás je nejdůležitější, že ještě stále
fotbal hrajeme. Bez fotbalu by obec vůbec
nežila. Letos chlapci chodí docela poctivě a sbíráme i nějaké body. Kromě první
čtyřky se se zbytkem klubů dá hrát.“
2. „Nejvíc mě těší, že se opravdu scházíme
a nemáme problém odehrávat zápasy,
což je na vesnicích nejdůležitější. Mírné
zklamání je z posledního místa, ale jsou
důležitější věci.“
3. „Očekáváme příchod jednoho kluka
z Nezamyslic. Odchody by neměly být
žádné. Chceme shánět dál mladé kluky,
aby fotbal vydržel i nadále.“

V „A“-skupině nejnižší soutěže je na vrchu tabulky poněkud těsno. V rozmezí jednoho bodu se totiž tlačí hned kvarteto celků, když přinejmenším v případě vedoucího dua
se něco takového čekalo, oba totiž spadly loni na jaře z okresního přeboru. A nepochybně by bojovaly o co nejrychlejší návrat do II. třídy, kam se po roce podívají nakonec
jen vedoucí Nezamyslice. Jak už to bývá, nespokojenost deklarují především výběry ze spodních pater pelotonu, v případě „pralesa“ je ale obzvlášť důležitá láska ke kopané
a chuť si zahrát. Výsledek je tak mnohem častěji druhotnou záležitostí.

d$G\HQVDCNWD[QDGEXčDGEPGåKNCqąÊM¾$QJWOKN-GLPCT\2CXNQXKEW-QLGVÊPC

,,,7ą«'$6.83,1$$$1.(7$0(=,=6783&,7»0č

Na vrchu tabulky bylo poněkud těsno. V rozmezí
jednoho bodu se vměstnaly hned čtyři týmy, a to
Nezamyslice, rezerva Čechovic, Olšany u Prostějova a Biskupice. Přinejmenším v případě prvních dvou týmů se něco takového čekalo, oba totiž

Skupina „A“:
drama v první ètyøce

Jaká byla první polovina fotbalové sezóny pro
regionální týmy v nejnižší soutěži OFS Prostějov? Především jediná a osamocená, protože
druhá ani neodstartovala, natož aby poznala
svého vítěze. Mužstva tak mají za sebou více než
půlroční přestávku, což logicky všichni oplakali. „Každý chce hrát, fotbal chybí,“ shodovali se
unisono.
Co přinesla podzimní část? V „B“ skupině se
vlastně nic moc překvapivého nedělo, o prvenství bojovaly tradiční dva kluby, zbytek pole
silně pokulhával. Ve skupině „A“ byla situace
odlišná, tabulka se pyšnila velkou vyrovnaností. Obě grupy ale měly jen po osmi odehraných
zápasech, což může budit dojem, že k bilancování je málo hodnotného materiálu.

Na dně skupin Přemyslovice a Pavlovice u Kojetína

Petr Fiala
- Sokol Kladky
1. „Maximální spokojenost, sami jsme
ani nečekali, že nám to půjde takhle.
Vítězství ani nebyla náhodná, troufnu si
říct, že jsme většinu celků dokázali přehrát. Jsme všichni rádi.“
2. „Nejvíce mě potěšil návrat diváků,
kteří nás chodí pravidelně podporovat,
a přibývá jich, přece jen se to hraje pro ně.
I naše výkony mě hodně potěšily. Těžko
bych hledal něco, co nás zklamalo.“
3. „Chtěli jsme po úspěšném podzimu
zvládnout i nadcházející jarní část a bylo
by hezké, kdyby se nám podařilo soutěž
vyhrát. Na postup jsme ale nemyslil.
Myslím si, že to by pro nás úplně nebylo. Velice bych chtěl při této příležitosti
poděkovat Milanu Křečkovi za to, jak se
o všechno kolem hřiště stará a co tomu
obětuje. Také i všem dobrovolníkům,
kteří chodí pomáhat.“
Radovan Vièar
- Jiskra Brodek u Konice „B“
1. „Máme stejně bodů jako po celé
loňské sezóně. Béčko pro nás znamená, aby si dorostenci odzkoušeli mužský fotbal a přidali se k nim i ti starší,
co je fotbal stále baví.“
2. „Těší mě, jak hrajeme. Jsem spokojený, jak kluci hrají. Jediné, co mě mrzí,
je, že chlapci z béčka těm tréninkům
moc nedají.“
3. „Máme víceméně jeden kádr s áčkem,
spolupracujeme. Cílem je bavit se dál
fotbalem a pokračovat v dobrých výkonech, aby to bavilo jak hráče, tak diváky.“
Vladimír Stanìk
- FC Kostelec na Hané „B“
1. „Po podzimní části se nacházíme
v první polovině tabulky. Domácí utkání byla pro nás úspěšnější než venkovní,
takže spokojenost tak napůl.“
2. „Nejvíce mě potěšilo začleňování
dorostenců a spolehlivost některých
hráčů, kteří nechyběli na žádném zápase. Naopak mě zklamala účast na
venkovních zápasech, kdy jsme měli
problém kádr poskládat, a tím jsme
zbytečně ztráceli body.“
3. „Změny v kádru nechystáme. Fotbalem se chceme bavit.“
.DUHO1HMHGOÙ
- SK Protivanov „B“
1. „S podzimem nejsme spokojení. Určitě se nám nevedlo tak, jak bychom si
sami představovali. Musíme dál makat.“
2. „Nejvíce mě potěšilo zapojení mladých hráčů do chodu ‚B‘ mužstva, což je
pro budoucnost hlavní. Co mě ale hodně zklamalo, že jsme nedokázali vsítit
branku na hřišti soupeřů.“
3. „Změny určitě nechystáme, spíše budeme dále zapracovávat mladé. Budeme
chtít hlavně makat a rozhodně pro příště
zlepšit naše postavení v tabulce.“
František Vlach
- FC Ptení
1. „Podzimní část nám vyšla velmi
dobře. Sedm výher z osmi duelů, to
je určitě dobrý. Kluků chodilo poctivě
dost, kolikrát jsme měli problém, že
na někoho nezbyl dres. U nás opravdu
spokojenost.“
2. „Nejvíc mě mrzí duel v Kladkách.
Vedli jsme tam dva jedna a zápas nakonec ztratili, což byla ohromná škoda.
Nejvíce mě těší, že všichni hráči chodí
poctivě. A to i přes zimu, kdy nás chodilo
trénovat vždy okolo patnácti.“
3. „Kromě jednoho hráče, který se vrací z mise, zatím posily nehlásíme. S některými hráči ještě jednáme, ale pokud
nebude zájem kluky pustit z klubu,
nebudeme to lámat za každou cenu.
Máme spravené hřiště, chtěli jsme určitě zpátky do okresu. Z tohoto důvodu nás koronavir poškodil.“
Zdenìk Hrabal
- Sokol Èechy pod Kosíøem
1. „U nás panuje maximální spokojenost, byli jsme v klidném středu tabulky. Kluky ten fotbal bavil a šlo to vidět
i na předvedené hře. Nemůžu si na nic
stěžovat.“
2. „Nejvíce mě udělalo radost, že jsme
se scházeli opravdu v hojném počtu.
Za celý podzim jsme neměli problém
s nízkým počtem hráčů a nemuseli
jsme povolávat veterány.“
3. „Jako dvě posily bereme dva kluky, co
se vrátili z mise, tak snad nás bude ještě
víc a budeme se stále scházet jako doteď.
Důležité je, zda se začne a bude hrát.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Josef Kuèera
- Sokol Pøemyslovice
1. „No, je to hrůza, co vám budu
povídat… Hráči jsou rádi, když se
vůbec slezou na zápas. Je to spíš než
fotbalová, tak pivní rota. (směje se)
Uvidíme, co bude dál, hlavně dohrát
soutěž, která snad začne.“
2. „Těší mě jediná věc a tou je mládež,
která se opravdu snaží. U mužů je to
jedno zklamání za druhým, opravdu
z toho nemám radost.“
3. „Nesehnali jsme nikoho. Je to taky
těžké do posledního celku třetí třídy.
Vrátí se nám snad alespoň marodi
a třeba se nám povede líp.“
Tomáš Kuèera
- Sokol Zdìtín
1. „U nás panuje spokojenost, my se
chceme hlavně fotbalem bavit a scházet se s přáteli. To se nám na podzim
podle mého názoru dařilo. Velice
kvituju i hokejové střídání, které nám
opravdu pomáhá.“
2. „Nejvíce mě potěšila právě naše
účast, která byla v každém zápase
solidní, a troufnu si říct, že většinu
zápasů jsme si všichni především
užili. Velké zklamání jsme za podzim
nezažili.“
3. „Jak říká můj kolega, hlavní je si
fotbal užívat a bavit i všechny okolo.
Nějaké posily bychom měli mít, ale
zatím bych je nechtěl zmiňovat.“
Rudolf Švehla
- FC Hvozd
1. „Naší hlavní snahou je zkonsolidovat kádr po těch pádech, a to se nám
začíná dařit. Takže s podzimní části
jsme byli relativně spokojení.“
2. „Velice mě těší, že mladí kluci
chodili poctivě trénovat a snaží se
postupovat dopředu. To je pro naši
budoucnost hlavní. Do příštího ročníku věřím, že budeme konkurenceschopní se všemi celky.“
3. „Chceme hrát dál tak, aby to ty
kluky bavilo a na fotbal se těšili.
Rádi bychom k nim navíc sehnali
i nějaké zkušenější hráče, kteří by
je táhli nahoru. Věřím, že nám to
vyjde.“
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Ve skupině „B“ III. třídy OFS Prostějov se žádné překvapení nekonalo. I když například Hvozd pomalu získává zkušenosti a probíjí se z nedávného dna spíše ke středu tabulky, totéž se naopak nedalo říct
o Přemyslovicích, které trvale trpí a aktuálně mají k dobru pouze jeden bod. Nahoře vládla v duchu papírových předpokladů dvojice favoritů Kladky – Ptení. Právě jejich činitelé byli logicky nejspokojenější.
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PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník
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www.vecernikpv.cz
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fotbal extra - 13. díl

PROSTĚJOVSKO Již koncem loňského listopadu zazněly poslední hvizdy píšťalek a dění na fotbalových trávnících Prostějovska
pro sezónu 2019/2020 utichlo. Zprvu se zdálo, že načas, nicméně koronavirová pandemie byla silnější a na podzimní boje už
jarní odvety nenavázaly. A tak nastal čas bilancování, který vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník přináší formou seriálu FOTBAL EXTRA
tradičně každou přestávku mezi půlsezónami.
Nejinak tomu bylo i během poslední zimní přestávky, která byla
delší, než by si kdokoliv uměl představit. Shrňme si, co vše jsme
už vám přinesli. První dvě čísla bezprostředně po skončení první
poloviny soutěžního ročníku nabídla tradiční předkrm v podobě
shrnutí soutěží dospělých, po nichž následovaly mládežnické kategorie. V dalších dvou vydáních jsme se věnovali dění v prostějovském eskáčku. Nejprve to bylo ryze ohlédnutí za první polovinou ve Fortuna:Národní lize, druhá část patřila hodnocení hráčů,
ale i žhavému aktuálnímu dění. Po vánoční a novoroční pauze
jsme se postupně podrobně podívali na krajské soutěže, v nichž
bohužel většina týmů z Prostějovska nijak zvlášť nezářila. Začali
jsme Přeborem Olomouckého KFS a pokračovali I.A i I.B třídou,
kde má region i nadále mimořádně silné zastoupení.V dalším čísle
jsme se dostali k výkladní skříni fotbalu Prostějovska, tedy okresnímu přeboru, který jsme rozebrali hned nadvakrát. Vzhledem
k odkladu a následnému zrušení všech amatérských soutěží se
dostalo ještě před, ale i po koronavirové pauze na servis před jarním startem F:NL v podání 1.SK Prostějov. Poté jsme se odmlčeli,
abychom využili právě prázdninový čas k ohldnutí za podzimem
III. tříd OFS Prostějov.
Ale ani tím Večerník ještě nekončí. V nejbližších číslech se budeme věnovat ženským týmům i mládežnické kopané v regionu.

24

poslední chvíli a byl velký zájem, tak
dorazilo deset mančaftů. Máme dvě
skupiny po pěti týmech,“ prozradil ke
startovnímu poli. Turnaj byl výhradně
kolbištěm pro mladší žáky. Tedy ročníky 2007 a mladší. Místy byl vidět
velký nejen herní, ale také výškový
rozdíl mezi jednotlivými hráči.
Klání se nakonec protáhlo do odpoledních hodin, přestože začínalo už
v 9.00 hodin ráno. Týmy, které se se
soupeřem, deštěm a bahnem potýkaly nejúspěšněji, se pak měly na co
těšit. „Máme medaile, máme poháry
a také nějaké balóny. Budeme rovněž
vyhlašovat nejlepšího střelce a nejlepšího brankáře, ti dostanou sošky. Ceny
jsou určitě pěkné,“ usmíval se Martin
Musil, který byl nakonec s průběhem
spokojený. Jedním z nejvážnějších organizačních problémů byl totiž pouhopouhý ucpaný záchod.

BEDIHOŠŤ To byla jízda!
Během jednoho víkendu stihli
v Bedihošti uspořádat jak turnaj
žáků, tak i přípravek. Ovšem
nejen organizátoři měli napilno.
„Přálo nám určitě víc počasí než
během předchozího dne. Hřiště
ale bylo rozbité, báli jsme se, že
dostane trávník na prdel. Děti ho
ale nezničily,“ usmíval se po turnaji
organizátor obou akcí a místní
fotbalový činovník v jednom Martin
Musil. Právě bedihošťský fotbal měl
na turnaji hned dvě želízka v ohni.
Nakonec se na pomyslné startovní
pole postavilo sedm týmů – pět z Prostějovska a dva přespolní. Původní
počet ale měl být vyšší. „Měli jsme mít
osm týmů, jenže jeden nakonec bohužel nepřijel,“ smutnil Martin Musil.
V jiném ohledu ale mohl být spoko-

jený. Už při předchozím turnaji říkal,
že chtěl vidět, jak jsou na tom týmy
z Prostějovska oproti konkurenci odjinud. A je třeba říct, že Prostějovsko
nezklamalo, ani náhodou.
Turnaj totiž nakonec po urputném
boji ovládly Určice. A ani další družstva se neztratila. „První místo pro
sebe získaly Určice, těm se ve finále
podařilo porazit Bedihošť „A“ v poměru 4:1. V souboji o třetí místo pak
zvítězily Smržice nad Kojetínem,“
upozornil na dobré výkony a výsledky
mladých fotbalových nadějí Martin
Musil. Domácím se navíc sice nepodařilo ovládnout turnaj, smutnit však
nemuseli. Jednak je v této věkové kategorii nejdůležitější účast a radost
ze hry, navíc střelce soupeřů zastínil
bedihošťský Tobiáš Musil. Fotbalová
Bedihošť tak neslaví „jen“ stříbro.

Turnaj v„Beďáku“ ovládly Určice
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BEDIHOŠŤ Nadšení, které ani
déšť nedokáže uhasit. To byl fotbalový turnaj žáků v Bedihošti. Na ten
se uplynulou sobotu sjelo hned deset týmů, přitom ani zdaleka všechny nebyly z Prostějovska – část
družstev dorazila z Přerovska, Olomoucka i Kroměřížska, konkrétně
z Kojetína. Kromě domácích fotbalistů pak čest regionu hájili třeba
fotbalisté z Vrahovic, Protivanova
a Vícova.
„Jsou zde týmy, které neznáme. Musíme s nimi porovnat síly a zjistit, který
region je na tom nejlíp,“ dodal následně hlavní pořadatel a předseda bedihošťských fotbalistů Martin Musil. Se
zájmem mohl být nakonec, vzdor nedobrým předpovědím meteorologů,
spokojen. Dokonce výsledek předčil
očekávání. „Původně jsme chtěli osm
týmů. Ale jelikož jsme to dělali na

Turnaj v Bedihošti se
proměnil v bahenní lázeň

nezastaví!
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Radek Barvíř popisuje famfrpál trochu jinak. Češi už mu také podlehli
OLOMOUC Fotbal, tenis, hokej,
to jsou tradiční sporty. A jak říká
sedmadvacetiletý Radek Barvíř
(na snímku), pro někoho už možná i trochu nuda. Jsou zkrátka
lidé, kteří chtějí najít originálnější
vyžití. Pro část z nich je tu famfrpál. Zapomeňte ale na košťata,
odrážečské pálky nebo madame Hoochovou. Tento sport se
v mudlovské verzi hraje poněkud
jinak. A i když v něm hráči nebrázdí vzduch klidně sto či dvě stě
stop nad zemí, na atraktivitě a zábavnosti zlepšováky nekouzelnického světa příliš neubírají. Právě
o famfrpálu jsme si povídali s jedním z jeho aktivních hráčů a také
důležitých organizátorů tohoto
sportu v České republice. A vězte,
co jste asi nevěděli, že sídlo České
asociace famfrpálu sídlí na Prostějovsku!

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Proč jste si vybral za sport famfrpál? A jak jste se k němu dostal?
„Bylo to vlastně náhodou. Byl jsem,
abych tak řekl, odpůrce sportů.
A pak jsem jel na studijní stáž do
norského Trondheimu. Tam jsme
měli uvítací týden, kdy jsme všechno možné poznávali. A jeden z těch
dnů byl sportovní. Museli jsme si
tedy nějaký vybrat,. V nabídce jsem
našel famfrpál a já si řekl, že bude alespoň sranda. Tak jsem půl roku začal
chodit na tréninky. A když jsem se
vrátil, zjistil jsem, že se famfrpál hraje také tady v Olomouci. Tedy nejen
zde, i na jiných místech v Česku. Ten
sport mě hrozně bavil, takže ho hraji
dodnes.“
yy Jak tedy v české realitě famfrpál vypadá?
„Je to taková kombinace házené, vybíjené a trochu ragby. Není to úplně
tak, že bychom se převlékali za čaroděje do hábitů a létali na košťatech.
Nicméně docela to vychází z té předlohy. To znamená, že tým má sedm
lidí. Každý z nich je na koštěti, která
jsou z bezpečnostních důvodů nahrazena metrovou plastovou tyčí. Po
celou dobu musí být hráč na koštěti.
Je to jakýsi handicap podobně jako
třeba to, že v basketbalu musíte driblovat nebo ve fotbale naopak nesmíte hrát rukou, tak je to obdobné i ve
famfrpálu. V týmu pak jsou tři střelci
a jeden brankář, ti všichni hrají s camrálem. Což je vyfouknutý volejbalový míč…“
yy Takže opravdu jak v Harrym
Potterovi...
„Ano, přesně tak, ty pozice odpovídají. Hodně je to podle originálu,
akorát překlopené do reality. Takže
čtyři zmínění hrají s camrálem a snaží se ho dostat do jedné z obručí.
Za každé prohození či prokopnutí
je deset bodů. Pak jsou tu dva hráči
v každém týmu, a to jsou odrážeči
a k tomu sou tři potlouky. Na hřišti
jsou tedy čtyři odrážeči a tři potlouky, přičemž každý tým se snaží pro
sebe získat dva. A ty potlouky vybíjí
hráče. Kdo je vybitý, musí slézt z koštěte a vrátit se k vlastním obručím.
Než se může vrátit zpátky do hry.“
yy Zlatonka je ale míček, který
myslí v Harrym Potterovi sám za
sebe. Jak to s ní tedy děláte?
„Tohle jsme právě museli trochu
upravit. V každém týmu je tak chytač, který se vyhýbá potloukům
a snaží se chytit zlatonku. Zlatonkou

je další, nestranný hráč, který začíná
od sedmnácté minuty zápasu pobíhat po hřišti. Má na sobě na kraťasech zezadu připnutý takový míček
na suchý zip. A ten se snaží bránit.
Může se mu to dařit bez problému
klidně i půl hodiny s tím, že ti chytači ho nesmí nijak napadat, pouze
mu musí odebrat míček. A naopak
chytač se může bránit poměrně
dost. Takže má to, dá se říct, i prvky
zápasu. (smích) Je to zkrátka sport
kombinující spoustu disciplín dohromady.“
yy Platí zde stejně jako v knížkách
J. K. Rowlingové že může být zápas jakkoli dlouhý?
„Ano, protože končí také až chycením zlatonky. Za to je ovšem jen
třicet bodů, ne sto padesát jako ve
fantasy předloze. Konec tak může
být klidně minutu poté, co zlatonka
vyběhne, ale táhnout se může klidně
i další hodinu. Naopak na turnajích
už platí nějaké časové omezení, kdy
se zápas ukončí. A zlatonka dostává různé handicapy – že se třeba
může bránit jen jednou rukou, nebo
žádnou rukou, nebo že se musí pohybovat pouze kolem středu hřiště
a podobně.“
yy Nemůže se tedy stát, že byste
třeba hráli do půlnoci, podívali se
na hodinky a řekli si, že už přetahujete?
„To se nestává, i zlatonka se po čase
unaví. Zápas tak zatím vždycky
skončil. A snad to tak bude i nadále.“
(úsměv)
yy Jaké tedy máte časové maximum? Dvě hodiny?
„Na turnajích to bývá hodina čistého času. Jak jsem říkal, může to být
i neomezené. Ale většinou do hodiny, do hodiny a půl se každý
zápas ukončí.“
yy Narážím na to, že ve Švédsku se jednou poněkud protáhl hokejový zápas. A lidé
už volali na policii, že pohřešují své příbuzné. Stalo se
vám to někdy taky?
„No, kdo hraje famfrpál, tak
se o něm už říká a ví, že je
trochu praštěný...“
yy Takže už se po něm lidi
ani neshání?
„Tak ví se, že někdy člověk přijde dříve, někdy se
ale může famfrpál pořádně
protáhnout. Ale míváme pravidelné tréninky a ty obvykle
trvají hodinu a půl. Tento čas dodržujeme.“ (úsměv)
yy Vy nejste jen hráč, ale také
viceprezidentem svazu. Jak jste
k tomu přišel?
„Ano, máme asociaci, která tento
sport v Česku zaštiťuje. Máme zde
šest týmů a já jako kapitán olomouckého jsem se k tomu nějak dostal, ani nevím jak. (směje se) A teď tu
funkci vykonávám. Jde o to, že pořádáme mistrovství České republiky.
Letos jsme se taky snažili rozjet ligu,
ale vlivem koronavirových opatření jsme start posunuli na podzim.
A řešíme i výjezdy do zahraničí na
mezinárodní turnaje, rádi bychom
se zúčastnili i mistrovství světa.“
yy Máte bližší spolupráci s nějakým zahraničním klubem?
„Takhle, ve famfrpálu obecně je velmi přátelské prostředí. Týmy se rády
potkávají a spolu si zahrají. Stává se
tedy, že k nám přijedou Slováci nebo
naopak některé z našich družstev
jede do Vídně. Potkáváme se tedy
jakžtakž pravidelně, minimálně jednou ročně. A v zahraničích máme
také spoustu přátel. I tím, že já jsem
se s tímhle sportem setkal v Norsku.
Vlastně i do České republiky přišel

Famfrpál už se objevuje také v televizi
a v dalších médiích. Je to zajímavá volba
pro lidi, které nebaví klasický fotbal nebo
další sporty a chtějí zkusit něco takového.
Nemusí to být přitom fanoušci Harryho
Pottera. Spousta lidí, co hrají famfrpál,
pomalu ani neví, kdo to je nebo co to je...
famfrpál z Norska, protože studentka Markéta Šťovíčková byla na tom
samém místě jako já a po návratu to
zde založila. Na základě českého
famfrpálu zase naopak vznikl
famfrpál v Irsku. Takže je to takové provázané a komunita drží
spolu.“
yy A kolik je tedy nyní hráčů
famfrpálu v České republice?
„Ono se to vždy těžko říká. Protože jsou hráči, kteří hrají a trénují
pravidelně, pak takoví, co přijdou
dvakrát do roka. Ale říká se, že takových padesát šedesát aktivních hráčů
v Česku máme. Teď možná i více.“

yy A šest týmů, což je zatím celkem málo. Přepokládám, že jsou
hlavně u vysokých škol?
„Je to tak, alespoň to tak tedy bývalo. Famfrpál začal tady v Olomouci
a postupně se přidávaly týmy v Brně,
v Praze, později v Plzni a Českých
Budějovicích. Před rokem vznikl
tým v Žatci, který je čistě gymplácký, bez vazby na nějakou univerzitu.
Takže je to různé. Hlavní je, aby se
sešla dobrá parta lidí, hra je bavila a tým může být na světě raz dva.
Taky ve Vysokém Mýtě se už dlouho pravidelně trénuje. Hrají docela
dlouho, ještě předtím, než jsme měli
vůbec nějakou asociaci. Takže se to
hraje v různých podobách. Třeba
také na táborech pro děti se hraje
obdoba famfrpálu.“
yy Vidíte, to jsem netušil, že se
tato hra dostává i na tábory.
„Ano, ono se to odlišuje tím, že se
tam zakazuje kontakt mezi hráči.
Protože jinak je famfrpál poměrně
kontaktní hra, právě trochu ve stylu

je kemp, na který přijeli lidé z celé
republiky. V prvním roce k nám
přijeli dokonce hráči ze Slovenska,
přátelé z bratislavského oddílu. No
a tam jsme se sešli a měli takový kolektivní trénink.“
yy Bude se tato akce konat i letos?
„Ještě se uvidí. Máme v plánu na
podzim více akcí, chceme například
začít ligu. Navíc by mělo proběhnout mistrovství České republiky.
Takže uvidíme, hlavně aby to nebylo moc nahuštěné. Možná tak dojde
na soutěž až další rok.“
yy Má podle vás famfrpál šanci
stát se v České republice masovým sportem?
(smích) „To je těžká otázka. Určitě
obliba roste a to docela dramaticky.
Předtím se na nás lidi dívali jako na
blázny, ale už se to pomalu začíná
dostávat do povědomí. Famfrpál už
se objevuje také v televizi a v dalších
médiích. Je to rozhodně zajímavá
volba pro lidi, které nebaví klasický
fotbal nebo další sporty a chtějí zkusit něco takového. Nemusí to být
přitom fanoušci Harryho Pottera.
Spousta lidí, co hrají famfrpál, pomalu ani neví, kdo to je nebo co to
je.“
yy Takoví ještě jsou?
„No určitě. Já sám jsem třeba viděl
filmy, ale žádný hypernadšenec do
tematiky Harryho Pottera nejsem.
Spíš mě chytil ten sport jako takový. Abych se ale vrátil k předchozí
otázce, šance tam je, ale cesta je ještě
daleká.“ (úsměv)
yy Když jste zmiňoval rozdíl mezi
kouzelnickým a vaším famfrpálem, zapomněl jste na jeden rozdíl – na mudly. Tady přece mají
své místo, a ještě jsou zváni.
Foto: internet
„Přesně tak, sport jako takový začal
jako mudlovský famfrpál, není to ta
ragby. Byť jsou tam určitá omezení, ností také sídlo naší asociace. A loni kouzelnická verze. Je to prostě sport,
aby se docílilo nějaké bezpečnosti i předloni tam probíhala akce s ná- který si může zahrát naprosto každý.
hry.“
zvem Olomouc Quiditch camp, což Bez znalosti nějakých kouzel.“
yy Přímo v Prostějově jsou nějací
hráči?
„Teď si to úplně nevybavuji. Je to celkově těžké říct. Hráči jsou u nás třeRADEK BARVÍŘ
ba na půl roku a pak se jim v dalším
semestru změní rozvrh, takže už jim
✓ narodil se 14. března 1993 ve Šternberku
to nevyhovuje časově. Já taky toho
✓ obdivovatel ne zcela tradičních sportů
kapitána nedělám od začátku, vya viceprezident České asociace famfrpálu
střídalo se nás několik. Takže úplně
✓ vysokoškolský pedagog
přehled nemám. Chodí k nám lidé,
na Univerzitě Palackého v Olomouci
co působí tady na univerzitě nebo
✓ vystudoval gymnázium, následovalo
zde dlouhodobě pobývají. Všechny
vysokoškolské studium na Přírodovědecké
tréninky máme otevřené, takže kdo
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
chce, přijde, přijde si zahrát. A není
v oboru Geoinformatiky
to nijak zpoplatněné. Vybavení taky
✓ aktuálně je doktorandem na katedře Geoinformatiky,
v roce 2016 jako student získal cenu Mapa roku,
máme, takže stačí přijít a mít chuť si
ovládl studentskou kategorii v tomhle klání
zahrát.“
✓ v roce 2015 se dostal poprvé k famfrpálu
yy Dříve jste se mi zmínil o Po✓
následně se přidal k famfrpálovému týmu
lomí na Prostějovsku. Jak souvisí
Occamy Olomouc, později se stal jeho kapitánem
s famfrpálem?
✓ mezi jeho záliby patří vysokohorská turistika a cykloturistika
„V Polomí už proběhlo několik
zajímavost: od roku 2017 má záštitu nad famfrpálovým sportem
soustředění, dokonce i celorepubcelosvětová organizace International Quidditch Association (IQA)
likových. V Polomí je shodou okol-

vizitka
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Metle CupPCDN¾V÷
Tradiční turnaj nabídl navzdory dešti skvělý fotbal i atmosféru

OTASLAVICE Spousta turnajů letošní ročník odpískala, malá
kopaná dostala velkou ránu. Dočasně zmizel například Haná
Cup. Nicméně v Otaslavicích mají pro strach uděláno. A tak
ani rok 2020 nemohl zůstat bez dalšího ročníku Metle Cupu.
Druhý největší turnaj na Prostějovsku se tentokrát udál za
účasti patnácti družstev. A i letos to byla podívaná.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
a
Jan FREHAR
Pořadatelé se už před turnajem museli potýkat s několika problémy. Tím
prvním byly odhlášky týmů. Zatímco
v jednom případě se tak stalo několik
dní dopředu, v tom druhém to bylo
jen několik desítek hodin. A tak přišla
na řadu improvizace, oproti očekávání
například vznikl „B“ tým domácích
Otaslavic. Organizátorům se i díky
tomu nakonec povedlo naplnit kapacitu turnaje, a sice patnáct týmů. Jako
větší problém se ukázal déšť, všechny
přítomné pořádně potrápil. A místy
to vypadalo, že si počasí počíná až
škodolibě, ve chvíli, kdy už to vypadalo, že pršet přestane, spustil se s větší
intenzitou znovu.

Základní èást
Přesto všechno po půl desáté vyrazilo
do akce prvních šest týmů. Přičemž
bylo od začátku jasné, kdo bude platit
za favorita a kdo za outsidera. Asi nejméně pohledný fotbal předváděl tým
Penam, který sice patří k pravidelným
účastníkům, ale přesto každoročně
utrpí debakly. Třeba v týmu Lány mělo
mužstvo velké štěstí a hlavně dobře
postavenou brankovou konstrukci,
protože do ní míč opakovaně udeřil.
Přesto ale skončil s nulou na kontě.
Podobně se vedlo také Olé týmu
a FC Daniel, i když tohle mužstvo se
prezentovalo obětavou obranou na
hranici možností. Naopak skvělým
představením byl souboj Aristonu
s Litrpoolem, dvěma tradičními mančafty, co pravidelně obrážejí turnaje.
O atmosféru se nejen při základní skupině starali zejména příznivci domácích týmů a AC Roma. Ta se prezentovala velmi dobrým výkonem a tým
v sestavě s loni nejlepším hráčem turnaje Patrikem Gáborem předváděl

odhodlané výkony. Zejména proti
Otaslavicím to bylo velké drama, kdy
se hostujícímu celku podařilo otočit
průběžný stav 0:2. „B“ tým Otaslavic
pak zase předváděl skvělé brankářské
výkony svého gólmana, směrem dopředu mu to naopak nelepilo. To se
ale nedá říci o Brodku u Prostějova.
Tým v jasně modrých dresech dokázal
soupeře udolat kombinací a taky řadou povedených střel z úhlu. Celkově,
i nebýt vuvuzel, nabídla základní skupina zajímavou a kvalitní podívanou.
Kromě deště pak byla kaňkou akorát
skutečnost, že některé zápasy musely
být kontumovány.

Ètvrtfinále
Po skupinové fázi bylo jasné, že mezi
nejlepších osm celků se dostanou
všichni hlavní favorité turnaje. Hned
první čtvrtfinálový duel přinesl velké
překvapení. Domácí mužstvo, které
se skupinou spíše protrápilo, zapnulo
na zcela jiný level a dokázalo si nebojácným výkonem poradit s jedním
z hlavních favoritů turnaje Litrpoolem o dvě branky. Ve stejném čase se
odehrával také boj mezi Aristonem
a Držovicemi, při němž Ariston bez
větších problémů potvrdil svou roli
a výsledkem čtyři nula prošel hladce
do boje o medaile.
Po skončení prvních čtvrtfinále
následovala další, boje slibovaly zajímavé zápasy, což se také potvrdilo.
Chop Pot jakožto obhájce loňského
triumfu narazil na Brodek u PV, který se na Metle Cup vrátil po krátké
odmlce. I když byl spíše favorizován
obhájce titulu, na hřišti panovala velice
vyrovnaná bitva, kde dokonce Brodek
sahal po vítězství. Chop Pot ale dokázal vyrovnat a v penaltovém rozstřelu
si počínal lépe než soupeř. Překvapení
se tak nakonec nekonalo, i když viselo
ve vzduchu. Poslední vstupenku do
čtvrtfinále pro sebe uzmul celek Mrdokleče. Ten si dokázal poradit s vítězem skupiny C AC Roma celkem jednoznačným poměrem pět dva. Nutno
ovšem podotknout, že zápas byl velmi
vyrovnaný a náskok navýšil tým až ke
konci duelu.

FOTOGALERIE

/GVNG%WRKNGVQUPCDÊFNMXCNKVPÊRQFÊXCPQWUGURQWUVQWHQVDC
NQXÆRCT¾F[KUQWDQLGQOÊé
Foto: Michal Sobecký

Semifinále
V prvním semifinále se utkalo domácí
mužstvo s Aristonem. K tomuto duelu
se také trochu uklidnilo počasí. Poločas utkání skončil jednobrankovým
vedením Aristonu, o které se postaral
Prášil. S Otaslavicemi to nevypadalo
dobře, ale ve druhé půli předvedly famózní obrat během dvou minut, kdy
se nejprve prosadil Šatný a o chvíli
později kapitán Vogl. Ariston tlačil
a nepůjčoval moc domácím míč, ale
„Metle“ odolaly bez větších obtíží
a mohly slavit první postup do finále
na tomto turnaji.
Na vedlejším hřišti se připravila mužstva Mrdokleče a Chop Pot, aby se
utkala o místenku k domácím do finále. Zápas začaly daleko lépe Mrdokleče
a dostaly se zásluhou Pšikala do vedení, které celý zápas udržovaly. I když
se podařilo skórovat dvakrát i Chop
Potu, Mrdokleče byly v tomto úspěšnější a skórovaly čtyřikrát. Obhájcům
titulu tak zbyl zápas „pouze“ o třetí
místo a Mrdokleče se mohly těšit na
souboj s domácími plejery.

O 3. místo
Souboj dvou poražených sliboval
uvolněný zápas se spoustou šancí, jak
to obvykle bývá. Opak byl ale pravdou,
hrála se opravdová bitva plná spíše drsných zákroků než fotbalové krásy. Tento způsob fotbalu vyhovoval daleko
více Aristonu a Chop Pot se nakonec
musel smířit s až čtvrtým místem po
porážce 1:3. Ani v Aristonu ale nevládla úplná spokojenost, přece jen se viděl
spíše ve finále.

Finále
Finálový souboj přinesl pro obě
mužstva premiéru na tomto turnaji.
První minutky byly oťukávácí, oba

prozradil spokojeně

Jan FREHAR
yy Jak byste hodnotil pátý ročník
Metle Cupu?
„Nakonec bych ho hodnotil kladně.
Vzhledem k nepříznivému počasí jsme
se báli, že to bude katastrofa, ale až na
pár výjimek zůstala všechna mužstva
až do konce, i když počasí nepřálo přes
celý den.“
yy Nebylo v plánu i třeba jeho zrušení nebo přeložení z důvodu nepříznivého počasí?
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klikni na

Martin Vogl

„Přemýšleli jsme o tom, ale ani jednomu z organizátorů se do přesunutí nechtělo. A vzhledem k tomu, že
máme velice kvalitní trávník, jsme
věřili, že to zvládneme. Přestože
bylo hřiště na poslední utkání už
hodně promáčené, byly finálové
souboje odehrány důstojně.“
yy Naplnily se prognózy
ohledně největší konkurence, jaká tu kdy byla?
„Ano, naplnily. Kupodivu
jsme jako domácí celek postoupili až do finále. V každé
základní skupině byla minimálně tři mužstva na velmi
vysoké úrovni. Play-off už
sice bylo spíše o bojovnosti,
ale i přesto si udrželo vysokou úroveň.“
yy Jaké události turnaje
vás nejvíce překvapily?
Foto: Jan Frehar
„Nejvíce asi problémy již
osvědčených týmů, jako je vyřazení Roma a Litrpool), a obhájce titulu
dvou velkých favoritů turnaje, kteří Chop Pot, jenž postoupil až po peloni obsadili místo na bedně (AC naltovém rozstřelu. Též mě překva-

.KVTRQQNt#TKUVQP$TQFGMW28t1VCUNCXKEGd$q(%&CPKGNt$TQFGM
W281VCUNCXKEGd$qt.KVTRQQN#TKUVQPt1VCUNCXKEGd$q.KVTRQQN
t(%&CPKGN$TQFGMW28t.KVTRQQN(%&CPKGNt#TKUVQP
1VCUNCXKEGd$qt(%&CPKGN#TKUVQPt$TQFGMW28
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celky zjišťovaly, co si mohou zhruba #%4QOC
D

dovolit. Do velkých šancí se navíc 1VCUNCXKEGd#q
moc nikdo nepouštěl. Vše odšpunto- &TåQXKEG
D

val nejlepší střelec turnaje Jan Pšikal, %JQR2QVd$q
D

který se dostal k zakončení a otevřel
1NGVÚO
D

skóre pro Mrdokleče – 0:1. Ještě do &TåQXKEGt%JQR2QVd$q1VCUNCXKEGt#%4QOC1NGVÚOt1VCUNC
poločasu bylo v táboře Mrdoklečí ve- XKEG#%4QOCt&TåQXKEG%JQR2QVd$qt#%4QOC&TåQXKEG
seleji. Znovu se prosadil totiž Pšikal, t1NGVÚO1VCUNCXKEGt&TåQXKEG1NGVÚOt%JQR2QVd$q M 
když se krásně uvolnil a nedal bran- #%4QOCt1NGVÚO M %JQR2QVd$qt1VCUNCXKEG
káři Otaslavic šanci – 0:2. Ten samý OQFąGQ\PCéGPÆVÚO[RQUVQWRKN[FQX[ąC\QXCEÊé¾UVKVWTPCLG
hráč nakonec zkompletoval hattrick,
ÈTVRTFINÁLE
když i ve třetí šanci věděl, co s míčem
1VCUNCXKEG.KVTRQQN#TKUVQP&TåQXKEG%JQR2QV$TQFGMW28
udělat.
R#%4QOC/TFQMNGéG
Do druhé půle to tak vypadalo, že je zá6(0,),1/(
pas rozhodnutý. „Metle“ to ale nevzdaly a ještě vyždímaly zbytky sil. Po chvíli 1VCUNCXKEG#TKUVQP%JQR2QV/TFQMNGéG
se podařilo snížit po krásné akci Šatné20©672
mu. Mrdokleče byly najednou zalezlé #TKUVQP%JQR2QV
a hrály údržbu. I přesto se ale domácí
FINÁLE
dostávali do velkých příležitostí. Zlomový moment přišel asi pět minut 1VCUNCXKEG/TFQMNGéG
před koncem, kdy se nepodařilo vsítit
kontaktní branku Voglovi, který jen
orazítkoval tyč. Po této šanci už bylo
zřejmě o vítězi rozhodnuto a zápas už
tak spíše čekal na konečný hvizd.
Play-off letošního Metle Cupu jednoznačně snese označení bojovné. Terén
byl po celodenním vydatném dešti
velmi promáčený, i tak ale nechyběly
6WTPCL \PQXW RąKN¾MCN \PCé
pohledné akce, o které se postarala
PQW RQ\QTPQUV HQVDCNQXÚEJ
všechna mužstva vyřazovacích bojů.
RąÊ\PKXEč
Foto: Michal Sobecký
Slavnostní vyhlášení se kvůli dešti
muselo letos premiérově uskutečnit v prostorách sokolovny místo
klasického pódia. Velmi hezké ceny
si odnesla první čtyři mužstva turnaje. Individuální ocenění převzal
brankář Petr Švéda, nejlepší střelec z vítězného mužstva Jan Pšikal
a nejlepší hráč turnaje Jan Všianský
z bronzového Aristonu. Po skončení
turnaje pokračovala zábava na sále,
kterou zprostředkoval Michal David OTASLAVICE Ariston došel až „No spíše to hodnotím jako neúspěch.
revival. Nechyběla ani udírna a do- do semifinále, kde mu ovšem vy- Hlavně prohra s domácími Otaslavistavil stopku domácí tým. Chuť cemi ze semifinále mrzí. Kdy jsme po
statek piva.
si tak částečně spravil v zápase poločase vedli, ale domácí to během
o třetí místo, kde porazil Chop minuty otočili a už nás nenechali vyPot. Velkou zásluhu na úspěchu rovnat. Ten zápas o třetí místo je vždy
tohoto turnaje měl Jan Všianský zápas zklamaných. Na tu bednu jsme
(na snímku), lvím podílem ale chtěli asi o něco více než soupeř.“
v podobě gólů i asistencí se pode- yy Na příští ročník tak bude snapsal na konečném bronzu.
ha skončit ještě výše?
„Ano, rozhodně. Příští rok budeme
EXKLUZIVNÍ
chtít určitě vyhrát.“ (smích)
pilo vyřazení pražského týmu SK
rozhovor
Lány už ve skupině.“
pro Večerník
yy Domácí mužstvo poprvé bralo medailové umístění. Věřil jste
Jan
v takový úspěch?
FREHAR
„Popravdě nevěřil. Již po prvním
utkání to s námi nevypadalo nejlépe, yy Jaký byl letošní „dešťový“ ročale pak jsme se hecli a nakopli. Play- ník Metle Cupu?
-off jsme ale zvládli až překvapivě „Byl zase parádní, akorát to hřiště
lehce a nevím, kde se to v nás vzalo. hodně trpělo a postupem času už to
(smích) Konečně jsme ukázali, že bylo opravdu náročně a těžké. Nepomáhaly tomu ani podmínky, kdy stáumíme taky hrát fotbal.“
yy V poslední sekundě turnaje le pršelo a člověk musel z mokrého
přišlo vážné zranění jednoho do suchého a zase na novo. Určitě to
z vašich protivníků. Máte nějaké bylo v tomhle hodně náročné.“
informace, jak to s ním vypadá? yy Byl jste dnes zvolen nejlepším
„Bohužel to nebyl ani protivník, hráčem turnaje. Jak vám to zní?
ale náš dobrý kamarád a výborný „Musím říct, že si takového vítězfotbalista, který táhl Mrdokleče až ství opravdu vážím. Abych se přik titulu. Bez něj by se Mrdokleče znal, vůbec jsem to nečekal. Byli
turnaje nikdy neúčastnily. Kuba má tu možná i kvalitnější hráči, ale sapřetrhaný vaz pod čéškou a operace mozřejmě jsem rád, že zvolili právě
ho nemine. Tímto bych mu chtěl za mě. Příjemné překvapení to tedy na
celý fotbalový oddíl Otaslavice po- konci turnaje bylo.“
přát brzké uzdravení a rychlý návrat yy A jak z týmového hlediska
Foto: Jan Frehar
hodnotíte třetí místo?
na trávník.“

„I pátý ročník Metle Cupu hodnotíme kladně,“
OTASLAVICE Navzdory velké
nepřízni počasí se uskutečnil pátý
ročník turnaje Metle Cup. Pro jeho
organizátory to samozřejmě přineslo nemálo starostí, kterých se
ale zhostili se ctí. Všechno nakonec
proběhlo tak, jak byla většina týmů
zvyklá z předchozích čtyř akcí. Závěrem do značné míry převládla
spokojenost, organizátory nevyjímaje, jak potvrdil v rozhovoru jeden z hlavních mužů turnaje Martin
Vogl (na snímku).
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malá kopaná
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„Byl jsem opravdu

překvapený,“nezastíral

nejlepší hráč turnaje Jan Všianský
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Horní Štěpánov bez mužů!
Mládež se na Prostějovsku naopak rozrostla

PROSTĚJOV Přihlášky jsou podané, hlásí okresní fotbalový
svaz. Ten nyní na 17. července připravuje losovací aktiv, na
kterém se rozhodne, kdy, kdo a s kým bude hrát. Už nyní je ale
jasné, že další ročník nabídne pár novinek a zajímavostí, a to
jak mezi muži, tak v mládeži. Začněme ale u mužů. Zde dojde
k několika posunům v soutěžích.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Vrahovice sice zůstávají ve II. třídě, ale
zmizí odsud Skalka, která se sloučila
s Výšovicemi. A Horní Štěpánov sice
původně přihlášku podal, potvrdily
se ale problémy s týmem. „Přihlášku
opět stáhneme. Dva tři naši starší hráči potvrdili zájem pokračovat, ostatní
ani nejevili známky zájmu,“ uvedl
zdroj, který si nepřál být jmenován.
Tým, který v roce 2019 bojoval o postupovou příčku do 1.B třídy, tak

o pouhý rok později končí. Stažení
později potvrdil sekretář OFS Prostějov Petr Antoníček. „Horní Štěpánov
o stažení požádal v pátek v 9:40,“ uvedl. Za tento krok klubu nehrozí žádný
postih.
Další dva týmy se naopak do III. třídy přidávají, a sice Luká a Vilémov
z Olomoucka. Zajímavé díky tomu
bylo i rozhodování o složení skupin.
Pokud by se totiž nic neměnilo, v „B“
skupině třetí třídy by bylo jen osm
mužstev, zatímco v „A“ hned jedenáct. „Rozhodující byla zeměpisná
poloha. Nejblíže to tak měl Kostelec
na Hané,“ uvedl sekretář OFS Prostějov Petr Antoníček. III. třída tak přišla
o oblíbené derby Čech pod Kosířem

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

je to silnými ročníky. Může to ale
souviset taky se vznikem pozice tzv.
Grassroots trenéra mládeže, který
objíždí školy s fotbalem a podílí se
na různých projektech,“ vyjádřil se
k nárůstu Petr Antoníček. Nyní mají
týmy ještě chvíli času příprav na losovací aktiv, do 13. července pak
mohou ještě dodatečně stáhnout
přihlášku do soutěží.

Losování poháru OFS Prostějov je minulostí!
PROSTĚJOV Poloprázdná zasedací místnost okresního fotbalového svazu. Do toho několik
lahví vody na stole, papíry s účastníky. A k tomu hvězdy fotbalového eskáčka Michal Stříž a Jan
Koudelka. Tak vypadalo losování
Poháru fotbalového OFS Prostějov. Letošní ročník by měl započít
novou, úspěšnější éru turnaje.
Do něj se v posledních letech hlásilo maximálně šest týmů, pro tento
ročník OFS eviduje osm přihlášek.
Snad i proto, že už dříve rozhodl
o uspořádání klání pouze pro týmy
hrající okresní soutěže. Zatímco tak
dosud bylo jen otázkou, zda vyhraje
některý z trojice Konice – Čechovice – Plumlov, nyní je situace jiná.
„Vyhrát může skutečně každý,“ po-

znamenal sekretář okresního fotbalového svazu Petr Antoníček.
Právě on držel klobouk, ze kterého Jan
Koudelka postupně tahal týmy. Samozřejmě naslepo. I když připustil, že mu
většina z mužstev stejně nic neříkala.
Během chvilky vytahal postupně všechny lístky a vznikly tak dvojice. „Hůře
postavený z té dvojice po loňském podzimu pořádá,“ vysvětlil prostějovskému
útočníkovi Petr Antoníček. „Jestli hraješ
venku, nebo doma? To je ti asi jedno,“
sám si odpověděl na položenou otázku
Koudelka. „Snad jen pokud máš bufet,“
usmál se sekretář. A zavzpomínat na
předešlé ročníky. „Do loňska byly přihlášeny Čechovice, Plumlov, Konice.
A bylo skoro nereálné, abys to vyhrál.
Proto jsme to teď udělali takto,“ vysvětlil
krok svazu.

5RQNGéP÷U2GVTGO#PVQPÊéMGO ×RNP÷XNGXQ NGVQUNQUQXCNFXQLKEGFQ\¾MNCFPÊ
UMWRKP[RQJ¾TW,CP-QWFGNMC
Foto: Michal Sobecký

Pohár by nově měl být pro více
týmů atraktivní, koneckonců vítěz
odejde s pěti tisíci a ani na finalistu
se nezapomene. I tak se ale může
zdát, že osm týmů je při třech desítkách mančaftů v okresních soutěžích zklamáním. „Nevěděli jsme,

+DQ¿FN¿NRSDêNDRSøWEDYLOD

KOSTELEC NA HANÉ Na Prostějovsku unikátní fotbalový počin?
Zkuste to v Kostelci na Hané. Ve městě se o víkendu konal už devátý ročník
tradičního fotbalového turnaje. Na
tom by nebylo nic zvláštního, pokud
by se ovšem nejednalo o čistě ženský
turnaj. Ten si za roky udělal velmi
dobré jméno. A i díky tomu i letos dorazilo na osm klubů, a to nejen z blízkého okolí. Ženy od zápolení neod- 0CMQUVGNGEMÚEJJąKwVÊEJRTQDÊJCNCXGNM¾ąGåDCåGP[UGFQUGDGXGHQVDCNGRWU
Foto: Michal Sobecký
radilo ani počasí, které tentokrát bylo VKN[UXGTXQW
takříkajíc pod psa. Svou přítomností prvního ročníku, ale vždy dostanou vítěze Predátorek. Držovice pak tur‚vylágoš‘, přesto tu jsou a rády sem naj skrze zranění nedohrály. I tak ale
potěšil i domácí celek.
jezdí. A jako vždy i tentokrát pořadatelé zpětně hodnotili turnaj
Michal SOBECKÝ ‚Čertice‘
přijely už v pátek jako první,“ ocenil pozitivně. „I přes nepříznivé počasí vše
V turnaji se hrálo souběžně na dvou vytrvalost týmu z Jablonecka jeden proběhlo skvěle a děvčata bojovala až
hřištích. Ani na jednom nechybělo z pořadatelů Lubomír Baláž.
do konce. Krásné holky a pěkná hra
nadšení do hry, nicméně některé týmy Každý tým na turnaji odehrál alespoň tak vykompenzovaly škaredé počasí,“
k tomu rozdávaly i body. Například čtyři zápasy, do čtvrtfinále totiž po- usmál se Lubomír Baláž. Navíc pro
Držovicím se vůbec nedařilo, ve dvou stupovaly všechny. Držovice ani Fé- příští rok čeká turnaj jubileum. Dá se
ze tří zápasů utrpěly debakl. Stejně jako nix však své stíny nepřekročily. Přesto tedy čekat, že organizátoři budou chtít
ve skupině „B“ TJ Čert Fénix. „Jezdí největší prohru inkasoval Protivanov klání větší nebo se ho pokusí ještě jinak
sem každý rok, byť ani nevím, zda od v poměru 0:12, a to od pozdějšího zatraktivnit.
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O zajímavé přestupy
v regionu není nouze
PROSTĚJOVSKO I když se jarní část fotbalových soutěží od kraje
po nejnižší třídy nerozběhla, kluby rozhodně nespaly a snažily se
vhodně posílit své kádry. V dnešním čísle se tak zaměříme na zajímavé přesuny, jaké se odehrály v prostějovském regionu. Kromě
čerstvých přestupů se zaměříme také na přesuny platné již k jarní
části. Komu se podařilo opravdu vhodně posílit, bude momentálně
těžké odhadnout, vše nejlépe ukáže až podzimní návrat fotbalových soutěží.

Patrik Gábor
Haná Prostìjov -> FC Kralice na Hané

do čeho jdeme, myšlenka byla oživit to trochu, aby mančafty neměly
strach do toho jít. Nikdo neřekl, že
by mělo pro spokojenost být deset nebo dvanáct týmů,“ řekl s tím,
že věří do budoucna v ještě větší
zájem.
(sob)

Ženy bojovaly ze všech sil, nejvíc se dařilo Predátorkám

Bukvice
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s Kostelcem na Hané, naopak se dočkalo Ptení, díky stažení přihlášky od
Horního Štěpánova se může radovat
z postupu do II. třídy.
Jak pak hlásí OFS Prostějov, mládež
slaví nárůst. Řada týmů ji totiž nově
přihlásila, třeba FMK Konice mladší
přípravku, Mostkovice starší, Smržice mladší i starší žáky. Mužstev
celkově přibylo. „Těžko říct, jestli
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Staronová akvizice přišla do Kralic. Půlroční hostování již v Kralicích mladý
útočník zažil na podzim 2018. Na jarní část ročníku se ale vrátil do mateřské Hané, kde byl klíčovou postavou záchrany svého celku. Čísla, kdy za 12
utkání nastřílel neuvěřitelných dvacet branek, mluví za vše. I další sezónu
odehrál v Hané, která se přesunula do druhé skupiny I.B třídy, i tam si vedl
více než obstojně. Za podzimní část si připsal deset branek a pomohl mužstvu na krásné čtvrté místo. Další sezónu už zahájí v Kralicích, kde si zahraje
o dvě třídy výše. Trenér Petr Gottwald jistě doufá, že naplno předvede svůj
potenciál a lepší výkony než při prvním hostování.

Radek Štìpánek
SK Lipová -> Sokol Urèice
V Určicích se loňská sezóna určitě nehodnotila podle představ. Mužstvo
by nejspíše svádělo v jarní části boje o záchranu. Vedení s trenérem Davidem Kobylíkem nelenilo a již na jarní část mělo domluveného střelce
z Lipové Radka Štěpánka. Ten se tak v ostrém zápase představí až během
podzimní části, kterou budou chtít v Určicích jistě zvládnout daleko lépe
než tu loňskou. „Ze strany Určic byl o Radka velký zájem, takže jsme se
nakonec dohodli na tabulkovém přestupu,“ přiznal lodivod Lipové Pavel
Růžička.

Lukáš Konupka
Sokol Vrchoslavice 1946 -> Sokol v Pivínì
Pivín se každým rokem drží na špici tabulky I.B třídy a vyhýbají se mu výkonnostní výkyvy. V Pivíně se nebránili v letošní sezóně ani případnému
postupu, na který po podzimu ztráceli pouhé dva body. Do jarní části tak
ještě posílili kvalitní ofenzivu forvardem z Vrchoslavic Lukášem Konupkou, který přišel na trvalý přestup. Už přátelské zápasy naznačily, že útočné
duo s Davidem Trajerem bude na podzim představovat velmi silnou hrozbu pro všechny soupeře.

'DYLG3RNRUQÙ
Sokol Klenovice -> TJ Tištín
Hodně překvapivý přestup. Od klenovického mužstva odešel brankář Pokorný již před loňskou sezónou, kdy posílil v okresním přeboru Držovice,
tam ale vydržel jen pár kol a vracel se zpátky do Klenovic. Před letošní sezónou znovu mění krajskou soutěž za okresní přebor. Tentokrát zamířil překvapivě do Tištína, který se loňskou polovinou sezóny spíše protrápil. „Odtrénoval s námi červnovou přípravu a ve volném okénku podepsal přestup
do Tištína. David je kvalitní brankář a musíme se s tím smířit. Momentálně
jednáme o kvalitní náhradě,“ prozradil trenér Klenovic Vladimír Horák.

Petr Novák
SK Lipová -> FC Ptení
Z krajského přeboru rovnou de třetí třídy. Petr Novák se tak rozhodl
především proto, že ve Ptení žije a už ho nebavilo dojíždět na tréninky
i zápasy takovou dálku. I ve svých letech ještě zcela jistě pomůže fotbalu
ve Ptení na vyšší úroveň, než momentálně je. „Petr nám za ty roky u nás
odvedl skvělé služby, takže jsme se kamarádsky domluvili, že se může
vrátit do Ptení, kde s fotbalem začínal,“ uvedl Večerníku kouč Lipové
Pavel Růžička.

Martin Liška
Horní Štìpánov -> Jesenec-Dzbel
První odchod z Horního Štěpánova se týká Martina Lišky, který zamířil do
nedalekého Jesence-Dzbelu, kde si o jednu soutěž polepší. Nyní se spekuluje i o přesunu jeho syna Dominika, který by mohl v Jesenci také zakotvit.
Z Horního Štěpánova se očekává, že odejde zřejmě většina fotbalistů, neboť se
klub rozhodl odhlásit z okresu.

-DQ-HzHN
1.SK Prostìjov(U19) -> Sokol v Pivínì (návrat)

Filip Kotlán
TJ Sokol Urèice -> Sokol Plumlov

David Škrabal
Sokol Konice -> FC Kostelec na Hané

volejbal
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ŽENY VK ZAHÁJÍ EXTRALIGU 19. ZÁŘÍ SE ŠELMAMI
PROSTĚJOV Jako každý
PŮVODNÍ
rok začátkem léta už je
ZPRAVODAJSTVÍ
známo zápasové rozlosování českých volejba- pro Večerník
lových soutěží, tento- Marek
krát pro novou sezónu SONNEVEND
2020/21. Ta by měla
podle plánu odstartovat během září a října, pokud
samozřejmě vše neohrozí přetrvávající strašák jménem koronavirus. My pro tuhle chvíli počítejme s příznivou zdravotní variantou a pojďme se rámcově
podívat, co v nadcházejícím ročníku potká družstva
VK Prostějov a TJ OP Prostějov.

UNIQA
EXTRALIGA
l(1
Stručný popis: Existovala varianta,
že se elitní soutěž ČR rozšíří na jedenáct účastníků o vítězky 1. ligy, leč
Dobřichovice tuhle možnost nevyužily. A extraliga zůstala desetičlenná se
stejným obsazením jako loni. Hrací
systém bude totožný, tedy osmnáct
kol základní části, poté devět dějství
nadstavby a následně play-off pro osm
nejlepších celků. Jen baráž o záchranu
odpadá, neboť se nesestupuje. Ženy
vékáčka do bojů vstoupí 19. září doma
proti Šelmám Brno, tedy vítězkám minulé nedokončené sezóny. Vzápětí přijdou na řadu dvě derby ve Šternberku
a s Přerovem.
Program 1. kola (sobota 19. září):
Volejbal Přerov – Dukla Liberec, Královo Pole Brno – Sokol Šternberk, VK
Prostějov – Šelmy Brno, UP Olomouc
– Olymp Praha, TJ Ostrava – Sokol
Frýdek-Místek.
Další los VK v základní části: 24. září
Šternberk – Prostějov, 26. září Prostějov – Přerov, 3. října Prostějov – KP
Brno, 10. října Prostějov – Liberec, 17.
října Prostějov – Olomouc, 22. října

Ostrava – Prostějov, 24. října Prostějov
– Frýdek-Místek, 31. října Olymp Praha – Prostějov, 5. listopadu Šelmy Brno
– Prostějov, 7. listopadu Prostějov –
Šternberk, 14. listopadu Přerov – Prostějov, 21. listopadu KP Brno – Prostějov,
26. listopadu Liberec – Prostějov, 28.
listopadu Olomouc – Prostějov, 5. prosince Prostějov – Ostrava, 12. prosince
Frýdek-Místek – Prostějov, 19. prosince
Prostějov – Olymp Praha.

Přinášíme první část přehledu, co čeká prostějovské
volejbalové týmy v českých soutěžích 2020/21
EXTRALIGA
KADETEK

,WPKQTM[8-2TQUV÷LQXRQUVQWRKN[\R÷VFQGZVTCNKI[7C\PQXWVCMDWFQWJT¾V
PGLX[wwÊUQWV÷åè4
Foto: Marek Sonnevend

jov B, Kroměříž – TJ OP Prostějov,
Svitavy – Šelmy Brno B, Juliánov –
Šlapanice.
Další los VK B a TJ OP v první polovině základní části: 24. října VK
Prostějov B – Šlapanice a OP Prostějov – Svitavy, 31. října Kroměříž – VK
Prostějov B a Juliánov – OP Prostějov,
21. listopadu VK Prostějov B – Šelmy
DRUHÁ LIGA
Brno B a OP Prostějov – Šlapanice,
l(1
28. listopadu Svitavy – VK Prostějov B
a Šelmy Brno B – OP Prostějov, 5. prosince VK Prostějov B – OP Prostějov,
Stručný popis: Třetí nejvyšší tuzem- 19. prosince Juliánov – VK Prostějov B
ská soutěž bude mít letos premiérově a OP Prostějov – Česká Třebová.
hned čtyři územní skupiny místo dosavadních tří, do každé grupy zařadil
EXTRALIGA
ČVS osm kolektivů. Ženy TJ OP
Prostějov (dlouholetý druholigový
JUNIOREK
frekventant) i VK Prostějov B (loňský
nováček) se ocitly ve skupině C s většinou nových soupeřů, kteří by teore- Stručný popis: Prostějovské juniorky
ticky nemuseli mít takovou sílu, jako se po roční pauze vrátily mezi národní
protivníci ze severu Moravy. Kvůli smetánku, přičemž extraliga U19 se
nižšímu počtu kol (nyní 28, dříve 36) rozrostla ze dvanácti na patnáct týmů.
každopádně bitvy začnou až po půlce I proto došlo ke změně hracího modelu, kdy se celá dlouhodobá fáze uskuříjna.
Program 1. a 2. kola (sobota 17. teční formou turnajů ve třech skupiříjna): Česká Třebová – VK Prostě- nách po pěti družstvech. Takových

turnajových kol proběhne dohromady
sedm, za umístění se budou udělovat
body. A nejlepších šest v celkovém
pořadí základní části postoupí do závěrečného Final Six o medaile. Holky
vékáčka zajíždí k zahajovacímu klání
na pražský Olymp, kde 10. a 11. října
potkají kromě domácích ještě Přerov,
Ostravu a Šternberk.
Program 1. turnaje skupiny B (sobota 10. a neděle 11. října v Praze):
10. 10. Šternberk – Olymp Praha,
Přerov – VK Prostějov, Ostrava –
Šternberk, Olymp Praha – Přerov,
Ostrava – VK Prostějov. 11. 10. Šternberk – Přerov, Olymp Praha – Ostrava, VK Prostějov – Šternberk, Přerov
– Ostrava, VK Prostějov – Olymp
Praha.
Další los VK v základní části: do každého z následujících šesti turnajů budou celky nasazeny podle pořadí předchozího kola.
Přehled účastníků extraligy juniorek: Vysočina, Chodov, Lanškroun,
Plzeň, Brno, Ostrava, Olymp Praha,
Přerov, Prostějov, Šternberk, Střešovice, Řepy, Frýdek-Místek, České Budějovice, Liberec.

Stručný popis: Dívčí extraliga ve
věkové kategorii U17 nabobtnala dokonce na dvacet souborů, mezi nimiž
samozřejmě nechybí mladé volejbalistky VK obhajující výbornou šestou
příčku. Rovněž u kadetek se dlouhodobá část odehraje systémem sedmi
turnajů ve skupinách po pěti týmech,
grupy budou pokaždé logicky čtyři.
A také zde po sečtení všech bodů za
umístění v jednotlivých dějstvích pronikne top šestice do závěrečného Final
Six o medaile. Prostějovská děvčata absolvují úvodní kolo 3. + 4. října v Brně
proti domácímu výběru, SK Hlincovka, Olympu Praha B a Přerovu.
Program 1. turnaje skupiny B
(sobota 3. a neděle 4. října v Brně):
3. 10. VK Prostějov – Brno, Olymp
Praha B – Přerov, Hlincovka – VK Prostějov, Brno – Olymp Praha B, Hlincovka – Přerov. 4. 10. VK Prostějov
– Olymp Praha B, Brno – Hlincovka,
Přerov – VK Prostějov, Olymp Praha
B – Hlincovka, Přerov – Brno.
Další los VK v základní části: do
každého z následujících šesti turnajů
budou celky nasazeny podle pořadí
předchozího kola.
Přehled účastníků extraligy kadetek:
Orion Praha, Olymp Praha A, České
Budějovice, Liberec, Kralupy, Olymp
Praha B, Přerov, Hlincovka, Brno,
Prostějov, Střešovice, Havlíčkův Brod,
Chodov, Plzeň, Uherské Hradiště,
Česká Třebová, Ostrava, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Šternberk.
Dokončení tohoto přehledu s nižšími
soutěžemi mládežnic přineseme v příštím vydání Večerníku.

Reprezentace žen ČR stráví většinu srpna v Prostějově!
PROSTĚJOV Ne náhodou bylo město Prostějov v první polovině června dějištěm úvodního soustředění volejbalové reprezentace
žen České republiky v letošním roce po koronavirové přestávce. Elitní tuzemský výběr
strávil v Národním sportovním centru PV
i blízkém Hotelu Tennis Club necelé dva týdny. A podle našich exkluzivních informací se
sem vrátí na téměř celý srpen!
„Moje manželka několik let nastupovala za místní VK Prostějov, já jsem s ní tady trávil hodně
času. A oběma se nám zde moc líbilo, od té doby
tu máme spoustu kamarádů i přátel. Navíc vím,
jak výborné podmínky v Prostějově k volejbalu
jsou, zvlášť po vybudování moderní haly NSC.
Když se k tomu připočte špičkové zázemí, je zřejmé, proč se sem pravidelně vracet,“ vysvětlil už
dříve reprezentační kouč ženského kolektivu ČR
Giannis Athanasopoulos.

Brzy po tréninkovém kempu na prostějovské
půdě se vyjasnilo ohledně osudu kvalifikace
Mistrovství Evropy 2021. Původní systém zápasů každý s každým doma a venku v jednotlivých
skupinách byl změněn na turnajový model, kdy
v každé grupě budou odehrána dvě jednorázová
klání. Skupina F s Češkami takto proběhne 26.
až 28. srpna v Lotyšsku a od 4. do 6. září v Bosně
a Hercegovině, pokud vše pochopitelně nepřekazí koronavirus. Čtvrtým družstvem ke zmíněné
trojici je Slovinsko, odkud pochází právě Athanasopoulosova choť Sonja Borovinšek.
Podstatné pro naše okresní město je, že český
nároďák volejbalistek zanedlouho zase zamíří
do Prostějova – a to na dost dlouhou dobu.
„Můžu prozradit, že repre žen ČR by v Národním sportovním centru PV měla trénovat
tři srpnové týdny před evropskou kvalifikací.
Giannis si zdejší prostředí i podmínky vždy

/QOGPVMC\éGTXPQXÆJQVTÆPKPMWTGRTG\GPVCéPÊEJXQNGLDCNKUVGMè4X0¾TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTW
2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

velice pochvaluje, kromě perfektního vybavení a zázemí je příjemným komfortem navíc
hlavně stálá teplota v hale, která i během letních veder zůstává díky klimatizaci těsně nad

dvaceti stupni Celsia,“ řekl Večerníku ředitel
NCS Ivan Pospíšil s tím, že se všichni zaměstnanci na nejlepší tuzemské sportovkyně zpod
vysoké sítě už moc těší.
(son)
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Prostějov (son) - Společná příprava volejbalistek VK Prostějov na novou sezónu 2020/21 měla po současném volnu odstartovat 3. srpna,
ale místo toho zahájí už o jeden týden dříve – v pondělí 27. července.
„Česká extraliga letos začíná hodně
brzy, úvodní kolo je na programu
již po půlce září. Proto jsme se rozhodli i přípravu otevřít s týdenním
předstihem oproti původnímu plánu, abychom měli dostatek času se
důkladně nachystat po všech stránkách,“ prozradil hlavní kouč žen vékáčka Lubomír Petráš.
Některé jeho svěřenkyně projevily
na konci minulého přípravného
bloku po koronavirové pauze zájem o to, aby mohly i během letní
dovolené alespoň občas potrénovat
společně.
„K téhle variantě jsme nakonec
nepřistoupili, ale od holek mám
zprávy, že některé chodí cvičit nebo
posilovat do fitka v letní hale, případně běhat ven či jinak sportovat.
A několik děvčat hrává beachvolejbalové turnaje. Všechny hráčky
dobře vědí, že by se i ve svém volnu
měly fyzicky udržovat, aby po aktuální přestávce nastoupily do práce
v solidním stavu,“ řekl Petráš.
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Prostějov (son) - Bývaly doby,
kdy se v areálu na plážový volejbal
Beach Sport Prostějov vedle aquaparku konalo každoročně přes léto
několik národních turnajů a hlavně během velkých prázdnin každý
víkend jedna „amatérská“ akce pro
hobbíky.
V posledních letech je tahle nabídka událostí mnohem skromnější,
ale nyní jedno takové klání opět
přichází. Právě oddíl Beach Sport
PV totiž organizuje turnaj mixů,
tedy smíšených dvojic, a to v sobotu 18. července od 9.00 hodin.
Zúčastnit se může jakýkoliv pár,
který se přihlásí na Facebooku BS
Prostějov, ovšem maximální kapacita je dvacet dvojic. Startovné činí
200 korun za duo, hrací systém
bude určen až na místě podle počtu
týmů. Sraz všech přihlášených je
v 8.30 hodin, následuje rozlosování a v 9.00 odstartují první zápasy.
Hrát se bude pravděpodobně celý
den až do pozdního odpoledne či
večera. Všichni milovníci beachvolejbalu jsou srdečně zváni!
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Kratochvílová se stala
Beach: Kylie Neuschaeferová bronzová Iva
trenérskou posilou u mládeže
a Baláková pátá na Letním poháru v Brně
PROSTĚJOV Hned pětičlenné zastoupení měl prostějovský volejbal
na beachovém turnaji Letního poháru žen v Brně na tamním „Sokoláku“.
A dvě hráčky VK útočily na medailové posty, z toho jedna úspěšně!
Specialistka na „plážák“ Kylie Neuschaeferová, jež v zimě posílila šestkové juniorky vékáčka a pomohla jim
k postupu zpět do extraligy, přesvědčila o svých kvalitách na písku. Ve dvojici
s brněnskou Michaelou Břínkovou
suverénně ovládly základní skupinu,
tím postoupily přímo do čtvrtfinále
a přesvědčivě uspěly i v něm. Narazily
až v semifinále s pozdějšími vítězkami,
ale chuť si spravily v duelu o třetí příčku, což znamenalo bronzovou radost.

Tereza Baláková z TJ OP Prostějov
nastoupila tradičně s ostravskou Klárou Faltínovou a v grupě B si mohla
užít dvě „derby“ proti městským parťačkám. Jedno zvládnuté a druhé prohrané ji poslaly do osmifinále, kde se
povedlo otočit nepříznivý vývoj. Načež přišla čtvrtfinálová stopka, ovšem
nesmírně těsná od nakonec stříbrného páru. Dělené páté místo rozhodně
není špatné.
Barbora Bartošíková a Lenka Zabloudilová vytvořily oddílové duo ópéčka. Podařilo se jim díky jednomu vítězství postoupit z kvalifikace do hlavní soutěže,
kde však v téměř výhradně prostějovské
skupině dvakrát podlehly a obsadily tak
třináctou pozici.
(son)
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PROSTĚJOV Služebně nejstarší
ženou ve volejbalovém oddílu VK
Prostějov je Solange Soares. Brazilská
rodačka se slovenským pasem přišla
do hanáckého klubu hned po jeho
vzniku v roce 2007, nejprve zde dlouho působila jako hráčka, poté coby
kondiční trenérka a řadu posledních
let je mládežnickou trenérkou.
Během uplynulé sezóny měla na starost
nejprve juniorky a následně mladší žákyně, v příštím ročníku převezme kadetky,
ty vedla už část nedávno skončené přípravy po koronavirové pauze. Po dohodě
s vedením vékáčka odcestovala na více
než měsíc domů.
„Ano, Soli odletěla začátkem června do
Brazílie, ačkoliv tam situace s nákazou covid-19 není vůbec příznivá. Je však jasné,
že zvlášť za těchto okolností moc chtěla
vidět svou rodinu i přátele, strávit s nimi
doma nějaký čas. Vrátit zpět do České re-

publiky by se měla v polovině července,
aby hned nastoupila povinnou čtrnáctidenní karanténu a následně mohla vést
kadetky od úvodu přípravy 1. srpna,“
prozradil šéftrenér mládeže VK Aleš
Novák. Ten přivítal do štábu lodivodek
a lodivodů prostějovských nadějí cennou posilu v osobě Ivany Kratochvílové,
která poslední rok pracovala coby masérka u „A“-týmu žen vékáčka. Současně
ale koučovala žákyně v Olomouci, a ještě
navíc hrávala druhou ligu žen za TJ OP
Prostějov. Nyní se už plně přemístí do
našeho okresního města.
„Jsme rádi, že Iva přijala naši nabídku
a povede žákyně VK. Jestli vedle toho zůstane i masérkou áčka, to si teď řeší sportovní ředitel klubu Mirek Čada,“ odtušil
Novák. A nakolik bude Kratochvílová
stíhat jako dosud aktivně nastupovat
i v druholigových službách ópéčka se teprve uvidí.
(son)
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PRAHA Zajímavé tenisové zápasy a punc charitativního turnaje.
Obojí je vlastní akci Tipsport Elite Trophy. Třetí dějství tohoto sportovního počinu se uskuteční od soboty 18. července do pondělí
20. července. Proti sobě znovu nastoupí dva týmy, Růžový tým
bude navíc posílen o dvě hráčky ze světové špičky. První z nich
je švýcarská světová osmička Belinda Bencic, druhou slovenská
reprezentantka Viktória Kužmová. Turnaj se odehraje na centrálním kurtu tenisového areálu pražské Štvanice na betonovém
povrchu. To umožní hráčkám lepší přípravu na blížící se US Open,
který má začít koncem srpna v New Yorku. Tenis s diváky se tak po
devíti letech vrací na slavný centrální dvorec.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
V roli kapitánky Růžového týmu se
představí Barbora Strýcová. Petra Kvitová se naopak skrze účast na turnaji
v Německu, kterou už dříve přislíbila,
nedostaví. Růžový tým se proto představí v novém složení. „Péťa má bohu-

žel jiné pracovní povinnosti, tak jsem
kapitánské otěže převzala já. Posledně
byly všechny zápasy extrémně vyrovnané, rozuzlení přišlo až v poslední
čtyřhře, bohužel jsme opět tahaly za
kratší konec my. Tým budu mít kvalitní, snad se tedy štěstí tentokrát překulí
na naši stranu,“ uvedla kapitánka růžového týmu Barbora Strýcová.
Naopak Černý tým zůstává v původní sestavě. „Těším se, že se přesuneme
z antuky na beton, který je mi přece jen
bližší. Věřím, že si to s holkami opět
užijeme a podaří se nám i potřetí zví-

tězit,“ uvedla kapitánka Černého týmu
Karolína Plíšková. Turnaj odstartuje
v sobotu ve 12 hodin, kdy se ve třech
po sobě jdoucích dvouhrách střetnou
kapitánkami nominované hráčky. Program dne zakončí čtyřhra. Jednotlivé
duely se nemohou během jednoho
turnaje opakovat, což v praxi znamená,
že každý den proti sobě nastoupí jiné
soupeřky. Za vítězný zápas obdrží tým
jeden bod. Body se budou následně
sčítat a na konci třídenní akce zvítězí
tým s vyšším počtem bodů. V předchozích dvou kláních zvítězil po napínavém souboji Černý tým.
A v čem spočívá charitativní rozměr
akce? Každý odehraný míč ve všech
utkáních je oceněn padesáti korunami od organizátora. Výtěžek následně
zdvojnásobí Nadace Tipsport. Turnaj
už při předchozích dvou sériích ukázal, že se přitom může jednat o nemalé sumy. Během prvních dvou sérií se
odehrálo 2934 míčů, což znamená, že
na kontě charity je nyní skoro 300 tisíc
korun. Vítězný tým obdrží po celé sérii
šek s konečnou částkou, jejž pak věnu-
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je nadaci dle vlastního uvážení. Hráčky
tak mají dobrý důvod k tomu, aby výměny trvaly co nejdéle.
Vstupenky na turnaj jsou v prodeji
v síti Ticketportal. Ceny denních vstupenek se pohybují v rozmezí 200–300

(QVQKPVGTPGV

korun. Třídenní vstupenky v rozmezí
500–700 korun. Kapacita centrálního
dvorce je v rámci vládních nařízení
snížena na tisíc diváků. Rozpis zápasů
na první hrací den bude zveřejněn po
16. hodině v pátek 17. července. Na

každé další hrací dny vždy den předem
do třiceti minut po odehrání posledního zápasu na oficiálních webových
stránkách turnaje www.elitetrophy.cz.
Všechny přenosy bude živě vysílat internetová televize Tipsport.

3URVWøMRYxWËPODGËFL]D]¿ĆLOL

Pohár přátelství ovládlo Česko
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Prostějovanům, kteří patřili k nejzkušenějším Čechům na turnaji, se ale
vůbec nedařilo. Lukáš Rosol s Jiřím
Veselým nezvládli závěrečnou čtyřhru
daviscupových týmů České republiky
a Slovenska. Ve vyrovnaném střetnutí
prohráli s dvojicí Lukáš Klein, Igor Zelenay 6:2, 2:6, 9:11. V úvodních dvou
sadách byly shodně k vidění dva brejky.
V závěrečném super tiebreaku Rosol
s Veselým vedli 4:0, o pár minut později prohrávali 6:9. Ačkoliv odvrátili tři
mečboly za sebou, poslední dva míčky
patřily slovenským protihráčům. Tým
Jaroslava Navrátila tak nakonec své
soupeře přehrál 3:2 na zápasy.
2YÙKÔHUR]KRGO)RUHMWHN

Naopak prostějovské mládí se neztratilo. A nakonec právě díky němu se
podařilo turnaj vyhrát. Skvěle si vedl
třeba Zdeněk Kolář, který získal pro
český daviscupový tým druhý bod.
Třiadvacetiletý tenista v nedělním
dopoledním duelu proti Andreji
Martinovi zvítězil už ve dvou setech. Jonáš Forejtek se poté postaral
o klíčový třetí bod a zařídil vítězství
českého daviscupového týmu nad
Slovenskem. Devatenáctiletý tenista

zvítězil nad Filipem Horanským, opět
ve dvou setech. Poté už český tým šel
od vítězství k vítězství, Svrčina našel
recept na Lišku, Lehečka s Macháčem.
Jiří Lehečka se s Tomášem Macháčem
vzápětí postarali o třetí bod proti slovenskému daviscupovému týmu do
23 let. Čeští tenisté ve čtyřhře porazili
dvojici Molčan, Puškár, na čemž opět
měl velkou zásluhu prostějovský Dalibor Svrčina.
Mezi dívkami do 23 let se pak představila třeba teprve patnáctiletá tenistka, odchovankyně Prostějova Linda
Fruhvirtová. Společně s Annou Siskovou však neuspěly v závěrečné čtyřhře
fedcupových výběrů České republiky
a Slovenska do 23 let. Fruhvirtová se
Siskovou nastoupily do zápasu proti
deblu Mihaliková, Čisovská, se kterým prohrály 3:6, 2:6. Anna Sisková
pak nezvládla dopolední vyrovnaný
duel proti Romaně Čisovské, když
prohrála v třísetové bitvě 6:2, 2:6 a 4:6.
Český výběr do 23 let prohrává před
čtvrtým singlovým duelem poměrem
1:2. Celkově se pak o turnaji dá říct,
že Češi a Češky zanechali velmi dobrý
dojem. A zejména mladší účastníci se
na turnaji rozhodně neztratili. (sob)

Červen? Měsíc úspěchů!
Mládež Prostějova válela
PROSTĚJOV Dva turnaje a plné
úspěchů. Taková je červnová bilance dorostenek a dorostenců
TK Agrofert Prostějov. První antukový turnaj třídy „A“ dorostu
se hrál 9. až 12. června ve Zlíně
(hoši) a na ŽLTC Brno (dívky).
Dvouhru dorostenců vyhrál Ondřej Válek, který ve finále porazil
Filipa Apltauera ve dvou setech
6:4, 6:3. V Brně na „áčku“ dorostenek se opět ukázaly odchovanci, respektive odchovankyně
prostějovského tenisu. Ve finále
dvouhry byla Sára Bejlek a v se-

mifinále dvouhry Kristýna Tomajková a Julie Štruplová. Do
finále čtyřhry postoupily Sára
Bejlek a Anna Panchartek. Celkově tak za sebou měly mladé
prostějovské naděje velice solidní turnaj se spoustou úspěchů.
O dva týdny později se navíc tenistům a tenistkám z Hané podařilo
na předešlé úspěchy navázat. 23.
až 26. června se nejlepší český dorost utkal na turnaji „A“ třídy ve
Dvoře Králové a v Březnici. Daniel
Siniakov, který s TK Agrofert spolupracuje, vyhrál dvouhru ve Dvoře

Králové. Ve finále porazil prostějovského Hynka Bartoně 6:4, 6:1.
„Do semifinále dvouhry postoupili
prostějovský Ondřej Válek a Adam
Jurajda. Čtyřhru dorostenců naši
hráči Bartoň a Jurajda vyhráli,“ vypočítal klub další úspěchy prostějovských barev. Skvělého počinu se
podařilo i dorostenkám. Ty hrály
v Březnici prostějovské finále, když
Kristýna Tomajková porazila Julii
Šruplovou ve dvou setech. Čtyřhru
vyhrála Tomajková s Novou, i zde
tak Prostějov zanechal svou stopu.
(sob)
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PRAHA, BRATISLAVA Skvělých
výsledků dosáhli čeští tenisté na
Turnaji přátelství, který se hrál jak
jinak než se Slovenskem. V Bratislavě a v Praze se našim barvám skvěle
dařilo. A nakonec výběr našich východních sousedů porazily jednoznačným poměrem – 8:2. Na úspěších českých reprezentantů pak
měli nemalý podíl také odchovanci
z klubu TK Agrofert Prostějov. Ač
třeba Lukáš Rosol tentokrát nezářil,
mladé naděje z Hané se prezentovaly velmi dobrými výkony. A po
zásluze též skvělými výsledky.
Příliš se nedařilo některým Češkám.
Například Miriam Kolodziejová při
svém debutu ve fedcupovém týmu
neuspěla. Třiadvacetiletá tenistka
společně s Markétou Vondroušovou
padly ve vyrovnané čtyřhře proti
slovenské dvojici Viktória Kužmová, Katarína Kužmová 4:6, 7:5, 9:11.
S Češkami to v úvodu druhého setu
nevypadalo dobře, stav se z jejich
pohledu vyvíjel 4:6, 1:3. Zásluhou
dvou brejků v šesté a dvanácté hře si
vynutily super tiebreak. V něm dokonce vedly 6:4, soupeřky nakonec
zvítězily po druhém využitém mečbolu. Naopak se dařilo Markétě Vondroušové. Vondroušová přitom do
zápasu vstoupila ztraceným podáním,
ve třetí hře si ale servis vzala zpátky. Do konce setu uspěla při dalších
dvou podáních protihráčky. Druhá
sada nabídla drama až v závěru, když
Češka nejprve v osmé hře zvýšila na
5:3. Vzápětí duel sice nedopodávala,
o hru později ale podruhé v setu získala brejk. Tereza Martincová (133.)
posléze přidala třetí potřebný bod. Pětadvacetiletá hráčka ve svém druhém
utkání dokázala potvrdit roli favoritky
proti Anně Karolíně Schmiedlové.
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PROSTĚJOV Uspořádat devět ročníků nějaké sportovní
akce, to už je slušný počin. Přesně takový se přitom daří pořadatelům Haná Cupu. Právě tento tradiční turnaj se uskutečnil v sobotu na prostějovských dvorcích, kde změřilo
síly 18 hráčů, kteří si mnohdy odskočili od fotbalu.
„Fotbalisté Hané a tenisté změřili
své tenisové dovednosti. O celkové umístění se již losovalo z důvodu silného deště, pouze finále se
odehrálo za velice těžkých podmínek,“ usmál se jeden z organizátorů a zároveň hráčů Tomáš Ci-

bulec. Během turnaje se ukázalo,
že umístění ze skupin hraje roli.
Dvojice, které je ovládly, se totiž
dostaly až do finále – ve skupině
„A“ Radovan Světlík s Milošem
Krupičkou a v „B“ Ivan Jančiar
s Tomášem Cibulcem. Nakonec
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PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
bylo spokojenější o něco mladší
duo Krupička–Cibulec, které
ovládlo finále poměrem 6:1. Výsledky však tolik důležité nejsou
jako setkání lidí, kteří mají rádi
sport a rádi potýrají tělo právě
v takovéto sestavě.
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se uskuteční opět ve Stražisku
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PRAHA, PROSTĚJOV Mládež
cyklistického týmu Tufo
Pardus Prostějov má za sebou
první z vrcholů letošní sezóny. V Praze šlo o dráhové mistrovství republiky ve sprinterských disciplínách 2020, kde
hanácké naděje ukázaly svou ·UR÷wP¾XÚRTCXCONCFÚEJE[MNKUVč6WHQ2CTFWU2TQUV÷LQXRQOGFCKNQX÷PCDKVÆO/è4PCFT¾\GX2TC\G

(QVQCTEJKX6WHQ2CTFWU2TQUV÷LQX
všestrannost ziskem více než
dvaceti medailí včetně půl- mezi kadety a junior Josef Otta obsadil ské trio Prostějova v týmovém sprintu, Neméně úspěšné byly též dívky stáje
druhé místo.
když nečekaně vybojovalo zlato. Tvo- z Hané. Nejlépe si vedla juniorka Gabtuctu mistrovských titulů!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Úspěchy však členové oddílu sbírali
na více frontách. Ještě před zmíněným
šampionátem se na start Velké ceny
Sweep sportu na plzeňské Lopatárně
postavila tréninková skupina vedená
Pavlem Vršeckým. V silné konkurenci
se podařilo zvítězit Pavlu Novákovi

Na samém MČR pak prostějovští
jezdci předvedli největší dominanci
v kategorii kadetů, kde Matyáš Koblížek ovládl všechny individuální disciplíny (sprint, 500 metrů s pevným
startem, keirin). Zdárně mu třemi
stříbry sekundoval jeho bratranec
Vojtěch Koblížek, společně pak spolu
s Radovanem Štecem nenašli přemožitele v týmovém sprintu. „K výkonům našich kadetů nemám co dodat.
Matyáš byl suverénní a Vojta se také
předvedl parádně,“ ocenil trenér Tufo
Pardus Martin Cetkovský.
O velkou senzaci se postaralo junior-

Jestřábi znovu

trénují spolu
PROSTĚJOV Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov trénovali až dosud individuálním způsobem s výjimkou čtyřdenního bloku společné
přípravy od 22. do 25. června. Nyní na krátké
období navážou, neboť právě dnes odstartují
klasickou týmovou přípravu na nadcházející
prvoligovou sezónu 2020/21.
„Sejdeme se v pondělí 13. července ráno v osm
hodin na zimním stadionu. A po poradě půjdeme
makat. Led bude k dispozici od 20. července, takže
první týden věnujeme kondici,“ prozradil Večerníku
hlavní kouč jestřábí letky Jiří Šejba.
V plánu má pro svěřence posilování, cviky, hry
i nepříliš oblíbené běhání. „Na fyzické stránce je
potřeba pracovat komplexně, to znamená síla, dynamika, rychlost, výbušnost. Důležité je, aby každý
hráč dělal maximum a nic nešidil. Ve vlastním zájmu i s ohledem na tým,“ zdůraznil Šejba.
K tréninkům na suchu budou hokejisté využívat prostory zimáku a venkovní plochu ZŠ Jana Železného,
v případě potřeby i jiná školní hřiště. „Od druhého
týdne společné přípravy už budeme chodit na led, nadále zůstanou i kondiční tréninky, byť v menší míře,“
upřesnil Šejba. Dnes počítá s nástupem kompletního
mužstva, to znamená dva brankáři, osm obránců a třináct útočníků. První přátelský zápas mají Hanáci na
programu 11. srpna ve Frýdku-Místku.
(son)

řili jej zástupce Tufo Pardus Radek Vlček spolu se závodníky z Uničova Matějem Linhartem a Adamem Bábkem,
všichni jsou však členy Střediska vrcholového sportu PV. „Zisk titulu v juniorech byl velkým překvapením. Ne
proto, že by kluci neměli výkonnost,
ale Radek Vlček k nám přestoupil teprve na začátku sezóny, Matěj s Adamem se v Uničově věnují především
bikrosu. Na sprinty trénovali jen dva
měsíce,“ vysvětlil Cetkovský. Chlapci
navíc k triumfu přidali ještě Vlčkovo
stříbro z kilometru s pevným startem
a Linhartův bronz ze sprintu.

riela Bártová, která si domů odvezla
dva tituly mistryně republiky. Nejdříve
zvítězila v disciplíně 500 metrů s pevným startem, následně s Dagmar Hejhalovou z Dukly Praha ovládly týmový sprint a do sbírky pak přidala ještě
třetí post z keirinu. Zaskvěla se i Patricie Müllerová mezi kadetkami, když
vyjela druhou pozici na 500 metrů
s pevným startem a tři bronzové kovy
ve zbývajících disciplínách. Na bednu
třikrát vystoupila rovněž žákyně Karolína Richterová – třetí ve sprintu, na
500 metrů s pevným startem i v team
sprintu.

STRAŽISKO Skutečný svátek
amatérských sportovců se blíží!
Koupaliště Stražisko bude i letos
hostit 17. ročník konického triatlonu. Veteran steel man proběhne
v sobotu 25. července 2020. „Koupaliště s příjemným personálem se
nám loni velice osvědčilo. Jsem přesvědčen, že se amatérští sportovci
už nyní mají skutečně na co těšit!“
pozval všechny organizátor Jan Kovanda.
Na účastníky hlavního závodu bude
letos čekat opět o něco málo náročnější trasa než v minulých letech. Celkem
absolvují 800 metrů plavání, 50 km na
kole a 10,4 km běhu. „Po loňském přesunu z Čertových rybníků do Stražiska se nám protáhla trasa plavání i kola,
nicméně běh byl naopak kratší. Protáhli jsme tedy i jej, aby se jeho náročnost vyrovnala ostatním disciplínám,“
vysvětlil Jan Kovanda.

Hlavní závod odstartuje už v 10:30
hodin, po doplavání posledního závodníka bude odstartována kategorie
Hobby na trasách 400 m plavání, 20
km kolo a 4 km běh v okolí rybníků.
„Velmi mě těší narůstající počet dětí,
které startují v doprovodu rodičů,“
upozornil Kovanda.
Závodit se bude nejen o ceny, ale
rovněž o již tradiční trička. Pravidelní
účastníci budou mít možnost zjistit,
zda se jejich kondice lepší, nebo alespoň zůstává na stejné úrovni. „To
se týká především závodníků v naší
hlavní kategorii mužů nad padesát
let,“ upozornil Kovanda, který rovněž
poděkoval všem dobrovolníkům, kteří
se na přípravě akce podílejí, stejně jako
sponzorům, mezi něž patří například
místní dřevařské společnosti. „Více
informací nejdete na webových stránkách veteransteelman.cz,“ uzavřel Jan
Kovanda.
(mls)
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PROSTĚJOV Co nejzajímavějšího se za
několik posledních týdnů stalo v zákulisí
hokejové Chance ligy mužů ČR? Pokusili
jsme se pro vás vybrat několik informačních top novinek.
/,1+$57320µl(95&+/$%©

Ostřílený obránce Tomáš Linhart přestoupil
z hradeckého Mountfieldu HK do Pardubic,
kam se vrátil po dvanácti letech. K dispozici
teď bude jak extraligovému Dynamu, tak ve
větší míře i prvoligovému Vrchlabí, jež se stalo pardubickou farmou.
„Tomáš se v Pardubicích narodil, v mládí prošel naší organizací. Díky víc než osmi stovkám
startů v Tipsport extralize má obrovské zkušenosti. Věříme, že v našem společném projektu
s partnerským klubem HC Stadion Vrchlabí
pomůže vychovávat mladé hráče,“ uvedl člen
představenstva Dynama Dušan Salfický.
-,+/$9$%8'(0©7129¹=,0.

Plánovanou podobu svého nového zimního
stadionu představilo vedení HC Dukla Jihlava. Luxusní CZ LOKO Aréna bude tvarem
připomínat ježka, který je symbolem města
z Vysočiny, a její stavba by měla trvat dva
roky od podzimu 2021 do podzimu 2023.

Podstatné je, že nový víceúčelový stánek za téměř miliardu korun (mimochodem s atletickou dráhou na střeše) vyroste na místě toho
současného, chystaného k demolici. Hned
dvě sezóny tak jihlavští hokejisté stráví v azylu
třicet kilometrů vzdáleného Pelhřimova.
%85*(5$6,67(17(09./$'1¨

Není to tak dlouho, co výborný útočník Jiří
Burger definitivně ukončil svou dlouhou i velmi úspěšnou hráčskou kariéru. Nyní už získává první trenérské ostruhy a dostal zajímavou
šanci od Rytířů Kladno, kde se stal novým
asistentem hlavního kouče Davida Čermáka.
„Byl jsem překvapený, že tato nabídka přišla,
ale jsem za ni moc rád. Moje role bude o tom,
abych předal své zkušenosti mladým klukům,
kterých je teď v kladenském ‚A‘-týmu hodně,“
vyložil Burger, co ho ve středočeském klubu
sestoupivším z extraligy čeká.
632/835&(¶67©6%2/(6/$9©

Žádným otloukánkem v Chance lize již nechce být HC Slovan Ústí nad Labem. Proto
jeho vedení přivedlo několik zvučných posil
(například Michala Trávníčka či Jiřího Drtinu) a čerstvě navázalo vzájemnou spolupráci s extraligovou Mladou Boleslaví.

„Půjde o případné výměny hráčů oběma
směry,“ řekl sportovní ředitel BK MB Václav
Nedorost. „Věříme, že spolupráce bude pro
oba kluby prospěšná a bude probíhat v delším
časovém horizontu,“ doplnil jednatel Slovanu
Jan Čaloun.

ligy. Pikantní zprávou přitom je, že by národní
ikona mohla formou střídavých startů nastupovat také za extraligovou Spartu Praha, s níž
o téhle variantě jedná.
Rytíři kromě toho angažovali špičkového
slovenského gólmana Andreje Košarišťana,
který během uplynulé sezóny zářil v Koši3´(5293´,9('/+5$%$/$
cích a připsal si též první starty za mužskou
Hodně kvalitní akvizici na jinak omlazenou reprezentaci SR.
soupisku získali přerovští Zubři. Z ciziny
)$16&+208729$
zamířil na Hanou čtyřiatřicetiletý zkušený
9<%5$/,7,6©&
obránce Jan Hrabal, který v nejvyšší české
soutěži nastupoval za Vsetín, Třinec, Pardu- S dalším pokračováním Pirátů Chomutov
bice i Vítkovice a vyzkoušel rovněž angažmá v Chance lize je to kvůli vážným ekonomicv USA, Rusku, Švédsku nebo Finsku, napo- kým problémům severočeského oddílu dost
nahnuté. Pomoct se však v těžkých časech
sledy působil v anglickém Sheffieldu.
„Manželka je těhotná, v nejbližší době čeká- snaží příznivci chomutovského hokeje, jimž
me druhé dítě. Rozhodl jsem se, že v násle- se v rámci veřejné sbírky podařilo shromáždit
dujících měsících budu určitě doma. Hoke- už 220 tisíc korun.
jové prostředí v Přerově znám, se všemi tu „Měl jsem chuť pomoct klubu, kterému jsem
vycházím velice dobře. Zubři pro mě byli věnoval podstatnou část života. Začínal jsem
první volba,“ pověděl Hrabal.
jako kluk v kotli s malým bubínkem a zůstal
věrný v dobrých i zlých časech,“ vysvětlil ini9<320µl(-*563$57¨"
ciátor sbírky Matěj Pavlásek, proč mu osud
Pokud se hvězdný Jaromír Jágr rozhodne po- Pirátů není lhostejný. Klubová generalita
kračovat v hráčské kariéře, mohou se na něj mezitím jednala o výměně soutěžních licenod podzimu znovu těšit i prostějovští fanouš- cí s druholigovým Znojmem, ovšem taková
(son)
ci vzhledem k sestupu Kladna zpět do první možnost padla.

-LőtäHMEDÅ&KWěOLMVPHNOXN\YLGěWDRWHVWRYDWVLMH´
S koučem Jestřábů po prvním seznamovacím kempu
PROSTĚJOV První týdny v nové funkci hlavního trenéra hokejových Jestřábů má za sebou Jiří Šejba. Během úvodního
seznamovacího kempu na konci června poznával nejen hráče, ale i prostředí a vše okolo „A“-mužstva LHK. Zjišťovali jsme,
jak autor slavného hattricku proti Kanadě z MS 1985 v Praze
prožíval svůj první týden přímo v Prostějově. A jaké plány má
nečekaný nástupce Ladislava Lubiny, který se musí popasovat
s obměnou kádru. Rozhovor navazuje na nedávný obsáhlé interview z posledního červnového vydání.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jak čtyři přípravné dny ve vašem novém prostějovském působišti vypadaly?
„Sešli jsme se v pondělí 22. června
ráno na zimáku, kde proběhlo vzájemné seznámení, a potom kluci
dostali informace, co je během celého týdne čeká. Následně jsme začali
trénovat, každý den až do čtvrtka 25.
června to byly dvě fáze – vždy dvě

hodiny dopoledne plus dvě hodiny
odpoledne. Samozřejmě jsme se zaměřovali na kondici, sílu a dynamiku
formou různých cvičení, her, posilování i běhání.“
yy Splnil tenhle minikemp svůj
účel?
„Věřím, že ano. Hráči od března trénovali individuálně, vinou koronaviru
několik týdnů za komplikovanějších
podmínek. Proto jsme je teď chtěli
aspoň na omezenou dobu vidět na
vlastní oči a otestovat si je, jak na tom
po fyzické stránce jsou. To znamená
při zátěži přezkoušet osobní schopnosti každého po stránce odrazové
i dynamické síly, běžeckého potenciálu
či anaerobního prahu, ale také mentál-

ně. Prostě chlapy poznat, aspoň trochu
na začátku naší vzájemné spolupráce.
Stejně tak se seznamovali stávající borci, kteří tu zůstali od minulé sezóny,
s novými posilami.“
yy Dorazili vaši svěřenci v dobrém
kondičním stavu?
„Celkově bych řekl, že to bylo slušné.
Někdo na tom samozřejmě je v současné fázi lépe, někdo trochu hůř. Záleží
taky na osobních vlohách, typu tělesné
konstituce: ti kulturističtější mají většinou problémy s běháním, ti méně osvalení zase nedisponují takovými silovými předpoklady. Což je však přirozené,
z tohoto hlediska je potřeba individuální přístup ke každému. A podstatné je,
aby všichni makali na své vlastní maximum, nic nešidili.“
yy Absolvovali krátké soustředění
všichni stávající členové kádru?
„Ano, dorazili komplet. A odtrénovali
vše kromě Lukáše Žálčíka, kterému
jsme dali na dva dny volno kvůli nějakým rodinným záležitostem. Celkově
se podařilo odvést dobrý kus práce.“

yy Jak vlastně nahlížíte na mančaft,
který jste vy sám nedával dohromady a de facto jej zdědil?
„Posuzovat zdejší kádr zatím nechci
ani nemůžu. Teď jsem sice hráče základním způsobem poznal, některé
si pamatuju z dřívějška. Ale víc budu
moci tenhle tým hodnotit až poté,
co spolu strávíme trochu delší čas –
a hlavně na ledě. Tam se nejvíc ukáže,
jak na tom kdo je z hokejového hlediska, technicky, takticky, plněním
pokynů, kreativitou, kolektivní spoluprací i celkovou schopností předvádět
v rámci hry to, co budeme chtít. Každopádně kluky máme v týmu solidní,
určitě je na čem stavět.“
yyPlánujete ještě nějaké posily?
„Rádi bychom, ale tohle je i záležitost
jednání s majitelem klubu. Na koho
případně budou ještě finance. Osobně
to vidím tak, že současný kádr je hotový zhruba z devadesáti procent a těch
zbylých deset by v optimálním případě
doplnili noví borci. Kdy a jestli vůbec se
uvidí.“

yy Vy osobně se asi teprve
seznamujete s Prostějovem, že?
„Přesně tak, rozkoukávám se
tady. Prostějov jsem vůbec neznal a ze začátku musel v autě
používat navigaci, abych vůbec
trefil na zimák. (smích) Teď už
je moje orientace ve městě
po několika dnech trochu
lepší, ovšem víc poznávat
to zde budu až postupem času. Pomáhají mi
v tom Jirka Vykoukal
s Ivošem Peštukou, bez
problémů si zvyknu.“
yy Jaký je další plán
přípravy?
„Poslední červnový
čtvrtek jsme necelý
společný týden ukončili závěrečnými pohovory, kde každý
hráč dostal pokyny,
co a jak dál dělat. Následně pokračovala individuální příprava až do pondělka

13. července (tj. dnes – pozn.
red.), kdy se opět scházíme
a zahajujeme týmové tréninky. Pokud už bude za
pár dnů k dispozici led,
tak samozřejmě s jeho
herním využitím, v opačném případě budeme
makat ještě nějakou dobu na
suchu.“
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27!í1¡+,-í173,!&)&)"1+¡
&1),+&01373,!íßKlub biatlonu Prostějov uspořádal
už 26. ročník tradiční akce, po jedenácté
jako Memoriál Radomila Večeři

ZDĚTÍN Nákaza koronaviru sice tradiční regionální závody Českého poháru v letním biatlonu poblíž Zdětína termínově ovlivnila, leč nezrušila. První červencovou
sobotu se v útulném areálu KB Prostějov uprostřed přírody s dvouměsíčním zpožděním přece jen uskutečnily, celkově jako 26. ročník, z toho po jedenácté coby
Memoriál Radomila Večeři. A současně šlo o otevřený Přebor Olomouckého kraje
2020 pod záštitou krajského hejtmana Ladislava Oklešťka.

2QJNGFPCUVąGNPKEKXG\F÷VÊPUMÆOCTG¾NW-$2TQUV÷LQX

Foto: Marek Sonnevend
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Kolik letos závodilo ve Zdìtínì letních biatlonistù po koronaviru

/NCFwÊFQTQUV

Více než stovka účastníků všech věkových kategorií se vydala na náročnou
trať lesy a loukami včetně samozřejmých zastávek na střelnici. Vzhledem
k velké členitosti terénu i horkému
letnímu počasí to byla opravdu těžká
šichta, hlavně prudký výběh nahoru
dával všem aktérům pořádně zabrat.
A pod vrcholem kopce si někteří starší závodníci nahlas jadrně ulevovali,
zatímco přihlížející diváci se snažili
maximálně povzbuzovat.
Právě vedro přitom bylo neobvyklou překážkou navíc, neboť nor-
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i přes komplikace vinou covid-19
proběhl v plném rozsahu. A zásluhou výborné práce organizátorů
jako vždy na jedničku.
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pro Večerník

málně se zdětínské klání koná na
sklonku dubna, kdy panují mnohem
příznivější teploty. Letos však došlo
ze zdravotních důvodů k logickému
posunu, tím pádem se každý musel
vyrovnat s náročnějšími klimatickými podmínkami. A udýchat běžecké
vyčerpání při střelbě nebyla žádná
legrace.
Zástupci domácího Klubu biatlonu
Prostějov tohle zvládli se ctí, když
vybojovali hned pět prvenství! Na
triumf dosáhli favorité Ondřej Vystavěl mezi muži a Roman Večeřa
v mladších veteránech (i absolutně), dále Zdeňka Staňová v ženské
kategorii, Anežka Klapková mezi
mladšími dorostenkami a Ema
Švancarová ve starších žákyních.
Vyhráli ale úplně všichni tím, že
sportovní podnik s dlouhou tradicí
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VÝSLEDKY LETNÍHO BIATLONU V ZÁVODÌ ÈP
Muži: 1. Vystavěl (KB Prostějov)
43.12, 2. T. Gabko (Vsetín) 44.14.
Ženy: 1. Staňová (KB Prostějov)
57.23, 2. Dočkalová (Třebíč) 63.06.
Veteráni M36: 1. Večeřa (KB Prostějov) 41.41, 2. Raška (Blansko)
45.51, 3. Novotný (Bystřice pod
Hostýnem) 47.12.
Veteránky W41: 1. Coufalová (Ostrava) 45.05.
Veteráni M46: 1. Haumer (Vyškov)
49.50, 2. S. Gabko (Vsetín) 53.02, 3.
Heřman (Ostrava) 63.30.
Junioři: 1. Michal (Třebíč) 42.13.
Juniorky: 1. Lysáková (Ostrava)
40.36, 2. Dočkalová (Třebíč) 51.39.
Dorostenci M19: 1. Vašíček (Halenkovice) 29.11, 2. Fiala (Říčany)
29.45, 3. Paťava (Valašské Meziříčí)
30.50, 5. A. Bábek (KB Prostějov)
37.08.
Dorostenky W19: 1. Kociánová
(Bystřice pod Hostýnem) 37.31, 2.
Nováková 37.34, 3. Plevová (obě
Ostrava) 38.00, 4. Melcrová (KB
Prostějov) 39.17.

Dorostenci M16: 1. Mach 29.26,
2. Kamarád (oba Brno) 29.58, 3.
Koutný (KB Prostějov) 32.40.
Dorostenky W16: 1. Klapková
(KB Prostějov) 39.10, 2. Musilová
(Halenkovice) 39.14, 3. Valchářová
(Vsetín) 40.13, 5. Hájková (KB Prostějov) 45.41.
Žáci M15: 1. Palla (Halenkovice)
13.39, 2. Ševčík 14.22, 3. Vlk (oba
KB Prostějov) 15.10.
Žákyně W15: 1. Mikešová (Halenkovice) 15.11, 2. Žáková (Nové
Město na Moravě) 15.27, 3. Musilová (Blansko) 17.23.
Žáci M14: 1. Hubáček (Halenkovice) 15.13, 2. Berka (Vyškov) 15.43,
3. Koukal 15.45, 7. Melcr (oba KB
Prostějov) 17.29.
Žákyně W14: 1. Švancarová (KB
Prostějov) 14.49, 2. Petrošová (Valašské Meziříčí) 14.50, 3. Jungmannová (Vyškov) 17.01.
Žáci M13: 1. Kovář (Bystřice pod
Hostýnem) 12.51, 2. F. Pop (Bobrky)
13.05, 3. Flašar (Halenkovice) 15.02.

Žákyně W13: 1. Riedlová (Bobrky) 11.32, 2. Železníková 12.09,
3. Hrabcová (obě Halenkovice)
13.44, 4. Zajíčková (KB Prostějov)
14.42.
Žáci M12: 1. Slováček (Halenkovice) 11.53, 2. Rozkošný (Blansko)
12.44, 3. Krumpholz (Valašské Meziříčí) 16.27.
Žákyně W12: 1. Juřičková (Vsetín)
14.36, 2. Dočkalová (Ostrava)
14.48, 3. Barošová (Vsetín) 14.54.
Žáci M11: 1. O. Pop (Bobrky) 9.37,
2. Gregor (Bystřice pod Hostýnem)
11.36.
Žákyně W11: 1. Juřenová 8.45, 2.
Palúchová (obě Halenkovice) 9.01,
3. Konstantinova (Valašské Meziříčí) 10.00, 5. Vlková (KB Prostějov)
11.38.
Žáci M10: 1. Železník (Halenkovice) 4.28, 2. Riedl (Bobrky) 5.18, 3.
R. Bábek (KB Prostějov) 6.27.
Žákyně W10: 1. Hrubá (Vsetín)
6.01, 2. Petrášová (Halenkovice)
6.17, 3. Molková (Vsetín) 6.18.

