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KORONAVIRUS RSõWÓ72þÌ
Michal KADLEC
Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Tak tohle je opravdu
vážné! Druhá vlna koronaviru je
tady a není už snad nikdo, kdo
by o tom pochyboval. Tento
nakažlivý neřád během minulého týdne výrazně promluvil i do dění v Prostějově.
Problémy hlásí hokejisté,
kteří museli kvůli pozitivním
testům na dva týdny přerušit
letní přípravu, v karanténě je
také část pracovnic magistrátu, neboť jedné z nich se nakazil
manžel. A vůbec největší škody
sčítají v průmyslové zóně, kde stojí
hned několik firem, přičemž u jedné
ze společností byla zjištěna snad až desítka nakažených. Aktuálně je v regionu dvaačtyřicet aktivních případů, což je takřka čtyřsetprocentní nárůst oproti předminulému týdnu! Nemocnice
navíc hlásí jeden vážný případ. Kam jen toto spěje...
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Naše prodejny:

• Arkáda - Konečná 452/23, 796 07 Držovice
• Zlatá brána - Dukelská brána 7, 796 01 Prostějov
• Albert - Plumlovská 456, 796 01 Prostějov
Naše webové stránky: www.mobil4upv.cz

MEGA LETNÍ VÝPRODEJ V MOBIL4U
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Tropy, ale bez kalamity
Prostějov (mik) – Během uplynulého úterý jsme v Prostějově prožili zatím nejteplejší den letošního
léta. Meteorologové z prostějovské
hvězdárny naměřili v Kolářových
sadech nejvyšší teplotu 34,1 stupně
Celsia. Nebylo tedy divu, že poprvé
v sezóně praskala koupaliště ve švech.
Jenže... Předpověď na úterní odpoledne a večer byla doslova hrozivá.
Také Prostějovsko měly zasáhnout
silné bouřky z horka a i prudký liják.
Výsledek? Několik blesků i hromů
a z nebe spadlo jen pár kapek, ale větší bouřka se nakonec Prostějovsku
vyhnula. Ve městě jsme zaznamenali
jen 0,5 milimetru srážek...

Kácí se i zdravé stromy
Konicko (mik) – Z toho pohledu
opravdu bolí u srdce. Houbaři dlouhá desetiletí navyklí chodit si plnit
košíky do krásných lesů u Čunína
nyní pláčou. Hektary smrkových porostů kvůli kůrovci byly v posledních
dvou letech vykáceny a zbyly jen holé
planiny. „Jenže dřevorubci nekácí jen
nemocné stromy, ale i naprosto zdravé, kterých je většina,“ láteří místní
obyvatelé z Čunína. Tímto tématem
se Večerník určitě brzy bude zabývat!
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Vápenice s předstihem. Když se 1.
července začalo pracovat na rekonstrukci vozovky na Vápenici v Prostějově, už
tehdy stavební firma slíbila, že dvouměsíční termín výrazně zkrátí. A je to tady.
Po novém asfaltovém koberci se budeme moci projet už v úterý 4. srpna! Dopravní trable v centru města tak skončí.

Moc velký
na „myší
díru“

CO NÁS UDIVILO…

Michal KADLEC

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Každý má své zkušenosti s piráty silnic. Ovšem řidič tohoto nákladního vozidla překvapil mnohé velice
nemile. Na komunikaci v Říční ulicí procházející takzvanou„myší dírou“ ve Vrahovicích mohou vjet pouze vozidla do 3,5
tuny. To ví každý, navíc na toto omezení upozorňuje dopravní značka. Tu ale vůbec nerespektoval šofér náklaďáku, kterému ostatní řidiči na úzké silničce jen tak tak uhýbali! Troubení ani blikajícím světlometům ostatních vozidel nevěnoval
vůbec pozornost. Holt skutečný pirát...
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Zachránila to hotovost
Prostějov (mik) – V jednom z prostějovských supermarketů se minulé úterý odpoledne vytvořila hodně dlouhá
fronta u pokladny. Přitom v prodejně
moc lidí nebylo, ovšem na první pohled bylo patrné, že mladá pokladní řeší
s jednou ze zákaznic výrazný problém.
Ta platila velký nákup kartou, ale přístroj u pokladny hlásil, že na účtu nemá
dotyčná ani korunu. „To není možné,“
ztrácela nervy mladá žena asi po pátém marném pokusu uplatnit platební
kartu. V tom se u pokladny objevil
její partner a celou situaci zachránil.
„Platím hotově,“ oznámil muž a vytáhl
z peněženky dvoutisícovku. Fronta
u pokladny se konečně pohnula...

Pondělí 3. srpna 2020

Jak všichni víme, chemickým
svinstvem se v Prostějově už
plevel nehubí. Tedy alespoň oficiálně v době, kdy se na ulicích
pohybují opoziční zastupitelé...
Jinak alespoň v nočních hodinách
společnost CCF nějakou tu kapku chemie na trávníky ve městě
ukápne. Ale každopádně podle
zjištění Agentury Hóser se nyní ve
skladech technických služeb válejí stovky sudů tohoto glyfosátu,
jenž nenachází takové využití,

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

•• Pondělí ••
Vyměnil kolo za sanitku. Některé hospody vrací lidi do pravěku. Vyrazíte
do nich po dvou a domů se vracíte po čtyřech. Podobně to měl i 53letý muž
z Konicka. Na pivo se vypravil na dvou kolech svého bicyklu a při cestě zpět
po havárii u Horního Štěpánova už jel po čtyřech kolech sanitního vozu. Nikoliv však domů, ale do prostějovské nemocnice. K jeho karambolu přispěly
tři promile alkoholu, které po nehodě nadýchal.
•• Úterý ••
Shazování. Přes léto se nejen obéznější lidé těší, kolik toho konečně shodí.
Jan Zatloukal byl u prostějovského soudu obžalovaný z toho, že shodil starého muže ze schodů. Svou vinu však popíral s tím, že se jednalo pouze o jeho
simulovanou slabost.
•• Středa ••
Souboj bez vítěze. „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí,“ byl
přesvědčený Václav Havel. Konečný vítěz tohoto odvěkého souboje však
stále není znám, a to ani po smrti posledního československého prezidenta.
Ostatně o tom svědčí i reakce na biografický film, který byl k vidění v prostějovském kině Metro 70.
•• Čtvrtek ••
Zlatý Tom. Škoda že se Tom Cruise nikdy neobjevil na Zlaté tretře. Kdo
viděl snímek Mission Imposible: Fallout v letním kině na nádvoří prostějovského zámku, tomu musí být jasné, že v běhání a skákání po střechách by se
mu takový Usain Bolt nikdy nemohl rovnat.
•• Pátek ••
Obrova ponožka. Obři prý existují pouze v myslích trpaslíků. Na druhou
stranu důkazem o jejich existenci by mohla být i Obrova noha. Jedná se o
kopec s podélným plochým vrcholem, který leží nedaleko Otaslavic. Projít
se v jeho blízkosti mohli všichni, kteří vyrazili na vycházku s Ekocentrem Iris.
Zda po cestě našli i obrovu ponožku, však není známo.
•• Sobota ••
Alkoholový hrdina. „Dobrá žena buď pije, nebo nalévá,“ byl přesvědčený Miroslav Horníček. Ročně se v ČR vyrobí tak obrovské množství alkoholu, že není
vůbec snadné najít někoho, kdo by ho byl schopný také vypít. Naštěstí mezi námi
chodí hrdinové, kteří to táhnou i za nás ostatní. Právě jim je věnovaná socha Neznámého pijana, která byla slavnostně odhalena v plumlovském kempu Žralok.
•• Neděle ••
Zahodili mobily. „Moderní technologie jsou pro lidský mozek toxické,“ hlásá známý neurolog Martin Stránský. I z tohoto důvodu uspořádali v neděli
po obědě ve Smržicích Piknik proti samotě, který zorganizoval tamní Spolek
rodičů. Tímto způsobem si chtěli připomenout Mezinárodní den přátelství,
jenž připadá na 30. července.

k jakému byl určen. Platí tak stále více a více Nerudovská otázka,
kam s ním?
„Původně jsem nařídil ty sudy
vylít do Hloučele, ale při tom by
nás nachytal zase nějaký šťoural z opozičních řad. Ani dát to
do plumlovské přehrady nevyšlo. Osobně tedy nemám v hlavě
žádný nápad, co s těmi srajdami
dělat,“ krčí rameny náměstek primátora pro odpady a sajrajty Jiří
Nikamnepospíchal.
S oním nápadem však přišel ten,
od kterého se to nejméně čekalo.
Opoziční zastupitel za hnutí Nic
se v Prostějově nezmění a známý
ochránce přírody Jeník Nicnevrátil hodlá pár sudů Roundupu

KRIMI
Ü½NGJ

Od konce května řešili policisté případ ukradené finanční
hotovosti z kanceláře firmy v
Prostějově. Tehdy neznámý pachatel vstoupil do neuzamčené
kanceláře na ulici Vrahovická a
ze šuplíku vzal osm tisíc korun
a obohacen o tuto částku místo
opustil. V tomto případě však
Policie ČR ptáčka lapli. Sdělení podezření si převzal dvaatřicetiletý recidivista z Prostějova,
který se tak dopustil krádeže.


To, že byl před dvěma lety za
stejnou trestnou činnost prostějovským soudem odsouzen,
v tomto případě pro něho nehrálo roli. O výši trestu rozhodne soud, ale vzhledem k
tomu, že již v minulosti měl
problémy se zákonem, hrozí
mu trest vyšší a to až tříleté
odnětí svobody.

odkoupit. „Někde na veřejných
místech bych ho nepoužil, ale
doma na zahradě mě už vytáčí
doběla plevel, se kterým si nevím rady. Ohřívám v rychlovarné konvici vodu a polévám s ní
plevel po celé zahradě. A roste
ještě víc! Rozhodl jsem se koupit
Roundup, a protože v drogerii je
moc drahý, požádám o část zásob
společnosti CCF. Věřím totiž, že
jako městskému zastupiteli ho
prodají s výraznou slevou,“ ozval
se Agentuře Hóser Jeník Nicnevrátil. Jeho úmyslu se okamžitě
chytil první náměstek primátora.
„Dobrý nápad, Jeníku! Ano, s padesátiprocentní slevou nabídneme chemikálii k odkupu všem za-

stupitelům. Tento návrh přednesu
hned v září na dalším jednání
zastupitelstva,“ dušuje se Jiří Nikamnepospíchal, který za zásoby glyfosátu zodpovídá. „Tak já
bych si taky pár hektolitrů vzal,“
špitl nesměle další z opozičníků
z hnutí Na křivo! Alda Takyášek.
Za Agenturu Hóser Majkl

Covid-19 útočí i na hokejisty. Počty nakažených koronavirem se navyšují i v Prostějově. A nákaza si nevybírá, pronikla i do
sportu. Do karantény putoval počátkem
uplynulého týdne celý hokejový tým
Jestřábů včetně realizačního týmu! V „A“-mužstvu se totiž objevili hned tři pozitivně testovaní na covid-19 a jednotka Jiřího
Šejby tak musela přerušit přípravu.
ZACHYTILI JSME

145
Právě tolikáté výročí od svého založení oslavili minulou sobotu dobrovolní hasiči z Konice. Vrcholem
společenské události se stal seskok
olomouckých parašutistů, které sledovalo velké množství diváků.
ZAUJAL NÁS...

IVO ŠMOLDAS

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. 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.

OSKAR NEJEDLÝ

Básník, publicista, nakladatel
a známý moderátor se uplynulou sobotu objevil v plumlovském
kempu Žralok, aby tam odhalil
pomník Neznámého pijana.
ZASLECHLI JSME…

„NEZNALOST
ZÁKONA
NEOMLOUVÁ.“
Starou pravdou zdůvodnila soudkyně Halina Černá zamítnutí odvolání starosty Bílovic-Lutotína
Miroslava Hochvalda. Krajský
soud v Brně tím potvrdil původní
rozsudek prostějovského senátu.

POÈASÍ v regionu

se narodil 25. listopadu 1998 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. července 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 20 do 23 let, měří mezi 170 až
175 centimetry, má střední postavu, modré
oči a hnědé vlasy.

Støeda 28/16 °C

PAVEL ONDRUŠKA

Ètvrtek 30/16 °C

Pondìlí 28/16 °C
Miluše

¶WHUÙ

28/15 °C
Dominik
Kristián

se narodil 6. října 1981 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 27. července 2020. Jeho zdánlivé stáří je
40 let, měří okolo 185 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a hnědé rovné vlasy.
Nosí vousy, takzvané strniště.

Oldřiška

Pátek

30/17 °C
Lada

Sobota 31/17 °C

Soběslav

Nedìle 30/18 °C
Roman
Zdroj: meteocentrum.cz
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Stavbařům stačila k rekonstrukci polovina prázdnin

PROSTĚJOV S velkou slávou
budou prostějovští konšelé dnes,
tj. v pondělí 3. srpna, otevírat zrekonstruovanou Vápenici. Stane se
tak přesně v 10.00 hodin za účasti
nejvyšších představitelů Statutárního města Prostějov, Krajského
úřadu Olomouckého kraje i špiček Správy silnic Olomouckého
kraje a firmy Eurovia. Záhy se na
tuto frekventovanou komunikaci znovu vrátí doprava, další den
už tudy budou zase běžně jezdit
autobusy městské hromadné dopravy. Stavební firma dokázala
termín rekonstrukce zkrátit o polovinu.

Michal KADLEC
„V pondělí 3. srpna od deseti hodin
se bude slavnostně stříhat páska
a hned na to firma odstraní veškeré
dopravní značení, které uzavíralo
Vápenici. Veškerý dopravní provoz
bude na Vápenici vpuštěn okolo po-

ledne. Autobusy městské hromadné
dopravy se na původní trasy vedoucí
přes Vápenici vrátí v úterý,“ prozradil
Večerníku Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Uzavírka Vápenice byla původně
naplánovaná až do konce srpna,
nakonec trvala pouze měsíc a tři
dny. „Panovaly obavy z počasí
a také se nevědělo, jaké problémy
skrývá podloží komunikace na
Vápenici. Nic takového ale rekonstrukci nakonec neohrozilo a tím
pádem skončila mnohem dřív,“
pochvaluje si Alena Rašková, náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov. Spokojená je i se
samotným průběhem rekonstrukce vozovky. „Jsem ráda, že jsme ve
zdraví přežili uzavírku tak frekventované ulice. V prvních dnech sice
panovaly menší zmatky na objízdných trasách, pak se ale všechno
uklidnilo. Chtěla bych poděkovat

$÷JGOWRN[PWNÆJQéVXTVMCUGWåX[O÷ąQXCNQDWFQWEÊXQFQ
TQXPÆ FQRTCXPÊ \PCéGPÊ 8¾RGPKEG UG Wå FPGU QVGXÊT¾ RTQ
XGwMGTQWFQRTCXW
Foto: Michal Kadlec

stavební firmě za rychlost a kvalitu
práce.“
Jak jsme zmínili, po ukončení uzavírky ulice Vápenice budou dnem
4.srpna vráceny do původních tras

a zastávek linky MHD v Prostějově.
„V úterý také budou zrušeny náhradní
zastávky Újezd, Poděbradovo náměstí
a ulice Palackého pro ´přetrasované´
linky městské hromadné dopravy.

Téměř o měsíc dříve se vrátí doprava na Vápenici, kterou letos v létě uzavřela rekonstrukce.
Uvítal jsem, že se stavební firmě podařilo zkrátit termín dokončení projektu plánovaný původně na konec srpna. Občanům práce přinášely spoustu komplikací, kterým je nyní konec.
Vápenice je komunikací Olomouckého kraje,
rád proto směřuji své poděkování na hejtmanství, které vyslyšelo mé opakované naléhání na
zrychlení prací. Cestování po Prostějově bude
zase o něco plynulejší a bezpečnější.
Olomoucký kraj má v úmyslu v nejbližších
letech zrekonstruovat minimálně dvě další
důležité prostějovské komunikace. Patří k nim
asi 300 metrů Wolkerovy ulice a kilometrový
úsek Vrahovické ulice. Ani v jednom případě
nebude cestování po městě po dobu uzavírek
jednoduché, ale věřím, že situaci zvládneme
a budeme se moci těšit z opravených komuZpět budou obsluhovány zastávky dle nikací přátelských k motoristům, chodcům
i cyklistům.
platných jízdních řádů Vápenice a Floriánské náměstí. Toto opatření se týká
František JURA,RTKO¾VQT
i příměstských linek,“ píše se na interneUVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
tových stránkách www.prostejov.eu.

Motiv šílené vraždy a sebevraždy: U Smržic uhynul čáp!
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Ani policisté ho neznají,
případ bude odložen…
PROSTĚJOV Minulé pondělí policie sdělila oficiální informace k případu vraždy a následné sebevraždy, ke kterému došlo
předminulou sobotu časně ráno v bytě panelového domu
v Okružní ulici v Prostějově. Policisté ovšem zveřejnili pouze skutečnosti, které Večerník zjistil už několik desítek hodin předtím
a informoval o nich v minulém vydání. Jedno je ale podstatné,
dosud zůstává tajemstvím, proč třiadvacetiletý mladík svoji
o rok starší partnerku zastřelil a následně stejnou zbraní spáchal
sebevraždu… Ví to vůbec někdo?!

pro Večerník

Michal
KADLEC
„Kriminalisté Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje zahájili
v sobotu 25. července úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání zvlášť

závažného zločinu vraždy. V tentýž den
po poledni oznámili rodinní příslušníci
na linku 158 důvodnou obavu o život
své dcery, která nepřišla do zaměstnání a byla nekontaktní. Policisté vyjeli
prověřit místo bydliště ženy. Následně otevřeli byt, který měla pronajatý
v Prostějově, a uvnitř našli dvě těla bez
známek života. Okamžitě byli na místo přivoláni krajští kriminalisté, kteří si
případ převzali,“ popsal případ Libor

Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ten i dále uvedl jen to, co už Večerník
zjistil den po spáchání šíleného činu.
„Na základě podrobného ohledání
místa činu, zajištěných stop a zjištěných informací, je důvodné podezření,
že předminulou sobotu ráno třiadvacetiletý muž zastřelil svou čtyřiadvacetiletou přítelkyni a sám následně
spáchal sebevraždu legálně drženou
pistolí,“ informoval Hejtman, který
vzápětí přiznal, že policie prozatím
marně pátrá po motivu vražedného
činu. „Skutečně není znám, kriminalisté na tom dále pracují. Je pravděpodobné, že po důkladném prošetření
všech náležitostí bude případ odložen

z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání,“ uzavřel Libor Hejtman s tím, že
muž nebyl v minulosti trestně stíhán.
Lidé z panelového domu v Okružní
ulici se už nechtějí o hrůzném činu
bavit. „To je něco tak šíleného, že
už se o tom tady v baráku vůbec nemluví, jak z toho každého jímá hrůza.
Nikdo už si to nechce připomínat. Jen
by nás všechny zajímalo, proč se tak
stalo, protože problémy u nich nikdo
nezaregistroval,“ řekl Večerníku jeden
ze sousedů mladé dvojice, kterou předminulou sobotu našli hasiči a policisté
v bytě bez známek života.
Dozvíme se vůbec někdy, k čemu
mezi mladou dvojicí před osudným
činem došlo? Dost možná už nikoliv...

jí přípravek na hubení hrabošů. Ti
pak nechcípnou v noře, ale na zemi.
Když je pak čápi sežerou, otráví se,“
objasnil nám Josef Chytil, vedoucí
Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově. Podle něj mohl
nalezený pták uhynout spíše na nemoc či stáří. Odborníka
se Večerník dále zeptal,
zda byl v prostějovském
regionu v poslední době
zaznamenán větší úhyn
těchto
majestátních
ptáků? „To ne. Ale velké škody na mláďatech
čápů nadělaly bouřky,
které ničily i celá jejich
hnízda. To však nebylo
pouze u nás, ale po celé
republice“ zasreagoval
Chytil, podle něhož
z dlouhodobého hlediska je u nás počet
čápů stabilizovaný.
(mls)
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Nejvyšší soud rozhodl,
ALE
JAK

20072911179

PŮVODNÍ
zpravodajství
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SMRŽICE Při procházce kolem Smržic objevila
jedna z obyvatelek obce
uhynulého čápa bílého.
V této souvislosti pojala
podezření, že majestátní
pták mohl být někým otráven! Večerník zjistil, že tak tomu
ovšem zřejmě nebylo...
Jednak podle odborníků dochází
k otravám čápů bílých opravdu jen
velmi zřídka. „Nejčastější příčinou
úmrtí čápů bývá náraz na dráty.
K otravě dochází pouze v případě,
že zemědělci chybně apliku-

BRNO, PROSTĚJOV Za krvavé přepadení tenistky Petry
Kvitové z 20. prosince 2016
navýšil letos v lednu Vrchní
soud v Olomouci trest Radimu Žondrovi na jedenáct let
kriminálu. Recidivista využil poslední možnost opravného prostředku a prostřednictvím své obhájkyně
podal dovolání Nejvyššímu
soudu České republiky.
Ten už rozhodl. Podstatný
nedostatek ale tkví v tom,
že nikdo zatím neví, jak...
Iinformace vyplývá z veřejné justiční databáze. „Výsledek rozhodnutí ale zatím
nijak komentovat nelze, až po vypracování písemného rozsudku, který
bude zaslán všem zúčastněným stranám,“ uvedl Petr Tomíček, mluvčí
Nejvyššího soudu ČR v Brně. A to
může trvat i dva měsíce.

?
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„Já také opravdu ještě nevím, jak
dovolání mého klienta dopadlo.
O tom, že Nejvyšší soud už nějak
rozhodl, jsem se dozvěděla pouze
z médií. Pokusím se na soud v pondělí zavolat, třeba mě někdo bude
podrobněji informovat…,“ zareagovala pro Večerník Lucie Janovská
Nejedlá, advokátka Libora Žondra.
Tým kolem Petry Kvitové tuto zprávu nekomentoval.
(mik)
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SMRŽICE Téměř osm let. Tak
dlouho trvalo, než se podařilo odstranit přízemní ruinu velkoryse
pojatého rodinného domu. Někdejší nedostavěné honosné sídlo
kolotočářského rodu Finkových
před lety kompletně vyhořelo.

Napsáno
pred

à

2. 8. 2010

Škoda se tehdy odhadovala na
pět milionů korun. Zbytky domu
nedávno změnily majitele a tak se
mohlo začít konečně bourat.
Po požáru na podzim 2012 se ze zbytků nemovitosti stala dlouholetá ostuda samého centra Smržic. Vedení obce

s ní nemohlo nic dělat, neboť objekt
patřil soukromému vlastníkovi. Ještě
nedohořely poslední plameny a už se
vyrojily informace o exekucích a dalších finančních problémech rodiny
Finkových. Ostatně k požáru došlo
v době, kdy jeden z jejích členů Robert
Fink stanul před soudem. Důvodem
byly krádeže aut, kterých se dopouštěl společně se svým bratrancem Jiřím Žouželkou. Už následující rok se
u soudu objevil tehdy sedmatřicetiletý
otec pěti dětí Jiří Fink. Tentokrát to
bylo kvůli neplacení alimentů. Dlužných třicet tisíc korun obžalovaný
těsně před hlavním líčením u prostějovského soudu nakonec zaplatil.
Policejní vyšetřování odhalilo hned
čtyři ohniska požáru. Tím byla vyloučena technická závada a naopak
bylo potvrzeno žhářství. Kdo přesně
však dům zapálil, to se kriminalistům nakonec prokázat nepodařilo.
Trosky domu i s lukrativním pozemkem nedávno koupila nejmenovaná
realitní kancelář. V pondělí 8. června
se do nich zakousl bagr. „Potěšilo to
všechny kolemjdoucí i sousedy. Ti
měli požár domu stále v živé paměti,
neboť tehdy kvůli němu byly v ohrožení i jejich nemovitosti. Na tomto
případě je jasně vidět, že ke zlepšení
vzhledu obce může přispět nejen to,
když se něco nového vybuduje, ale
také, když se něco zbourá,“ komentoval celou situaci místní patriot Zdeněk Balcařík.
(mls)
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PROSTĚJOV Tato záležitost se protahuje již
třetím rokem. Už v lednu 2018 navrhla opozice v prostějovském zastupitelstvu zřídit participativní rozpočet, jehož prostřednictvím by
mohli sami občané rozhodovat alespoň o menších investicích města. Tehdejší vedení radnice
sice v rámci transparentnosti souhlasilo, že by
něco takového bylo dobré, ale zastupitelstvo
nakonec těsnou většinou hlasů návrh neschválilo.
Podle jednoho z předkladatelů návrhu Petra Kapounka by díky nové formě rozpočtu bylo možné uskutečnit plány, které by jinak mohly být pod
rozlišovací schopnosti vedení města, popřípadě by
nikoho z radnice nenapadly. „Zlepšilo by to důvěru
veřejnosti k voleným zástupcům a pomohlo zvýšit
zájem obyvatel o věci veřejné,“ argumentoval na začátku roku 2018 Petr Kapounek, současný zastupitel
za hnutí Na rovinu!.
Na podzim 2018 po komunálních volbách se změnilo vedení města a o participativním rozpočtu se
znovu začalo uvažovat. Opozice ale tento návrh
přednesla znovu až na posledním jednání zastupitelstva města 17. prosince 2019. A, světe, div se, zastupitelé v tento den většinou svých hlasů návrh schválili

a uložili radě města připravit návrh participativního
rozpočtu města Prostějova s rámcovým rozpočtem
tří milionů korun.
Konšelé proto na své schůzi 22. ledna tohoto roku
zřídili pracovní skupinu pro přípravu a následnou realizaci participativního rozpočtu a současně jí uložila
předložit návrh parametrů a pravidel participativního rozpočtu na jednání rady 24. března. Ten měl být
následně jedním z bodů projednávaných na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Prostějov. Proti
však byla koronavirová pandemie! „Finanční odbor
připravil podklady pro jednání pracovní skupiny. Ta
se však z důvodu mimořádných opatření vlády, která
byla vydána v reakci na pandemii nového typu koronaviru způsobující onemocnění covid-19, nemohla sejít. Proto byl Radě města Prostějov předložen
materiál na posunutí termínu pro předložení návrhu
participativního rozpočtu na 25. srpna tohoto roku
s tím, že zastupitelstvu tak bude pravděpodobně
předložen ke schválení na zasedání konaném 8. září,“
vysvětlil primátor Prostějova František Jura na jednání zastupitelstva v úterý 16. března. Žádné protesty
se nekonaly, dokonce i jindy prostořecí opozičníci
chápali, že hrozba covid-19 byla mnohem silnější než
participativní rozpočet.
(mik)
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Město připravuje ještě pro letošní rok 2010 druhou etapu zásadní rekonstrukce prostějovského
zámku na Pernštýnském náměstí.
Ta by měla nést celkové náklady
zhruba 50 milionů korun. Bude
však rozdělena na tři částí a na
každou z nich vyhlásí radnice
zvlášť výběrové řízení.
„Součástí dalších investic do prostějovského zámku bude rekonstrukce druhého nadzemního podlaží
východního křídla, rekonstrukce

prostor určených pro základní uměleckou školu a také části této nemovitosti, kde vzniknou nové kanceláře. Tam se totiž v blízké budoucnosti
přestěhuje domovní správa a její
uvolněné prostory v Křížkovského
ulici obsadí odbor dopravy. Tím se
zase musí z důvodu ukončení nájemní smlouvy vystěhovat z prostor
státního archivu ve Vrahovické ulici,“ vysvětlil na úvod očekávané rošády Miroslav Pišťák, místostarosta
Prostějova.

Nově plánovaná rekonstrukce zámku by měla činit celkem 50 milionů
korun s tím, že město počítá s dotacemi ve výši zhruba 20 milionů korun. Začít by se mělo ještě v tomto
roce, konec rekonstrukce jmenovaných částí zámku je naplánován na
rok 2011.
Večerník ovšem zajímalo, proč je
rekonstrukce rozdělena na tři části a proč na každou z nich zvlášť je
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. „Ano, je docela možné, že na-
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plánované rekonstrukce uvedených
prostor se zhostí tři různé stavební
firmy. Vyhlásit výběrová řízení samostatně na každou část rekonstrukce
zámku je pro nás výhodné z hlediska
udělování dotací. Máme tím tak možnost získat více peněz od státu. Samozřejmě že z hlediska přehlednosti
by bylo lépe, kdyby zámek opravila
jedna firma. Ale já věřím, že zajistíme
kvalitní koordinaci celé rekonstrukce
tak, aby nedocházelo k žádným problémům,“ vysvětlil Miroslav Pišťák.

Rekonstrukce zámku na Pernštýnském
náměstí je takovou samostatnou kapitolou v seriálu stavebních investic města.
Jednak trvalo hodně dlouho, než se prostějovští konšelé do oprav zpustošeného a poničeného zámku vůbec pustili,
zároveň probíhaly zdlouhavé debaty
na zastupitelstvu ohledně jeho dalšího
využití. A za povšimnutí stojí určitě to, že
do oprav či spíše úprav se investuje ještě
dnes a zdaleka nebude všechno hotovo.
Důležité ovšem je, že pro zámek se skutečně našlo smysluplné využití. Základní
umělecká škola zabrala většinu objektu,
je tam opravená kavárna, domovní správa v novém bez problémů funguje několik
let, navíc se stále „šperkuje“ nádvoří, kde
budou pořádány letní kulturní a společenské akce. A celkové náklady? Pokud
dobře počítáme, zámek na Pernštýnském náměstí spolkl dohromady zhruba
160 milionů korun. Nemalé peníze... (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Nerudova ulice
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Rekonstrukce zámku na Pernštýnském náměstí je takovou samostatnou kapitolou v seriálu
stavebních investic města. Jednak trvalo hodně dlouho, než se prostějovští konšelé do oprav
zpustošeného a poničeného zámku vůbec pustili, zároveň probíhaly zdlouhavé debaty na
zastupitelstvu ohledně jeho dalšího využití. A za povšimnutí stojí určitě to, že do oprav či spíše
úprav se investuje ještě dnes a zdaleka nebude všechno hotovo. Důležité ovšem je, že pro zámek se skutečně našlo smysluplné využití. Základní umělecká škola zabrala většinu objektu,
je tam opravená kavárna, domovní správa v novém bez problémů funguje několik let, navíc
se stále „šperkuje“ nádvoří, kde budou pořádány letní kulturní a společenské akce. A celkové
náklady? Pokud dobře počítáme, zámek na Pernštýnském náměstí spolkl dohromady zhruba 160 milionů korun. Nemalé peníze...
(mik)
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LITRECH VODKY ZÁVODIL NA DÁLNICI
168 POZaDVOU
šílenou jízdu hrozí opilci jen rok vězení...
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Kabelkuzahodilaiskartou
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V úterý 28. července se na linku 156
obrátila žena s prosbou o pomoc při
nezvyklé situaci. Jako důvod uvedla,
že do kontejneru na oblečení vyhodila kabelku, ale neuvědomila si, že
v ní ponechala peněženku s doklady
a platební kartou. Strážníkům se po
chvíli podařilo kabelku z kontejneru
vytáhnout. Třiapadesátiletá žena si
z ní věci vyndala a poté ji vložila zpět...

Papoušek v azyláku
Během jediné hodiny vyjížděli strážníci v neděli 26. července k odchytu
dvou opeřenců. V prvním případě se
na linku 156 obrátil jednačtyřicetiletý
muž s tím, že se v azylovém centru
v Určické ulici nachází ochočený papoušek. Strážníci jej převzali a převezli
na služebnu. Komu papoušek patřil, se
zjistit nepodařilo. Za hodinu vyjížděla
hlídka do lokality sídliště Hloučela, kde
byla nalezena mladá poštolka. Strážníci
mládě odchytili a následující den předali oba ptáky do péče pracovníkům
ochránců přírody na Husově náměstí.

Místo díků nadávky
V dopoledních hodinách předminulého čtvrtku 30. července vyjížděli
strážníci prověřit telefonické oznámení o slovní potyčce mezi sousedy.
Oznamovatelka uvedla, že předchozí
večer nalezla ve dveřích bytového
domu klíče. Jelikož nevěděla, komu
patří, ponechala si je s tím, že se o ně
majitel přihlásí. To se také stalo. Druhý den ženu kontaktoval majitel klíčů a ihned jí začal nadávat a slovně ji
urážet. Dotyčná před ním utekla do
bytu a přivolala strážníky. Hlídkou
byl zkontaktován i podezřelý muž.
K incidentu se sousedkou se přiznal.
Domníval se, že žena jeho klíče vzala
naschvál. Svým jednáním je devětadvacetiletý muž důvodně podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití. Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Strážníci pomáhali
Před polednem v sobotu 25. července se na linku 156 obrátila oznamovatelka s prosbou o pomoc při zvedání jedné z obyvatelek domu, která
upadla v kolárně a nemůže se ani za
její pomoci postavit na nohy. Na místo byla vyslána hlídka a strážníci ženě
pomohli vstát, lékařské pomoci tedy
nebylo zapotřebí. Pád osmasedmdesátileté seniorky se obešel bez zranění,
na žádnou bolest si žena nestěžovala.
O tři dny později strážníci pomáhali
další nemohoucí osobě. Tentokrát
si jejich asistenci vyžádala žena pohybující se za pomoci invalidního
vozíku. Ta uvedla, že píchla kolo a potřebovala by se dostat domů. Hlídka
jednašedesátileté ženě pomohla kolo
vyměnit a teprve poté mohla žena
v klidu odjet do místa bydliště.

Chabá výbava cyklistů
V úterý 28. července odpoledne se strážníci zaměřili na kontrolu cyklistů a výbavu jejich jízdních kol. Během čtyř hodin
bylo zkontrolováno 83 cyklistů, přičemž
pouze 24 z nich mělo kolo naprosto
v pořádku. Ani jeden cyklista se nedopustil závažnějšího prohřešku. U 59 kol
chyběly některé z předepsaných odrazek. Jelikož se jednalo o preventivní
akci, dovybavili strážníci kolo nalepením
reflexních samolepek, které plně nahradí
chybějící odrazky. Vzorní cyklisté odjížděli s drobným dárkem v podobě reflexní hvězdičky nebo svinovací pásky.

Ve čtvrtek 30. července před šestnáctou hodinou dohlíželi policisté
z Dopravního inspektorátu Prostějov na dálnici D46 na dodržování
rychlostních limitů jízdy. Zakrátko
jim okolo radaru projel opravdový
šílenec! „Na čtrnáctém kilometru ve směru od Vyškova, v úseku
s nejvyšší povolenou rychlostí
jízdy 130 kilometrů za hodinu,
změřili policisté projíždějícímu
Volkswagenu rychlost 151 kilometrů v hodině. U Žešova policisté
pokynem pětačtyřicetiletého řidiče svedli mimo dálnici a provedli
jeho kontrolu. Už na první pohled
u ovlivněného řidiče provedený-

mi dechovými zkouškami změřili hodnoty 1,46 a 1,47 promile
alkoholu v dechu,“ konstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak vzápětí dodal, vysvětlení
i přiznání řidiče vyrazilo i policistům dech. „Muž s naměřenými hodnotami souhlasil
a přiznal vypití dvou litrů vodky během předchozí noci. Dále
uvedl, že se ve svém stavu vydal
z Brna do Ostravy. Kdy z místa
bydliště vyrazil, si však nepamatoval.“
Podobného piráta silnic by každý
jiný rád viděl na dlouhou dobu
v kriminále. Vždyť svým počinem

0GD[NQFKXWåGwQHÆTRQX[RKVÊ\PCéPÆJQOPQåUVXÊXQFM[LGwV÷P÷MQNKMJQFKPRQVÆ
PCFÚEJCNDG\O¾NCLGFPQCRčNRTQOKNGCNMQJQNW
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

ohrozil na životě ostatní řidiče. Ale
moc mu toho bohužel nehrozí...
„Na místě policisté muži zakázali
další jízdu a zadrželi jeho řidičský průkaz. Ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření

Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Na první pohled banální případ
měl však nečekané pokračování. „Dotyčný nebyl schopen na místě
prokázat svoji totožnost, proto si strážníci vyžádali příjezd
hlídky Policie ČR.
Čt y ř iadvaceti let ý
muž na to reagoval
tak, že je hledaný a čekat
na policisty nebude. Poté se
pokusil odstrčit strážníka a z místa
utéct. Za použití donucovacích prostředků
byl ovšem zpacifikován,“ popsala Greplová
s tím, že po příjezdu hlídky Policie ČR se
pátrání po tomto mladíkovi potvrdilo. Hledaného muže si policisté převzali na místě
k dalším úkonům. Jeho přestupkové jednání
dořeší příslušný správní orgán.
(mik)
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z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten podezřelému
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok,“ prozradil František
Kořínek.

PROSTĚJOV Co si na něm teď někdo vezme? Počátkem minulého týdne strážníci zadrželi muže, kterému prokázali poničení dvou zaparkovaných vozidel.
Bezdomovec se snažil ujet na kole, příslušníci Mětské
policie ho však dostihli a mladý muž skončil v poutech.
„V úterý 28. července ve večerních hodinách vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení o muži, který poškodil
zaparkované vozidlo. Oznamovatel strážníkům označil
pachatele, který se měl činu dopustit. V dotyčném byl zjištěn dvaatřicetiletý bezdomovec. Celou záležitost odmítal
s hlídkou řešit, nasedl na kolo a pokusil se z místa ujet. Na
výzvy k zastavení nereagoval. Za použití donucovacích prostředků byl hlídkou zadržen a byla mu přiložena služební
pouta,“ sdělila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že bezdomovec poškodil i další vozidlo. „K oběma skutkům se muž
přiznal a podrobně popsal, jak k poškození došlo. Strážníci
si na místo vyžádali příjezd Policie ČR, která si celou záležitost i s pachatelem převzala k dalšímu šetření,“ dodala
Greplová.
(mik)
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STARÉHO MUŽE MĚL SHODIT ZE SCHODŮ,

NEOMLUVIL SE MU
PROSTĚJOV Pokud naši předkové museli během okamžiku bojovat o holý život, pak se jim vztek náramně hodil. Ale
v dnešní době bývá stejná emoce lidem často na obtíž. Navíc
člověk, který se neumí ovládat, může na ostatní působit jako
hlupák. Přestože se každému z nás může stát, že ve vzteku
udělá věci, jež by jinak neučinil. Pokud však následně není
schopný se omluvit, může skončit až před soudem. To je zřejmě i případ Jana Zatloukala, který byl v úterý u Okresního
soudu v Prostějově obžalován z ublížení na zdraví.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Čtyřiačtyřicetiletý Jan Zatloukal pracuje
jako technik v zemědělské firmě v Hrubčicích. Společnost patří jeho otci, který
v minulosti podnikal se svým společníkem. Před pár roky však došlo k jejímu
rozdělení na dvě poloviny. Hlavním důvodem měl být fakt, že potomci obou
majitelů by v budoucnu zřejmě nebyli

schopni spolupracovat. Oboustranným
konfliktům to však bohužel nezabránilo,
spíše naopak.
Žabomyší handrkování je od té doby
mezi zástupci obou společností na
denním pořádku. Obzvláště když stále
sdílí společnou administrativní budovu.
Dlouhodobé spory vyvrcholily loni v létě
hádkou o přístup do jedné z obytných
místností, kde běžně přespávali sezónní
pracovníci. „Řekl jsem brigádnicím, aby
připravily pokoj, kde měl spát kombajnér.
Jenže obžalovaný mi v tom bránil. Přitom
jsme tuto místnost řadu let běžně využívali. On však tvrdil, že na to už nemáme
právo. Stál jsem právě na schodišti, on ke

.521,.$

Předminulý týden si převzal sdělení
podezření dvaatřicetiletý recidivista
z Prostějova, který se dopustil krádeže. Od konce května řešili policisté
případ ukradené finanční hotovosti
z kanceláře firmy v Prostějově. Tehdy neznámý pachatel vstoupil do
neuzamčené kanceláře v ulici Vrahovická a ze šuplíku vzal 8 000 korun a obohacen o tuto částku místo
opustil. To, že byl před dvěma lety
za stejnou trestnou činnost prostějovským soudem odsouzen, v tomto
případě pro něj nehrálo roli. O výši
trestu rozhodne soud, ale vzhledem
k tomu, že již v minulosti měl problémy se zákonem, hrozí mu trest vyšší,
a to až tříleté odnětí svobody.

ničil auta,
Hledaný chtěl utéct Bezdomovec
z místa nakonec neujel

PROSTĚJOV Na první pohled banální
případ, ke kterým hlídky městské policie vyjíždějí několikrát za den.
Jenže minulé úterý se
z mladého zlodějíčka
z prodejny vyklubala celostátně
hledaná osoba.
Muž to ostatně
strážníkům přiznal sám, přesto
chtěl před příjezdem hlídky Policie
ČR utéct. Skončil však
okamžitě v poutech.
„V odpoledních hodinách v úterý 28. července vyjížděli strážníci řešit drobnou
krádež do hobby marketu v Konečné ulici.
Mladý muž si na prodejní ploše vložil zboží
do kapsy kalhot a pokusil se bez zaplacení
projít přes pokladní zónu. Tam byl pracovníkem ostrahy zadržen,“ informovala

ÿ(51É
Recidivista
opět kradl

PROSTĚJOV To snad není pravda... Bezmála jeden a půl
promile nadýchal policistům pětačtyřicetiletý řidič, který se ve čtvrtek odpoledne řítil ve svém voze po dálnici
u Prostějova rychlostí výrazně překračující povolený limit. Chlápek se vydal na cestu z Brna do Ostravy poté, co
během předchozí noci vypil dva litry vodky! K zamyšlení
vede skutečnost, že za riskantní jízdu i výraznou opilost
hrozí pirátovi silnic maximálně roční vězení.

Michal KADLEC
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mně přiskočil, začal mě škrtit a pak
mě od sebe zprudka èKPGO,C
PC<CVNQWMCNC
odstrčil, až jsem sletěl ze
X[XTEJQNKN[URQT
schodů. Probral jsem
[
se až na zemi,“ popsal RQTQ\F÷NGP
Ê\GO÷F÷NUMÆ
šestaosmdesátiletý
HKTO[X*TWDéKE
muž, který utrpěl středÊEJ
ně těžký otřes mozku a zlomeninu záprstních kůstek na ruce.
,CP <CVNQWMCN FčXQF[ R¾FW UVCTÆJQ
Přitom se s útočníkem osobně zná již přes OWåG \G UEJQFKwV÷ RąÊNKw FčX÷T[JQFP÷
pětadvacet let. „Do firmy jsem nastoupil PGQUX÷VNKN
(QVQ/CTVKP<CQTCN
již v roce 1994. Jan Zatloukal je impulzivní člověk, občas si nevidí do úst, ale větší simulovat slabost a chtěl si sednout na
konflikty jsme spolu nikdy neměli. O to schodiště. Při tom však ztratil rovnováhu
víc mě jeho útok překvapil, opravdu jsem a spadl,“ nabídl svoji variantu celé události
to nečekal,“ popsal starší nicméně velmi Jan Zatloukal, který se za své chování doseriózně působící muž. Jeho verzi ostatně sud svému letitému spolupracovníkovi
potvrdily i dvě brigádnice, které byly inci- neomluvil a zřejmě to ani v budoucnu
dentu na místě přítomny.
nemá v úmyslu. „Pokud mi bude proObžalovaný navzdory tomu celou věc kázána vina, pak jsem ochoten zaplatit
popsal docela jinak. Žádnou vinu si nějaké peníze. Nicméně věřím, že se tak
přitom ani v nejmenším nepřipouš- nestane,“ vyjádřil se pouze Zatloukal
těl. „Nerespektoval naši ústní dohodu, v této souvislosti.
že už místnost dále nebude druhá firma Rozsudek dosud nepadl, hlavní líčení
využívat. Přitom postupoval proti mně, bylo odročeno na srpen za účelem výkdyž však viděl, že se jen tak nedám, začal slechu otce obžalovaného.
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Na zmrzlinu nepřišel
Další krádež zaměstnala policisty
z Prostějova v neděli 26. července
ráno. Pravděpodobně nočních hodin využil neznámý pachatel k tomu,
aby se dostal do kiosku se zmrzlinou
v ulici Plumlovská. Vypáčil prodejní
okénko a dostal se dovnitř, odkud
vzal příruční pokladničku s finanční
hotovostí 5 500 korun. Na poškození způsobil další škodu 500 korun.
Pokud se policistům podaří pachatele vypátrat, za trestný čin krádeže
mu hrozí až dva roky vězení.

Další vyloupený
kiosek!
V Plumlovské ulici se podruhé během krátké doby vloupal neznámý
pachatel do zmrzlinového stánku,
tentokrát v úterý 28. července. Zloděj odstranil visací zámek na dveřích
stánku a po vniknutí dovnitř se opět
zajímal o peněžní hotovost. Z příruční pokladničky, která byla uvnitř,
odcizil hotovost 430 korun a dalších
130 korun ukradl ze skleničky, která se nacházela opodál. Potom, co
dosáhl svého, odkráčel z místa činu
neznámo kam. Zda se obou krádeží
dopustil jeden a týž pachatel, je nyní
předmětem dalšího šetření.

Poškodil dvě auta
Uplynulou středu 29. července bylo
pětatřicetiletému muži sděleno ve
zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci s jednoletou
trestní sazbou odnětí svobody. Co
se stalo? Předminulou neděli 26.
července v ranních hodinách se pohyboval v Určické ulici a „do cesty“
se mu připletlo vozidlo Hyundai
i30. Úmyslně na zadních pravých
dveřích udělal malým nožíkem
rýhu o délce 55 centimetrů. Majiteli vozidla způsobil škodu za 8 000
korun. O dva dny později na stejné
ulici ve večerních hodinách způsobil škodu 10 000 korun majitelce
vozidla Volvo, na kterém poškodil
zpětné zrcátko, když do něho uhodil pěstí. Ten samý den byl policisty
na uvedené ulici zastaven při jízdě
na kole, které řídil pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu
bylo naměřeno 1,88 a 1,90 promile
alkoholu. Do stavu opilosti se dle
vlastních slov dostal po požití vína
a piva. Dál pokračovat v jízdě na
kole mu policisté přítomni na místě
zakázali. Tento přestupek bude projednávat příslušný správní orgán.
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děti, pejsci a školství

Pondělí 3. srpna 2020

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!

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

David KOŘÍNEK
26. 7. 2020 50 cm 3,45 kg
Plumlov

Anděla JAHODOVÁ
27. 7. 2020 50 cm 3,55 kg
Senice na Hané

Kateřina PAVÉZKOVÁ
27. 7. 2020 51 cm 3,55 kg
Bučovice

Nela ZLATNÍČKOVÁ
27. 7. 2020 51 cm 4,30 kg
Prostějov

Vladimír HUSÁR
28. 7. 2020 49 cm 3,40 kg
Určice

Matyas SEDLÁČEK
28. 7. 2020 52 cm 3,75 kg
Čunín

Daniel KLEMEŠ
29. 7. 2020 50 cm 3,20 kg
Ptení

Richard ŠIŠKA
23. 7. 2020 44 cm 2,20 kg
Němčice nad Hanou

Cipísčata v létě cestují kolem světa

i z pohádky do pohádky
PROSTĚJOV Cesta za vodníkem, královský bál, indiánská
stezka, africký den, světové
tržiště, trpasličí závody nebo
pohádkové cestování se sluníčkem a duhou. To jsou letní
programy MC Cipísek, které
mateřské centrum pořádá
pro rodiče a děti už čtrnácté
prázdniny za sebou. Týdenní
programy jsou určeny rodičům
s dětmi od dvou do šesti let a letos nově i pro samotné předškoláky.
To jediné nejcennější co můžeme
naším dětem dát nejsou dárky, ale
náš čas. Týden byl plný přátelství,
dětského smíchu, her a pohody,
napsala po skončení letního programu maminka Katka, která se
prázdnin s Cipískem účastní se
svoji dcerou už po několikáté.
„A to je přesně tou hlavní myšlenkou našich letních aktivit. Programy jsou připraveny tak, aby si
děti a rodiče užili společný čas
i v netradičních situacích, prožili

ZHQVQ/%%KRÊUGM

si aktivity i v jiných rolích, než jsou
běžně zvyklí. Takže i rodiče hrají pohádku, hrají si na indiány nebo maminky na princezny, společně tvoří,
zpívají, sportují. Vznikají společné
zážitky, ale i nová přátelství s ostatními rodinami, které přetrvávají řady
let,“ neskrývá spokojenost Markéta
Skládalová, místopředsedkyně MC
Cipísek.
Rodiče s dětmi tak už letos cestovali
v rámci programů Letem světem s Cipískem a Pohádkového týdne z pohádky do pohádky a taky pomyslnou
cestou kolem světa. V následujících
týdnech proběhne program pouze
pro děti do sedmi let pod názvem

Duhové pohádky, který je inspirován
stejnojmennou knížkou o sluníčku
a zahradě světa. „Děti čeká spousta
výtvarných, pohybových i hudebních
aktivit, pokusů, cesta za pokladem,
prostě vše co k prázdninovým dnům
patří,“ láká zájemce Skládalová.
V době prázdnin probíhá také on-line zápis do pravidelných programů pro rodiče s dětmi od tří
měsíců do čtyř let a do kroužku
pro předškolní děti, které budou
zahájeny zase v září. Bližší informace lze získat na www.mcprostejov.cz, www,facebook.com/
cipisekprostejov nebo e-mailem:
mcprostejov@centrum.cz. (red)
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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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Proč už se neradujeme z telefonů ani z lidí?
Také jste si toho všimli? Když člověk prochází po náměstí a kouká
na zahrádky restaurací, vnímá, jak
lidé chodí do restaurací ve skupinkách. Jenže většinou se jedná buď
o samé mládence, či samé dívky.
Zatímco chlapci si užívají alkoholu, dívky se tváří jako princezny,
které si nikdo nezaslouží. Všichni
pak mají společné přání, aby jejich
život vypadal dobře na sociálních
sítích…

Jenže v takovém případě je velmi složité si najít životního partnera. Život
„single“ se stal více než běžný. Stále
více z nás má problém navázat vztahy, lidé jsou bojácní a ztrácí schopnost chovat se normálně. Abychom
to zakryli, snažíme se najít čím dál
více důvodů, proč je dobré být sám.
Znal jsem též čtyři kamarádky, kterým to celkem šlo. Všechny byly
samostatné, emancipované a rády
se bavily. Tedy zejména spolu. Jen-

že stačilo, když si jedna z nich našla
chlapa, a dokonce začala mluvit o dítěti. V tu chvíli se přátelství zbylých
tří změnilo v otevřenou nenávist….
Hlavní problém většiny z nás bude v
tom, že máme na své protějšky přehnané nároky. Ani za tisíc let nepřestane platit, že čím méně toho od života
očekáváme, tím snadněji dostaneme
to, z čeho budeme nadšeni. V tom mají
lidé, kteří zažili komunismus svým
způsobem výhodu. Pokud jste tehdy

chtěli například telefon, museli jste se
zapsat do pořadníku a čekat. Uběhlo
pár let a dočkali jste se nového přístroje. A třeba také ne. Je jedno, jak chytrý
je váš telefon, takovou radost z něj už
dnes prostě nezažijete!
S objevováním lidí je to přitom naprosto stejné. Svoje očekávání chceme splnit hned. Zůstává jen málo
lidí ochotných počkat. Pak se však
nemohou divit, že se ani nikdy nedočkají…

Zajímavý počin
Ne tak dávno jsem se zmiňoval o problematice hrdosti na
území původní země Moravské a dnes se k tomuto tématu
vrátím, i když z jiného směru. Rád bych totiž tak nějak podpořil aktivitu spolku Moravská národní obec, který již pět let
pořádá anketu o Osobnost Moravy.
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ožná byste se divili, ale mezi
oceněnými v minulých letech
byli třeba brněnský herec Arnošt Goldflam, populární sourozenecké duo
Hana a Petr Ulrychovi, či pěvecká
ikona lidových písní Jarmila Šuláková
a další. Myslím si, že anket je sice po republice hodně, ale také se domnívám,
že není k zahození anketa podporující významné osobnosti moravského
regionu. Pokud si totiž umíme vážit
osobností, které něco umí přinést v
oblasti udržování původních tradic,
případně hrdosti k historii, myslím, že
to není tak úplně špatné.
si se očekává, že se zmíním o
letošních nominovaných, předem upozorňuji, že na Prostějovana
zde nenarazíte, což je mimochodem
tak trochu škoda. Možná bude dobré
v příštích ročnících více lobbovat, zároveň dodávám, že i do ankety zasáhla
koronakrize, protože mezi nominovanými jsou starostové z postižených
obcí. Kdo tedy nominován je? Ladislav Větvička, který je veřejnosti znám
převážně jako šestinásobný zlatý bloger roku a autor aktuálních postřehů a
blogů na serveru iDNES, dále hudební

A

skupina Fleret, proslavená svým valašským repertoárem s vlastní tvorbou
a již mezi obecenstvem zlidověla, typická je tím, že vzdává hold běžnému
životu. Fleret bývá s humorem často
označován jako dvorní kapela Valašského království. Nominováni jsou i
starostové tří obcí, a to Uničova, Červenky a Litovle, které byly v izolaci
kvůli COVID-19, tedy pánové Radek
Vincour, Viktor Kohout a Vladimír
Navrátil. Dalším nominovaným je
Roman Horký, uznávaný kytarista,
skladatel, textař, aranžér, producent
a zpěvák s nezaměnitelným hlasem.
Je zakládajícím členem, frontmanem
a autorem veškeré hudby i textů populární skupiny Kamelot. Je to také
Věra Lejsková, skvělá klavíristka, pedagožka na konzervatoři, emeritní
prezidentka Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua a publicistka. Mezi lety 1952 až 1986 působila coby pedagožka na Konzervatoři
Brno, kde vyučovala svému oboru.
Dalším nominovaným je Jaromír
Ostrý, novinář a bývalý ředitel stanic
Český Rozhlas Brno a ČRo Zlín. Je
rodákem z Nového Města na Moravě.

Vystudoval dramatický obor na
Státní konzervatoři Brno a poté rozhlasovou žurnalistiku na Filozofické
fakultě Univerzity Jana Amose Komenského v Bratislavě. Během svého
rozhlasového působení získal cenu
programového ředitele za významné
zvýšení poslechovosti regionálního
vysílání ČRo Brno s přihlédnutím
k tvůrčímu podílu na úspěšných
cyklech Toulky českou minulostí a
dalších. Posledním nominovaným
je rodák z nedaleké Olomouce pan
Otmar Oliva. Tento akademický sochař nejprve vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském
Hradišti a následně pražskou Akademii výtvarných umění. Oliva byl komunistickým režimem nucen přerušit
svoji uměleckou kariéru, pro svou
statečnost a odhodlanost byl v roce
1979 zatčen a vězněn za propagaci a
šíření dokumentů Charty 77. Po svém
propuštění v roce 1981 se oženil a natrvalo usadil na Velehradě. Tam se mu
podařilo vybudovat ateliér a později
také kovoliteckou dílnu. Podílel se na
založení samizdatového nakladatelství
Refugium Velehrad. Úspěšná byla také
jeho spolupráce se zvonařskou dílnou
Ditrichových v Brodku u Přerova.
Díky své návštěvě Říma v roce 1993 se
tomuto moravskému umělci otevřela
možnost tvorby pro Vatikán. Jeho nejvýznamnějším dílem je výzdoba kaple
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Jana Pavla II. Redemptoris Mater. Oliva se také úspěšně ujal čestného úkolu
vytvoření medaile k významnému 20.
výročí pontifikátu papeže Jana Pavla
II. V současné době se specializuje na
tvorbu liturgických předmětů a úpravu chrámových prostor. Je obdivovatelem nejvyšších a dle vlastních slov také
nejkrásnějších moravskoslezských
hor Jeseníků a propagátorem obnovy
tradičního poutního místa na Vřesové
studánce.
Pokud by vás celá tato anketa zaujala, můžete hlasovat na stránce www.
osobnost.moravy.eu a potěšit někoho
z nominovaných.

Proè by mìl starosta odcházet?
Po přečtení Večerníku ze dne 25. května jsem se
rozohnil nad otázkami redaktora pana Zaorala v
záležitosti náhodné smrti ženy v Bílovicích. Proč
by měl starosta Bílovic odcházet ze svého postu?
Je to chlap, který dokazuje, že je na svém místě
správně! Po předchozích letech bývalého vedení obce dokazuje, že chce celou obec vylepšit.
Pustil se do všeho, co bylo už dávno třeba a co
minulé vedení obce neřešilo.
To, že se mu přičítá vina na úmrtí ženy, které on
sám nezavinil a u kterého nebyl ani přítomen,
to je nesprávné! Je to smutné, že se to stalo, ale
musím konstatovat, že to byla žena dospělá,
která sama za sebe zodpovídá a bohužel sama
si měla všimnout, kam kráčí. Jistě k neštěstí napomohl alkohol, proto si nevšimla a zaměnila
dveře WC s dveřmi sousedními. To se stává, že
při různých akcích dojde k neštěstí. Tím víc mě
prudí, a nejen mě, postoj rodiny dané ženy, která se
nestydí a chce si na úkor zemřelé vylepšit finanční
rozpočet. Ženu tím k životu nevrátí, ale přesto
se, jak je vidět, najdou lidé, kteří se chtějí bezostyšně na smrti blízké osoby obohatit. Měli
by se zamyslet a uznat, že velkou část viny nese
právě ona zemřelá. Tomuto záměru rodiny říkáme fuj!
p. Musilová, Bílovice

Ostuda, Kostelec zaspal!
Zaujaly mě vaše texty o znovuotevření takzvaného červeného domku Petra Bezruče a musím souhlasit s
výroky účastníků otevření domku, kdy bylo konstatováno, že v Kostelci na Hané opravdu nic jiného není
a myslím si, že je to vinou i vedení radnice. Zastupitelstvo v čele se starostou se ani moc nestaralo o to, zda
památníček na Bezruče bude, nebo ne. Dokonce i někteří členové bývalého krajského výboru v Olomouci pochybovali o osobě Petra Bezruče, zda jeho odkaz může lidem něco dát, či nikoliv. Jeden takzvaný
„neználek“ promluvil, jak uvedl nedávno právě Večerník. Dnes je doba, kdy se „klaníme“ a vystavujeme
na odiv kontroverzní osoby a není jich v celé České republice málo. A zatracujeme ty, kteří něco dokázali.
Díky petici občanů Kostelce, kteří dokázali zvrátit pochybnosti tlachalů, a také zprávy o demolici, která
také ve hře byla, jako bílý domek, ve kterém žily ženy, jež se o básníka staraly. Myslím, že kdyby se vedení
města více o své obyvatele a jejich názory staralo, dalo by se dost dělat! Ale to by vedení muselo naslouchat
a myslet! A hlavně ty, kteří něco pamatují, a neprosazovat jen názory přistěhovalců. Třeba ze sýpky nebo její
části by se mohlo zbudovat zemědělské muzeum, ne obydlí třeba pro nepřizpůsobivé, dle nepromyšleného
vyjádření starosty. Exponáty by se určitě našly, je zde dost bývalých zemědělských usedlostí. Zažádat by se
dalo o dotace, jako to činí spousta městeček, ve kterých chátrají poklady z dob minulých. Jiná městečka to
trápí, opravují je a vdechují jim nový život. Naše sýpka by mohla být jedinečná! Přímo nad mohutnými
vraty sýpky, říkalo se jim „fortna“, které byly funkční a jsou jistě památeční, je erb hovořící o minulosti. Tato
oblast byla zvána Dvůr podle toho, k čemu v minulosti sloužila. V průjezdu byl hezký strop, ale v důsledku
nezájmu je nyní v chatrném stavu. Škoda ho! V tomto průjezdu je i násyp s dřevěnými dopravníky, kdy v
60. letech minulého století byly využívány k uskladnění zrní v patrech sýpky. Vše bylo funkční. V přízemí
sýpky bydleli lidé, asi osm rodin, patro pak bylo využíváno právě jako sklad zrní. Správcovou byla paní
Vymazalová, ta bydlela v bytě se vchodem právě z průjezdu, naproti bydleli Janečkovi. Jiné nájemníky jmenovat nebudu, dnes by ta jména ani nikomu nic neřekla. Musím ještě podotknout, že i jiné akce v Kostelci
na Hané jsou mínusové. Pro občany se toho tady moc neděje, hlavně v oblasti kultury. Například malá
obec Bílovice dělá pro své lidi hodně. Od akcí čertovských až po zřízení možností napojit se na internet.
Kostelec zaspal a je to ostuda všech! Co je to za město? Betonová kašna před radnicí s nevhodným velkým
parkovištěm v tomto místě. Snad tohle vše povede k zamyšlení a probuzení celého zastupitelstva.
Čtenář z Kostelce na Hané
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Neznámý pachatel se v průběhu
července vloupal do garáže v Kostelci na Hané, do které se dostal
po otevření výklopných vrat a odstranění visacího zámku. Ve vnitřních prostorách našel a odnesl si 4
kusy litinových 16palcových disků
s pneumatikami k vozidlu Volkswagen. Poškozenému majiteli způsobil škodu 23 200 korun. Případ
policisté šetří pro trestný čin krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Vykradená garáž

Bez zranění se neobešla jízda na
kole pro třiapadesátiletého muže
z Konicka. Minulé pondělí 27.
července odpoledne se po předchozím popíjení alkoholu rozhodl
sednout na kolo a řídit. Jeho cesta
ale skončila mezi obcemi Horní Štěpánov a Pohora, odkud již
cestoval v sanitce, ovšem jiným
směrem než původně chtěl, a to
do prostějovské nemocnice. Na
místě havárie policisté zjistili, že
cyklistovi při jízdě z kopce na štěrku podjelo kolo a spadl na silnici,
kde se zranil. Dechovou zkouškou
se potvrdilo, že řídil pod vlivem alkoholu, když nadýchal při prvním
měření 2,78 promile a při druhém
3,05 promile alkoholu v dechu.
Havárie je nadále v šetření a cyklista se bude zodpovídat z přestupku,
protože svým nebezpečným jednáním porušil zákon.

Opilý cyklista si
nabil nos

Z neděle 26. na pondělí 27. července si neznámý lapka vyhlédl
periferii obce Čechy pod Kosířem
a vloupal se tam do dvou objektů.
Z novostavby rodinného domu,
kam se dostal po přestřižení zajištěného ventilačního okna, které
spadlo dovnitř na podlahu a poškodilo podlahové topení, odcizil
elektronářadí v hodnotě 4 000 korun. Poškozením způsobil majiteli
stavby další škodu ve výši 5 500 korun. Ve stejné lokalitě, ale na jiném
pozemku, se po odstřižení dvou
visacích zámků na dveřích dostal
do garáže. I v tomto případě skončilo v jeho hledáčku elektronářadí,
které odnesl s sebou a zanechal po
sobě tentokrát škodu ve výši 9 500
korun. Vniknutím do objektů se
pachatel dopustil dvou trestných
činů, a to krádeže a poškození cizí
věci.

Straka na novostavbách

Předminulou sobotu 25. července
večer vyjížděli policisté do obce
Ludmírov z důvodu oznámené
krádeže dvou motorových pil.
Majitel po příjezdu hlídky na místo sdělil, že neznámý lapka využil
dobu, kdy nebyl doma mezi šestnáctou a dvacátou hodinou a dostal se na jeho pozemek. Poškodil
dveře garáže, vnikl dovnitř a vzal
z pracovního stolu výše uvedené
věci a z místa zmizel. Poškozenému způsobil škodu za 20 500 korun.

Přišel o dvě pily
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moderní i historické hasičské techniky
či si mohli dopřát adrenalinový zážitek
na trenažéru simulujícím havárii auta.
Děti zase řádily na skákacím hradě, jiné
vozilo koňské spřežení. Všem přítomným pak hrála skupina Tóny.
Mimo zveřejněný program si hasi-

či připravili překvapení v podobě
hasičské pěny. „Na ni jsme experti,
zajišťujeme ji na řadě akcí v širokém
okolí, bylo by divné, kdyby tady chyběla,“ upozornil starosta SDH Konice
Vlastimil Šmída, který před 19 lety stál
společně s Miroslavem Hofmanem
u obnovy konických dobrovolných
hasičů. Ti totiž šest let předtím zanikli.
„Začínali jsme úplně od znovu. Nikdo
nám tehdy příliš nevěřil. Nyní však
má sbor zhruba devadesát členů a také
3xfoto: Martin Zaoral

náhle z pravé strany vběhlo do cesty divoké prase a došlo ke střetu, po kterém
zvíře uhynulo. U řidiče byla provedena
dechová zkouška s negativním výsledkem,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Pro uhynulého divočáka si přijeli členové
mysliveckého sdružení. „Ke zranění osob
nedošlo a hmotná škoda na vozidle včetně
divočáka byla vyčíslena na pětadevadesát
tisíc korun,“ doplnila Zajícová.
(mik)
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čtyřicet dětí, na které jsem hodně pyšný. Funguje u nás i zásahová jednotka,
takže do deseti minut jsme schopni být
u požáru,“ pochvaloval si Šmída, který
sám v minulosti pracoval i jako profesionální hasič.
Na rozdíl od doby po své obnově jsou
nyní hasiči velmi dobře materiálně zajištěni. Díky podpoře Olomouckého
kraje nedávno získali moderní cisternu,
k dispozici mají i šestnáctimetrovou
plošinu pro zásahy ve výškách. Navíc
se po letech vrátili do své zbrojnice,
kterou jim desítky let „okupovali“ profesionálové. Ti se totiž před dvěma roky
přestěhovali do nového objektu, jenž

Vypravili jsme se přímo na místo požáru.
„Hořelo ve dvoře těchto dvou sousedících
domů. Oheň z jednoho z nich přešel na
ten druhý, kde bydlí cikáni. Jsou slušní,
dům si opravují, nepořádek nedělají,
prakticky o nich ani nevíme. Teď měli
navíc smůlu, že jim od sousedova domu
vzplanula střecha,“ popsala Večerníku
jedna z místních. Přirozeně jsme se zajímali o příčiny požáru. „Údajně to chytilo od neodborně zapojených solárních
panelů. Je to jedna z verzí, jestli tomu tak

Chytlo to i u sousedù

hodiny jsme dostali požár pod kontrolu.
Požár byl zlikvidován ve 14.35 hodin,“
informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová s tím, že škoda se vyšplhala
přes milion korun. „Příčinu vyšetřujeme,
nikdo nebyl zraněn,“ uzavřela.

6CMVQRQUVKåGPÆPGOQXKVQUVKX[RCFCLÊ\WNKEG2Qå¾TO÷NX\PKMPQWVX\GNGPÆOFQO÷
CQFP÷LO÷NCEJ[VPQWVKUVąGEJCUQWUGFPÊJQQDLGMVW
(QVQ/CTVKP<CQTCN

V Hrdibořicích hořely dva sousedící
hospodářské přístavky a část rodinného
domu o celkové rozloze 30 x 15 metrů. Událost byla oznámena na krajské
operační středisko po třinácté hodině.
„Kromě hasebních prací bylo také naší
prioritou zabránit rozšíření požáru na
sousední přilehlé objekty. Během necelé

Martin ZAORAL

HRDIBOŘICE Pořádný požár zburcoval ve středu 29. července všechny
hasiče ze širokého okolí Hrdibořic.
V nevelké obci nacházející se nedaleko hlavního tahu z Prostějova na Přerov hořely dva rodinné domy. V akci
bylo hned devět profesionálních
a dobrovolných jednotek. Večerník
zajímaly okolnosti i příčiny rozsáhlého požáru.

šířit. „Nic vám k tomu říkat nebudeme,“
rázně však oba odmítli jakkoliv cokoliv
objasňovat.
Celou záležitost prošetřují nejen hasiči,
ale i Policie ČR.

Na místo se sjely dvě profesionální jednotky z Prostějova a Olomouce
a sedm jednotek sborů dobrovolných hasičů:
Prostějov-Vrahovice, Dub nad Moravou, Tovačov, Vrbátky, Hrubčice,
Brodek u Přerova, Prostějov-Žešov.

NGRYåHKDVLOSRçiU"

skutečně je, tak to opravdu nevím,“ dodala žena.
Redaktorovi Večerníku se přímo na místě podařilo zastihnout i mladý pár, jemuž
patří nemovitost, z níž se měl požár roz-

1D÷ PGOQXKVQUVK RTQEJ¾\Ê TG
MQPUVTWMEÊWRQå¾TW\CUCJQXCNQ
JPGFFGX÷VJCUKéUMÚEJLGFPQVGM
(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG
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Němčice nad Hanou (mls) - Zajímavý
nápad se podařilo realizovat v Němčicích nad Hanou. Předsedkyně kulturní
komise požádala majitele místní restaurace Zátiší Jaroslava Zatloukala o vytvoření hřiště pro pétanque. Ten k tomu
svolil a nedávno bylo hřiště v tomto
areálu dokončeno. Koule je možné si
zapůjčit přímo v restauraci.

9KRVSRGÈKUDMÉ
pétanque

Kostelec na Hané (mls) - Nový
chodník podél Palackého ulice chystají
v Kostelci na Hané. Ta se nachází na
kraji města a vede kolem místního hřbitova. Navržený úsek vyroste mezi silnicí
a přilehlou zástavbou rodinných domů.
Postupně se budou stavět dva úseky od
křižovatky s ulicí Pod Kosířem ve směru na Čelechovice na Hané o celkové
délce téměř 400 metrů. Projekt již získal
stavební povolení.

U høbitova vznikne
GORXKÙFKRGQÉN

Plumlov (mls) - V polovině července
dostala voda v přehradě od hygieniků
trojku a vypadalo to, že to s ní půjde
z kopce. Čerstvá měření provedená 20.
července ale ukázala, že to s její kvalitou
aktuálně není vůbec špatné. Voda totiž
od hygieniků obdržela modrého smajlíka. A co to znamená? „Jde o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností
vzniku zdravotních problémů při vodní
rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi,“ konstatuje Eva
Čehovská, ředitelka odboru rajské hygienické stanice.

Pøehrada má
opìt jednièku

- Tohle ovlivní spoustu řidičů! S dlouho očekávanou opravou průtahu obce
začínají právě dnes, tj. v pondělí 3. srpna, v Určicích. Uzavírka hlavní silnice
ve směru na Alojzov by měla trvat až
do 11. prosince. Objížďka povede přes
Dětkovice, Vranovice, Vincencov a Myslejovice.

Urèicemi neprojedete

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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čtvrtek 30. července jsme po šestnácté hodině přijali oznámení o nálezu
vojenské munice na poli u Protivanova směrem na Skelnou Huť. Munici
dvaapadesátiletý oznamovatel nalezl
při procházce volně ležet na poli, asi
100 metrů od nejbližšího objektu. Na
místo vyslaní policisté obvodního oddělení Plumlov potvrdili, že se jedná
o vojenskou munici a na místo přivolali policejního pyrotechnika. Ten
nález klasifikoval jako dělostřelecký
granát ráže 105 milimetrů, tříštivě-trhavý, s náplní a odvezl si ho k odborné
likvidaci. Vzhledem k místu nálezu
nebyla nutná evakuace osob a nedošlo
ani k ohrožení zdraví ani majetku,“ informoval o druhém výjezdu pyrotechniků další policejní mluvčí František
Kořínek.
(mik)

6ąÊwVKX÷VTJCXÚF÷NQUVąGNGEMÚITCP¾V\GFTWJÆ
UX÷VQXÆ X¾NM[ PCwGN OWå RąK RTQEJ¾\EG PC
RQNKW2TQVKXCPQXC
(QVQ2QNKEKGè4

S vyproštěním Avie pomáhali v sobotu
25 července odpoledne hasiči z Brodku
u Prostějova, kterým se nakonec podařilo
dostat vůz zpátky na komunikaci. U této
nehody nebyl naštěstí nikdo zraněn. Auto
se převrátilo následkem vyhýbacího manévru s protijedoucím vozem, naložený
‚bobek‘ nakloněnou Avii převrátil do pole.
Na stav předmětné komunikace si stěžují

Jan FREHAR

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

všichni řidiči. „Není to určitě první ani
poslední případ nehody v tomto úseku.
Hned si například vybavím dva kamiony,
nebo felicii, která skončila kousek od stromu, a jen tak tak nedošlo k tragédii. V zimě
je tato cesta skoro nesjízdná, pokud trochu
namrzne a jede proti vám druhý vůz, je téměř nemožné zůstat na vozovce a neskončit v příkopu,“ shrnuje situaci starosta obce
Otaslavice Marek Hýbl.
I přes časté nehody a značnou vytíženost dané komunikace fungující také
jako objízdná trasa není podle kraje cesta v až tak špatném stavu, srovnatelně
důležité jsou na tom prý i hůře. „Cesta je
podle mého názoru v katastrofálním a ne-

OTASLAVICE Předminulou sobotu se v odpoledních hodinách nad
ulicí Kelecká v Otaslavicích převrátil nákladní vůz Avia s nakladačem
„bobek“ na korbě. V této části obce se zdaleka nejedná o první nehodu. Frekventovaná doprava se podepsala na velmi špatném stavu
komunikace. Veškeré snahy obce o její generální opravu ale zhatil kraj,
modernizaci rázně odmítl z důvodu daleko horšího stavu silnic v kraji.

sjízdném stavu. Za poslední roky na ni také
velmi působilo, že funguje pravidelně jako
objízdná trasa. V loňském roce objížďka
kvůli opravě cesty ve Vranovicích, nyní
kvůli výměně mostu v Brodku u Prostějova. Kromě osobních aut využívají objížďky
také velká nákladní auta, což se na stavu
silnice značně podepisuje. Na některých
místech je krajnice o čtyřicet centimetrů
níže než hlavní část cesty. Mám velkou obavu, aby se nestala opravdová tragédie, než
se s touto cestou něco neudělá,“ popisuje
problémy komunikace místostarosta obce
Mojmír Sokol. „Oprava silnice momentálně není zařazena do žádného plánu. V Olomouckém kraji se nachází několik silnic,
které mají stejný význam a jejich stavebně
technický stav je ještě horší,“ odepsali přesto
přese všechno vedení otaslavického úřadu
z dopravního úseku kraje.

Na stav cesty si ovšem stěžují nejen
místní, ale také obyvatelé okolních
vesnic, kteří po této komunikaci jezdí
s obavami. Na trase je střet s protijedoucímvozidlemopravdunebezpečný,cesta do oblouku váš automobil opravdu
nepřiměřeně nakloní. Od zasvěcených
proto zaznívají doporučení na opatrnou a obezřetnou jízdu, oprava
2ąGXT¾EGP¾#XKGUG\CUVCXKNCCåXRQNKQF
MWFLKOWUGNKX[RTQUVKVJCUKéK
komunikace není

(QVQ*<5$TQFGMW2TQUV÷LQXC
0CWTéKVÚEJOÊUVGEJFQUCJWLGMTCL
vůbec zanesena
PKEGCåEOTQ\FÊNWQRTQVK\DÚXC
v krajském plánu.
LÊEÊEGUV÷ (QVQ1·1VCUNCXKEG
Přitom poslední
proč si cesta v havarij- rádi, kdyby nás alespoň zařadil do plánu
pořádnou opravu
ním stavu nezaslouží budoucích oprav, což se ale také nestalo.
této cesty si nepamatují ani pamětníci. generální opravu. Stejně tak jsou zacíleny Tato komunikace přitom rekonstrukci po„Na tuto trasu se nás ptal také senátor za stížnosti občanů. Jsme si samozřejmě vě- třebuje jako sůl. Opravdu neradi bychom
olomoucký okrsek Lumír Kantor jezdící domi, že kraj opravdu nemá nazbyt peněz tu zažili tragickou událost,“ doplňuje statudy často, ani on nerozumí důvodům, do oprav silnic III. tříd. Ale byli bychom rosta Marek Hýbl.

PYROTECHNICI Nad Otaslavicemi se SŐHYUiWLOD$YLD6Å%2%.(0´1$.25%ę
Obec už žádala o opravu cesty, ale podle kraje na tom není tak špatně
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vyrostl na okraji města. „Jsme rádi, že
jsme se mohli dostat do prostor, které
v roce 1958 naši předci vybudovali,“
poznamenal Šmída.
Vrcholem sobotních oslav bylo přistání
trojice parašutistů z Olomouce. „Vrátili se k nám po pěti letech, kdy jsme na
stejném místě slavili kulaté výročí sboru.
Letošní příprava však byla o něco náročnější,“ srovnal starosta hasičů, kteří
mimo jiné zasahovali i u odstraňování
následků povodně v Šumvaldu. Kromě
toho ve městě organizují celou řadu akcí.
„Teď si ovšem dáme nějaký čas pauzu,
potřebujeme trošku zregenerovat,“ uzavřel Vlastimil Šmída.

,GFPQW\JNCXPÊEJCVTCMEÊEGNÚEJQUNCXD[NQX[VXQąGPÊJCUKéUMÆ
R÷P[PCMVGTQWLUQWX-QPKEKGZRGTVK Foto: Martin Zaoral
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KLOPOTOVICE, PROTIVANOV
Válečné munice je na Prostějovsku
stále dost a dost. Také minulý týden
museli do regionu vyjet pyrotechnici. A to hned dvakrát. Při výkopových pracích i při běžné procházce
se našla munice, což nálezci okamžitě ohlásili na tísňovou policejní
linku.
PROSTĚJOVSKO Rána jako z děla!
„Ve středu 29. července dopoledne
Řidič osobního vozidla projíždějící
nás prostřednictvím linky 158 konminulé pondělí po dálnici okolo Prostaktoval starosta obce Klopotovice
tějova neměl šanci zabránit kolizi s dia sdělil, že se při výkopových pracích
vokým prasetem, které mu vběhlo před
na průtahu obce našla pravděpodobauto. Divočák srážku
ně munice. Na místo byl po prvotním
nepřežil, na automoohledání policistů přivolán specialista
bilu vznikly výrazné
policejní pyrotechnik, který po proškody.
hlédnutí předmětu konstatoval, že se
„V pondělí 27. čerjedná o dělostřelecký protipancéřový
vence brzy ráno okolo
granát ráže 75 milimetrů. Z místa ho
02.40 hodin jel řidič
převezl k odborné likvidaci,“ popsala
s osobním vozidlem
celou událost Miluše Zajícová, tiskoznačky Renault Clio
vá mluvčí Krajského ředitelství Olopo dálnici D46 ve &KXQMÆRTCUGPGO÷NQwCPEKUT¾åMWRąGåÊVOCLKVGNCWVCWVT mouckého kraje.
směru z Prostějova na R÷NRąKPGJQF÷PCF¾NPKEKXÚTC\PQWwMQFW4GPCWNVLG\TCNÚ Válečná munice byla nalezena také
ZHQVQ2QNKEKGè4 o den později na Protivanovsku. „Ve
Vyškov. Při jízdě mu CMQT¾VFQwTQVW

Kanec nepřežil

'LYRê¿NSRVODODXWRGRxURWX

2ąKQUNCX¾EJXÚTQéÊ\CNQåGPÊMQPKEMÆJQ5&*UGUPQWDKNC 5GUMQM RCTCwWVKUVč RQ\QTP÷ UNGFQXCNQ XGNMÆ OPQåUVXÊ 2T¾X÷RąKUV¾X¾RTXPÊ\EGNMGOVąÊdRCTCI¾PčqMVGąÊJCUKéčO
UQWéCUPQUVUJKUVQTKÊ
FKX¾Mč
RąKNGV÷NKRQITCVWNQXCV
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Po slavnostním průvodu od místní školy probíhal program k oslavám před konickým zámkem. Bylo to místo více než
příhodné, ostatně právě zde stojí jedna
ze dvou konických soch patrona všech
hasičů svatého Floriána. Kromě ní lidé
uplynulou sobotu obdivovali ukázky

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

KONICE Říká se, že historii dobrovolných hasičů píše obětavost. Nejinak je tomu i v případě hasičů
z Konice, kteří v sobotu 1. srpna oslavili již 145. výročí svého založení. Při této příležitosti zavzpomínali i na
chvíle, kdy se jejich historie na šest let zastavila. Oslavy monitoroval i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

jNRGDSĆHV¿KODPLOLRQNRUXQVKRĆHODLQRYøSRORæHQ¿VWĆHFKD

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz

DOBROVOLNÍ
HASIČI Z KONICE OSLAVILI 145. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ
Pogratulovat jim přiletěli i „paragáni“ z Olomouce

region
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Humorista, kreslíř a vydavatel Jan Tatarka má stále inspiraci na vtípky
PROSTĚJOV Má od srdce rád humor a veselé lidi. Humoru ostatně
zasvětil celý svůj profesní život. Prostějovský kreslíř, humorista, vydavatel
a nakladatel Jan Tatarka (na snímku)
má na svém kontě tisíce kreslených
vtipů, které mu vycházely i v legendárních časopisech Dikobraz nebo
Trnky-brnky. Vydával ovšem i své
vlastní časopisy, knihy a kresby dodával pravidelně také do mnoha českých
tištěných médií. V prázdninovém
času oddechu a pohody připomněl,
že i během koronavirové krize vznikalo velice mnoho fórů, jak je ostatně
u Čechů ve všech krizových obdobích
běžné.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Jste znám jako malíř, kreslíř, humorista a také nakladatel a vydavatel.
Můžete Prostějovanům přiblížit,
čemu všemu se aktuálně věnujete?
„Aktuálně dokončuji sérii komiksů
pro Olomoucký kraj na téma místních pověstí. Připravuji výstavu kresleného humoru a rozšíření Žraločí
epopeje v kempu Žralok. Zajímavý
bude i mezinárodní festival kresleného humoru ve Františkových Lázních, kde se budou fotit hrané výjevy
podle některých mých kreslených
fórů.“
yy Mnozí si určitě pamatují skvělý
humoristický časopis ORAZ. Proč už
nevychází?
„Časopis ORAZ byl můj první vydavatelský počin a v dobách své největší slávy
měl více čtenářů než Dikobraz. Postupem času ale zájem o kreslený humor
opadl, tak jsem se pustil do dalších projektů a ORAZ postupně zanikl.“

yy Ostatně v dřívějších dobách vycházel zmíněný Dikobraz a některé
další oblíbené časopisy plné kreslených i psaných vtipů. Proč už jsou tato
periodika málem zapomenuta?
„To je bohužel pravda, spousta časopisů
s kresleným humorem zanikla. Humor
se stále víc stěhuje na sociální sítě, a to
i ten kreslený. Nejpopulárnější Trnky-brnky už také zmizely z trhu. Zůstal
časopis Sorry a nově se na trhu dobře
zabydlel časopis Tapír, který vydává
Klub Kreslířů a Humoristů, jehož jsem
aktivním členem. ORAZ se návratu na
novinové stánky také nedočká, zůstane
jen ORAZ na Facebooku.“
yy Jak jste prožil koronavirovou krizi,
při níž lidem moc do smíchu nebylo?
„Krize se dotkla každého z nás, víc lidí se
sice zbláznilo, než onemocnělo, snad ta
nejhorší médii hýčkaná panika skončila.
Já jsem se snažil moc nesledovat televizi,
naopak jsem se soustředil na svou práci,
tvorbu kresleného humoru a komiksů. Ve
svém širokém okolí neznám nikoho, kdo
by na COVID-19 umřel, a to je to hlavní.“
yy Ovšem i během nouzového stavu
v souvislosti s nákazou padaly různé vtípky, jak je to u Čechů ostatně
v krizových situacích běžné. Jak jste
to měl vy? Byla vůbec nálada na nová
humorná díla?
„Byla a veliká! Kreslený humor byl na
sociálních sítích, kde publikuji, velmi
vyhledáván. Bylo až neuvěřitelné, kolik
fórů covid nabízel. Sledovanost mé
facebookové stránky ORAZ jednu
dobu přesáhla milion čtenářů za týden, což o něčem vypovídá. Inspirace
byla veliká a téměř každý den vznikaly
fóry na koronavirové téma, roušky,
vládní opatření a tak dále. Spoustu lidí
humor držel nad vodou a pomohl jim
vidět situaci jinou optikou.“
yy Nedávno jste se zúčastnil Mezinárodního festivalu kresleného
humoru ve Františkových Lázních. A u diváků jste zabodoval,

Smích prodlužuje život a je zdravý.
Doufám, že mé fórky už někomu život prodloužily,
na rozdíl od politiků, kteří nám ho
za poslední dobu dost zkrátili.

Foto a kresby: archiv J. Tatarky

když jste získal jejich cenu za nejlepší
kreslený vtip!
„Byl to parádní festival, výstava obsahovala osm stovek vtipů od 332 autorů z
jedenapadesáti zemí. Akce získává svoji
tradici a jeho návštěvníci zaplnili celé náměstí. Osobně mám z ceny pochopitelně příjemný pocit. Jsem velmi rád, že se
mi podařilo pobavit návštěvníky festivalu
do té míry, že hlasovali pro můj kreslený
humor.“
yy S velkou parádou jste připravil
i jednu akci o uplynulém víkendu
v Plumlově?
„Ano, došlo na odhalení pomníku Neznámého pijana, který se stal součástí

Žraločí epopeje (čtěte na straně 19
dnešního vydání – pozn.red.). Jednalo
se o ‚pijetní‘ akci, nikoliv pietní. (úsměv)
Tato recese se uskutečnila za přítomnosti
předních kreslířů a humoristů z Česka
i Slovenska. Postava má výřez pro tvář,
takže se každý návštěvník akce lehce stal
Neznámým pijanem. Společně s mými
vtípky jsme dali dohromady na sto třicet
obrázků a jsme velice rádi, že se návštěvníci při jejich prohlížení dobře bavili a
někteří se skutečně smáli, až se za břicha
popadali.“
yy Kde neustále berete inspiraci k vymýšlení dalších a dalších vtipů? Dá se
vůbec spočítat, kolik jste jich už v životě vytvořil a vydal?

„Inspirace je všude kolem nás. Někdy ani
nestíhám zaznamenávat nápady a jsou
dny, kdy prostě nic nepřijde. Stále mám
stovky námětů, které čekají na zpracování. Kreslenému humoru se věnuji od
svých patnácti let, takže za těch čtyřicet
let jsem namaloval tisíce fórů, které se
publikovaly v novinách, humoristických
časopisech, a dokonce i v několika knihách.“
yy Možná zbytečná otázka, ale vy
sám máte smysl pro humor. Třeba
i v soukromí?
„Většinou ano, ale jsou i dny, kdy mi do
smíchu vůbec není, a to si myslím, že
smysl pro humor mám celkem dobře nastavený. Trable všedních dnů se nikomu,
ani humoristům, nevyhýbají.

yy Říká se, že kdo si hraje a směje se,
nezlobí. Platí to tedy také ve vašem
případě?
„Některé kreslené fóry mohou působit
dojmem, že autor takového humoru
musí zlobit neustále, ale není to pravda.
Jsem jen průměrný zlobivec a z davu určitě tímto směrem výrazně nevyčnívám.“
yy Nezdá se vám naopak, že čím dál
tím více lidí je zachmuřených, bez
nálady a beze smyslu pro humor? Co
byste takovým doporučil?
„Smích prodlužuje život a je zdravý.
Doufám, že mé fórky už někomu život
prodloužily, na rozdíl od politiků, kteří
nám ho za poslední dobu dost zkrátili.
Mé doporučení je nesledovat politiky,
ale víc se bavit u dobrého humoru.“

vizitka
JAN TATARKA
✓narodil se 13. září 1964 ve slovenské Čadci
✓malíř, kreslíř, humorista, nakladatel a vydavatel
✓jeho první krůčky v kresleném humoru začaly od roku
1980 v různých regionálních novinách

✓v roce 1990 vyšel první z jeho komiksů Čolák a Doláč
✓po revoluci vytvořil časopis UFIN v německé a anglické mutaci
✓kreslil pro časopis TRNKY-BRNKY, který vydával i druhý díl komiksu Čolák a Doláč
✓po roce 1990 vychází i několik jeho knih s kresleným humorem
✓v roce 1994 začíná vydávat černohumoristický časopis ORAZ, který již nevychází
✓v současnosti se plně věnuje podnikání ve vydavatelské sféře a tvorbě kreslených
vtipů, komiksů a ilustrací
zajímavost: nedávno uspěl v divácké soutěži o nejlepší kreslený vtip v rámci
pátého ročníku Mezinárodního festivalu kresleného humoru ve Františkových
Lázních
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V PROSTĚJOVĚ JE DEVĚT STANOVIŠŤ S POLOPODZEMNÍMI

KONTEJNERY

„Doufám, že kolem nich nebude nepořádek,“
věří první náměstek Pospíšil
PROSTĚJOV Od 1. července je v Prostějově uvedeno do provozu devět stanovišť na tříděný odpad osazených polopodzemními kontejnery. Tyto napůl
do země usazené nádoby nahradily kontejnery klasické plastové, které nemají tak velký obsah a mnohdy jsou již staré či nevzhledné. Na rozdíl od kontejnerů podzemních navíc skýtají polopodzemní větší vhoz, tudíž nedochází
k ucpávání a odpad se do nich lépe ukládá.

PROSTĚJOV Městskou pokladnu
to bude stát další nemalé peníze,
přesto se k tomuto kroku prostějovští radní odhodlali. Konšelé vychází vstříc žadatelům o kompenzaci
nájemného v souvislosti s epidemií
covid-19, a to formou prominutí nájemného za období tří měsíců, maximálně však ve výši 15 tisíc korun
v každém jednotlivém případě.
„Již dříve jsme rozhodli poskytnout peněžitou pomoc ve výši do patnácti tisíc
korun určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií covid-19,
v důsledku kterých museli dočasně
přerušit provozování živností a splnili
určité podmínky. Zároveň jsme schválili jako opatření ke zmírnění dopadů
vládních omezení a jako formu pomoci
podnikatelům v Prostějově prominutí
nájemného za tři měsíce, maximálně

však ve výši opět patnáct tisíc korun
v každém jednotlivém případě, u nájmů
na užívání nebytových prostor města
za účelem podnikání podnikatelům,
kterým byl usnesením vlády České republiky zakázán maloobchodní prodej
a prodej služeb v provozovnách,“ uvedl
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko). „Mimo výše uvedené evidujeme řadu žádostí nájemců majetku
města Prostějova, zejména nebytových prostor a pozemků, o prominutí
nájemného, případně o jiná opatření
zmírňující dopady vládních omezení
v souvislosti s epidemií koronaviru.
V této souvislosti Rada města Prostějova schválila slevu na nájemném za
období duben, květen a červen 2020
nájemcům nebytových prostor v majetku města a doporučila zastupitelům
tuto slevu schválit,“ uzavřel náměstek
Pospíšil.
(mik)

 

 

 

 

 
 



 

Uzavírka v Èechùvkách
Prostějov (mik) – Na zvýšenou opatrnost musí dbát řidiči v Čechůvách.
„Až do středy 5. srpna bude uzavřena komunikace v Čechůvkách
na pozemku parcelního čísla 45/1.
Důvodem je překop komunikace
pro uložení nového zemního kabelu
nízkého napětí. Objízdná trasa není
stanovena a po dobu uzavírky bude
veškerá doprava včetně hasičů a vozidel záchranné služby vedena po okolních komunikacích,“ sdělil Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
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Hasiči i záchranka se
přestěhují za hřbitov
PROSTĚJOV Současné prostory
ve Wolkerově ulici jsou už dávno
za zenitem potřebné kapacity a na
tuto skutečnost už dlouhodobě jak
hasiči, tak rychlá lékařská služba
upozorňují. Jak informoval tiskový odbor prostějovského magistrátu, v brzké době se mají hasiči i záchranka přestěhovat ze stanoviště
ve Wolkerově ulici do zbrusu nového sídla. To se má začít budovat
za Brněnskou ulicí i za finanční pomoci prostějovského magistrátu.
„Obrátilo se na nás Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru
se žádostí o spolupráci při vzniku

nové požární stanice a sídla územního odboru HZS v Prostějově. Peníze, které jsme v radě odsouhlasili
poskytnout, jsou konkrétně určeny
spolufinancování zpracování projektové dokumentace na výstavbu
zmíněné stanice a sídla územního
odboru jako areálu pro složky integrovaného záchranného systému
v Prostějově,“ uvedl primátor města
František Jura (ANP 2011) s dodatkem, že radní pro tento účel vyčlenili
dva miliony korun.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se totiž dlouhodobě potýká s problémem nedo-

Další kotelna ušetøí
Prostějov (red) – Prostějov už má
zkušenosti s využíváním kogeneračních jednotek. V roce 2018 byla tato
zařízení společnosti ČEZ Energo
instalována ve čtyřech kotelnách společnosti Domovní správa Prostějov.
„Šlo o investici přes sto milionů korun. V tomto trendu hodláme pokračovat,“ nastínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Z důvodu
budoucích úspor dali radní zelenou
umístění další kogenerační jednotky.
Pro její akumulační nádrž souhlasí
s pronájmem části městského pozemku o výměře deseti metrů čtverečních
společností ČEZ Energo. „Další jednotka bude instalována v kotelně v ulici Holandská a bude zajišťovat kombinovanou výrobu tepelné a elektrické
energie. Vyrobená tepelná energie se
využije k vytápění nebo ohřevu teplé
vody a elektrická energie bude distribuována do elektrické rozvodné soustavy,“ potvrdil Pospíšil.



v souvislosti s epidemií covid-19
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který je do kontejneru přidáván, lisuje tento papír v nižších vrstvách,
to znamená, že by se do kontejneru mělo vejít větší množství,“ uvedl
první náměstek primátora s tím, že
další rozšíření stanovišť s polopodzemními kontejnery v Prostějově
závisí na několika okolnostech.
„V této chvíli počkáme, jak se nám
tato novinka osvědčí, a možná do
budoucna uvidíme. Umístění je
sice trochu složitější, protože se
musí najít prostor, kde nevedou
žádné inženýrské sítě což je někdy
problém. Ale věřím, že se s tím
popereme,“ těší se na inovaci Jiří
Pospíšil.



Stanoviště polopodzemních kontejnerů jsou vybudována v ulicích C.
Boudy, Kpt. O. Jaroše, Francouzská,
na Sídlišti Svobody mezi blokem 18
a mateřskou školou, Dr. Horáka, Čechovická, Čs. armádního sboru a na
Husově náměstí u polikliniky a u hřiště školy. Každé místo má kontejner na
papír, plast, směsné sklo a bio odpad.
„Žádáme občany, aby vhazovali do
kontejnerů jen odpad, který tam patří. Špatným tříděním se znehodnotí
celý obsah velkého kontejneru a ten
pak nemůže postoupit dále ke zpracovateli k recyklaci,“ nabádá Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
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Michal
KADLEC

Dosud se ve městě využívaly
běžné kontejnery na tříděný odpad, na dvou místech pak byly
v posledních letech vybudovány
podzemní kontejnery. Proč tedy
další změna? „Věděli jsme, že polopodzemní kontejnery již v některých městech fungují. Nejblíže
ve Valašském Meziříčí. Společně
s pracovníky odboru správy a údržby majetku města jsme jej navštívili a zjistili, jak se tyto kontejnery
osvědčily. Vše bylo pozitivní, proto
jsme začali o instalaci v Prostějově
také uvažovat,“ vysvětlil Večerníku
Jiří Pospíšil a odpověděl i na další
dotaz redakce, v čem jsou polopodzemní kontejnery výhodnější než
ty klasické barevné. „Především je
to objem, je větší a tím je dáno i to,
že kolem kontejnerů určitě do budoucna nebude takový nepořádek,
alespoň tedy doufám,“ usmál se.
„Další výhodou je, že váha papíru,
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statečného prostoru pro umístění
požární techniky a výkon služby na
požární stanici v Prostějově. „Situace vykrystalizovala jediným
efektivním řešením, a to záměrem
výstavby nového areálu, kde by byla
umístěna jak požární stanice a sídlo
územního odboru, tak i výjezdové
stanoviště Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje,“ doplňuje Jura s tím, že se podařilo vytipovat vhodné pozemky v majetku

V Lidické se zase kope
Prostějov (mik) – Další uzavírka silnice v Lidické ulici v Prostějově potrvá
až do neděle 9. srpna. „Komunikace
v Lidické ulici před pozemkem s parcelním číslem 3378 bude zcela uzavřena kvůli výkopovým pracím pro
kanalizační přípojku. Veškerá doprava
bude muset využít okolní komunikace,“ informovala Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora pro
dopravu v Prostějově.
magistrátu, konkrétně pozemky za
Brněnskou ulicí.
Odhadované náklady na pořízení
projektové dokumentace budou činit
čtyři miliony korun a v září rozhodnou zastupitelé, zda polovinu uhradí
Statutární město Prostějov. (mik)

9SUŢP\VORYp]yQĚ9<+2Ă(/.217(-1(5
PROSTĚJOV Zápach z kouře byl
minulé úterý v podvečerních hodinách cítit široko daleko. A sirény několika hasičských vozidel
dávaly najevo, že někde pořádně
hoří. Nakonec se nejednalo o nic
vážného, přesto oheň v kovošrotu uvnitř průmyslové zóny
v Prostějově musely likvidovat
tři hasičské jednotky.

„Mohu potvrdit, že jsme
v úterý 28. července
v odpoledních hodinách
zasahovali
v průmyslové zóně
v Prostějově. Požár plechového
kontejneru o velikosti sedm krát
tři metry, v němž

hořely plasty a dřevo,
byl minutu po
osmnácté hodině. Během necelé
hodiny byl požár
zlikv idován.
Využili jsme
i
smáčedlo
pro
zvýšení
hasebního efek-

tu. Nikdo se nezranil a požár nezpůsobil žádnou hmotnou škodu,“
popsala zásah Večerníku Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje. Jak dodala, na likvidaci požáru se podíleli profesionální hasiči
z Prostějova a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Vrahovic a Žešova.
(mik)

Cyklistka zpitá pod obraz

přepadla přes řídítka
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PROSTĚJOV Volný den prožívala
žena středního věku zřejmě v hospodě. Po požití značného množství
alkoholu ovšem v centru Prostějova
sedla na kolo a zamířila na křižovatku na Poděbradově náměstí. Totálně
opilá omylem zabrzdila přední brzdou a přepadla přes řídítka!
„V sobotu 25. července krátce po poledni
jela jednačtyřicetiletá cyklistka po Poděbradově náměstí v Prostějově ve směru od ulice Vodní. Před budovou Komerční banky nezvládla zřejmě vlivem
předchozího popíjení alkoholu řízení,
zabrzdila přední brzdou a vzápětí pře-

padla přes řídítka na silnici. Vlivem pádu
se zranila a byla záchrannou službou převezena do nemocnice,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Že byla zlitá pod obraz, prokázaly opakované dechové zkoušky. „Hlídka ještě
před odjezdem sanitky provedla u ženy
dechové zkoušky, které měly pozitivní
výsledky, a to 2,32 a 2,54 promile alkoholu v dechu. Havárie se šetří jako přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích,“ potvrdila Zajícová
s tím, že cyklistce ve správním řízení hrozí
pokuta.
(mik)
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COVID-19 ochromil
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0# EIKA:
Kateřina Horá-#

ková. Jak doda8- ä'0º%*

#4#0
la, nyní společnost
6¦0ö
úzce spolupracuje s hygieniky.
Mimo jiného
došlo ve firmě například
k rozsáhlé dezinfekci všech prostor.
Na otázku, jaké fi$÷JGOWRN[PWNÆJQVÚFPGRQUVKJN\¾MGąPÚEQ
nanční ztráty kvůli
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uzavření výroby firWNKEK
2x foto: Michal Kadlec a internet
ma utrpí, už ale vetrické vaření. „Ano, bohužel máme třetiny našeho
doucí personálního
okolo deseti pozitivně testovaných stavu. Zbytek
oddělení firmy CZ
pracovníků na covid-19. Přesné čís- p r a c o v n í k ů
EIKA nebyla schoplo vám ale nejsem schopna potvrdit, dostal volno
na odpovědět. „To
nevím, k jakým výsledkům dospěla a je doma. Firmusíte zavolat mahygienická stanice. Kromě nakaže- ma uzavřela na
jitelům společnosti
ných muselo do karantény odejít dal- dobu tří týdnů celý výrobní provoz,“ do Španělska,“ omluvila se Kateřina
ších osmatřicet dělníků, což jsou dvě sdělila exkluzivně Večerníku perso- Horáková.

ILUPXYSUŢP\VORYp]yQĚ
PROSTĚJOV Největší škody sčítají ve firmě CZ EIKA v Průmyslové
ulici. Společnost musela kvůli nakaženým dokonce uzavřít na dlouhé tři týdny celou výrobu! A co
bude dál, nikdo neví. Stejně jako,
kdo a jak s Covidem-19 do firmy
přišel...

Michal KADLEC
O nákaze v bývalé „kornolitce“ v Průmyslové ulici se začalo šuškat už od
začátku minulého týdne po celých
Vrahovicích. „Sousedka je nakažená
a musí zůstat doma. Pracuje v CZ
EIKA a prý je tam toho koronaviru
víc,“ prozradil Večerníku muž z Vrahovic pod slibem anonymity.
Výrazné problémy s virem pak potvrdila personalistka společnosti
CZ EIKA, která se zabývá výrobou
kompletních systémů pro elek-
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PROSTĚJOV Už minulý pátek Večerníku potvrdil prostějovský primátor František Jura, že druhá vlna koronaviru je tady a budeme se
muset s touto skutečností vyrovnat. Čísla z posledních dnů jsou totiž více než alarmující. V Prostějově a celém zdejším regionu přibyly
hned desítky nově nakažených lidí. Jaký je aktuální stav?

Michal KADLEC
Kvůli většímu počtu pozitivně testovaných osob na covid-19 musela
uzavřít svůj provoz firma CZ Eika,
prostějovští hokejisté byli nuceni
přerušit přípravu na nový ročník
ligy a potíže hlásí už také magistrát,
kde některé pracovnice byly poslány do karantény kvůli nákaze jejich
blízkých příbuzných. „K sobotnímu večeru 1. srpna registrujeme
na Prostějovsku už 123 pozitivně
testovaných osob, přičemž počet
vyléčených vyšplhal na 81 osob.
Znamená to, že aktuálně je na Pro-

stějovsku 42 lidí nakažených koronavirem,“ uvádí se na internetových
stránkách KHS Olomouckého kraje.
Prostějov se tak ve statistikách aktuálně nakažených dostal na druhé
místo těsně za Olomouc. „Ano,
v Prostějově se během uplynulého
týdne nakazilo hodně lidí, ale poprosil bych všechny, aby z toho nedělali žádnou paniku. Důležité totiž
je, že až na jednoho z aktuálně nakažených občanů nemá nikdo jiný
těžký průběh této nákazy a všech
dvaačtyřicet lidí je v domácím léčení,“ vzkazuje Ladislav Okleštěk,

„Naštěstí nejde o těžké průběhy,
není důvod k panice,“
uklidňuje hejtman Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje. Jeho
slova potvrdila mluvčí prostějovské
nemocnice. „Aktuálně máme na infekčním oddělení hospitalizovánu
jedinou osobu s onemocněním nákazy covid-19. Jeho zdravotní stav
sice není kritický, ale je závažný,“
prozradila exkluzivně pro Večerník
Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel, pod níž spadá
i Nemocnice Prostějov.
Hejtman Okleštěk si navíc myslí, že
pokud dojde k nákaze, která u lidí
nemá závažný průběh, a ti se v pohodě vyléčí v domácím prostředí, je to

jen dobře. „Takoví lidé se vyléčí a získají imunitu, což je velice pozitivní
krok v takzvaném promořování populace. Opravdu není důvod k panice, zvládneme to,“ řekl nám v neděli
večer.
Krajská hygienická stanice evidovala v sobotu 1. srpna v celém Olomouckém kraji už 1 018 pozitivně
testovaných osob a z tohoto počtu
887 vyléčených. Znamená to tedy,
že v rámci celého kraje je aktuálně
koronavirem nakaženo 131 osob.
Bezmála jednu třetinu přitom aktuálně tvoří Prostějované....

+NWUVTCéPÊHQVQTHEQO

„Karanténa u Jestřábů může trvat .RURQDYLUXVRKURæXMHXæLPDJLVWU¿W
déle než dva týdny,“ říká krajská ¸ą('1,&(9.$5$17§1÷
epidemioložka Růžena Halířová
PROSTĚJOV Karanténa prostějovských hokejových Jestřábů
a uzavření prostějovské společnosti
EIKA by měly být aktuálně jedinými zásadnějšími opatřeními v souvislosti se zvyšujícími se čísly počtu
nakažených koronavirem na Prostějovsku. Vyplývá to z exkluzivního
rozhovoru s Růženou Halířovou,
vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Martin
ZAORAL
ƔƔ Od minulého úterý byla uvalena karanténa na tým hokejových
Jestřábů. Dle našich informací byl
koronavirus zjištěn minimálně u tří
hráčů. Můžete to potvrdit?
„Ke konkrétnímu termínu ani počtům
nakažených se v tuto chvíli nebudu vyjadřovat. Jednak se ještě mohou měnit,
jednak to není důležité. Do karantény
musí na minimálně dva týdny všichni
hráči i realizační tým. Aktuálně v této

4čåGPC *CNÊąQX¾ XGFQWEÊ RTQVKGRKFG
OKEMÆJQ QFDQTW -TCLUMÆ J[IKGPKEMÆ
UVCPKEG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

chvíli probíhá trasování, tedy zjišťování, s kým daní lidé přišli v posledních
dvou týdnech do styku. Od počtu
nakažených a zejména od počtu jejich
kontaktů s ostatními lidmi se bude odvíjet také délka karantény. Ta může být
klidně delší než ony zmiňované dva
týdny.“
ƔƔ Druhým zaznamenaným případem je uzavření prostějovské společnosti EIKA. Jak situace probíhá
v tomto případě?
„Je to obdobná situace, víc vám k tomu
neřeknu...“

ƔƔ Byla kromě těchto dvou případů
uvalena na Prostějovsku karanténa
na jiný pracovní kolektiv?
„V tuto chvíli ne.“
ƔƔ Jen za poslední týden mělo být
na Prostějovsku přes třicítku nových případů. Čím je způsobený
aktuální nárůst?
„Problémy nám dělají hlavně účastníci
hromadných akcí. Jedná se o všechny sportovní a kulturní akce či třeba
jen rodinné oslavy. Dalším výrazným
důvodem nárůstu je cestování, lidé si
k nám
nemoc přivážejí z jiných koutů republiky, ale i ze zahraničí. Vše komplikuje
fakt, že mnozí z přenašečů několik dní
nemusí vůbec vědět o tom, že jsou nakažení.“
ƔƔ Jaký je u nově zjištěných pacientů průběh onemocnění?
„Většina z nich má jen lehký průběh
onemocnění.“
ƔƔ Je reálně možné za aktuální
situace nějak zabránit šíření infekce?
„Každý z nás by měl zvážit účast na jakékoliv hromadné akci a s ohledem na
svůj zdravotní stav například i docházku do zaměstnání.“

PROSTĚJOV Další špatná zpráva! Koronavirus ohrozil během
uplynulého týdne také chod prostějovského magistrátu. Sice zatím nepřímo, ale jedna z úřednic
odboru životního prostředí musela nedobrovolně podstoupit
karanténu. Na nákazu covid-19
byl totiž pozitivně testován její
manžel. Večerníku to exkluzivně
potvrdil přímo primátor statutárního města Prostějova.
„Je to tak, jedna z úřednic zmíněného odboru prostějovského magistrátu musela podstoupit karanténu.
Aktuálně prodělala testy na covid-19, ale výsledky ještě neznáme.
Jestliže je na druhé straně nakažen
její manžel, nemusí to automaticky znamenat, že onemocněla také
ona,“ sdělil František Jura. Vzápětí
potvrdil, že v případě odboru život-

EXKLUZIVNĚ

ního prostředí sídlícího v „bílém
domě“ ve Školní ulici nešlo o jediné opatření. „Na vzniklou situaci
okamžitě zareagovala paní tajemnice magistrátu. Byla provedena
dezinfekce všech prostor odboru
a všechny kolegyně, které s úřednicí přišly do styku, byly poslány
domů. Nyní pracují v režimu home
office,“ uvedl první muž Prostějova.

Hokejisté, firma CZ EIKA a také
magistrát. Tam všude začal během
uplynulého týdne řádit koronavirus. „Ano, o všech těchto případech
samozřejmě vím a nebudu tajit, že
mě to znepokojuje. Teď už snad
každý věří tomu, že druhá vlna covid-19 je tady, i když jsme ji všichni
očekávali až během září. V průběhu týdne jsem už jednal se členy
krizového štábu města a budeme
se zamýšlet nad tím, jaká opatření
v rámci celého města přijmeme.
Musíme udělat všechno pro to,
abychom v boji s koronavirem obstáli stejně, jako tomu bylo na jaře,“
dodal primátor Jura.
(mik)
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FINANCE

KOUPÍM

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

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 3. srpna 2020
tomu je 1 rok, kdy náhle odešel
pan Zdeněk DLOUHÝ
ze Želče.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

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.

Stříháníaúpravapsů.Kostelecká39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100
Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá objednávky na zpracování ovoce.
Kontakt: 582 370 058, 777 340 485.
Více informací naleznete na webu
www.palirnaotaslavice.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

Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv
606 166 853.
Hledám někoho na pravidelné zahradnické práce (sečení trávy, vytrhávání plevele, údržba zahrady). Dále
dle domluvy. Tel.: 608 900 776

SEZNÁMENÍ

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dík za to, čím jsi nám byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil,
odešel jsi, jak osud si přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

16011421482

Prodám cirkulu 380V – pilu s kolébkou
a kolečky a PVC – 60x60cm – světlé
barvy (čtverce) NOVÉ, telefon:
605 854 185 SMS nebereme

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

Dnes, tj. 3. srpna 2020
vzpomínáme 2 roky od úmrtí
paní Jaroslavy HEŽOVÉ
z Vrbátek.
Vzpomínají synové Václav
a Petr s rodinami, snacha
Štěpánka a přítel Jenda.

Dne 29. července 2020
by se dožila 80 let
paní Libuše KVASNICOVÁ

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí. Ta rána stále
bolí a zapomenout nedovolí.
a dne 9. srpna 2020
by se dožil 91 let
pan Jaroslav KVASNICA,
oba z Určic.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Dnes, tj. 3. srpna 2020
vzpomínáme
2. smutné výročí úmrtí
pana Miloše PAŇÁKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
přítelkyně Jana s rodinou,
sestry s rodinami.

Dne 5. srpna 2020
uplyne 6 let od úmrtí
pana Milana GAMBERSKÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie, dcera Milena
s rodinou.

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého
dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř
Prodám sekačku na trávu bubnovou.
Zn. Líza 60. Cena: 10 000 Kč.
Tel.: 775 932 570

Dne 6. srpna 2020
by se dožil náš milovaný tatínek
pan Aron KOČÍB
100 roků a 30. června 2020 tomu
bylo 22 roků, co náhle a neočekávaně
po krátké nemoci zemřel. S vděčností
a láskou vzpomínají synové Pavel
a Lubomír s rodinami. Kdo jste ho
znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi,
za což vám srdečně děkujeme.

Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.
Maminko naše zlatá,
vzpomínka na Tebe svatá,
v srdci nás bude hřát,
kytičku na hrob Ti dáme,
s láskou na Tě vzpomínáme.

Dnes, tj. 3. srpna 2020
vzpomínáme 11. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, tchýně, babička,
prababička a teta
paní Jiřina ANTONÍČKOVÁ
z Dobromilic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dnes, tj. 3. srpna 2020
vzpomínáme 4 roky, co od nás
navždy odešel
pan Jan PALATÝ
z Kostelce na Hané.
Vzpomíná manželka, synové,
vnoučata.
Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.

Dne 2. srpna 2020
by oslavila 60. narozeniny
paní Helena TICHÁ
z Ladína
a zároveň dne 8. srpna 2020
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila.
S láskou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

PRODÁM

20

Kdo v srdci žije, neumírá.
Smutné je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrací, co vzal,
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.

Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.

Hledám ženu, na stavu a věku nezáleží, štíhlé nebo plnoštíhlé postavy,
alespoň trochu eroticky založenou.
Jsem formálně ženatý, jezdím často
do přírody, houbaření, koupání atd.,
ale zatím bohužel sám. Je mi 65 let,
plnoštíhlé postavy. Trvalý vztah, Pv
a okolí. Tel.: 702 315 444
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Dnes, tj. 3. srpna 2020
si připomínáme
15. smutné výročí úmrtí
pana Bohumila SIGMUNDA
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Dotlouklo srdce drahé
maminky, odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš
s námi ve věčných vzpomínkách.

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dnes, tj. 3. srpna 2020
vzpomínáme
3. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Ivana KLEMEŠOVÁ
ze Ptení.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje manžel
a synové s rodinami.

Dne 30. července 2020
to bylo 20 let, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka
paní Jana GÖTZOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje dcera
Marcela a syn Libor s rodinami.

Dne 9. srpna 2020
uplyne 6 let, kdy nás navždy opustil
pan Miroslav PETRÁSEK
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Miroslav s rodinou.

Dne 9. srpna 2020
vzpomeneme smutné 45. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Františka JANEČKOVÁ,
rozená Vašinová.
Vzpomínají bratr s rodinou.

Prodám nafukovací kajak za 3 000 Kč
a nafukovací člun za 15 000 Kč.
Tel: 775 932 570

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

20072221132

Dne 1. srpna 2020
uplynulo 8 let od úmrtí
paní Anežky PŘIKRYLOVÉ
ze Skřípova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
prosíme o tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínjí dcery
Helena a Magdaléna a synové
Josef, Jaroslav, Miroslav
a Roman s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dušan Svozil 1944
Prostějov
Vlasta Opluštilová1925 Kostelec na Hané
Eliška Vundrlová 1928
Vrbátky
Olga Švarcová 1939
Prostějov
Libuše Dvořáková 1944
Pivín
Marie Komárová 1935
Protivanov
Anna Kopecká 1944
Stínava
Stanislav Hrabčík 1940
Hradčany
Miroslav Sekanina 1938
Bousín
Mgr. Alena Caletková 1947
Určice
Ing. Rudolf Kozel 1932
Mostkovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 3. srpna 2020
Antonín Sekanina 1973 Lipová 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Šustr 1942 Ptení 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 4. srpna 2020
Pavel Vorreth 1951 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 6. srpna 2020
Anděla Čtvrtníčková 1922 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Brodek u Prostějova

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
2007311/1200

2007102112

Jiří Machálek 1943

Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 4. srpna 2020
Milada Píšová 1936 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Středa 5. srpna 2020
Božena Gruntová 1930 Kralice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

REALITY

Hledám švadlenu pro externí spolupráci.
Opravy oděvů. Tel.: 797 859 485

Hledám k pronájmu byt 1+1. Prostějov
nebo blízké okolí. RK nevolat.
Tel.:608 784 496

MÆPC
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Pronajmu vybavený byt 1+1 v Prostějově.
Tel.: 704 41 66 41
Pronajmu 2 místnosti v rodinném domě
na kancelář, sklad, ubytování. WC, umyvadlo, vana. Cca 38 m2. Tel.: 727 875 306
Koupím rod. dům v PV a blízkém okolí:
732 116 877

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Lakýrníci
24 000-32 000 Kč
Pracovníci mrazírenského skladu
20 750 Kč
Soustružníci
20 000 Kč
Konstruktéři
24 000 Kč
Referent/-ka rozvoje a investic 21 260-31 240 Kč
Asistent/-ka insolvenčního správce 26 000 Kč

2007162118

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

Pondělí 3. srpna 2020

Spěchá. Koupím byt 1+1. Peníze z prodeje domu. Tel. 737 827 329

Provoz
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
základní+praktické
střední odborné
ÚSO s maturitou
bakalářské
ÚSO s maturitou

Firma
Mrňka okna, Konice
PROFROST, Pv
TIP, spol. Vrahovce
WISCONSIN ENGINEERING, Pv
Statutární město Prostějov
ALFA insolvenční, Olšany u Pv

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
Hledám chatu ke koupi(do 30 km od
PV), nebo zahradu. T: 605 011 594

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Prodám DB byt 2+1 v Prostějově k rekonstrukci, výhodná investice, cena dohodou, tel. 606 662 840
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%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
20071721121

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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1292 67$9%<1$. /Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH 

352 1È-0<
Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 40m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
3+1 Plumlovská 120m2
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiXFHQWUD YH GYRĜH
.þ
Volejte: 739 322 895
9RGQt
.þLQN
66XFKDUG\SR UHN þiVW ]DĜ .þHQ
'YRĜiNRYDcihla po rek. .þYþLQN
3+1 Outraty po rek.
.þLQN

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
SR]HPNX
.þ
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX

352 . /, (17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

2007162117

'2 0<
Volejte: 723 335 940
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

MIMOØÁDNÁ
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www.realitypolzer.cz

2007311/1201

3RNXG QHQt XYHGHQR MLQDN SODWt XYãHFK LQ]HUiWĤ WĜtGD
HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL *PLPRĜiGQČ QHKRVSRGiUQi

Podejte si řádkový inzerát v jakékoliv velikosti,
do jakékoliv rubriky, s jakýmkoliv zvýrazněním
každou středu od 16.00 do 17.00 hodin
a zaplatíte POUZE DESET KORUN!
Zastavte se v provozovně redakce na ulici Vápenice 19,
ale inzerát můžete (pouze v uvedenou dobu)
zadat i formou SMS na číslo 608 960 042
nebo e-mailem na adrese inzerce@vecernikpv.cz
Poznámka: neplatí na rubriku vzpomínky

20072911184

'23258ý8-(0(
3URGHM]DKUDG\QD3OXP
ORYVNp SĜHKUDGČ Plocha
P
þWYHUFRYpKR
WYDUX FFD[P 3R]HPHN OHåt Y FKDWRYp REODVWL
Y þiVWL 3OXPORYVNp SĜHKUDG\ ]YDQi ýXEHUQLFH 3R]HPHN MH RSORFHQê XGUåRYDQê
EH] GĜHYLQ 3ĜtVWXS N SR]HPNX SR OiYFH SĜHV SRWRN
$NWXiOQČ SR]HPHN VORXåLO MDNR ]DKUDGD GOH ~]HPQtKR
SOiQX YKRGQê SUR YêVWDYEX UHNUHDþQt FKDW\ 1D SR]HPNX MH HOHNWĜLQD 
&HQD.þ
7HO  

Kvalifikace

Firma

ZEUS Enterprise, Kralice n.H.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

7. SRPNA
V 10.00 HODIN

LETNÍ
AKCE

Provoz

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

JE V PÁTEK

%<7<
Volejte: 739 322 895
3+1 Finská DV po rek.
.þ
'ROQtOV po. rek.
.þ

Plat (Kè)

100-110 Kč/hod. pružná prac. doba střední odborné

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ

Pozice

Výpomoc do skladu
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GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

URT¾XP÷

I jednatřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 6. srpna 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Hybešova ul.
Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pavel Dopita
Kateřina KORČÁKOVÁ, Plumlov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na oblíbenou akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
NAKRASICKÉ
Zuzana KOZLOVSKÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 2, 8, 1
Pavel ČERNÝ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na muzikál .
SU
DO
KU

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

19082360917

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Letní doučování reparáty příprava na nový školní rok.
TerezieSVOBODOVÁ,Vrbátky
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vyučovací hodinu.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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

20070961106

20050760687

LETNÍ ... UČENÍ

BRÁZDA, SKARAB, DISKUZE, BARY, OHOZ, BORD, JUDO, CRAG,
RENA, ZVYK, KOSTRA, HLEMÝŽĎ, NADĚŽDA, BUJON, ŠUFT,
SHUK, ODLÍT, TYRAN, LAOS, KLID, MRZUTA, ŠMELC, FILÉ, ÚKAZ,
LŽIČKY, VRUB, ŠODÓ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili frontmana skupiny, která zamíří
19. září k Vrbičkám...
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Výherce získá '9ċ96783(1.<YKRGQRWČ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQD]NXãHEQtY\XþKRG

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VWXGLD
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zveme vás...

ku
TIP 9HîHUQtku
BALÓNY VZLÉTNOU NAD REGION

CYKLISTIKA
pátek 7. srpna
12.00 Czech Cycling Tour 2020 (start
druhé etapy mezinárodního silničního závodu, Masarykovo náměstí v Prostějově)

PØESPOLNÍ BÌH
sobota 8. srpna
10.00 Domamyslická stěna 2020
(pátý ročník závodu pro veřejnost,
fotbalové hřiště v Mostkovicích)

.'<37(.$l1('¨/(6531$+2',1
.'($872.(03l5$/2.3/80/29
Tohle tady ještě nebylo! Vůbec poprvé
vzlétne devatero horkovzdušných balónů nad hladinu Podhradského rybníka a plumlovské přehrady. Chystá
se tak mimořádná podívaná, u které
byste rozhodně neměli chybět.
Tímto dochází k přesunu festivalového
setkání Balóny nad Bouzovem. Tradiční
akce, na niž každoročně míří až 10 tisíc
diváků, musela být pro letošek v souvislosti s opatřeními proti koronaviru
zrušena. „Chceme to tentokrát udělat
v komornějším duchu. Zatímco nad
Bouzovem se sešly až tři desítky balónů,

nyní jich bude o poznání méně. I tak se
jistě bude jednat o atraktivní podívanou,“ vysvětlil za organizátory Svatopluk Kuča.
Balóny vzlétnou z prostoru autokempu
Žralok. „Kontaktoval nás jeho správce
Petr Piňos a my jsme na jeho nabídku
kývli. Původně jsme počítali už se čtvrtečním termínem, ale ten je kvůli počasí
v ohrožení. První start tedy nyní plánujeme až na páteční ráno, v sobotu poletíme ráno i večer a poslední start proběhne v neděli ráno,“ nastínil Kuča s tím, že
definitivní harmonogram se ještě může

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR



Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 3. srpna
17:30 HAVEL
české životopisné drama
20:00 DELIRIUM TREMENS
komedie/drama Srbsko
úterý 4. srpna
15:00 NEŽ SKONČÍ LÉTO
australská komedie/drama
17:30 MEKY
dokument ČR/Slovensko
20:00 PROXIMA
francouzsko-německé drama
středa 5. srpna
17:30 V SÍTI
dokument ČR
20:00 KOUŘ
český muzikální komedie
čtvrtek 6. srpna
17:30 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
komedie Německo
20:00 AVA: BEZ SOUCITU
americký akční thriller
pátek 7. srpna
15:30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
animovaná hudební komedie USA
17:30 VZPOMÍNKY NA ITÁLII
romantická komedie VB/Itálie
20:00 HAVEL
sobota 8. srpna
14:00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
16:00 HAVEL
18:00 AVA: BEZ SOUCITU
20:00 FILM NAŽIVO:
AMERIKÁNKA
české drama
neděle 9. srpna
10:30 SCOOB!
mysteriózní animovaná komedie USA
15:30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
17:30 VZPOMÍNKY NA ITÁLII
20:00 V SÍTI 18+
necenzurovaná verze českého dokumentu

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
do 15. srpna
LUCIE JINDRÁK SKŘIVÁNKOVÁ:
STARLINK
výstava prací, které se zabývají tématem
vesmíru
MARTIN SALAJKA: FURCIFER
výstava maleb s výjevy zachycující život
chameleonů
VZPOMÍNKY NA ŽIVOT
výstava jedinečných dokumentárních
fotografií pořízených z kulturních akcí
pořádaných statutárním městem Prostějov
(vestibul Kulturního klubu Duha)

$9»67$
$9»67$9<
9<

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 4. a čtvrtek 6. srpna
17.00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 27. září
BAROKNÍ SYNAGOGY
V ČESKÝCH ZEMÍCH
výstava expozic staveb

Zámek Konice
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky Miroslavy
Vykydalové

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 31. srpna
MÁ VLAST
výstava maleb Vladimíra Franze

Zámek Plumlov
sobota a neděle 8. a 9. srpna
9:30 ŠERMÍŘSKÝ VÍKEND
s celodenním 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
detailůpřeměněných technikou digitální
fotomontáže v obrazy zcela jiných, téměř
abstraktních světů

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 20. září
UMĚLECKÁ LITINA - ZE SBÍREK
MUZEA BLANENSKA
výstava, na kterou jsou zapůjčeny ukázky vybavení měšťanských a zámeckých
interiérů, funerální a stavební litiny,
mnoho dekorativních a užitkových
předmětů, které poskytnou zájemcům
přehled o výrobním sortimentu
do 27. září
MIROSLAV ŠMÍD 70
výstava obrazů

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

změnit. Znám by měl být teprve na začátku tohoto týdne. „Jisté je, že budeme
startovat postupně po třech balónech.
První trojice by měla vzlétnout asi
v 6:30 hodin ráno a poslední v 18:30
hodin večer. Všechny balóny chceme
dostat do vzduchu zhruba do hodiny od
startu prvního z nich,“ popsal Svatopluk
Kuča s tím, že koše s hořáky budou k vidění i během krátké ohňové show, jež se
stane součástí pátečního koncertu Karla
Kahovce a Viktora Sodomy v autokempu Žralok. Akce se koná za podpory
Olomouckého kraje.

Sobota 8. 8.
Neděle 9. 8.

ZPRÁVA
VŠEM
ABONENTŮM
Slosování

kde děje…
středa 5. srpna
21:00 LETNÍ KINO: 3BOBULE
česká komedie
(nádvoří zámku)
čtvrtek 6. srpna
21:00 LETNÍ KINO: PSYCHO
mysteriózní horor/thriller USA
(nádvoří zámku)
do 27. srpna
JEHLOU A NITÍ
výstava Ivety Stodůlkové

VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ
SOUTĚŽE,

akce v regionu...
Svatovavřinecké hody ve Výšovicích
Výšovice pořádají Svatovavřinecké hody, které se budou konat od pátku 7. do neděle 9.
srpna. V pátek je od 20:00 hodin připravena hodová zábava, v sobotu
program vyvrcholí Soutěží o nejlepší guláš a bábovku. Vařit se bude venku na otevřeném ohništi, utkají se jednotlivci i týmy. V neděli přijde na
řadu mše svatá v kostele sv. Vavřince, fotbalový sranda mač a soutěže pro
dospělé na místním hřišti. Vše zakončí 1. mistrovské fotbalové utkání FK
Výšovice.

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
do 31. srpna
HUSSERL ART – ACTIVE
kolekce autorských tisků
(Galerie Na Půdě)

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 5. srpna
21:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
pátek 7. srpna
21:00 BOURÁK
komedie ČR
sobota 8. srpna
21:00 PŘÍPAD MRTVÉHO
NEBOŽTÍKA
česká krimi-komedie
neděle 9. srpna
21:00 JEŽEK SONIC
animovaná akční scifi komedie
USA/Japonsko

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042

16.30 - 18.30
10.00 - 12.00

Víceúčelová hala – zimní stadion v Prostějově

aneb, co se
Zámek Prostìjov

Pondělí 3. srpna 2020

Myslivecké trofeje
v Žárovicích

Šermířský víkend na zámku
v Plumlově

Magistrát města Prostějova,
Městský úřad Konice a Okresní
myslivecký spolek zvou na Chovatelskou přehlídku trofejí zvěře
ulovené v mysliveckém roce
2019 v honitbách regionu Prostějovska, která se bude konat
v Kulturním domě v Žárovicích
již tuto sobotu 8. srpna od 8.00
do 17.00 hodin a v neděli 9. srpna od 8 do 12 hodin. Součástí
akce bude i prodej mysliveckých
potřeb, dětský koutek s mysliveckou tématikou a vystoupení
strubačů. Chybět nebude ani
tradiční myslivecká kuchyně.

V sobotu 8. a v neděli 9. srpna se na zámku
v Plumlově bude konat Šermířský víkend.
Organizátoři slibují od 9:30 do 17:30 hodin
bohatý celodenní program. Na sobotu bude od
18:00 připravený také večerní program Robinson zakončený jedinečnou ohňovou show. Po
oba dva dny budou účinkovat jihočeské profesionální divadlo Teátr, těžkooděnci v plných
zbrojích Taranis, skupina historického tance
Roseta, šermířská a divadelní společnost Grál,
kejklíř Jindřich Holeček či loutkové divadlo
Kašpárkův svět. Připravena bude i skřítkova
řemeslná dílna, kde budou lidé moci vyzkoušet
práci na hrnčířském kruhu. Kovářské řemeslo
představí mistr Jakub. Rodiče budou moci využít hlídací koutek s dílničkou pro děti a baby
centrum pro matky s dětmi. Po celou dobu
budou od 9:45 do 20:15 hodin probíhat také
kostýmované prohlídky zámku.

Domamyslická stěna
Nadcházející sobotu 8. srpna
se bude konat 5. ročník závodu v přespolním běhu Domamyslická stěna. Pro účastníky
jsou připraveny tři trasy. Děti
vyběhnou v 10:00 hodin na
trať dlouhou 3 km, dospělí pak
na tratě 10 a 5 km. Připraveny
budou šatny, sprchy, diplomy,
ceny a bohaté občerstvení.

Srpnová noc ve Žraloku
Tento pátek 7. srpna od 19:00 hodin se bude
v plumlovském kempu Žralok konat Srpnová
noc, na které vystoupí známí zpěváci Karel
Kahovec a Viktor Sodoma. Koncert se bude
konat u příležitosti 75. narozenin Viktora Sodomy a zároveň oslav 55 let na scéně skupiny
George and Beatovens.

které bylo odloženo z důvodu
koronavirové pandemie
proběhne ve druhé polovině září.
Připravujeme nejen rozdávání cen,
ale i doprovodný program.
Přesný termín i místo konání se
dozvíte z vydání Večerníku
na přelomu srpna a září.
Přejeme všem našim věrným
čtenářům krásné léto!
A těste se!

MIMOØÁDNÁ

LETNÍ
AKCE

!

Podejte si řádkový inzerát
v jakékoliv velikosti,
do jakékoliv rubriky,
s jakýmkoliv zvýrazněním
každou středu
od 16.00 do 17.00 hodin
a zaplatíte

POUZE DESET KORUN!
Zastavte se v provozovně redakce
na ulici Vápenice 19, ale inzerát
můžete (pouze v uvedenou dobu)
zadat i formou SMS na číslo
608 960 042
nebo e-mailem na adrese
inzerce@vecernikpv.cz
Poznámka: neplatí na rubriku vzpomínky

&2.'<.'(aneb informace a události z vašeho okolí…
&2.'<.'(
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 4. srpna od 8:15 hodin se
koná „SOVÍ VYCHÁZKA DRAHANSKOU VRCHOVINOU“, délka trasy
z Pavlova do Protivanova asi 7 km, trasa
je vhodná pro kočárky, odjezd z Prostějova do zastávky Benešov, Pavlovský
Dvůr v 8:15 (st. č. 11) - návrat z Protivanova do 13:40 hodin
* ve středu 5. srpna od 8:00 hodin se
pořádá vycházka „BĚLECKÉ POZOROVATELNY ZVĚŘE“, ráno odjezd z Prostějova vlakem do Zdětína v 8:02 hodin
* v pátek 7. srpna od 8:00 hodin se
uskuteční půldenní vycházka pro rodiny
s dětmi i dospělé účastníky „DEN NA
LOUCE S BYLINKOVOU VÍLOU“,
ráno odjezd vlakem z hl. nádraží do Kaple v 8:02 hodin
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 6. srpna od 9:00 hodin
se pořádá tvořivá dílna „PLETENÍ
Z PEDIGU“
* v pátek 7. srpna od 14:00 hodin
se koná PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH POMUCEK FIRMY
ADAPTECH spojená s kulturním
programem v rámci DNŮ UMĚNÍ
NEVIDOMÝCH na Moravě Na Splávku v Domamyslicích

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov
796 01, tel. 775 549 777 oznamujeme
všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově má změněnou
provozní dobu: úterý a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
O víkendu 8. a 9. srpna se konají PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE. Historické centrum města ve 14:00 a 15:00
hodin – stanoviště: socha T. G. Masaryka (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 dobrovolnické služby. Dále nabízí
možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování
záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče. Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9.00-12.00
a 14.00-16.30, čtvrtek 9.00-12.00 hodin.
V komunitním centru v Konici nadále
probíhá výstava fotografií na téma
HISTORIE MĚSTA KONICE slovem i obrazem 1970-2020 u příležitosti
50 let od povýšení Konice na město
a 820 let první písemné zprávy o Konici.
Výstava probíhá do 31. srpna a je přístupná ve všední dny od 8.00 do 14.00
hodin vždy po předchozí telefonické
domluvě s vedoucí komunitního centra
(702 269 964).

I letos se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE (nám. T. G. Masaryka,
Prostějov). Provozní doba pondělí
až čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, 14:00
a 15:00 hodin, pátek 9:00, 10:00
a 13:00 hodin, sobota 13:00, 14:00,
15:00 hodin a neděle a státní svátky
13:00 a 14:00 hodin.
PROHLÍDKY RADNICE S VĚŽÍ se
konají v dny pondělí, čtvrtek, neděla a ve
státní svátky v 15:00 hodin. Stanoviště
průvodce je u vchodu do radnice. Vstup
je zdarma.
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už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

18042710444

KULTURA

Číslo 31 •Ročník 24

SPOLEČNOST

Pondělí 3. srpna 2020
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CHCETE
NA FLORU?
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Foto: Michal Kadlec

Ivo Šmoldase
a Jana Tatarku chránili
pøed sluníèkem kolegové
strana 19

ƔƔ PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
přináší soutěž o vstupenky na letní výstavu v krajském městě
strana 20
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ƔƔ Ve Stražisku, se uplynulou sobotu
1. srpna konaly již druhé Pivní slavnosti spojené s ochutnávkou moravských vín. Exkluzivní reportáž čtěte
v příštím vydání!
ƔƔ V italském Palermu odstartoval
první turnaj WTA po koronavirové
pauze. Z prostějovských tenistek extraligového výběru TK Agrofert je
v poli Kristýna Plíšková.
ƔƔ Národní dům v Prostějově získá
další obnovenou vitráž, tentokrát ve
vstupním vestibulu divadelní části.
ƔƔ Prostějovský rodák a dlouholetý
hráč Sigmy Olomouc Josef Mucha se
stal novým sasistentem trenéra 1.FC
Slovácko Martina Svědíka.

nějšího regionálního periodika vám
prozradí pár tipů a přináší i správné
strana 21
prezentace klientů

UNIČOV, PROSTĚJOV Na první pohled by se mohlo zdát, že šlo o obyčejné přípravné utkání mezi
soupeři, kteří se již znají. Jenže, na straně eskáčka se stala věc, která se zapíše do kronik celé prostějovské
kopané. V jeho dresu nastoupil první africký fotbalista Solomon Omale! Ba co víc, devatenáctiletý nigerijský fotbalista skóroval, když proměnil penaltu a zajistil svému pravděpodobně novému chlebodárci
remízu.„Vypadá velice dobře. Hraje na postu šestky a jako defenzivní záložník to umí s míčem perfektně.
Musíme ho rychle podepsat,“ doslova září nad tímto úlovkem František Jura, předseda 1.SK Prostějov.

ƔƔ Prostějovské volejbalistky mají

➢

definitivně jasno, kdo je v nadcházející sezóně povede z lavičky po boku L.
strana 29
Petráše

ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 24-25

UŽ MAJÍ ASISTENTA

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

Sezónu otevře klasické derby
rivalů Plumlov vs. Čechovice
PROSTĚJOV Najít největší zápasový tahák
úvodního hracího víkendu nové fotbalové sezóny
2020/2021 v nižších soutěžích na Prostějovsku?
To opravdu nebylo nic složitého. Na programu
totiž je jedno žhavé derby územně blízkých soků,
kteří si při vzájemné konfrontaci nikdy nic vzájemně nedarují.
Jde o bitvu TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Čechovice hranou v sobotu 8. srpna od 17.00
hodin jako součást zahajovacího kola FGP studio I.A třídy mužů, skupiny B Olomouckého KFS.
Papírovým favoritem rozhodně jsou hosté, kteří během loňského podzimu procházeli velmi sympatickým herním progresem a vyšplhali až blízko k čelu tabulky. Naopak
domácí hodně tápali, v průběžném pořadí byli poslední a svým způsobem se nemuseli
zlobit za předčasné ukončení celého ročníku, neboť jim vážně hrozil sestup. Momentální
situace v obou mančaftech může být samozřejmě dost odlišná od doby před více než půl
rokem, ovšem tím větší zajímavost duel skýtá.
Což logicky platí též pro další lákavé mače nadcházejícího 1. dějství ve zmíněné I.A třídě
(Konice – Hlubočky i Protivanov – Dub nad Moravou shodně v neděli 9. srpna od 17.00
hodin), ale také v I.B třídě (například sobotní Otaslavice – Tovačov a Haná Prostějov –
Velká Bystřice či nedělní Pivín – Kovalovice) nebo v okresním přeboru, v němž se na
úvod střetnou například Vrahovice s Vícovem či Nezamyslice vyzvou v prestižním souboji Dobromilice. Po těchto sobotních šlágrech vyzve v neděli Brodek u Prostějova rivala ze Ptení a sloučený tým Výšovice/Skalka si odbude premiéru proti Brodku u Konice.
Pojďte se bavit fotbalem! Alespoň do doby, co koronavir dovolí…
(son)
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boje na zelených trávnících aneb

20073011186

ƔƔ Mládežnické volejbalistky Prostějova odstartovaly společné trénování
před nadcházejícím soutěžním ročníkem v sobotu 1. srpna.

ƔƔ Další tematická strana nejčte-

5QNQOQP1OCNGDWFGRTXPÊOéGTPQwUMÚOHQVDCNKUVQW
XRTQUV÷LQXUMÆOFTGUW
Foto: internet

&! *+12é0+1
ƔƔ Uplynulý víkend byl celostátně laděn do piknikové nálady. Piknik proti
samotě se v režii Spolku rodičů Smržice uskutečnil v neděli odpoledne také
v parku svatého Jana Nepomuckého
ve Smržicích.
Reportáž najdete v příštím čísle!

NAŠE
ZAHRADA

KAM ZA F

VÍCE KE STARTU NIŽŠÍCH SOUTĚŽÍ
V KOPENÉ ČTĚTE NA STRANĚ 32

TBALEM

➢

I.A TØÍDA O KFS, SK. A – 1. KOLO

I.A TØÍDA O KFS, SK. B – 1. KOLO

I.A TØÍDA O KFS, SK. B – 1. KOLO

I.B TØÍDA O KFS, SK. B – 1. KOLO

PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA – 1. KOLO

PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA – 1. KOLO

TJ SOKOL KONICE
FK HLUBOČKY
NEDĚLE 9. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Konici

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 8. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Plumlově

SK PROTIVANOV
SOKOL DUB NAD MORAVOU
NEDĚLE 9. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Protivanově

TJ HANÁ PROSTĚJOV
FK VELKÁ BYSTŘICE
SOBOTA 8. 8. 17.00 HODIN
areál SCM PV za místním nádražím

TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL VÍCOV
SOBOTA 8. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Vrahovicích

HANÁ NEZAMYSLICE
FC DOBROMILICE
SOBOTA 8. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Dobromilicích

Pondělí 3. srpna 2020
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kultura v prostějově a okolí...
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PLUMLOV Hned trojkoncert si připravili organizátoři pro všechny návštěvníky
Autokempu Žralok. Za nevysoké vstupné si tak mohli diváci užít vydařený páteční večer.
Zprvu se na pódiu se představila pro regionální fanoušky hudby dobře známá skupina
Minami, dále zahrálo České srdce a celý večer završila skupina Kokeno Rock. Kromě kvalitní hudby nechyběla ani celá škála občerstvení od různých druhů piva až po dobroty
z udírny. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

PŮVODNÍ
reporáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
První návštěvníci přicházeli do areálu, jak to jen bylo možné, brány
autokempu se otevřely před šestou
hodinou odpolední. O hodinu později začala hrát první skupina Minami, která i v přetrvávajících vysokých
teplotách předvedla pěknou show
a nezapomněla na žádnou ze svých
známých písníček. Více než hodinový koncert diváky bavil, taky však
skvěle rozparádil na další kapely posledního červencového večera.
Po skupině Minami následovala
pauza na občerstvení. A že měli ná-

vštěvníci z čeho vybírat, k dispozici
byly různé druhy piva i točené nealko. Protože nejen tekutou stravou je
člověk živ, každý si mohl vybrat, na
co měl zrovna chuť. Od klasických
uzenin přes bramborák až po různé
druhy masa. V autokempu vědí, jak
přilákat návštěvníky.
Následně už se na pódiu představila
skupina České srdce, která na tuzemské scéně působí již velmi dlouho
a své fanoušky si najde všude. Což
se také potvrdilo. Diváci se hned po
prvních tónech přemístili pod pódium, kde si vedle zpěvu s kapelou užili
i nějaký ten taneček. Užívali si všichni
bez rozdílu věku od nejmenších až po
ty starší. „Každý má svou oblíbenou
kapelu a my jsme tu právě kvůli nim,“
prozradil jeden z párů pod pódiem.
Poslední kapelou večera bylo Koke-

no Rock, které svou hudbou zahájilo
takzvanou volnou zábavu. Zatímco
fanoušci zazpívali, někteří i tančili,
dalším stačilo poslouchat a v krásném
letním večeru posedět s přáteli. „Akci
považuji za úspěšnou, vyšlo i krásné
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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počasí. Všichni návštěvníci se tu baví,
to je pro nás to nejdůležitější,“ netajil
spokojenost jeden z organizátorů
a zároveň místostarosta Plumlova
Martin Hyndrich.
I když areál nebyl zcela zaplněný,

rozhodně návštěvnost nebyla malá.
Alespoň šlo bez obtíží dodržovat rozestupy. „Samozřejmě bychom byli
rádi, kdyby přišlo ještě více lidí, ale
i tak si myslím, že návštěva je velmi
slušná. Každá skupina fanoušků

Foto: Jan Frehar

samozřejmě také dorazí na svou
oblíbenou kapelu. Hlavně jsme
ovšem rádi, že si takové akce vůbec
můžeme užívat. Bez nich by to bylo
daleko horší,“ je si Hyndrich vědom
nelehké situace.
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Pivínské divadlo v Dobromilicích:
Z pohádky do pohádky
láká návštěvníky
V Otaslavicích slavili
ÅåĢDVWQìQRYìURN´

OTASLAVICE Na přírodním koupališti v Otaslavicích se můžete kromě osvěžení těšit každých čtrnáct
dnů na páteční promítání letního
kina. Uplynulý pátek 31. července se organizátoři rozhodli diváky
osvěžit filmem se zimní tematikou
Šťastný nový rok. Diváků se po horkém dni sešlo více než dost a film
celkově slavil úspěch. Kromě letního kina poslední dny také hodně
potěšily milovníky osvěžení, biotop
byl od pondělí hojně navštěvovaný.

EXKLUZIVNÍ
reporáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
V areálu koupaliště se promítá pravidelně v pátek jednou za čtrnáct dnů. Přes
léto se organizátoři zaměřili především
na české komedie, odvysílali již filmy
jako Vlastníci nebo Poslední aristokratka. V plánu jsou další dva filmové
večery. V pátek 14. srpna by to měla být
česká klasika Slunce, seno, jahody a na
závěr prázdnin je naplánovaná komedie
3Bobule. Tím ale zdaleka v otaslavickém kině s promítáním nekončí.
„Po ukončení sezóny na koupališ-

ti máme v plánu kino přemístit do
prostoru sokolovny. Po loňském
úspěšném promítání jsme se rozhodli
pořídit si vlastní promítací soupravu
a nyní jsme už oficiálně registrovaným kinem. Podařilo se nám tak po
třiceti letech vrátit kino do Otaslavic,“
prozradil novinku místostarosta obce
Mojmír Sokol, který má zároveň biotop na starost. „Jsem rád, že pan Sokol přišel s tímto nápadem na koupi
vlastního kina. Ušetří nám to peníze
a investice se brzy vrátí, také si cením
toho, že i zastupitelé tuto koupi jednohlasně schválili. Pro naše obyvatele to
tak představuje další kulturní akce, na
které mohou zajít v průběhu celého
roku,“ říkal spokojeně starosta obce
Marek Hýbl.
Vedle promítání je biotop samozřejmě
všem k dispozici každý den od deseti
dopoledne do osmi večer. I když letošní počasí dlouho nebylo nakloněno
provozování venkovních koupališť,
poslední týden si provozovatelé nemohou stěžovat. „První týdny prázdnin to
počasí ideální nebylo, teď se nám ale
ukázalo léto v plné kráse. Od pondělí
zde máme spoustu návštěvníků, za
což jsme moc rádi. Minulé úterý jsme
přesáhli hranici sedmi set lidí, což byla
zatím nejvyšší návštěva celého léta,“
doplnil dále Mojmír Sokol.

DOBROMILICE Pivínské divadlo PiDi slaví rok své existence.
A daří se mu. Nejenže se jeho první
představení setkalo s úspěchem,
aktuálně lidé mohou na samostatné
výstavě nakouknout pod pokličku
vzniku divadelní podoby pohádky
Princezna ze mlejna.

Martin ZAORAL
Jan FREHAR
Regionální muzeum v Dobromilicích
znovu ožilo, když si ve spolupráci s pivínským divadlem PIDI připravilo
výstavu Z pohádky do pohádky. Interaktivní podívaná je zaměřena především na rodiny s dětmi. K vidění jsou
repliky předmětů i kostýmů, ve kterých
děti z pivínského divadla hrají pohádku
Princezna ze mlejna a S čerty nejsou
žerty.
Výstava byla slavnostně zahájena v neděli 19. července starostou Dobromi-

lic Stanislavem Mrňkou. Slavnostní
vernisáže se zúčastnilo několik stovek
návštěvníků, mezi hosty nechyběl ani
starosta Pivína Kamil Štětař. Celou
akci připravili ochotníci z obce Pivín,
kteří si už rok říkají PiDi (Pivínské
divadlo). Na zahájení dorazila přibližně šedesátka návštěvníků. Nechyběli
hlavní protagonisté souboru, kterými
jsou děti z Pivína, ale také jejich rodiny
a přátelé. „Díky spolupráci s divadlem
PIDI jsme mohli nabídnout veřejnosti
tuto krásnou výstavu, která jistě potěší
nejen děti, ale také rodiče. Pivínské divadlo PIDI je seskupení mladých lidí,
tří zakladatelů manželů Hany a Zdeňka
Svozilových a Jana Nedbala, kteří dali
dohromady dětský soubor složený z pivínských dětí. Divadlo v loňském roce
odehrálo pohádku Princezna ze mlejna
a letos má v plánu nazkoušet pohádku
S čerty nejsou žerty,“ prozradila Večerníku ředitelka regionálního muzea Denisa
Zatloukalová.

2ąK\CJ¾LGPÊXÚUVCX[UCOQ\ąGLO÷PGOQJNKEJ[D÷VCPKéNGPQXÆFKXCFNC
Foto: archiv PiDi
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Na výstavě je možné zhlédnout kulisy,
rekvizity a kostýmy všech hlavních postav obou pohádek, dále také všechny
kulisy, které mladí herci při hraní používají. K pohádce S čerty nejsou žerty dokonce nechybí ani pravá pekelná váha,
která dokáže určit, zda i vaše dítě nepatří
do pekla. Dále zde nechybí ani koutek
pro děti, kde si mohou poskládat puzzle, vymalovat si některou z postaviček
nebo například rozluštit některou z hádanek. V neposlední řadě nechybí ani
pohled do krátké historie divadelního
sboru. „Divadelní pohádku Princezna
ze mlýna jsme odehráli celkem dvanáctkrát,“ pousmál se principál souboru Jan

Nedbal. Důležitou součástí výstavy jsou
také fotografie z představení, ze zkoušek
a dalších akcí PiDi. „Předpokládaný termín premiéry pohádky S čerty nejsou
žerty je 14. listopadu na Obecním sále
v Pivíně. Tímto jste všichni zváni,“ vzkazuje Nedbal.
Výstava Z pohádky do pohádky
v Dobromilicích potrvá do neděle
9. srpna. Její návštěvníci v přízemí
muzea mohou rovněž zhlédnout
stálou expozici Naše Haná před
100 lety. A dorazit mohou v úterý
mezi 9.00 a 12.00 hodin, případně
ve čtvrtek nebo neděli od 15.00 do
18.00 hodin.

0CXGTPKU¾åXÚUVCX[FQTC\KNQ\JTWDCwGFGU¾VJQUVč

Foto: archiv PiDi

Pondělí 3. srpna 2020
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CITY PICNIC
SERVÍROVAL
LETNÍ
POHODU
V
PARKU
V horkém počasí přišlo

PROSTĚJOV Michal Tučný
kdysi zpíval romantickou píseň o tom, jak si užívá „snídani
v trávě teď právě prostřenou,
loukou ráno vzbuzenou“.
Nejen pozdní snídani, ale také
svačinu, oběd či večeři v trávě si
mohli uplynulou sobotu 1. srpna dopřát všichni, kteří zamířili
na City Picnic konaný u prostějovské hvězdárny v Kolářových
sadech.

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Druhý ročník akce stejně jako loni opět
přilákal zejména svobodomyslné rodiče s dětmi, u nichž se pořádání pikniků
v přírodě těší zvýšené oblibě. V horkém
a slunečném dni si mohli nakoupit občerstvení u několika prodejců, kteří své
stánky rozložili přímo u hvězdárny. Na
své si přišli vegetariáni i masožravci, kteří
si mohli pochutnat na hovězím hamburgeru z Bistra No, jehož název evokoval kultovní film Pulp fiction. „Hamburger byl opravdu skvostný, ač tedy ne
právě levný. Zkusili jsme i vegetariánský
špíz na kari a ten byl též velmi dobrý
a cenově přijatelný. Akce je to jinak zcela
pohodová, líbí se mi i ne úplně tradiční

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na
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vhod dobré občerstvení
i stín stromů
výběr veskrze pozitivně laděné hudby.
Jen by tu těch stánků klidně mohlo být
i více,“ zhodnotila Markéta Šebestová
z Prostějova, která dorazila již na dopolední část programu. „Dali jsme si tu
společně takový lehký oběd a po něm
už zamíříme rovnou na koupaliště,“ prozradila mladá maminka.
Organizátoři dle svých slov počet stánků příliš rozšiřovat nechtějí. „Naším cílem není, aby se z toho stala pouť, chceme jít trochu jinou cestou a zaměřovat
se spíše na kvalitní místní podniky,“ vysvětlil Zbyněk Král, jenž se při přípravě
akce musel potýkat pouze se dvěma
problémy. „Na poslední chvíli kvůli
technickým potížím nedorazil již ohlášený stánek s palačinkami a nepodařilo
se nám sehnat také nějakého prodejce
kvalitní zmrzliny,“ upřesnil Král.
Ve srovnání s loňským ročníkem se
výrazněji rozšířil doprovodný program. Děti si mohly užít nafukování
obrovských balónků či vystoupení
olomouckého performera Vincka zvaného Chaosáka. Ten pod korunami
stromů na velké igelitové plachtě díky
nafukovacím balónkům naplněným
tekutinou připravil nefalšovanou válku

BYLI JSME
U TOHO

barev. K jídlu, poslechu i tanci zahrálo
po obědě několik kapel a muzikantů
z Prostějova a blízkého okolí jako například Hello Marcel, Wierdsky, Ryboko,
Nic Robertson, Jak sen a další.
Díky City Picnicu se v Kolářových sadech v průběhu dne vystřídala celá řada
skupinek často s malými dětmi pojídajících lahůdky na donesených dekách či
připravených lavičkách. „Pokud se opět
domluvíme s vedením města Prostějova, tak bychom v této akci rádi pokračovali i příští rok,“ uzavřel Zbyněk Král.
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PROSTĚJOV Prostějovany oblíbený
Restaurant Day, pořádaný vždy třikrát
do roka, má namále. „Ačkoliv jsme
dali výzvu do médií a obrátili se na stálé
‚prodejce‘, lidé se na srpnový termín
nehlásí. Domnívám se, že se bojí viru,
nic jiného mě totiž nenapadá,“ usuzuje

Milada Sokolová, jedna z organizátorek a předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova.
Nedávno regionální média otiskla výzvu, že další ročník Restaurant Day
proběhne 28. srpna opět na zahrádce
Národního domu. „Obrátili jsme se na

stávající kuchaře, cukráře i pekaře s tím,
aby se přihlásili. Vždy v minulých ročnících jsme měli zpětnou vazbu obratem,
prodejců bylo kolem dvacítky. Tentokrát máme pouze čtyři přihlášené, což je
málo,“ uvedla Markéta Valentová, další z
organizátorek akce.

Pokud se tedy chcete přidat i vy, máte-li čas, chuť a kuráž nabídnout ostatním svou specialitu, můžete se hlásit
na restaurantdaypv@seznam.cz.
V případě, že se nepřihlásí dostatečný
počet prodejců, akce bude muset být pro
tentokrát zrušena.
(red)
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PIJANA

PLUMLOV Kdo se chtěl od srdce zasmát, ten přišel a za břicho
se popadal! Druhý ročník výstavy kresleného humoru spojený
s vystoupením kapely České srdce a hlavně s odhalením pomníku Neznámého pijana byl k vidění od pátku do soboty v kempu
Žralok v Plumlově. Vydařené počasí akci v režii Klubu Kreslířů
a Humoristů pod taktovkou prostějovského kreslíře a humoristy
Jana Tatarky vyloženě přálo. A když pomník Neznámého pijana
pomohla odhalit známá osobnost českého showbyznysu, nebylo co řešit. „Nejsem zvyklý na podobné pijetní akty. Mám raději
jiné akty,“ rozesmál návštěvníky Ivo Šmoldas. Uznáte, že u takové
události nemohl Večerník chybět.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Desítky kreslených vtipů bavily příchozí i stálé hosty kempu Žralok už
od pátečního odpoledne. „Přípravy
na letošní výstavu kresleného humoru byly mnohem složitější než
ty loňské. Původně jsme zamýšleli
vyměnit celé plátno Žraločí epopeje,
kterou jsme tady na Žraloku instalovali vloni. Protože nás ale všechny
zasáhl covid-19 a už od jara jsem
tušil, že sponzoři nebudou mít tolik
peněz, aby to ufinacovali. Přistoupil
jsem tedy k tomu, že v rámci druhého ročníku výstavy kreslených
vtipů uděláme recesistickou akci

v podobě odhalení pomníku Neznámého pijana. A každé příští roky
vymyslíme vždy něco nového a podobného,“ řekl Večerníku přímo na
místě Jan Tatarka, který na Plumlově přivítal během pátku a soboty
své kolegy kreslíře z celé republiky.
„Dorazili Václav Veverka, Jiří Bula,
Pavel Kujal, Josef Bílek, Milan Kocmánek a samozřejmě ředitel Klubu
Kreslířů a Humoristů Mirek „Tapír“ Vostrý. Společně s mými vtípky
jsme na této výstavě dali dohromady na sto třicet obrázků a jsme
velice rádi, že se návštěvníci při jejich prohlížení dobře baví a někteří
se skutečně smějí, až se za břicha
popadají,“ neskrýval spokojenost
Tatarka, kterému se na slavnostní
odhalení pomníku Neznámého
pijana podařilo do kempu Žralok
přilákat známou osobnost z Prahy.

Jan Tatarka a další humoristé připravili skvělou výstavu
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„Když jsem před časem volal Ivo
Šmoldasovi, zda by osobní účastí podpořil naši akci, neváhal ani
vteřinu. On sám je totiž skvělý
humorista. Přijel rád a představte
si, bez nároku na honorář. Což se
mi samozřejmě ulevilo,“ přiznal
pobaveně prostějovský kreslíř a hlavní organizátor akce. „Úplně zadarmo
tady nejsem, dám si na Honzu pivo,“
přiklonil se k Večerníku se smíchem
Ivo Šmoldas.
Víkendová výstava kresleného
humoru spojená s vystoupením
kapely České srdce byla věnována
hlavně tématu koronavirus. „My
Češi jsme národem, který si dokáže
udělat srandu úplně ze všeho. I z koronaviru, který já osobně považuji za
tragikomedii. A dělat si srandu i z tak

vážných věcí je balzámem
pro každého kreslíře a humoristu,“ řekl Jan Tatarka.
Uplynulou
sobotu
přesně v patnáct hodin
pak Jan Tatarka ve spolupráci s Ivo
Šmoldasem a Petrem Piňosem
odhalil avizovaný pomník Neznámého pijana. „Rád jsem na tuto recesistickou akci přijel, opravdu. A hlavně
v době, kdy jsme většinou jen svědky
odstraňování pomníků a soch. S vděčností jsem tedy přijal pozvání na tento
pijetní akt, přestože já mám docela
radši jiné akty,“ rozesmál přítomné návštěvníky Ivo Šmoldas, který poskytl
Večerníku exkluzivní rozhovor, jenž
najdete v jednom ze srpnových čísel.
A proč právě Neznámý pijan? Na
to se Večerník zeptal hlavního orga-

nizátora. „Neznámý pijan je
poměrně známou postavičkou
mnoha vtipů od nejrůznějších
kreslířů, já sám jsem jich namaloval stovky. Tentokrát jsme
odhalili jeho pomník a před něj
nakreslili pijetní místo se šlápotami mužskými, ženskými i dětskými. Pijetní akt tak mohou provést
muži, ženy i děti. Ty ovšem jen
s limonádou. A jelikož Neznámý
pijan má odklopitelnou tvář, každý do otvoru může strčit obličej
a tím pádem bude mít pijan už své
jméno, protože má svůj obličej,“ vysvětlil Jan Tatarka, jehož exkluzivní
interview si můžete přečíst na straně
10 dnešního vydání.

0¾XwV÷XPÊEK UG PC XÚUVCX÷ MTGUNGPÆJQ JWOQTW UMX÷NG
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Foto: Michal Kadlec
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Konstelace hvězd Prostějova
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Dojde na chvíle, kdy jednotliví Prostějované budou potřebovat pomoc.
Někteří z nás se prostě neobejdou bez vlivu jiné osoby. Buďme ale rádi, že
vždycky a za všech okolností kolem sebe budeme mít někoho, kdo nás neodmítne.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Využijte
každé chvíle k tomu, abyste si vylepšili
renomé. Jak v práci, tak v rodině. Poslední dobou jste totiž docela hodně
zlobili a způsobili jste hodně zlé krve.
Pokud se budete kát, bude to jen dobře.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Dobrá nálada a hlava plná nápadů vás budou
provázet celým týdnem. Tím pádem
se stanete hodně lukrativním „zbožím“ pro mnoho lidí, kteří budou
chtít využít vašich schopností. Neodmítejte nabídky.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Budete
mít co dělat, abyste se udobřili s partnerem. Nedávno jste ho pořádně
naštvali, takže zapojte všechny osvědčené schopnosti, aby vám mohlo být
odpuštěno. Jen tak bude váš vztah
pokračovat.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Buďte
maximálně opatrní nejen v obchodech, ale také na koupališti, nebo
v restauraci. Hvězdy vám zcela zřetelně předpovídají, že můžete být
lákavým terčem pro zloděje. Mohli
byste mít pokaženou dovolenou.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Chováte se
jako sloni v porcelánu. Kam přijdete, tam způsobíte rozruch, a mnohdy absolutně negativní. Měli byste
se hodit do klidu a nedávat nikomu
záminky k hádkám. Zaměřte se na
domácí práce.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
se pohybovat v hodně zajímavé společnosti. Nové známosti s vlivnými
lidmi mohou vylepšit váš rodinný
rozpočet. Obdržíte nabídku na
obchod, který se jen tak neodmítá.
Využijte toho.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Budete se
během těchto dní potýkat s nudou.
Pozvánky do společnosti vás vůbec
neoslní a sami si také nedokážete najít
žádnou zábavu. Protože ale máte rádi
přírodu, vyrazte si sami na houby.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V rodině se objeví menší problém, který
bude potřeba okamžitě řešit. Pokud
byste podcenili jen pouhou maličkost, může se to odrazit na rodinných financích. Poraďte se klidně
s odborníky.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Doma jste vládci, ale na pracovišti
budete působit nejistě a zakřiknutě.
Sebevědomí by vám mohlo narůst
poté, co vám šéf předá velice těžký
úkol. Máte ohromnou příležitost
přesvědčit o svých kvalitách.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Společenská akce se vám trochu
vymkne z rukou. Místo nových známostí dosáhnete větší opilosti, než je
zdrávo. Bohužel v rauši uděláte takové
věci, na které byste jako střízliví ani
nepomysleli.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Máte
před sebou týden zvaný blbec. Na co
sáhnete, to vám uschne pod rukama.
Nepouštějte se proto do žádných větších akcí a raději se stáhněte do ústraní.
A vůbec nejlepší bude vzít si dovolenou.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Máte kolem sebe lidi, kterých můžete využít. Pokud budete chytří, svezete
se na jejich vítězné vlně a budete
úspěšní s nimi. Proto neodmítejte
hlavně v pracovním kolektivu ani
jednu žádost o pomoc.

nákupní
servis
pro vás

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: Vranovice - Kelčice
Obec: Prostějov
Obec: Vřesovice
Dne: 24. 8. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Dne: 25. 8. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Dne: 27. 8. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: Vranovice - jednostranně Vypnutá oblast: Šárka č. 2, ul. Lidická - jed- Vypnutá oblast: Vřesovice - lokalita noul. od č. 105 po č. 16, ulice od č. 49 po 93 a nostranně od č. 41 po č. 59 a dále obou- vostaveb od č. 214 po 221, 222, 223.
dále č. K/118 a K/1179.
stranně zahrady a garáže sm. areál hřbitova. Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Obec: Dřevnovice
Dne: 27. 8. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
Dne: 24. 8. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Dne: 26. 8. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: Hlaváčkovo 2a, VojáčkoVypnutá oblast: St. Manharda č. 35, 37, 39. Vypnutá oblast: celá obec Dřevnovice. vo nám. č. 10 - 13.
Obec: Vojtěchov
Odběratelská trafostanice Dřevnovice ZD Obec: Raková
Dne: 24. 8. 2020 od 8:00 do 14:30 hodin. (č. 300695).
Dne: 27. 8. 2020 od 13:00 do 19:00 hodin.
Vypnutá oblast: oboustranně od č. 7 a 55 Obec: Čechůvky
Vypnutá oblast: FVE Raková Rekman (č.
po konec obce směr pila (mimo areál ZS Dne: 26. 8. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. 702021).
Bohuslavice a.s.), oboustranně od č. 23 a 30 Vypnutá oblast: část Čechůvky - od č. 37 Obec: Smržice
po č. 7 a 11 a dále po konec obce s č. 65 a 10. pravá strana vč. boční ulice a odb. místa Dne: 28. 8. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.
Obec: Němčice nad Hanou
Moravská vodárenská a.s., po konec obce Vypnutá oblast: Smržice - jednostranně ul.
Dne: 25. 8. 2020 od 7:30 do 9:30 hodin. sm. Kralice n. H. s č. 62.
Podhájí č. 17 - 61.
Vypnutá oblast: celé ulice: Havlíčkova, Ša- Obec: Želeč
Obec: Seloutky
faříkova, Chmelín. Jednostranně ulice Hor- Dne: 26. 8. 2020 od 12:00 do 15:00 hodin. Dne: 28. 8. 2020 od 7:30 do 14:30 honí brána od č. 271 po č. 420. Oboustranně Vypnutá oblast: část obce Želeč: obou- din. Vypnutá oblast: Seloutky, část uliul. Zahradní od ul. Šafaříkova po č. p. 133 a stranně od č. 6 a 100 po konec obce směr ce novostaveb č. p. 190, K1693/4, 192,
471. Jednostranně Komenského nám. od hřbitov s č. 192 a 211 (včetně č. 226 a 228). K1693/6, K1693/7, 183, 182.
E.ON Distribuce a.s.
č. p. 64 po 59, vč. č. p. 168 (ZUŠ).
FVE Želeč 1. (č. 701618).
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Letní Flora Olomouc se pomalu blíží a PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám přináší další sérii soutěží o vstupenky.Letošní
podnik láká na téma „Zahrada za zdí“ přičemž tentokrát nás zavede do tajů městských zahrádek, dvorků a zákoutí. Těšit
se můžete na to nejlepší z floristického a zahradního umění, expozici České dědictví UNESCO, výstavu Pod křídly múz
či tradiční Zahradnické trhy. Zapojte se tedy do naší soutěže ještě dnes a navštivte veletrh v termínu od 20. do 23. srpna
2020 v Olomouci ZDARMA. Vstupenku na Letní Floru získá hned sedm vylosovaných šťastlivců.
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a) roztomilé sýry
b) domácí uzené výrobky
c) ochutnávku moravských vín

... tentokrát ze sortimentu: 7Ĕ6729,1<
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Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FLORA“. Zavolat svoji odpověď nám můžete na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní
číslo 608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi z prvního kola čekáme v redakci do pátku 7. srpna do 12:00 hodin. Výherci budou zveřejněni
v následujícím tištěném vydání Večerníku společně s termínem vyzvednutí vstupenek a druhou soutěžní otázkou.
Tu správnou nápovědu naleznete na oficiálních stránkách Flory Olomouc 2020...

Těstoviny jsou potravinový produkt, který se vyrábí z nekynutého a
chemicky nekypřeného těsta. Pocházejí z Itálie, načež mezi Čechy se
staly již dávno oblíbenou přílohu prakticky ke všemu. Proto je tuze
dobré vědět, že nejlevnější špagety i kolínka zakoupíte v Albertu, Penne nabízí za nejvýhodnější cenu Billa a polévkové nudle Tesco, kde
také jako jediné nabízí Tarhoňe. Speciality v podobě Farfalle jsme objevili za stejně nízkou cenu hned na třech místech – Lidl, Tesco a Penny
market. Přejeme dobrou chuť!
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 29. července.
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Léto si většina z nás pojí s odpočinkem a sluněním na zasloužených dovolených. Péči o zahradu většinou neřešíme a odsouváme ji až na
pozdější měsíce. Ale i během těchto parných
dnů se dá dělat mnohé, takže pokud patříte
mezi milovníky květinek a rostlinek, pak se
své zahradě věnujte i během letních prázdnin.
Kromě hnojení trávníku a jeho sečení je nasnadě sklizeň úrody, setba, a pokud je třeba, tak
i pořádná zálivka. Právě ta je během léta dost
důležitá. Přinášíme pár tipů, jak se v nadcházejícím období o zahradu starat, aby vám dělala
jen a jen radost. Texty připravila: Eva Reitrová

Konečně jsme se dočkali teplého
počasí a přírody, která teď bují v celé
své kráse. Zahrady nás začínají pomalu odměňovat za naši péči, se
kterou bychom neměli ustat ani
v létě. Sotva i o prázdninách nad
něčím na zahradě zaplesáme, objeví se další činnosti, stále máme plné
ruce práce. Ovoce dozrává, sklizeň
zeleniny vybízí k přípravě zdravých
salátů, nastává období zavařování.
Zahrady přinášejí pastvu i pro oči.
A na co bychom rozhodně neměli
zapomínat, abychom se i v letě na
zahradě cítili dobře?

ně trpí vysokými teplotami, nízkou
vzdušnou vlhkostí a nedostatkem
přirozených dešťových srážek. Kdy
je třeba zalévat, poznáte snadno.
Vstupte na zelenou plochu a ohlédněte se. Zůstanou-li za vámi stopy
ze slehlých stébel, znamená to, že
trávník potřebuje vodu. Důvodem
je totiž to, že ve stéblech není do-

jim v horkých letních dnech může
chybět. Proto je pravidelné a přiměřené zalévání tou nejdůležitější
péčí. Záhony bychom měli občas
prokypřit například hráběmi, půda
pak lépe udržuje vlhkost. Záhony
je třeba pravidelně zbavovat plevele
(i s kořínky) a hnojit. Méně náročná je pak péče o bylinky, které snad
potřebují pouze závlahu, a pokud
se vám bylinka uchytí, můžete ji
následně v kuchyni využívat po celé
roky. U trvalek pak průběžně odstraňujeme odkvetlé květy a suché listy,
rostlinu tím odlehčíme a osvěžíme
tak celý vzhled.
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Relativně nenáročná je pak i péče
o venkovní pěstování bylinek, nevyžaduje totiž velké úsilí a jejich využití
v kuchyni je téměř neomezené. Je
jen nutné rozlišit, zda máme bylinku
vyžadující přímé slunce, nebo stín.
Sluneční světlo ocení bylinky, jako
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Léto je vrcholným obdobím vzhledu zahrady. Aby se okrasné rostliny
měly možnost předvést v plné síle,
potřebují dostatečnou vláhu, která
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Péče o trávník je v létě obtížnější.
Během léta většinou trávník znač-
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Sklidili jste první úrodu a přemýšlíte, co byste dali na prázdné záhony?
Nabízí se samozřejmě celá řada možností. I na vrcholu léta totiž ještě stále
můžete založit novou zeleninovou
sklizeň. Některé druhy ředkviček lze
pěstovat celoročně, tak proč to nevyužít. Červenec je dobrým měsícem
pro výsev modrých kedluben. Dozraje i raná mrkev. Ze všeho nejlepší je to
měsíc pro pěstování různých druhů
listového salátu. V září pak budete
mít přehršel zeleniny. Nezapomínejte
ani na hrášek a keříčkové fazole, které stačí do podzimu s klidem dozrát
a dodají vám potřebné vitamíny.

ří, to už srpen nedopeče. Ovocné
stromy, které mají bohatou násadu
zatím nezralých plodů, je třeba za
suchého počasí důkladně zalít. Spíše
než častá a povrchní zálivka pomůže
jednou za týden okolí stromu ráno
či večer vydatně prolít odstátou,
nejlépe dešťovou vodou. Půdu pod
nimi je také vhodné mulčovat, například posečenou trávou, které je
v červenci všude dostatek. Jablka,
švestky a slívy je třeba chránit proti
2ąÊRTCXCPCUMNK\Gÿ
obalečům, zvláště za teplého počasí.
Pomáhají světelné i feromonové laO sklizni a úrodě hovoří také pranos- pače či žluté lepové desky. Chemická
tiky. Říká se, že co červenec nedova- ochrana je posledním řešením.

2007311/1191
2007311/1197

2007311/1190

2007301/1186

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

jsou mateřídouška, šalvěj, oregano, rozmarýn, saturejka, levandule,
kdežto stín upřednostní například
máta, medvědí česnek nebo libeček.
V létě přichází i sklizeň bylinek, které
jsou již plně narostlé. V tomto období lze sklízet mátu, meduňku, mateřídoušku, tymián, yzop, saturejku,
bazalku i majoránku. Sušte optimálně na bylinářských sítech v dobře
větrané místnosti bez přímého přístupu slunečních paprsků. Sklízet se
vám bude nejlépe pomocí speciálních zahradnických nůžek určených
pro řez bylinek, mají mnohem lehčí
konstrukci než běžné nůžky a snadno se s nimi pracuje.

2007311/1188

,CMRGéQXCV
Q\CJTCFWXNÆV÷"

statek vody na to, aby se vytvořil
dostatečný tlak, který je vyrovná. Při
zalévání myslete na pravidlo, že lepší je trávník zalévat méně často, ale
vydatněji, než tak činit často a málo.
Voda se z povrchové vrstvy odpaří
a trávník zůstává téměř bez vláhy.
Doporučuje se také zalévat ho ráno,
protože se voda vsákne do půdy dřív,
než stoupne teplota vzduchu. Sečení
trávy je v celku všední zahradní práce
při péči o trávník v létě, kterou zvládá téměř každý. Doporučuje se sekat
častěji a pravidelněji, přičemž stébla
nezkracujeme o tolik, jako v jiných
obdobích. Pravidelností působíme
preventivně proti přirozenému rozmnožování plevele tím, že nestačí
nakvést a vysemenit.
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PROSTĚJOV V PÁTEK HOSTÍ CZECH CYCLING TOUR!
Na Masarykově náměstí odstartuje druhá etapa největšího cyklistického závodu na území ČR

&TWJ¾GVCRC%\GEJ%[ENKPI6QWTQFUVCTVWLGX2TQUV÷
LQX÷
Foto: archiv TUFO PARDUS

PROSTĚJOV Czech Cycling Tour se stala v posledních letech nejvýznamnější silniční akcí tuzemské cyklistiky každoročně lákající k účasti špičkovou mezinárodní konkurenci včetně elitních stájí z širší světové špičky. A letošní jedenáctý ročník velkého etapového závodu bude
opět úzce spojen i s prostějovským regionem!

Původní
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V Prostějově na náměstí T. G. Masaryka totiž odstartuje druhý díl renomovaného klání, a to v pátek 7. srpna ve
12.00 hodin. V rámci 193 kilometrů
dlouhé etapy do Uničova jezdci nejprve obkrouží Prostějov na připraveném
okruhu přes Mostkovice a Seloutky,
načež zamíří na sever a následně na
západ až před Konici. Odtud se budou
vracet směrem k Plumlovu, aby se ješ-

tě před ním stočili znovu západním
směrem a posléze opustili prostějovský okres při pouti k Jevíčku.
CCT 2020 sestává z celkem čtyř částí. Úvodní má podobu časovky Uničovem (19 km), třetí povede z Olomouce do Frýdku-Místku (210 km)
a čtvrtá z Mohelnice do Šternberka
(179 km). Pozornost obyvatel Prostějovska však logicky bude upřena na
výše popsanou etapu číslo dva, která
prosviští spoustu nám důvěrně známých silnic v regionu.
A na koho se sportovní příznivci
mohou v exkluzivně nabitém pelotonu těšit? Zúčastní se hned šestice
stájí nejvyšší kategorie World Tour!
Konkrétně Mitchelton Scott, Bora

Hansgrohe, Jumbo Visma, Sunweb,
NTT Pro Cycling a Bahrain McLaren,
což jsou v kolečkářském světě opravdové pojmy. Chybět nebude ani reprezentace České republiky či nejsilnější
stáj ČR Elkov Kasper.
„Jsme nadšeni, že se na startu objeví
opravdová světová špička a nabídne
našim divákům nezapomenutelné zážitky. Zárukou kvality jsou nejen top
týmy kategorie World Tour, ale i další

ambiciózní ProContinentální týmy.
A svou kůži určitě neprodají lacino
ani nejlepší čeští jezdci včetně vítěze
Czech Cycling Tour 2015 Petra Vakoče,“ uvedl promotér závodu Jaroslav
Vašíček.
Kdo cyklistice skutečně holduje,
nemůže si její nadcházející (nad)

národní svátek nechat ujít. Takže
v pátek hurá na prostějovské Masarykovo náměstí či kamkoliv jinam na
následně vedoucí trať, jejíž mapku si
můžete prohlédnout na přiloženém
obrázku.
Kudy povede 2. etapa Czech Cycling Tour 2020 (pátek 7. srpna od

12.00 hodin): Prostějov, Mostkovice, Seloutky, Prostějov, Čelechovice
na Hané, Slatinice, Drahanovice,
Pěnčín, Kandia, Budětsko, Štarnov,
Přemyslovice, Hluchov, Zdětín,
Ptení, Ptenský Dvorek, Stražisko,
Suchdol, Brodek u Konice, Skřípov,
Šubířov atd.

0O½GHz7XIR3DUGXVVHGPNU½W]ODW½SÔL0¤5QDGU½]H

PROSTĚJOV Prostějovské
cyklistické naděje absolvovaly
Mistrovství republiky mládeže na
dráze ve stíhacích disciplínách.
Jak? Fantasticky! Z plzeňského velodromu přivezly neuvěřitelných
KRANJ, PROSTĚJOV Další body „Hlavní závod se jel na městském 21 medailí!

Bárta sedmý ve Slovinsku

Josef Otta a Radek Vlček triumfovat.
Cenné kovy přidala také děvčata, když ve
společné kategorii žákyň a kadetek vybojovaly bronz Karolína Richterová, Eliška
Grulichová a Patricie Müllerová doplněné
Nelou Kaňkovskou z Mapei Merida Kaňkovský, pro stříbro si se závodnicemi Dukly
dojela Gabriela Bártová.
„Myslím, že bych svá slova chvály jen neustále opakoval, nemám k výkonům našich
kluků a holek co dodat. Pouze jim děkuji
za nasazení a práci, kterou odvádějí. Větší
odměna snad pro trenéra není,“ řekl nadmíru spokojený Martin Cetkovský, jeden
z trenérů mládeže Tufo Pardus.
Výsledky členů klubu, ale také fungování týmu v nestandardní sezóně si chválí
i předseda týmu Petr Šrámek. „Já děkuji
nejen závodníků za výbornou reprezentaci, ale rovněž kolektivu trenérů. Naši
mládež mají momentálně pod taktovkou
progresivní Martin Cetkovský a velmi
zkušený i úspěšný Pavel Vršecký. Je vidět,
že odborná, systematická a dlouhodobá
příprava nese své ovoce.“

do mezinárodního žebříčku UCI
získal prostějovský cyklista a úřadující mistr republiky U23 Tomáš
Bárta. V rámci jednorázového
silničního závodu GP Kranj dojel
v hromadném dojezdu na vynikajícím sedmém místě.
Do Slovinska se vydala pětice reprezentantů Tufo Pardus Daniel Babor,
Tomáš Bárta, Karel Tyrpekl, Filip
Řeha a Bruno Stoček, posledně dva
jmenovaní jsou přitom v elitní kategorii teprve prvním rokem. V předvečer akce ještě absolvovali noční
kritérium, kde se žádnému prosadit
nepodařilo, druhý den si to však vynahradili.

okruhu. V jeho průběhu ujelo pět
borců, kteří si vybudovali náskok až
ke třem minutám. Naši kluci pomáhali především Bártovi, a to včetně
druhého sprintera Babora, protože cíl
byl mírně do kopce a Tomáš se cítil
lépe. Únik se pak sjel a rozhodovalo se
v hromadném spurtu. Sedmé místo
pro nás znamená další body do UCI.
Těší mě, že chlapci ukazují, jak na sobě
během vynucené pauzy pracovali a teď
se jim to daří prodat,“ řekl sportovní
ředitel hanácké stáje Tomáš Konečný.
Velmi dobrý týmový výkon podtrhl
čtrnáctou příčkou Karel Tyrpekl. Vítězem se stal Olav Kooij z Jumbo-Visma
Development Team.
(jl, son)

Marek SONNEVEND
Úvodní den začal program stíhací jízdou
na dva kilometry a zástupci Tufo Pardus
hned získali dva mistrovské tituly. Dres
s trikolórou oblékl kadet Pavel Novák,
kterého na stupně vítězů doprovodil třetí
Vojtěch Koblížek, přičemž jen o vteřinu za
ním zaostal čtvrtý Radovan Štec. Nejrychlejší kadetkou se pak stala Patricie Müllerová a prosadila se také Gabriela Bártová,
druhá mezi juniorkami.
Mladí Hanáci na své úspěchy navázali
i druhý den a pomyslnou laťku zvedli ještě
o něco výše. V kadetech vybojoval mistrovské tituly tentokrát Matyáš Koblížek,
a to v obou disciplínách – scratchi i bodo-

vačce. Zaskvěli se také junioři, především
Josef Otta. Ten zvítězil v bodovacím závodě, stříbro ze scratche přidali Jan Vondráček a Gabriela Bártová.
Poslední den dráhového šampionátu byl
na pořadu stíhací závod družstev. Tedy klání, jež tradičně přitahuje velkou pozornost,
neboť ukáže sílu celého týmu, nejen konkrétních jednotlivců. Prostějované do něj

PROSTĚJOV Letošní cyklistická
sezóna poznamenaná koronavirem
se navrátila k závodnímu tempu
a program je tak našlapaný, že v předminulém týdnu startoval elitní tým
Tufo Pardus Prostějov na domácí akci
i v zahraničí, kde se v nabité konkurenci prosadili Daniel Babor a Tomáš
Bárta. V tuzemsku odstartoval Český
pohár na silnici ŠKODA Cup 2020,
v Polsku pak jezdci absolvovali etapový závod Dookola Mazowsza i jednorázovku Puchar MON, přičemž obě
klání jsou zařazena do mezinárodního kalendáře UCI.
Do Polska se vydala prostějovská šestice
Tomáš Bárta, Daniel Babor, Karel Tyrpekl, Bruno Stoček, Filip Řeha a René Smékal s těmi nejvyššími ambicemi, vzhledem
k rovinatému profilu tratí i sprinterským
schopnostem zejména Babora.

Úvodní etapa Dookola Mazowsza začala
velmi smolně. Přibližně třicet kilometrů
před jejím cílem nerespektoval motorkář zákaz vjezdu na trasu závodu, střetl
se s vozem signalizujícím blížící se finiš
a musel být letecky transportován do nemocnice. Jelikož se zahajovací díl konal
na okruhu a po incidentu nebylo možné
úsekem projet, etapa byla anulována.
Druhý den byla na programu pouze 2,9
kilometru měřící individuální časovka,
ve které se nejvýše umístil Tomáš Bárta, jenž na 74. příčce ztratil 10 vteřin za
vítězem. „Po dlouhé době jsme zápolili
v podniku UCI, který ale bohužel nezačal příliš pozitivně. Také od časovky jsem
čekal víc, ta nám moc nevyšla,“ komentoval slabší vstup sportovní ředitel Tufo
Pardus Michal Mráček.
Chuť si ale Hanáci spravili hned ve třetí
etapě. Na čele se až do cíle udržela tro-

jice borců, která si vybudovala náskok
před pelotonem, a bylo jasné, že z ní
vzejde premiant. Tím se později stal
Michael Kukrle z Elkov Kasper. Za
nejlepším triem pak po vynikajícím
týmovém výkonu dospurtoval jako
druhý z pelotonu Daniel Babor a obsadil tak velmi dobré páté místo. V závěrečný den navíc skončil devátý. Celkovým vítězem se stal zmíněný Kukrle,
nejvýše postaveným Prostějovanem
v konečném pořadí byl Tomáš Bárta
na 71. příčce.
„Profil etap pro nás byl příznivý, proto
jsme se chtěli pokusit o připravení co
nejlepší pozice pro Dana Babora, který
je v koncovce nejsilnější, a udělat dobrý
výsledek. Z mého pohledu se to vcelku
podařilo, kluci nechali v každé etapě maximum a jsme na dobré cestě,“ zhodnotil
Mráček.

Největší úspěch však jeho svěřenci zazna- ba dopadl velice smolně, když se připletl potvrdilo. Defekt pak stihl Marka a závod
menali na úplný závěr svého vystoupení do pádu a byl převezen do nemocnice, nedokončil ani mladý Max.
v Polsku, když dosáhli na body do žebříč- kde se naštěstí žádné vážnější zranění ne(jl, son)
ku UCI v jednorázovém závodě Puchar
MON (UCI 1.2). V něm po 149 kilometrech vybojoval Babor v hromadném
dojezdu osmou pozici a Bárta dojel jen
o dva posty za ním, čímž uzavřel první
desítku.
Svou spokojenost tudíž netajil ani sportovní ředitel. „Celkově jsem s vystoupením chlapců velmi spokojen. Musíme
si uvědomit, že nejstaršímu z našich závodníků je teprve jednadvacet let a tři ze
šesti kluků jsou v elitní kategorii prvním
rokem. Už se těšíme na další starty, návrat
do sezóny se povedl.“
Část týmu – konkrétně Marek Dolníček,
Maxim Müller a Jakub Hník – se souběž%[MNKUVÆ 6WHQ 2CTFWU 2TQUV÷LQX PC
ně postavila na start úvodního dílu ČesUVCTVWRQNUMÚEJ\¾XQFč Foto: archiv
kého poháru na silnici. Ten ale pro Jaku-

/NCFÚORTQUV÷LQXUMÚOE[MNKUVčOUMX÷NGX[wNQFT¾JQXÆ/è4XGUVÊJCEÊEJFKUEK
RNÊP¾EJ
Foto: archiv TUFO PARDOS

v kadetech nastupovali v roli favoritů a své
úlohy dostáli do posledního detailu. Ze zisku mistrovského titulu se tak radovali Radovan Štec, Matyáš Koblížek, Pavel Novák
a Vojtěch Koblížek. V juniorském kvartetu
naopak figurovali především nováčci na
dráze, přesto se jim výborným kolektivním
výkonem a technickou jízdou podařilo
ve složení Petr Kovařčík, Jan Vondráček,

Cyklisté získali v Polsku první bodyGRæHEŐtÿNX8&,
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Michal SOBECKÝ
VIGANJ, PROSTĚJOV Je jí teprve patnáct let a už začíná sklízet úspěchy na
všech frontách. Kristýna Piňosová nedávno oslavila zisk titulu na společném
šampionátu Česka, Slovenska a Maďarska a nyní se stala rovněž mistryní České
republiky. Paradoxně k tomu nedošlo v tuzemských vodách, ale v chorvatském letovisku Viganj. Tam studentka Gymnázia Jiřího Wolkera z Prostějova
zazářila a přidala ke svým trofejím další.

ČTĚTE NA STRANĚ 31

Prostějov bude

¸VSøFK\QD]¿PHFNÇPNROELxWL

za měsíc dějištěm /XNRVWőHOFL]3URVWěMRYVND]iőLOL

S RG.RVtőHP

policejního MČR
UNITOP v boxu

PROSTĚJOV Před dvěma lety se
v areálu DTJ Prostějov v Krasické
ulici konalo premiérové Mistrovství republiky UNITOP v boxu.
Letos se tento rohovnický šampionát nejlepších policistů vyznávajících tradiční bojový sport do
místní boxárny vrátí, a to v pátek
4. září.
„Akce je otevřena všem policistům
a občanským zaměstnancům Policie
ČR i Ministerstva vnitra. Zápolit se
bude ve váhových kategoriích do
71, 75, 81, 86, 91, 95 a nad 95 kilogramů,“ stojí v oficiální pozvánce na
rychle se blížící klání. Přihlášky lze
zasílat do 24. srpna na e-mail Robert.
Semnicky@pcr.cz.
Na organizaci se budou významně

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

podílet členové oddílu BC DTJ Prostějov, domácí navíc vyšlou přímo
do bitev i řadu svých želízek v ohni.
A Večerník z celého klání přinese
podrobnou reportáž.
Hned v sobotu 12. září se pak
v Prostějově uskuteční další významná akce rohovníků. Půjde
o 4. ročník Hanáckého hodového
boxu, v rámci kterého proběhne
nejprve druhé kolo Oblastní soutěže Jihomoravské oblasti všech
věkových kategorií a následně
muži BC DTJ vstoupí do extraligy
družstev ČR 2020/21 zahajovacím
duelem doma proti Plzni! O těchto chystaných lákadlech napíšeme
více v příštím vydání Večerníku.
(son)

PROSTĚJOV Opava, Praha, Olomouc nebo třeba Hradec Králové.
Zámecký park v Čechách pod Kosířem byl koncem července plný
lukostřelců z celé České republiky. Co je tam čekalo? Závod s názvem Zámecká terénní. Ne nadarmo, jelikož skutečně rovný plácek
byste v parku hledali jen těžko. Závodníci náleželi do řady věkových
kategorií, v typu luku byly zastoupeny dvě: reflexní luk a holý luk.

Druhá z kategorií byla mnohem početněji zastoupená, o něco lépe se
naopak zástupcům z Prostějovska
dařilo mezi reflexními luky.
Zde soutěžil například Jiří František
nebo Karel Böhm, oba z Kostelce na
Hané. A oběma se na závodech nadmíru dařilo. Zatímco František ovládl
kategorii seniorů, Böhm byl pro změnu první mezi muži. „Vidíte, ani jsem
pomalu nevěděl, že jsem vyhrál,“ smál
se druhý jmenovaný. Stejně jako jeho

kolega za sebou nechal soupeře o tři
desítky bodů. Ještě spokojenější byl
ale z průběhu závodu. „Počasí nám
hodně přálo, vše fungovalo, jak mělo.
Organizačně to tedy bylo velmi dobré,“ poznamenal.
Už dříve Magda Robová prozradila, že
na rozdíl od té kostelecké, prostějovská lukostřelba nebude mít na závodu
velké zastoupení. To se záhy potvrdilo,
z Lukostřelby Prostějov soutěžila jako
jediná. „Musím ale říct, že podnik

PRAVIDLA VEDOU DO ZÁHUBY

JEDNA RÁNA ZA DRUHOU

USTOJÍ SITUACI FOTBAL?

Týmové sporty v České republice opět začíná
drtit koronavirus. Jak? Někdo z družstva chytne
nákazu a společně s ním jde do čtrnáctidenní karantény automaticky celý kolektiv, ačkoliv všichni
jeho ostatní členové jsou při testech třeba negativní.
Ať se na mě nikdo nezlobí – a především ne epidemiologičtí odborníci – ale tohle je prostě nesmysl,
který může mít na sportovní prostředí v naší zemi
devastující dopad. A vlastně nejen na něj, postupně i pro další sféry života.
Až se na podzim ochladí a covid-19 tím znovu
dostane příhodnější podmínky k šíření, případů
logicky přibude. A při současném, výše zmíněném systému posílání lidí do domácí izolace tam
za chvíli budeme zavření úplně všichni. Tak jako
od poloviny března do konce dubna.
Podle mého laického názoru je naprosto zřejmé,
že pokud se alespoň trochu neupraví současná
ustrašená pravidla, tak naše společnost ekonomicky zkrachuje. Spoléhat na avizovaný objev účinné
vakcíny by přitom mohl být extrémně nebezpečný most vedoucí do postupné záhuby.

Prostějovští hokejisté mají za sebou vpravdě krutého tři čtvrtě roku, během něhož se jejich konání
sypalo jako pověstný domeček z karet. A ani momentálně to nevypadá, že by se špatné období
chystalo jen tak lehce předat otěže něčemu pozitivnějšímu.
Vše odstartovalo loni v říjnu tím, kterak ofenzivně
silný tým začal výsledkově zaostávat čím dál víc za
stanovenými cíli. Ke zlepšení nepomohla ani trenérská výměna, ani četné korektury v hráčském
kádru, ani sáhnutí majitele klubu na výplaty.
Jestřábi se v celém zbytku sezóny pořádně nezvedli a nepostoupili do play-off, navíc se přidalo
ekonomické krvácení z pobytu ve spodní nadstavbové skupině i z následného úderu koronaviru. Načež musel kouč Lubina v létě náhle skončit
z vážných zdravotních důvodů.
Čerstvě se k těmto všem ranám osudu (či vlastní
nekvality) musí připočítat povinný pobyt v karanténě celého mužstva kvůli nemoci covid-19.
Nadále to tak v případě LHK bohužel vypadá na
platnost známého přísloví o padání WC na podělaného. Nebo už konečně bude líp?

Coby suverénně nejrozšířenější sport na světě je
fotbal obrovský fenomén. Na jaře se však stal obětí brutálního faulu, kterým koronavirus s veškerými okolními dopady vyřadil všechny nižší soutěže
v ČR od třetí ligy až po nejnižší okresní třídy na
téměř půl roku ze hry.
Minulý ročník byl tedy již ve své polovině předčasně
ukončen a tím pádem anulován, načež zdeptaní vyznavači míče kopaného čekali, co přijde dál. A svorně doufali, že nová sezóna 2020/21 se normálně rozjede a proběhne pokud možno bez vážných potíží.
Nyní to vypadá, že start plánovaný na nejbližší
víkend zdárně klapne. Leč víra v bezproblémovou
celosezónní jízdu dostává při zohlednění současné zdravotní situace i jejího výhledu do příštích
týdnů a měsíců povážlivé trhliny.
Každopádně vedení českého fotbalu ve spolupráci s jednotlivými krajskými svazy se snaží vypracovat účinný manuál, jak nižší soutěže hrát a snad
i dohrát navzdory předpokládané spoustě odložených utkání. Osobně se však bojím, že zachování
daného státního přístupu k „boji“ s novou nemocí
udělá z fotbalových bitev pořádnou bramboračku.

byl opravdu dobře zorganizovaný.
A k tomu to krásné prostředí parku,“
byla posléze spokojená.
Zatímco však závod v Čechách pod
Kosířem velkou výzvou pro Lukostřelbu Prostějov nebyl, již brzy
naopak čeká střelce z Hanáckého Jeruzaléma opravdový oříšek v podobě Mistrovství ČR holých luků. Aby
toho nebylo málo, do konce srpna
lukostřelci z Prostějovska organizují
ještě dva další závody.
(sob)

fotbal

V kabině prostějovských fotbalistů je pořádný průvan

www.vecernikpv.cz
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Podle Kroupy nabízejí manažeři hráče
v podstatě nepřetržitě. „Máme relativně čas a určitě společně s trenéry a vedením sestavíme dostatečně kvalitní
kádr,“ věří nový manažer „áčka“.
Jak se nechal slyšet předseda 1.SK Prostějov František Jura, telefonní linky a e-maily jsou v plném zápřahu. „Máme
rozjednáno hned několik hráčů, vedeme řadu schůzek. Kádr je momentálně otevřený ven i dovnitř, pohyb ještě
bude,“ uvedl první muž a prozradil, že
jednou z největších priorit je přivést do
kádru zkušeného plejera. „Buď útočníka nebo ofenzivního záložníka. Muže,
který by ty mladíky řídil,“ plánuje Jura.
Ten ještě těsně před uzávěrkou tohoto
vydání Večerníku prozradil, že koncem

týdne se rozhodlo o setrvání testovaných Matouška a Langera z olomoucké
Sigmy a Davida Juráska ze Zbrojovky
Brno. „Tato trojice zůstane, máme zájem. Další hráči na zkoušku zůstávají,
s nikým se neloučíme, ale musí nás
o svých kvalitách ještě přesvědčit,“ řekl
šéf prostějovských fotbalistů. Ten je
prozatím doslova nadšený z prvního
afrického hráče ve službách prostějovského fotbalu. Solomon Omale
z Nigérie jej doslova nadchnul. „Působí perfektně, s míčem to umí. Pokud
mu to vydrží i v zápasech, pak to bude
trefa. Ale uvidíme, všichni víme, jak to
s těmito hráči je a jak je s nimi složitá
práce i komunikace. V sobě to ale má
a na svůj věk působí an postu defen-

zivního záložníka velmi dobře. Je velký
předpoklad, že s ním v příštích dnech
podepíšeme smlouvu,“ poznamenal
na adresu plejera naposledy působícího v FK Sereď. „A je možné, že se
touto cestou do budoucna více vydáme. Máme od agentur nabídky na
další fotbalisty a například Táborsko
ukazuje, že když to opravdu trefíte,
můžete z toho i slušně přispět do
klubové pokladny.“ Naopak řecký
záložník Athanasios Fokaidis, který
naposledy působil v Komárnu, musí
ještě také přesvědčit. Jedenadvacetiletý záložník má za sebou i působení v Karviné, za kterou ale od ledna
2019 odehrál jen 94 minut a byl po
půl roce přeřazen do „béčka“.
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když si jej při svém návratu do Fortuna
ligy vyhlédla brněnský nováček. „Ano,
se šéfem Zbrojovky Bartoňkem jsme
těsně před podpisem smlouvy, ale
přestože některá média mají již přesun
za definitivní, konečná dohoda na
světě ještě není,“ prozradil Večerníku
v sobotu navečer František Jura.
Koudelka byl na seznamu posil
Zbrojovky už předminulý rok, kdy
probíhala jednání po podzimní části
2018. Interes o oporu eskáčka projevovala toto léta například také Sigma
Petr KOZÁK
Olomouc. „Honzovi to přejeme
Osmadvacetiletý Koudelka dostane a chceme mu umožnit, aby si první
šanci vyzkoušet si nejvyšší soutěž, ligu vyzkoušel. Je to pro něj možná

PROSTĚJOVV Ofenzivního univerzálaJanaKoudelku,kterývprostějovském
angažmá vyrostl v hned několika kluby
sledovaného hráče, nakonec s největší
pravděpodobností získá Brno. Za Zbrojovku už dokonce odehrál přípravné
utkání, přestože kluby ještě nenašly
definitivní shodu. Dle důvěryhodného
zdroje Večerníku se jedná o jméno
třetího hráče, který má ze Srbské
zamířit za prostějovské nádraží. A jak
jinak, licituje se také o peníze.

2TQUV÷LQXUMÚFTGUWå,CP-QWFGNMCX[UXNÆMNCéGM¾LGL\DTQLQX¾EM¾NGIKG

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

1



0XFKD ± âPHK\O %LDOHN %DOD 6HþNiĜ ± 2PDOH ± )RNDLGLV /DQJHU ± 0DWRXãHN 6HGOiN -XUiVHN
6WÏmGDOL3LWURĖ±âWHLJO6WĜtå0DFK\QHN6SiþLO3tFKDO=DSOHWDO3HUQDFNLM
7UHQkU3DYHOâXVWU

%UDQN\ 50. Komenda – 44. Omale z penalty.
5R]KRG´m+XEHQê±6YRERGD%ČKDO
6HVWDYD8QL´RYD
8Yt]O±.DVDO.RXWQê9DVLOMHY0ĤþND±$PEUR]HN%DþD6YRERGD9LFKWD.RPHQGD.Uþ
6WÏmGDOL9HMYRGD3XU]LWLGLV.DPDV.UD\]HO%iUWD
7UHQkU'XãDQäPROtN
6HVWDYD3URVWÁMRYD

6.8QL´RY6.3URVWÁMRY
M

1

prostějovské branky.
Aktivita Uničova vydržela zhruba do
šedesáté minuty, střelecké pokusy ale
nebyly dostatečně přesné. Pak se snažil
utkání rozhodnout favorit ze druhé ligy.
Jenže výraznější brankovou příležitost si
nevytvořil, domácí obrana byla dostatečně
pozorná. Na stavu 1:1 se tak už nic
nezměnilo.
(tok)

3ěË35$91e87.È1Ë±/e72

si vybral Uvízl – 0:1.
Do druhé půle vstoupil Uničov aktivně
a vyplatilo se mu to. Domácí rozehráli míč
na vlastní polovině, přes levou stranu se
dostali až před šestnáctku, kde dostal mezi
dvěma obránci skvělou přihrávku Komenda a podél gólmana k tyči srovnal skóre
– 1:1. O pár minut později rozehrávali
domácí přímý kop ze slušné vzdálenosti,
míč však kromě zdi těsně přeletěl i břevno

PROSTĚJOV Sedmnáct hodin po
prvním přípravném utkání nastoupili
fotbalisté 1.SK Prostějov ke druhé
přípravě proti rovněž třetiligovým
Otrokovicím. Azyl tentokrát dostali ve
Slatinicích, kde už v minulosti některé
letní přípravné zápasy odehráli.
Výsledek byl tentokrát vyrovnaný jen
úvodní půlhodinu, už do přestávky
si Hanáci vypracovali dvoubrankový
náskok, který ve druhém poločase ještě
rozšířili.
Úvodní sestava tentokrát přece jen obsahovala více známých jmen z předchozího
období. Do branky se postavil na rozdíl od
zápasu v Uničově Bréda, na pravém beku
se vedle stoperů Machynka s Pernackým
znovu objevil Šmehyl, na levé straně zálohy
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na tříbrankový rozdíl Píchal, byl zápas
už jen otázkou skóre. To v poslední dvacetiminutovce ještě navýšili nováčci Jurásek, Sklenář a Matoušek. Před zápasem
na půdě prvoligového Zlína se střelecký
apetit jistě bude hodit.
(tok)

3ěË35$91e87.È1Ë±/e72

operoval Zapletal a v útoku dvojice Píchal
a Šteigl. A právě tato trojice rozhodla o osudu utkání. Po půlhodině hry načal soupeře
Šteigl, osm minut před přestávkou zvýšil
Zapletal, který si střelecký apetit přenesl do
přípravy z nedávných ligových zápasů.
Když krátce po změně stran navýšil skóre

Otrokovice dostaly v lázních
od eskáèka pùltucet

UNIČOV,
PROSTĚJOV
Utkání
s Uničovem byla odjakživa vyrovnaná
a nejinak tomu bylo i na úvod minisérie
přípravných zápasů, které odstartovaly
poslední červencový den. V páteční
podvečer se eskáčko ujalo vedení
brankou do šatny z pokutového kopu,
chvíli po změně stran ale domácí po
ukázkové akci vyrovnali.
Zápas od počátku nepostrádal svižné
tempo, hrálo se ovšem většinou mezi
oběma šestnáctkami, takže vzruchu před
oběma gólmany rozhodně moc nebylo.
Blýsklo se až pár minut před přestávkou,
kdy Mucha musel nouzově odkopávat
balón před vlastní šestnáctkou, na druhé
straně se hostující útočník šikovně dostal
před obránce, který jej před brankářem
Uvízlem fauloval a sudí odpískal penaltu.
Míč si na puntík postavil nováček Omale
a poslal míč do opačného rohu, než který

yy Vracíte se po dvou letech z Vyškova. Jak se vám tam dařilo, jak
byste toto svoje fotbalové období
shrnul?
„Nejvíce mi pomohlo, že jsem pravidelně hrával, že jsem se takzvaně
vykopal, měl jsem zápasovou praxi.
Dostal jsem šanci od trenérů a díky
tomu jsem získal nějaké zkušenosti,
tak doufám, že se teď o místo v druholigové sestavě poperu.“
yy V Prostějově jste alternoval
na více postech, ve Vyškově jste
hrával záložníka nebo na jinde?
Pokud si pamatuji, míval jste spíše
ofenzivní spády.
„Hrál jsem tam pouze levého obránce, poté, co jsem se naučil bránit.“
(úsměv)
yy Takže nějaké gólové hody se od
vás neočekávaly?
„Pro mě je důležitý tým, hlavně si
všechno poctivě odehrát dozadu

Tomáš
KALÁB

EXLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

a pomoct klukům dopředu při nějakých akcích. Na statistikách mi moc
nezáleží.“
yy Teď jste byl osloven z Prostějova, že byste se mohl v létě vrátit?
„Já jsem to tady zkoušel už v zimě,
ale nevyšlo to kvůli Vyškovu, který
mě nechtěl pustit. Jinak bych tady už
v zimě zůstal. Jsem rád, že to teď už
dopadlo, že mohu být v Prostějově
a poprat se o místo.“
yy A váš návrat už je tedy dotažený
do konce?
„Ano, všechno je dotažené, jen čekám, až se udělá fotka, aby to bylo
oficiální. (směje se) Jinak jsme na
všem domluveni.“
yy Mluvili jste už o tom, na jaké
pozici byste tady měl hrávat, jestli
zase na beku nebo někde jinde?
„Popravdě je mi to jedno. Kam mě
trenér dá, tam budu hrát, ale chtěl
bych se prosadit hlavně na pozici levého obránce nebo záložníka. Uvidíme, hrát bude ten, kdo na tom bude
líp. I kdybych nehrál první kola, tak si
počkám na šanci. Beru to jako výzvu,
že jsem se mohl posunout dál.“
yy Jisté zkušenosti se druhou ligou máte, ovšem z ročníku, který
se vůbec nevydařil, a potom jste

šel zase zpět do MSFL...
„Ano, hrával jsem potom zase třetí ligu, minulý rok jsem ale byl na
zkoušce ve Vlašimi. Nedopadlo to,
s klubem jsme se nedomluvili na
podmínkách. Zkušenosti jsem snad
nabral, vracím se jiný, než jsem odcházel.“
yy Nejen vy se vracíte jiný, ale přicházíte i do jiného prostředí. Jaký
to na vás dělá dojem? Noví hráči,
noví trenéři...
„Celkově je to super. Trénuji tady už
půl roku, takže trenéra Šustra i realizační tým už znám. Hrozně to utíká,
nedávno jsem byl já ten nejmladší
a teď už pomalu ani nenosím branky.
(úsměv) Máme tady mladé kluky na
zkoušku, další přišli na přestup. Myslím si, že je to jen dobře. Fotbal, který
chce trenér Šustr hrát, si vyžaduje běhavost a agresivitu. A je to asi i dobrý
tah od klubu, že nás mohou časem
zpeněžit. Pokud z nás někdo půjde
hodně nahoru, může odejít do jiné
soutěže, třeba i do první ligy. Pro mladé je to téměř ideální stav. Vidíme to
třeba na příkladu Jana Koudelky, že
se dá dostat i do první ligy, je to otevřené a myslím, že pod trenérem Šustrem je tady velká šance. Řekl bych,
že za ten půlrok dokázal mužstvo
zvednout. Jestli se všichni dostanou
do toho systému, který on chce hrát,
tak si myslím, že bychom mohli být
konkurenceschopní ve druhé lize.“
yy Trochu nezvyklou pozici tady
má teď Karel Kroupa, manažerskou, místo na hrotu...
„Doufám, že mu to bude svědčit stejně jako na tom hřišti. Celou kariéru
byl poctivý, takže si myslím, že stejné
to bude i v manažerské pozici. Fan-

dím mu v tom, takže uvidíme, jak se
s tím popere.“
yy Poslední otázka se týká dvou
přípravných zápasů, které máte za
sebou. Jak jste je viděl?
„My jsme to na mém postu měli rozdělené s Michalem Střížem, já jsem
hrál s Uničovem sedmdesát minut
a on dvacet a s Otrokovicemi to bylo
obráceně. Musím říct, že teď jsme
měli náročnější tréninky, dvoufázové, kde se i hodně běhalo, takový ten
první ‚rozdýchávací‘ týden. Myslím,
že jsme to zvládli dobře. Popravdě
tam byla patrná únava, nebyli jsme
ještě tak ‚lehcí‘, ale myslím, že jsme
teprve na začátku přípravy a další
týdny se to už bude stupňovat, bude
to čím dál lepší. Musím říct, že Uničov byl kvalitní soupeř, to všichni
viděli. Určitě budou hrát zase špičku
třetí ligy. Mají tam kluky dlouho spolu, takže to byl těžký soupeř. Ale my
jsme se s tím popasovali dobře, měli
jsme i víc šancí, hlavně ve druhém
poločase, které jsme ovšem nedali.
S Otrokovicemi to byl pětadvacet
minut vyrovnaný zápas, potom
už se ukázala kvalita i ten rozdíl
jedné soutěže. Navíc Zapletal
nedal penaltu, přímý kop dal
do tyčky. Příští týden budeme hrát se Zlínem, tam už
to bude úplně něco jiného.
Ale s každým soupeřem
se dá hrát, a když budeme plnit to, co nám
trenér říká, dodržovat
systém, který chce
hrát, tak můžeme
být v sezóně konkurenceschopní.“
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Po hostování ve Vyškově touží obsadit levou stranu

PROSTĚJOV Talentovaný odchovanec prostějovské
kopané Michael Sečkář (na snímku) si musel projít nelehkým obdobím přechodu z dorostenecké do mužské
věkové kategorie. Byl u nevydařené premiéry eskáčka
ve druhé lize v ročníku 2016/2017, po návratu do
vyšší soutěže odešel nejprve do bratislavského Interu.
Jakmile si uvědomil podle vlastních slov „mladickou
nerozvážnost“, vrátil se na Moravu do Vyškova, kde
fotbalově vyspěl. Nyní se pokusí opětovně naskočit do
sestavy svého mateřského klubu.

poslední šance a on si ji zaslouží,“
předpokládá Jura, že jednání dopadnou dobře pro všechny strany.
„Na zkoušku k nám zamířili David
Jurásek a Martin Sedlák, jednáme
ještě o třetím hráči, kde to zatím nedopadlo. A navíc oba brněnští kluci
musí přesvědčit kouče,“ poznamenal
Jura s tím, že ve hře jsou také finanční
prostředky a dohoda o odstupném.
„Dohodě se ale blížíme, ´Koudymu´
fakt nechceme bránit,“ zopakoval
na adresu reprezentanta České republiky v malém fotbalu. S tímto
účinkováním se nyní bude muset
ofenzivní hračička rozloučit.
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Kromě již zmíněného Kroupy a konci
profesionální kariéry dalšího matadora Jana Poláka neuvidí diváci v prostějovském dresu z různých důvodů také
Paška, Slaměnu, Stáňu, Biolka a velmi
pravděpodobně taky Lutonského
s Rolincem, kteří se po sezóně stali
volnými hráči hledajícími atraktivní
angažmá.
Poněkud konkrétnější obrysy dostává
situace kolem Jana Koudelky, který
ovšem podle prvotních zpráv nezamířil na testy do Olomouce, nýbrž do
brněnské Zbrojovky. V pátek odehrál
v jejím dresu druhý poločas v zápase
proti Blansku, který ovšem pod vedením trenéra Oldřicha Machaly vyhrál
nováček F:NL 2:0.
Herní koncepci aktuálního prostějovského kormidelníka Pavla Šustra
lépe vyhovují mladí běhaví hráči. „Je
zřejmé, že postupně, ale definitivně
končí éra starších bývalých ligistů
v prostějovském dresu. Chceme jít
cestou mladých hráčů, na kterých se
dá pracovat, do budoucna je možná

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

trénink a zápas jsou však vždy nejvíce
vypovídající. Všichni dostali šanci
v prvních dvou přípravných zápasech, teď si vše vyhodnotíme
a uvidíme, kdo bude pokračovat,
kdo ne, kdo další ještě přijde,“ informoval trenér Šustr.
Jak je patrné, velkou studnicí hráčů na
trhu jsou především dva sestupující
celky Sokolova a Vítkovic, ale hráče
samozřejmě pouští i prvoligové kluby.

chom
hráče
měli šanci co nejposunout do první ligy,“ shrnul stra- více poznat. Máme je samozřejmě nategii klubového vedení nový manažer sledované a posbírané reference, sám
„A“-týmu Karel Kroupa.
Jisté jsou zatím tři nové posily, respektive dvě, protože stoper Bialek
už v Prostějově na jaře hrál, pouze se
ODCHODY
dotáhl přestup z Frýdku-Místku. Na
Jan Koudelka
Zbrojovka Brno (v jednání)
pověstné „místo činu“ se po dvouKarel
Kroupa
ukončení
kariéry
leté pauze vrací zdejší odchovanec,
Jan Polák
ukončení kariéry
záložník či obránce Michael Sečkář,
David Pašek
přestup Líšeň
který po krátkém intermezzu v bratiPatrik Slaměna
ukončeno hostování ze Zlína
slavském Interu oblékal minulé dvě
Bronislav Stáňa
ukončeno hostování z Opavy
sezóny dres Vyškova. Třetím do party
Milan Lutonský
ukončeno hostování z Jablonce
je uničovský stoper Roman Bala.
Jakub Rolinc
konec smlouvy
Na zkoušku přichází Šimon Šmehyl
Matěj Biolek
přerušení profesionální kariéry
Adam Dittmer
hostování Vyškov
naposledy kopající za Sokolov, trio
Petr Kovář
hostování Nové Sady
ze Sigmy Olomouc Jakub Matoušek
(naposledy hostoval ve Vítkovicích),
PØÍCHODY
Jiří Spáčil a Štěpán Langer, ze Zlína
pak Petr Sklenář. Výměnou za Jana
Roman Bala
přestup z Uničova
Daniel Bialek
přestup z Frýdku-Místku
Koudelku by měli z brněnské ZborMichael Sečkář
volný hráč, naposledy Vyškov
jovky dorazit hned tři hráči, dva z nich
už v Prostějově trénují (David JuráNA TESTECH
sek, Martin Sedlák). Z potenciálních
Šimon Šmehyl
naposledy Sokolov
zahraničních akvizic se nabízí dvojice
Jakub Matoušek
Sigma Olomouc (hostoval za Vítkovice)
záložníků přicházející z angažmá na
Jiří Spáčil
Sigma Olomouc
Slovensku - řecký záložník Athanasios
Štěpán Langer
Sigma Olomouc
Fokaidis a Nigerijec Solomon OmaPetr Sklenář
FC Fastav Zlín
le, kterého podle zběžného Šustrova
Martin Sedlák
FC Zbrojovka Brno
hodnocení na hřišti opravdu nelze
David Jurásek
FC Zbrojovka Brno
přehlédnout.
Solomon Omale
Nigérie, naposledy FK Sereď (Slovensko)
„Celý minulý a částečně i tento týden
Athanasios Fokaidis
Řecko, naposledy KFC Komárno (Slovensko)
máme v plánu trénovat dvoufázově,

níme
Jura: „Shá
o
é
zkušen h
hráèe“

PROSTĚJOV Vypadá to, jako by právě definitivní konec a b y hráčské kariéry Karla Kroupy přinesl ten pravý impuls k nutnému omlazení kádru prostějovského eskáčka. O tom se
konečně hovořilo už pár předchozích sezón, vždy však šlo
o víceméně kosmetické úpravy stávajícího kádru. Vývoj na
soupisce v této krátké letní pauze zatím nasvědčuje tomu,
že změny v kabině budou tentokrát velmi razantní.

KROUPA UŽ NEDÁVÁ GÓLY, TEĎ OMLAZUJE MUŽSTVO

24
25

Plánováno:
FC Fastav Zlín – 1.SK Prostějov
SK Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov
(čas a hřiště zatím neurčeny)

Odehráno:
SK Uničov – 1.SK Prostějov 1:1
1.SK Prostějov – FC Viktoria Otrokovice 6:0
(hráno ve Slatinicích)

Přípravná utkání 1.SK Prostějov

je bude na stadionu Vršava čekat prvoligový Zlín, který opět trénuje Bohumil
Páník. Výkopy jsou naplánovány na 16:00
a 18:00 hodin.
O týden později v sobotu 15. srpna je naplánovaná generálka na novou sezónu, jejíž
start by měl být shodný s první ligou, tedy
o víkendu 22. srpna. Soupeřem by měla
být olomoucká Sigma. Přesný čas a místo
konání zápasu ještě nejsou jisté, upřesněno
má být právě ve středu po rozlosování
nového soutěžního ročníku.
(tok)
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8. 8., 16:00
15. 8.

31. 7.
1. 8.

PROSTĚJOV Už tuto středu 5.
srpna proběhne losovací aktiv
Fortuna:Národní ligy, který odstraní
otazníky ohledně termínové listiny
druhé nejvyšší soutěže. Právě v tento den se tak určí pořadí soků pro
eskáčko v novém ročníku 2020/2021.
Připomeňme, že v plánu je místo třiceti
tentokrát jen šestadvacet kol.
V závěru druhého týdne přípravy sehrají
prostějovští fotbalisté hned dvojici zápasů
proti stejnému soupeři. V sobotu 8. srpna

Co dalšího
èeká eskáèko
v pøípravì?
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fotbal - čtvrtfinále okresního poháru
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1. kolo, sobota 8. srpna, 17.00 hodin: Sokol Ústí u Hranic – SK Lipová, Velké Losiny
– FC Kralice na Hané (neděle 9. 8., 17.00).

,$7´©'$6.83,1$$08l,
1. kolo, neděle 9. srpna, 17.00 hodin: Sokol Konice – FK Hlubočky.

)*3678',2,$7´©'$
6.83,1$%08l,
1. kolo, sobota 8. srpna, 17.00 hodin: Sokol
Plumlov – Sokol Čechovice, Sokol Bělotín –
TJ Sokol Určice, 1. HFK Olomouc B – FC
Kostelec na Hané (neděle 9. 8., 17.00), SK
Protivanov – Sokol Dub nad Moravou (neděle 9. 8., 17.00).

VÝŠOVICKO-SKALKOVSKÝ TÝM ROZHODL BĚHEM TŘÍ MINUT
Brodek u Konice vyfasoval čtyřku a vypadl

VÝŠOVICE Třikrát sláva, amatérský fotbal je zpět. První předkrm
před startem soutěží obstaral premiérový pohár OFS Prostějov,
kterého se účastní osm mužstev z regionu. Ve Výšovicích se ve
čtvrtfinále představil Brodek u Konice a Večerník u toho nemohl
chybět. V příjemném prvním srpnovém víkendu se tak hrálo
o postup do dalších bojů. Domácí celek se poprvé po sloučení se
Skalkou představil domácímu publiku v ostrém zápase a fanoušci mohli být spokojení. Kromě první čtvrthodinky hru ovládal
a z množství vypracovaných šancí si připsal čtyři branky. Dva rozhodující údery zasadil hostům těsně před přestávkou.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR

,%7´©'$6.83,1$$08l,
1. kolo, sobota 8. srpna, 17.00 hodin: Sokol Horní Moštěnice – Sokol Mostkovice,
Sokol Újezdec – Sokol Vrchoslavice 1946,
Sokol Otaslavice – Sokol Tovačov, Sokol
Ústí u Hranic B – Sokol Klenovice na Hané
(neděle 9. 8., 10.00), Sokol v Pivíně – Sokol
Kovalovice (neděle 9. 8., 17.00).

/,2163257,%7´©'$
6.83,1$%08l,
1. kolo, sobota 8. srpna, 17.00 hodin: SK Zvole – TJ Smržice, SK Jesenec-Dzbel – FC Hněvotín, Haná Prostějov – FK Velká Bystřice.

2.5(61©3´(%25
,,7´©'$08l,
1. kolo, neděle 9. srpna, 17.00 hodin:
Sokol Vrahovice – Sokol Vícov (sobota 8. 8.,
17.00), Haná Nezamyslice – FC Dobromilice
(sobota 8. 8., 17.00), Sokol Brodek u Prostějova – FC Ptení, FK Výšovice – Jiskra Brodek
u Konice, Sokol Určice B – TJ Sokol Držovice,
Sokol Plumlov B – FK Němčice nad Hanou,
FC Kralice na Hané B – TJ Tištín.
KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ všech
soutěží bude součástí speciální FOTBALOVÉ PŘÍLOHY, která vyjde ve Večerníku
netradičně až po dvou odehraných kolech
a to 17. SRPNA.

Úvodní hvizd zazněl ještě před sedmnáctou
hodinou. Po něm se začalo hrát poměrně
opatrně. Kromě rohového kopu hostů se až
do 10. minuty nic extra záživného nedělo.
První střela přišla až v jedenácté minutě, ale
slabý pokus mimo hostujícího Koudelky
nemohl změnit skóre. Následovala i další
šance hostů, kteří byli v úvodu drzejší směrem dopředu. Zemánek se uvolnil ve vápně,
jenže jeho pokus vyrazil Škop, a ani z dorážky neprobil blok domácích hráčů, takže
se pokračovalo bez branek. První vážnější
šanci připravili domácím Brodečtí. Ščudla
ve snaze odkopnout míč málem přesně
přeloboval svého brankáře. Od té chvíle se
už misky vah překláněly na domácí stranu.
Hýžďál se nejprve zastřeloval a za vápnem
o kousek branku přestřelil. Poté přišla pasáž,
kdy Výšovice mačkaly svého soupeře na
jeho polovině, ale do finální fáze se nedokázaly dostat. Po pětatřiceti minutách se srazil

nabíhající Koukal s brankářem Kováčem,
kterého střet očividně hodně bolel, ale
vzchopil se. Poslední pětiminutovka první
půle nabídla koncert domácího mužstva
a dva překrásné góly. Nejprve tři minuty
před koncem poločasu dokázal na polovině získat míč Fildán a pelášil dopředu.
Narazil si s Krejčím a prvním dotykem
našel ve vápně pozorného Koukala, ten
z prvního doteku přiťukl Hýžďálovi, tomu
stačilo trefit odkrytou branku a domácí se
dostali do vedení – 1:0. Nutno dodat, že
šlo o učebnicovou branku. Kdo si myslel, že
tímto bude první půle konec, ten se spletl.
Ani ne po minutě si znovu vyměnili míč
Koukal s Hýžďálem a druhý jmenovaný byl
pár decimetrů od vstřelení druhé branky
v utkání. Druhý gól ale přece jen padl ještě
v prvním poločase. Rohový kop v poslední

FK V/SK
J BRuK

)272*$/(5,(

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

4:0 (2:0)

minutě obrana odvrátila. Míč si ale našel
dobrých čtyřicet metrů za vápnem Fildán
a jeho snaha o centr z lajnové čáry skončila
až v brance – 2:0. Do kabin tak šli mnohem
veseleji domácí borci. To hostující trenér
měl možná také radost, protože v tu chvíli
bylo jeho mužstvo na ručník.
Druhá půle začala stejně vlažně jako ta první. Během první čtvrthodinky přišlo jediné
větší vzrušení, když domácí Koukal zcela
zbytečně za tohoto stavu strčil do jednoho
z hráčů hostů, který seděl na střídačce. Situace se ale naštěstí brzy uklidnila. O chvilku
později už zase ukázal i své fotbalové schopnosti, když dobře prodloužil hlavou centr
a míč se snášel k zadní tyči. Brankář Kováč
ale dobrým zákrokem držel své mužstvo ve
hře. V pětašedesáté minutě se uvolnil Molek
a vyslal jedovatou střelu na branku Kováče,
ten ale znovu dokázal vytěsnit míč nad břevno. Domácí druhou půli kontrolovali a Brodek se k bráně soupeře skoro nedostával.
Jedinou výjimkou byla střela Koláře, jenže
nenašla cíl.
Další šance si už zase vytvářeli jen domácí.
Molek se dokázal znovu uvolnit a objevil se
tváří v tvář brankáři. Kováč ale zase věděl,
co chce protivník udělat, a se šancí si pora-

„Zase to bylo lepší než poslední přátelský zápas. I když tam stále
vidím určité nedostatky, se kterými musíme počítat, dokud se
kluci pořádně nesehrají, tak jsem spokojený. Vyhráli jsme, navíc s nulou. Hlavně už tam vidíme, že se nám tvoří určitá kostra
mužstva, na které budeme stavět.“

dil. Třetí branka visela dlouho ve vzduchu,
a dokonce přišla. Už to vypadalo, že Krejčí
promrhal ideální čas na střelu, ale dokázal
si míč posunout a pravou nohou usměrnil
míč z hranice vápna do branky – 3:0. Po
třetí brance bylo rozhodnuto. Trenérské
duo Dudík, Prečan své svěřence táhlo stále k aktivitě a vyplatilo se. Necelých deset
minut před koncem sudí Horák nařídil
penaltu pro domácí celek. Míč si postavil
Hýžďál, který hrál jako z partesu a zkušeně
proměnil střelou k pravé tyči – 4:0. Poslední
střelu v zápase předvedl Křivinka, sice těsně
minul, ale to ho určitě mrzet nemuselo.
Sloučený výběr Výšovice/Skalka se tak nyní

5DGRYDQ9,¤$5s-LVNUD%URGHNX.RQLFH
„Z naší strany byl dobrý úvod, kdy jsme do nějaké dvacáté minuty tahali za delší konec. Potom ty otěže převzal soupeř. Ač nás
úplně nepřehrával, šance si de facto vytvářel jen on, takže musím uznat, že zaslouženě vyhrál. Dali i krásné branky a musím
jim pogratulovat.“

„Chtěl jsem centrovat,“ smál se
střelec druhé branky Zdeněk Fildán
na první ostrý zápas?
„Abych se přiznal, po sloučení jsem
už ani neměl moc myšlenky na fotbal, ale ukecal jsem se. Na zápas
jsem se těšil, ale cítím, že to není
stoprocentní.“
ƔƔ Trápí vás stále inkriminovaný
kotník nebo jde o něco jiného?
„Kotník je na tom dobře, horší je,
že se mi posunul obratel. Trápí mě
teď hodně záda. Je složité s tím hrát
fotbal. Doufám, že zítra dokážu
vstát.“
Jan FREHAR
ƔƔ První branka, kterou vstřeƔƔ Jak jste se téměř po roce těšil lil váš spoluhráč, byla skutečně

ukázková. Co na ni říkáte?
„Tak by to mělo vypadat. Dali jsme
si asi čtyři nahrávky jedním dotykem a vyšlo to úplně bravurně. Kdyby se nám to takhle dařilo vždy, bylo
by to skvělé.“
ƔƔ A jak byste popsal svou branku z velké vzdálenosti? Střílel jste
nebo centroval?
„Chtěl jsem tam poslat centr.
(smích) Ale trošku mi to sjelo a
letělo to směrem k brance. Očividně i brankář soupeře počítal s
centrem, tak si trochu vyběhl a už
se nestihl vrátit.“

www.vecernikpv.cz
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VÝŠOVICE Celou podzimní část
loňského roku vynechal z důvodu zraněného kotníku. Nyní se
tak vrací po více než roce do zápasového rytmu. Ač nastoupil až v
průběhu zápasu, bojoval, jak je u
něj zvykem. U první branky hrál
zásadní roli, druhou vstřelil sám.
Společně s Romanem Hýžďálem
byl na hřišti nejvíce vidět. Očividně mu také svědčí spolupráce
s novými spoluhráči ze Skalky.
(QVQ,CP(TGJCT
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těší na semifinále poháru a dobře se naladil
na start nové sezony. Konický Brodek se
naopak bude chtít představit v lepším světle,
shodou okolností a losu se tak stane se stejným soupeřem jako v neděli.

FK Výšovice/Skalka
Jiskra Brodek u Konice

4:0
(2:0)

Branky: 42. a 82 z penalty Hýžďál, 45.
Fildán, 74. Krejčí. Žluté karty: 76. Koudelka J. (BuK). Rozhodčí: Horák – Milar, Mašek. Diváků: 60.
Sestava Výšovic-Skalky: Škop – Ryšánek, Slamenec, Křivinka, Svozil – Bartoník, Hýžďál, Molek, Krejčí – Koukal,
Olbert. Střídali: Okleštěk, Danko, Fildán. Trenéři: Michal Dudík, Stanislav
Prečan.
Sestava Brodku u Konice: Kováč –
Možný, Burget, Ščudla, Blatner – Grepl
M., Zemánek, Koudelka Z., Grepl K. –
Koudelka J., Kolář. Střídali: Liška, Hartl. Vedoucí mužstva: Radovan Vičar

čtvrtfinále Poháru OFS v kostce
Sokol Kladky
Sokol Plumlov „B“

5:1
(2:1)

Branky: 35., 40., 71. a 75. Navrátil Miloš., 81.
Šertler – 7. Hulka. Žluté karty: 48. Šertler – 48.
Fajstl, 71. Hulka. Rozhodčí: Protivánek – Zatloukal, Duda. Diváků: 120.
Sestavy:
Kladky: Meluš – Fiala, Křeček, Žouželka, Vrba
– Marek, Továrek, Navrátil Ma., Hovorka – Štefl,
Navrátil Mi. Střídali: Slavíček, Šertler st., Šertler
ml., Havlíček, Smítal, Václavek.
Plumlov „B“: Kolomazník – Kiška Pavel, Ševcůj, Čarný, Bureš – Pur, Aujezdský, Kotlán, Hulka – Křesala, Fajstl. Střídal: Vysloužil. Trenér:
Radek Bureš.
Pohledem trenérů:
Petr Fiala: „Začátkem zápasu byl soupeř lepší.
Hrál lepší fotbal a dobře kombinoval. My jsme
hráli z bloku a čekali na své příležitosti. Ve druhé
půli hrál soupeř v deseti. Nám se podařilo zpřesnit hru a dokázali jsme přidat i další branky, takže
jsme spokojení.“
Radek Bureš: „Těžko jsme skládali sestavu na
dnešní zápas. Někteří kluci jsou na dovolené, dva
trápí zranění, navíc hrálo včera ‚A‘-mužstvo, takže
nás jelo dvanáct. Aby toho nebylo málo, během
první půle se nám zranili dva hráči a druhou půli
jsme hráli v deseti. Výsledek tak asi odpovídá.
Dnešní zápas se moc nevydařil rozhodčím a byl

zbytečně vyhecovaný, ale každý máme někdy
nepovedený den.“

FC Hvozd
Sokol Čechovice „B“

1:4
(1:0)

Branky: 15. Mrnka – 49. a 69. Haluza, 60. a 66.
Nakládal. Žluté karty: 24. Vánský – 52. Nakládal, 66. Grulich. Rozhodčí: Dömisch – Procházka, Weiser. Diváků: 33.
Sestavy:
Hvozd: Koutný – Dostál, Beneš, Bílý, Vánský,
Burian, Mrnka, Dostál, Kvapil, Poles, Žouželka.
Střídali: Růžička, Mlýnský, Zapletal, Muzikant,
Grulich. Trenér: Rudolf Švehla.
Čechovice „B“: Zelinka – Konečný, Haluza,
Zacpal, Kravák – Jansa, Matula, Ján, Grulich –
Klváček J., Jodl. Střídali: Hruda, Klváček M.,
Šidliák, Jano, Nakládal. Trenér: Miroslav Takáč.
Pohledem trenérů:
Rudolf Švehla: trenér domácího celku bohužel
nebyl k zastižení.
Miroslav Takáč: „První půli jsme vyloženě prospali a podcenili. Soupeř mohl přidat i druhou
branku a asi by to bylo pro nás daleko složitější.
Do druhé půle jsme vysunuli Haluzu na hrot
a vyplatilo se. Začali jsme soupeře přečíslovat
a podařilo se nám skóre otočit. Jsme rádi za postup do dalšího kola.“
(jaf)

%URGHNX3URVWøMRYDSĆHKU¿OQRY¿êND]H3WHQËDSRVWRXSLO
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1:6 (1:3)

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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5DGHN.2/$´©.s7-6RNRO%URGHNX3URVWÈMRYD
PTENÍ O nedělním podvečeru bylo hřiště „Vstřelili jsme sice první branku, ale soupeř měl rychlý přechod do útoku, „Po dlouhé pauze se dalo těžko předpokládat, jaká bude aktuální síla na
bránili
jsme
všemi
silami.
My
jsme
šance
neproměnili,
zatímco
Brodek
obou
stranách. Ale sešli jsme se ve výborné sestavě, takže jsme dobrou forve Ptení svědkem návratu místního týmu
do „velkého“ okresního fotbalu. Tým, skoro vše. Ve druhém poločase jsme paradoxně hráli na ‚svoji‘ branku, na mu potvrdili. Kromě začátku jsme měli utkání pod kontrolou, v pátek jsme
niž
máme
ofenzivu
naučenou,
ale
hráči
jsou
jak
vyměnění.
Šance
si
vytváhráli
přátelské
utkání, ale všichni kluci na něm nebyli, proto byl úvod z naší
který administrativně postoupil opět do
nejvyšší okresní soutěže, se rozehrál v prv- řeli, gólman jim vychytal minimálně tři góly, jeden dokonce z bezprostřed- strany poněkud kostrbatější. Ptení bylo po postupu do přeboru nabuzené.
ním kole nově založeného poháru. Hosté z ní blízkosti. Jsme na začátku sezóny, fotbal je na úrovni přeboru rychlejší, je Zahráli si všichni přítomní, využili jsme i dorostence. Ve druhé půli náš
Brodku u Prostějova splnili papírové před- tosamozřejmějinénežvetřetítřídě.Nastřídačcenámdneschybělitřidůle- mladý gólman chytil tři dobré střely soupeře. Na tomto hřišti se moc kompoklady a už v prvním poločase si vytvořili žití hráči, ostatní se je snažili nahradit. Kádr máme naštěstí dostatečně širo- binovat nedalo, my jsme přece jen zvyklejší na kombinační fotbal. Roli papídostatečný náskok. V úvodu druhé půle ký, zahráli si všichni. Porážka sice vždycky mrzí, ale pro nás to bylo užitečné rového favorita jsme potvrdili a s vítězstvím a postupem v poháru dál jsme
ale museli čelit tlaku domácích a díky své- rozehrání s týmem, který loni hrál špici okresního přeboru, účel to splnilo.“ spokojeni. Za týden si to zopakujeme v mistrovském utkání.“
mu gólmanovi, který chytil na svůj věk tři
za šestnáctky, bylo to 1:2 a vedení už Brodek bujeme hrát víc zápasů, aby si všichni hráči va. Pokud se na vesnicích nebude hrávat fotdobré šance a držel tak náskok svých sponepustil. Ještě do přestávky se trefil dalekonos- zahráli. Osmdesát minut prosedět na lavičce bal, za chvíli tu nebude vůbec nic,“ představil
luhráčů. Ptení sice vstřelilo první branku,
nou střelou do vinglu Jaromír Matoušek – 1:3. nedává smysl, fotbal je pořád ještě lidová zába- zkušený harcovník své fotbalové krédo.
účet hostí se zastavil až na půltuctu.
Hned po změně stran šel Švéda sám na gólmana, ale neprostřelil ho. Ptení pak opticky
)272*$/(5,(
EXKLUZIVNÍ
převzalo iniciativu, jenže byl to opět Jaromír
klikni na
www.vecernikpv.cz
rozhovor
Matoušek, který v 54. minutě dostal pas za
obranu a do protipohybu brankáře zvýšil na
pro Večerník
4:1. Pátou branku za Grulichova záda přidal
Tomáš
v 66. minutě Selucký. Domácí pak nechali
BYLI JSME
vyniknout talent v soupeřově brance, další
U TOHO
KALÁB
pokusy směřovaly těsně mimo branku. Pět
První šanci Brodku po standardní situaci
minut před koncem tečoval po nepřímém
likvidoval brankář Grulich, pak se ale poměrkopu míč před gólmanem Bridzik a uzavřel
ně nečekaně trefil hlavou po rohovém kopu
brankový účet zápasu. Nic na tom nezměnily
domácí Kohout – 1:0. Z protiútoku mohl
ani dvě utěšené střely Dospivy, které gólman
Brodek srovnat, střelu k tyči Grulich jen vyravytáhl na roh.
zil, dorážka však ke smůle hostí byla z ofsajdu.
„Důležité je, aby kabina byla spolu a nehádala
Dvojnásobnou šanci domácích si pohlídala
se, musí to být parta. Fotbal se přece jen pořád
brodecká obrana. Vyrovnání se Brodek stejně
hraje pro diváky, když sem přijde nějakých
brzy dočkal. Ve 20. minutě si Švéda naběhl
sto padesát diváků, je to hned jiná atmosféra,“
za obranu, obhodil si brankáře a do prázdné
liboval si po zápase hrající trenér Ptení Vlach.
branky vstřelil první gól svého týmu- 1:1. Po
<CVÊOEQ$TQFGMD[NXTQ\NGVW2VGPÊUMQP
Věří, že na střed okresního přeboru mít jeho
chvíli Širila tečoval před gólmanem střelu zpoéKNQPCNQRCVM¾EJ (QVQ6QO¾w-CN¾D
spoluhráči a zároveň svěřenci budou. „Potře-

hokej
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PROSTĚJOV Prvním sportovním týmem regionu, který byl
ve větší míře zasažen koronavirem, jsou hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov. Vinou zjištěné nákazy covid-19 musel celý jejich
kolektiv do povinné karantény, která trvá dva týdny od 29.
července do 12. srpna! Podle
krajské epidemioložky Renaty
Halířové ale není vyloučeno, že
pauza může být delší!

testy musel ve středu celý náš kolektiv, to znamená komplet hráčský kádr
i realizační tým. Někteří podstoupili
odběry v Prostějově, další v Olomouci, a opět se čekalo na výsledky. Bez
ohledu na ně jsme každopádně museli
všichni do povinné karantény,“ pokračoval Vykoukal v popisu vývoje celé
situace.

Pozitivních na covid-19 je nakonec
v jestřábí letce víc jejích členů než jen
dva původně nakažení. „Ano, nemocných máme větší počet. Ale kolik přesně, to bychom neradi specifikovali.
Podstatné je, že vlastně všichni jsou
buď úplně, nebo téměř bez příznaků,
nikdo nemá žádné větší zdravotní problémy,“ zdůraznil sportovní manažer.

Původně byli pozitivně testováni dva hráči,

NAKAŽENÝCH JE ALE VÍCE,
naštěstí vesměs takřka bez příznaků
Ten tak po nečekaném konci kouče
Lubiny řeší již druhou vážnou lapálii,
kterou může člověk jen těžko ovlivnit...
Další postup v případě nuceného
pobytu v domácím azylu je nyní
jasný. „Do středy 12. srpna musí být
celý mančaft ve zmíněné karanténě.
Nakažení se následně mohou po svém
uzdravení přímo vrátit do tréninkového procesu, zatímco negativně testovaní půjdou ve zmíněný den na další
odběr. Pokud u nich koronavirus opět
nebude zjištěn, také naskočí do přípravy, v opačném případě by nakažení
jednotlivci museli pokračovat v karanténě. Věřme však, že takový scénář
už nenastane a v kompletním složení
budeme moci pokračovat v přerušené
práci,“ zadoufal Jiří Vykoukal.
Aktuálně vedení Jestřábů řeší, co
s prvními třemi přátelskými duely v rámci ostravského turnaje

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Jak to celé začalo? Dva hráči měli
v pondělí 27. července zvýšenou teplotu s bolestmi hlavy, a protože jsme
nechtěli nic riskovat, okamžitě šli k lékaři, který je poslal na testy případného
nakažení novým typem koronaviru.
Do druhého dne byly hotové výsledky
s pozitivním verdiktem, což samozřejmě vedlo k dalším nezbytným krokům,“ prozradil Večerníku sportovní
manažer elhákáčka Jiří Vykoukal. „Na
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PROSTĚJOV Nachystaný na svou
v pořadí pátou sezonu je hokejový
klub SK Prostějov 1913, který startuje s tréninky na ledě prostějovského
zimního stadionu. Kategorie od juniorky až po ročník 2013 také absolvují
tradiční příměstské kempy. Vzhledem
k epidemiologické situaci se však nic
z toho neobejde bez zvláštních hygienických opatření. Jejich cílem je zamezit případné nákaze hráčů, trenérů
a funkcionářů klubu novým typem koronaviru. Opatření vydal provozovatel

O Pohár RT TORAX (11. srpna
Frýdek-Místek, 12. srpna Poruba, 13. srpna Jastrzebie). „Pochopitelně je za současné situace jisté,
že podle původního plánu tyhle
zápasy nemůžeme odehrát. Proto
se hledají náhradní termíny, aby to
nenarušilo celý turnaj. Úvodní domácí přáteláky máme stanovené na
18. srpna s Třebíčí a dva dny nato
proti Jihlavě, což bychom v každém
případě rádi dodrželi,“ zmínil Vykoukal.
Pozitivní pro celý Prostějov určitě
je, že vinou koronavirového zásahu nemusel být přerušen provoz
místní víceúčelové haly – zimního
stadionu. „Protože máme kabinu
i zázemí áčka v odděleném prostoru
od zbytku zimáku, stačilo důkladně
vydezinfikovat tyhle prostory,“ doplnil Jiří Vykoukal.

stadionu – společnost Domovní správa nou žáků C) a ročníky 2012 a 2013 (24. 1913 před začátkem soutěží naleznete
Prostějov.
– 28. 8.).
na internetových stránkách klubu www.
Suchá letní příprava je minulostí a mla- Rozpis přátelských utkání SK Prostějov skprostejov1913.cz.
(kom)
dí Prostějované už brázdí po ledě. Jako
první vyjel mezi mantinely v úterý 28.
LQIRUPDFHRRSDWÔHQÉFKYVRXYLVORVWLVQHPRFÉ&29,'
července dorost, o den později jej náVzhledem k epidemiologické situaci bude při užívání prostor zimního
sledovala juniorka. Do přípravy na ledě
stadionu nutné dodržovat tato opatření:
Hanáci i letos zařadili pětidenní příměstské kempy. Tento týden od 3. do 7. srp- Ɣ děti se budou scházet před budovou zimního stadionu (ZS) a do šaten půjdou
až
před
tréninkem
společně
na čeká juniory a dorostence a v dalších
Ɣ přítomnost rodičů, popř. jiného doprovodu dětí je možná jen ve výjimečných
týdnech postupně žáky (10. – 14. 8.,
případech, a to vždy s nasazenou rouškou
tréninkové skupiny A a B), ročník 2011 Ɣ po ukončení tréninku a po převlečení děti neprodleně opustí ZS
(17. – 21. 8., spolu s tréninkovou skupi-

PROSTĚJOV Sice to ještě
není definitivně potvrzené úřední cestou, ale
podle veškerých dosavadních informací
bude mít hokejová
Chance liga mužů
ČR 2020/2021 místo
původně plánovaných
devatenácti týmů nakonec jen osmnáct účastníků.
Samozřejmě kvůli odstoupení

zadluženého Chomutova ze
soutěže.
Vedení Pirátů již dříve
oznámilo, že se dobrovolně přesune z první
ligy až do krajského
přeboru, neboť nebude moci prokázat
bezdlužnost, což je jedna
z podmínek startu v profesionální soutěži. Na potvrzení tohoto kroku se však muselo

čekat do konce července, kdy vypršela
oficiální lhůta. Načež celý proces musí
ještě schválit vedení Českého hokeje
11. srpna na zasedání svého Výkonného
výboru.a
Dalším logickým krokem by pak mohlo
být přelosování základní části nadcházejícího ročníku Chance ligy. V původním losu měl totiž při lichém počtu
mužstev jeden kolektiv v každém
kole zápasové volno a po odstoupení
Chomutova by takové celky byly v té-

měř každém dějství rázem dva. Což je
zbytečný nesmysl...
Na druhou stranu jednotlivé prvoligové kluby už delší čas počítají s daným
rozpisem utkání základní fáze, začaly
na ně zvát své fanoušky. A teď by při
novém rozlosování byl program duelů
rázem úplně jiný. Uvidíme, která varianta zvítězí, ovšem větší smysl í logiku by
rozhodně dávalo vytvořit nový los pro
osmnáctku mančaftů na 34 kol místo
současných 38, leč s mezerami. (son)

2007311/1199

Bude Chance liga bez Chomutova přelosována?
1RY¿SRVLODRIHQ]LYQËYR]ED-HVWĆ¿EĎ3HWU0U¿]HN

„JSEM TADY OD TOHO, ABYCH DÁVAL GÓLY A BODOVAL“
yy Jak byste se představil jako
hráč? A co od vás fanoušci Jestřábů mohou očekávat?
„Tak jsem útočník. (smích) Především nesnáším prohry. Budu chtít
v každém zápase vyhrát. Jsem tady
od toho, abych dával góly a bodoval. Tím se budu v každém utkání
snažit týmu co nejvíce prospět.
Doufám, že vyhrajeme co nejvíce
zápasů a bude se nám dařit.“
yy Máte za sebou první tréninky na ledě, vraťme se ale ještě
na chvíli k letní přípravě. Jak ji
hodnotíte? A co vám dalo nejvíce zabrat?
„Trénoval jsem individuálně
(QVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX
v Brně s pár kluky a kondičním trenérem. Bylo to přesně to, co jsem
s panem Vykoukalem. Pak jsme to dého hráče je to, že ví, že o něj ma- potřeboval. Nějaké věci v přípravě
nějak dali dohromady, no a jsem tady.“ nažer nebo trenér stojí. Cítil jsem, mi vadily, jinak to ale bylo přesně
yy Podle čeho jste se rozhodoval? že pan Vykoukal o mě měl zájem, to tak, jak jsem chtěl. Horší pak byl
„Myslím si, že nejdůležitější pro kaž- prostě rozhodlo.“
ten týden, když jsme se poprvé

PROSTĚJOV Petr Mrázek (na snímku) není jako jeho jmenovec
z NHL brankářem, nýbrž doplní prostějovské forwardy. Akvizice
do útočných řad přišla ze Znojma z EBEL ligy a přidala se tak ke
skupince hráčů, kteří vyměnili orlí dres za ten jestřábí. Mrázek
má kromě rakouské ligy zkušenosti i s českou nejvyšší soutěží, kde hrál za Brno a Olomouc. Proč pro další působení zvolil
celek z Hané?„Cítil jsem, že pan Vykoukal o mě měl zájem, to
prostě rozhodlo,“ přiznal v interview.

PŮVODNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
yy Jak se zrodil váš přestup do
Prostějova?
„Po novém roce jsem řešil co dál, jelikož jsem se chtěl vrátit zpět z rakouské
ligy. Od té doby jsem byl ve spojení

sešli jako tým. To týdenní běhání
mi moc nesedělo. To upřímně moc
nemusím, protože nejsem moc
dobrý běžec. Ale tak zvládli jsme
to a už jsem na ledě.“
yy Začala vám příprava na ledě.
Jaké to bylo?
„Super! Je dobré, že už nemusíme
někde běhat nebo jen dřít v posilovně. Podle mě je dobře, že už
jsme na ledě. Každý z nás se na to
určitě těšil.“ (rozhovor byl pořízen
těsně před momentem, kdy tým jestřábů musel nastoupit karanténu –
pozn.red.)
yy Na koho ze soupeřů v přípravných utkáních se těšíte?
„Těším se asi celkově na zápasy, až
pořádně začnou. Už to nebude jen
takové to trénování. Jaký proti nám
bude soupeř, to je mi docela jedno.“
yy Co říkáte na složení mužstva?
V Prostějově se mimo jiného vy-

tvořila skupina bývalých hráčů
Znojma…
„To ano. Všude říkám, že s Davidem (David Bartoš - pozn. red.) se
mi hraje parádně. Doufám, že to
spolu ukážeme i na ledě. Ten tým
podle mě zatím vypadá suprově.
Jsou tady kluci, kteří makají. Teď
na ledě, když hrajeme proti sobě,
to má šťávu. Myslím si, že to bude
dobré.“
yy Jak se vám v Prostějově líbí?
„Město je pěkné. Mám tady dva
měsíce byt, obýváme ho společně
s přítelkyní už nějaký ten čas. Stihli
jsme si to tady vše projít a zatím se
nám tu oběma moc líbí.“
yy Co byste před sezónou vzkázal fanouškům?
„My se budeme na ledě snažit
předvést maximum, tak ať nás přijdou podpořit. Doufám, že se jim
náš hokej bude líbit.“
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Volejbalistka Kateřina Kvapilová
se rozpovídala nejen
o důvodech svého
přestupu z KP Brno do VK
PROSTĚJOV Za třináct let existence volejbalového oddílu VK
Prostějov se v jeho ženském
„A“-družstvu protočilo okolo stovky hráček. Další z nich
čerstvě je sympatická blokařka
Kateřina Kvapilová (na snímku), která na Hanou přišla v létě
z brněnského Králova Pole. Pětadvacetiletou rodačku z Opavy
jsme požádali o trochu obsáhlejší rozhovor uplynulý čtvrtek
po dopoledním tréninku, tedy
během čtvrtého dne započaté
týmové přípravy.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

yy Co vás přivedlo do prostějovského vékáčka?
„Ne že bych byla v brněnském Králově Poli nějak nespokojená, ale spíš už jsem
potřebovala změnu. A chtěla jsem do aspoň trochu
staršího kolektivu, protože
´kápéčko´ se v posledních
letech čím dál víc omlazuje. To už není úplně pro mě.
Prostějov navíc stále je známkou určité kvality i herní stability a nemá tak veliké výkyvy, jako
Královo Pole třeba během uplynulé
sezóny. Věřím, že pro můj další volejbalový růst bude zdejší stabilnější prostředí vhodné víc než hodně
mladičký tým v Brně.“
yy Takže průběžně omlazovaný
prostějovský mančaft je v porovnání s brněnským pořád o dost
starší?
„Přesně tak. Tam jsem byla v podstatě nejstarší, tady máme o pár let
zkušenější Míšu Jurčíkovou nebo
Ivu Šípovou. A některé mladší holky toho mají na svůj věk už docela
hodně za sebou.“
yy Prostějov své omlazení v minulé sezóně zvládal, zpočátku
vedl extraligu a skončil čtvrtý.
KP dopadlo o poznání hůř právě
kvůli chybějícím zkušenostem?
„Já si myslím, že určitě jo. Měly

jsme fakt velice mladý tým,
který opakovaně nezvládal dotáhnout do vítězného konce
dobře rozjeté zápasy. Hrozně
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Favority budou Olomouc, Šelmy Brno
a Olymp Praha, za nimi bychom si to mohly
o čtvrté místo rozdat s ostatními družstvy.
Nejvíc asi s Libercem, který má taky dost dobrý
tým. Nás bych ale vůbec nepodceňovala...
cela hodně. Když
ho trefím, tak mám asi
i dobrý servis, ale musím jej
dát, s podáním je to u mě buď
anebo. (směje se) Na slabinách se
snažím pracovat a tím je odstraňovat či aspoň zmenšovat.“
yy Od 27. července jste zahájily
přípravu. Jaká zatím je?
„Začaly jsme spíš volněji a po-

hraju volejbal a u toho snad ještě
nějakou dobu zůstanu, potom se
uvidí.“
yy Co považujete za své top úspěchy v dosavadní sportovní kariéře?
„Když jsem nastupovala druhý rok
za ženy Ostravy, tak jsme získaly
stříbro v Českém poháru i bronz
v extralize, což byl pro náš tehdejší tým krásný úspěch. A ohromný
zážitek mám z loňské účasti na
Světové letní univerziádě v italské Neapoli. Tam jsme s holkama
předváděly myslím dobrý volejbal
a náramně si celou tu velkou akci
užily.“
yy Prozradíte, pomýšlíte
případně i na reprezentační áčko ČR?
„Pochopitelně se snažím
na sobě pracovat a pořád
se zlepšovat, důležité je
hlavně podávat stabilní
výkony v české lize. Ale že
bych vyloženě myslela na
nominaci do reprezentace, to
asi ne.“
yy Sportovní ředitel VK Miroslav Čada na prvním společném tréninku zmínil cíl bojovat
v UNIQA extralize 2020/21
o čtvrtou pozici. Myslíte, že jde
o reálnou metu?
„Já věřím, že ano. Favority budou
Olomouc, Šelmy Brno a Olymp
Praha, za nimi bychom si to mohly
o čtvrté místo rozdat s ostatními
družstvy. Nejvíc asi s Libercem,
který má taky dost dobrý tým. Nás
bych ale vůbec nepodceňovala. Holky jsou tady všechny super do party,
a když vytvoříme soudržný kolektiv,
budeme makat a půjde nám to společně na hřišti, na horní polovinu
tabulky určitě můžeme mít.“
yy Jaký máte obecně názor na
covid-19?
„Podle mě je to hodně složité a citlivé téma, o kterém se těžko mluví.
Je jasné, že v drtivé většině případů
není problém, pokud koronavirus
chytí mladý člověk. Horší už to
samozřejmě může být, když se
jím nakazí někdo starší, s jinými
zdravotními potížemi. Celkově to
není sranda, ale rozhodně nevidím
řešení v tom pořád někoho izolovat od ostatních. Takhle celá lidská
společnost nemůže dlouhodobě
fungovat.“

stupně
přidáváme,
zvyšujeme tempo i zátěž.
Což je podle mě rozumné a na
startu společné přípravy vhodné,
takže jsem zatím spokojená.“
yy Máte vy osobně systém,
kterak se během letního volna
tréninkově udržovat?
„Po předčasném ukončení minulé
sezóny jsem se naplno věnovala studiu ekonomiky na Vysoké
škole báňské v Ostravě, abych jej
úspěšně dokončila. Psala jsem diplomku a čekaly mě státnice, proto jsem ani neabsolvovala přípravu
tady v Prostějově od závěru dubna
do začátku června po uvolnění
koronavirových opatření. Jinak
v létě chodím zahrát si beach, do
posilovny, občas absolvuju nějaký turnaj. Aspoň trochu se tímhle
způsobem udržuju.“
yy Studium univerzity máte
tedy zdárně za sebou?
„Ano, diplomku jsem napsala i obhájila, státnice udělala. A je ze mě
inženýr.“ (úsměv)
yy Hodláte se vystudovanému
mockrát jsme vedly a ztratily to, oboru v budoucnu věnovat?
jako bychom se bály vyhrát, doplá- „Nad tím jsem po pravdě moc necely jsme na zmíněné výkyvy včet- přemýšlela. (opět se směje) Zatím
ně dlouhých šňůr inkasovaných
bodů.“
yy Jeden takový případ si živě
vybavuji z uplynulého ročníku,
KATEŘINA KVAPILOVÁ
kdy jste na hřišti VK vedly ve
druhém setu listopadového du✓ narodila se 12. května 1995 v Opavě
elu 20:7 a přesto podlehly. Pa✓ od léta je novou posilou volejbalistek
matujete?
VK Prostějov
„Samozřejmě si na to vzpomínám,
✓ s volejbalem začala v deseti letech v rodné
šlo o názorný příklad toho, o čem
Opavě,
kde působila až do svých
jsem mluvila. Já tedy při té strašné
sedmnácti let
sérii obdržených bodů, kdy sou✓ v roce 2012 přestoupila do TJ Ostrava, sezónu 2017/18 strávila
peřky otočily skóre, nebyla osobně
v Sokolu Frýdek-Místek a poslední dva ročníky nastupovala za KP Brno
na hřišti, protože tam zrovna mís- ✓ svých největších úspěchů dosáhla v sezóně 2015/16, kdy s Ostravou
to mě hrálo libero. Což ale na věci
vybojovala stříbro v Českém poháru a bronz v UNIQA extralize
nic nemění, i z lavičky to vypadalo ✓ na reprezentační úrovni absolvovala za národní výběr ČR Světovou
hrozně.“ (hořký úsměv)
letní univerziádu 2019 v Itálii
yy Jak byste samu sebe volejba- ✓ nedávno dostudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě a stala se
inženýrkou v oboru ekonomie
lově představila?
„Mou nejsilnější zbraní je určitě ✓ je svobodná
zajímavost:
se svými 192 centimetry patří k nejvyšším českým
blok, i díky své výšce jsem jich
třeba v minulé sezóně dělala do- volejbalistkám, její silnou zbraní je tak logicky blok
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RYCHLÝ
VOLEJBALISTKY ZVLÁDLY ÚVODNÍ TÝDEN PŘÍPRAVY 9(ÿ(51Ì.
V ne zcela kompletním složení byl rozjezd volnější, zátěž se bude postupně zvyšovat

PROSTĚJOV V opětovně rostoucí nejistotě vinou
znova se vzmáhajícího koronaviru si volejbalistky VK Prostějov mohou odškrtnout zdárně absolvovaný zahajovací týden své společné přípravy
na novou sezónu 2020/21. Pětidenní cyklus číslo
jedna od 27. do 31. srpna byl zahřívací stejně jako
v minulých letech.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Stále platí, že holky nikdy nechceme po delším volnu vyplněném
individuálním udržováním kondice
v různé intenzitě zahltit ani nijak
zničit. Proto pokaždé volíme spíš
takový volnější rozjezd, aby se do
toho postupně dostávaly, a společně
jsme mohli v rozumné míře zvyšovat
zátěž,“ vyložil hlavní kouč Lubomír
Petráš.
Úvodní týden po dovolené vypadal
následovně.

Pondělí: přivítání, výklus na Hloučelu,
kondiční cvičení.
Úterý a čtvrtek: dvě fáze, dopoledne
posilovna s fyzičkou a odpoledne herní
trénink.
Středa: výběh, kondice a práce s míčem.
Pátek: posilovna, různé cviky na fyzičku.
„Každoročně na startu letní přípravy
platí, že nejprve víc pracujeme na fyzických věcech, aby hráčky do sebe
dostávaly potřebný základ a nebyly tolik
náchylné ke zraněním. Postupem času
pak víc a víc přidáváme hru, volejbalové
prvky. Tenhle osvědčený model dodržujeme i letos,“ popsal Petráš.
V posledníchčervencových dnech
zatím neměl k dispozici kompletní
kádr. Hned od pondělka makaly nahrávačka Klára Dvořáčková, blokařky

Jako asistent trenéra
potvrzen Jakub Krčmař,
o post maséra se podělí

BYLI JSME
U TOHO

6TGPÆTåGP8-2TQUV÷LQX.WDQOÊT2GVT¾wX[T¾åÊURQNGéP÷UJT¾éMCOKPCXÚD÷J
\JCN[5RQTVEGVTC&&/2TQUV÷LQXFQPGFCNGMÆJQNGUQRCTMW*NQWéGNC
Foto: Marek Sonnevend

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Kateřina Kvapilová a Petra Kožoušková, smečařky Karolína Fričová,
Aneta Weidenthalerová, Lenka Knorová a univerzálka Gabriela Kopáčová,
v úterý se jako osmá do party připojila
nahrávačka Iva Šípová. Libero Adéla
Stavinohová bylo s reprezentací ČR na
soustředění v Pelhřimově, do tréninkového procesu svého klubu naskočí

dnes (tedy 3. srpna). Stejně jako blokařka Michaela Jurčíková i smečařka
Tereza Pluhařová, jež dostaly svolení
k pozdějšímu nástupu. Až do konce
srpna pak zůstane mimo tým univerzálka Tereza Baláková věnující se ještě
své beachové specializaci.
„Od druhého týdne teď už ale budeme v jedenácti lidech, to znamená

skoro komplet. Což je samozřejmě
dobře jak z přípravného hlediska,
tak pro utužování kolektivu, který se oproti minulému ročníku
z poloviny změnil,“ doplnil Petráš
s tím, že ještě tentokrát dostanou
jeho svěřenkyně po pěti pracovních
dnech (3. až 7. srpna včetně) volný
víkend.
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cizinky
místo
Kubánek,
Ivana Kratochvílová
Trnková
z
UP
do
Liberce
a Radek Meidl

PROSTĚJOV Ještě před začátkem
společné přípravy ženského „A“-družstva volejbalistek VK Prostějov
vedení klubu kompletně vyřešilo
složení jeho realizačního týmu.

Marek SONNEVEND
Již dříve bylo dané, že na svých pozicích
zůstávají sportovní ředitel Miroslav
Čada, sportovně technický manažer
Ondřej Hubáček, hlavní kouč Lubomír
Petráš a lékař Pavel Navrátil.
Coby nový asistent trenéra se rýsoval
dosavadní statistik Jakub Krčmař, který
se jím opravdu stal. „S Kubou jsme se
domluvili, i když nebude moci být na

všech trénincích. Ty důležité však absolvuje, stejně jako dosud bude na veškerých utkáních a kromě toho, že se stává
mým asistentem, dál pokračuje i na
pozici statistika,“ potvrdil Luboš Petráš.
Jako masérka u mančaftu nakonec setrvá Ivana Kratochvílová, jež zároveň
trenérsky povede prostějovské mládežnice žákovské kategorie. Proto ji na masérském postu doplní bývalý hokejista
Radek Meidl. „Iva s Radkem si práci
rozdělí tak, aby bylo o holky co nejlépe
postaráno,“ upřesnil Miroslav Čada. Zajímavostí je, že Meidl současně dělá
nového maséra a kustoda místním
hokejovým Jestřábům.

PROSTĚJOV K několika velmi zajímavým hráčským změnám došlo
za poslední období ve volejbalové
UNIQA extralize žen ČR. Pojďme si
je zrekapitulovat.
Nepříjemnou situaci museli řešit v UP
Olomouc, neboť kvůli celosvětové
zdravotní situaci s koronavirem padl
plánovaný příchod dvou kubánských
posil Sulian Matienzo (někdejší Agelka) + Regla Garcia. Místo nich vedení
hanáckého oddílu sehnalo během července jiné akvizice ze zahraničí, a sice
španělskou smečařku Maríu Priscillu
Schlegel (26 let, 184 centimetrů, dosud
La Laguna) a chorvatskou univerzálku
Katarinu Pilepič (26 let, 182 centimet-

rů, dosud LP Viesti – Finsko). „Jednání
byla náročná, a proto máme radost, že
jsme společně s trenérem Petrem Zapletalem našli za obě Kubánky kvalitní
náhradu,“ oddechl si výkonný ředitel
úpéčka Radan Holásek. Už dříve v Olomouci dořešili také nahrávačský post, na
který angažovali českou reprezentantku
Kateřinu Valkovou. Čtyřiadvacetiletá
tvůrkyně hry se do vlasti vrací z německého Suhlu, kde si loni na podzim obnovila zranění kolene a většinu minulé
sezóny tak vynechala. Momentálně už
je však v pořádku.
Právě z UP přestoupila v rámci republiky jiná členka národního výběru ČR.
Blokařka Veronika Trnková (24 let, 184

centimetrů), jež dříve strávila dva roky
v Prostějově, odešla do Dukly Liberec
a Severočešky tím na středu sítě výrazně
posílily.
Druhou plejerku z ciziny získalo během poměrně krátké doby Královo
Pole. Tentokrát jde o lotyšskou nahrávačku Elvitu Dolotovou (23 let,
170 centimetrů), kapitánku tamní
reprezentace. Na jih Moravy dorazila
z domácího VK Jelgava. „Letos v létě
jsem dostudovala univerzitu a řekla si,
že je čas vyzkoušet také zahraniční angažmá. V české lize hraje spousta kvalitních volejbalistek, proto jsem moc
ráda kývla na nabídku KP Brno,“ řekla
Dolotova.
(son)

Stavinohová byla dva
WÙGQ\VUHSUH]HQWDFÉ¤5
Pelhřimov, Prostějov (son) - Oba
týdny, jež reprezentační „A“-tým volejbalistek České republiky strávil na
soustředění v Pelhřimově (20. až 24.
a 27. až 31. července), absolvovala jedna hráčka VK Prostějov Adéla Stavinohová. Pro dvaadvacetileté libero šlo
o premiérovou nominaci do elitního
národního výběru poté, co se v létě
vrátilo do vékáčka po čtyřech letech
v Přerově, Olympu Praha a Olomouci.
Kvůli aktuálnímu repre srazu přitom
Stavinohová musela vynechat úvodní
týden zahájené klubové přípravy před
sezónou 2020/2021. „S uvolněním
Adély jsme ale nedělali žádné problémy, nároďák jí naopak všichni přejeme.
K našemu mančaftu se připojí hned od
pondělka 3. srpna,“ vzal v pohodě počáteční absenci Stavinohové na prostějovských trénincích kouč VK Lubomír
Petráš.
Složení reprezentace žen ČR na
kempu v Pelhřimově: nahrávačky
Simona Bajusz, Květa Grabovská, Nicole Šmídová, blokařky Ema Kneiflová, Ela Koulisiani, Pavlína Šimáňová,
Veronika Trnková, smečařky Magdaléna Bukovská, Andrea Kossányiová,
Veronika Virtová, Denisa Pavlíková,
Lucie Nová, univerzálky Tereza Diatková a Gabriela Orvošová, libera
Daniela Digrinová, Adéla Stavinohová.

0O½GHzQLFH9.]DK½MLO\
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Prostějov (son) - Nedlouho po
ženském „A“-družstvu odstartovaly
společnou přípravu na nový soutěžní
ročník 2020/21 také mládežnické volejbalistky VK Prostějov. Jako první šly
do akce oddílové juniorky, a to v sobotu 1. srpna odpoledne v hale Národního sportovního centra. „Vzhledem
k tomu, že jsme po koronavirové pauze
trénovali až skoro do konce června,
neměly holky nijak moc dlouhou přestávku. Během července si odpočinuly
a zároveň se sportovně hýbaly, takže
zpět do klubové přípravy naskočily
bez problémů,“ pochvaloval si šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Souběžně s juniorkami začaly makat
i prostějovské kadetky, od pondělka 3.
srpna vstoupily do přípravného procesu rovněž starší a mladší žákyně. Všechny věkové kategorie pak absolvují
v termínu 5. až 8. srpna tradiční soustředění (převážně kondiční) v Karlově
pod Pradědem. „V Jeseníkách je ideální
prostředí k takové práci, to znamená
těžké terény v krásné přírodě. Navíc
tam vždy máme i výborné zázemí po
sportovní stránce kvalitně vybaveného
hotelu Kamzík,“ těšil se Novák na hornatý sever Moravy. „Snad nám pobyt
nezkomplikuje koronavirus,“ zadoufal.

3591Ì75e1,1. žen VK znamenal přivítání, úvodní pokyny,

rozcvičku, výklus na Hloučelu a kondiční cvičení

PROSTĚJOV Pondělí 27. července, 16.00 hodin, hala Sportcentra
DDM. To byl čas a místo srazu volejbalistek VK Prostějov při zahájení společné přípravy na novou
sezónu 2020/2021.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Na tréninkový start dorazili sportovní ředitel hanáckého klubu Miroslav
Čada, sportovně technický manažer
Ondřej Hubáček, hlavní kouč Lubomír Petráš, lékař Pavel Navrátil
a sedm ze dvanácti členek hráčského
kádru. Jmenovitě Klára Dvořáčko-

vá, Kateřina Kvapilová, Petra Kožoušková, Karolína Fričová, Aneta
Weidenthalerová, Lenka Knorová
a Gabriela Kopáčová. Pět plejerek
zatím chybělo. „Iva Šípová se zapojí
zítra, Michaela Jurčíková s Terezou
Pluhařovou mají domluvený nástup
od 3. srpna. Zahajovací týden vynechá kvůli reprezentačním povinnostem i Adéla Stavinohová. A Tereza
Baláková se až do konce srpna věnuje beachvolejbalu, k týmu se připojí
až potom,“ prozradil Večerníku Miroslav Čada.
K volejbalistkám měl po vzájemném
přivítání všech přítomných úvodní proslov, který kromě základních
informací a technických náležitostí
obsahoval také stručný nástin cílů pro
nadcházející soutěžní ročník. „Věřím,
že jsme dali dohromady v rámci možností dobrý mančaft schopný hrát

solidní volejbal. Je potřeba kvalitně
pracovat, v české extralize bojovat
o čtvrté místo a v evropském Challenge Cupu přejít přes prvního soupeře, i když tam samozřejmě záleží
i na losu,“ řekl Čada.

Následně předal slovo lodivodovi, jenž
svěřenkyně v krátkosti seznámil s tím,
co je v nejbližších týdnech čeká. „Jako
obvykle začneme volněji a postupně budeme zvyšovat tempo. Hned od startu
přitom zkombinujeme různá kondiční

cvičení, trochu běhání, posilovnu i herní
tréninky. V září máme na programu dva
přípravné turnaje v Ostravě a Olomouci,
ještě předtím chci domluvit nějaké přátelské zápasy. A teď už pojďme do práce,“
pověděl stručně Lubomír Petráš.

Vstupní tréninková jednotka pak
byla opravdu jen zahřívací. Obsahovala rozcvičku, výklus do blízkého lesoparku Hloučela a zpět plus
půlhodinku cviků na fyzičku přímo
v hale.

saa
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jjak
ak volejbalistky
volejbaaliistkky poprvé
pooprrvéé trénovaly...
trénoovaalyy....

3x foto: Marek Sonnevend
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BASKETBALISTÉ ZAHÁJILI PŘÍPRAVU

A HLEDAJÍ POSILY

PROSTĚJOV Bez Lukáše Palyzy a Viktora Vašáta zahájili přípravu na novou sezónu basketbalisté BK Olomoucko. Kapitán
týmu je na reprezentačním kempu, pivot má problémy s kolenem a připojí se později.„Zatím je nás osm. Stále vybíráme posily pro nadcházející soutěžní ročník,“ ujišťuje trenér Olomoucka
Predrag Benáček.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Bolestivé místo je zřejmé na první pohled. „Hledáme hráče pod koš. Některé
možnosti z různých důvodů padly, brzy
ale přijdou hráči na zkoušku. Věřím, že
vybereme dobře,“ potvrdil interese o pivota zkušený lodivod.
V minulých týdnech vedení klubu
usilovalo o služby Martina Peterky.
Ten ale po odchodu z Nymburka nakonec upřednostnil zahraniční angažmá a v příští sezoně by měl hrát v Německu. V důsledku nejisté zdravotní
situace ve světě sešlo také z angažmá
Duka Sheltona. Americký basketbalista na sebe upozornil v závěru nedohrané sezóny, kdy už Hanákům vypomáhal, jeho příjezd ze Spojených států
ale není reálný. „Máme na stole řadu
nabídek různých agentů. Vybíráme,
nechceme se unáhlit. Zaměříme se na
evropské basketbalisty. Ve hře je napří-

klad Chorvat nebo Bulhar. Uvidíme,
jak vše dopadne, chceme vše vyřešit
rychle,“ řekl sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
Hned první trénink v pondělí 27.
července absolvovaly dvě letní posily. S novými spoluhráči se připravoval bývalý Válečník z Děčína Lukáš
Feštr a také David Pekárek, který
přestoupil z Hradce Králové. Chyběli naopak již bývalí hráči Adam
Goga, Marek Sehnal, Igor Josipovič,
Malik Morgan, Michal Norwa nebo
Jiří Dedek.
„Sestava se změní. Hodně prostoru
chceme dát našim mladým hráčům.
Věřím, že se s novou pozicí vypořádají
a převezmou zodpovědnost za výkony
týmu. Potřebují hrát, jedině tak porostou,“ uvědomuje si kouč Benáček.
„První tréninky probíhají především
s míčem. Kluci dlouho nehráli, potřebují chytit rytmus, dostat se do herního módu. Každý den budou alespoň
čtvrthodiny driblovat, aby si na míč zase
zvykli,“ dodal s nadsázkou Benáček.

Foto: www.bkolomoucko.cz

„Play-off je minimální cíl,“
vnímá klubové ambice David Pekárek

PROSTĚJOV Po návratu
se Spojených států si nejvyšší domácí soutěž otestoval v dresu hradeckých
Královských Sokolů. Po sezóně udělal další krok dopředu a přestoupil do BK
Olomoucko. „Věřím, že je
to dobře zvolená cesta,“ říká v prvním interview po
přesunu na Hanou David
Pekárek, nová posila hanáckého výběru.
Exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
ƔƔ Jste rodákem z Olomouce.
Nenabízelo se už před rokem
angažmá kousek od domova?
Navíc do klubu, kde je váš otec
sportovním manažerem.
„Já jsem rád za rok, který jsem se
Sokoly strávil. Upřímně řečeno do
Olomoucka se mi rovnou nechtělo. Jedním z důvodů byl i táta, kte-

rý tam pracuje. Bylo by to zvláštní.
Ale teď je to něco jiného. Měl jsem
docela slušnou sezónu a přemýšlel
o nabídkách a zvolil tu nejlepší.“
ƔƔ Od ledna jste ale nehrál kvůli
zlomenému kotníku. Už je v pořádku?
„Všechno proběhlo bez komplikací. Po operaci jsem měl sádru, pak
přišla rehabilitace. Poslední měsíc
a půl trénuji absolutně bez omezení. Bude to v naprosté pohodě,
zákrok se podařil.“
ƔƔ Vnímáte, že jste přišel do
týmu s ambicemi hrát v tabulce
nahoře?
„To chce každý hráč. V Olomoucku je postup do play-off minimálním cílem, to beru. Budeme
se prát o co nejvyšší příčky, věřím,
že se nám bude dařit.“
ƔƔ Příprava na sezónu bude
o něco kratší než obvykle. Není
to problém?
„Nemyslím si. Všichni kluci se připravovali individuálně. Kondičně
jsme na tom docela dobře. Teď to
bude hlavně o sehrání. Potřebuje-

9ROHMEDORYÙWXUQDMY.UDOLFÉFKQD+DQÅ
KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
V nelehké době, kdy se nejen kvůli
koronaviru řada sportovních akcí odkládá, ruší, či přímo zaniká, vznikla
a zdárně proběhla na Prostějovsku
jedna zbrusu nová. Pod vysokou sítí.
„Podařilo se nám najít termín a hlavně
tým zapálených lidí, kteří mají zkušenosti
s pořádáním podobných klání. A tak v sobotu 25. července proběhl v Kralicích na
Hané 1. volejbalový turnaj pro amatérské
hráče,“ informovala Večerník kralická místostarostka Nicole Grossertová.
Premiéra se setkala s dost velkým ohlasem. „Zájem o účast byl opravdu neočekávaný, a proto jsme byli nuceni i hodně
týmů odmítnout. Nakonec hrálo celkem
osm smíšených družstev na dvou kurtech,“ upřesnila Grossertová.
Vzápětí přiblížila průběh turnaje. „Nálada byla skvělá a přátelská. Děti s radostí
využily skákací hrad, malování na obličej

i připravené dílničky, kde si mohly vyrobit
například magnetky nebo náramek z korálků. Aby se rodiče mohli naplno věnovat
volejbalu, tak se o děti postarali animátoři,
jejichž zábavný program obsahoval také
spoustu odměn. Místní TJ Sokol se ujala
spolupráce, a to ve formě zajištění bohatého občerstvení, tudíž na grilu nechyběly
ani výborné makrely. Vše bylo doprovázeno hudební produkcí,“ prozradila místostarostka.
„Vítězné družstvo si za potlesku a fanfáry
odkutálelo bečku piva, udělovaly se zlaté,
stříbrné i bronzové medaile. Akce pak
nekončila rozdáním cen každému zúčastněnému kolektivu, ale pokračovalo se volnou zábavou až do pozdních večerních
hodin za doprovodu kytar, houslí, zpěvu
a především báječné atmosféry. Těšíme
se na další ročník tohoto volejbalového
turnaje v Kralicích na Hané,“ uzavřela
Grossertová.
(son)

Foto: www.idnes.cz

me dostat míč zpátky do ruky a seznámit se i mimo palubovku. To se
během přípravy stihne.“
ƔƔ Zdravotní situace je stále nepřehledná. Straší vás představa,
že by třeba mohlo dojít k dalšímu omezení, které by postihlo
také basketbal?
„V kabině jsme se o tom bavili. Ta

nejistota je nepříjemná pro každého. Nikdo si neumí představit, že
by se další sezona odložila nebo
dokonce nehrála. Všichni doufají,
že se začne v termínu. I kdyby to
mělo být s nějakým omezením
a bez diváků. Další odkládaní by
bylo pro celý sport hodně nepříjemné. Snad se to nestane.“

8ÊV÷\PÚ VÚO RTGOKÆTQXÆJQ TQé
PÊMW XQNGLDCNQXÆJQ VWTPCLG UOÊ
wGPÚEJ FTWåUVGX X -TCNKEÊEJ PC
*CPÆ (QVQ0KEQNG)TQUUGTVQX¾

Beach: Baláková stříbrná na Letním poháru v Brně

PROSTĚJOV Beachvolejbalová se- Naopak skvěle vyšel páru Baláková, Ši- mezi elitní kvarteto. V semifinále pak pře- Přesto je zisk stříbra za druhou pozici vý- hár žen v Hranicích absolvovaly juniorka ková. Prvně jmenovaná obsadila se svou
zóna v České republice už pokročila kralová následný Letní pohár v Brně, kde mohly duo Gistrová, Hajnová, načež ve borným počinem.
VK Prostějov Adéla Sovíková a dospělá parťačkou devátou příčku, Bára byla třido svého posledního měsíce. Za uply- holky suverénně vítězily až k postupu finále nestačily Honzovičové s Šulcovou. Pro úplnost ještě dodejme, že Letní po- členka TJ OP Prostějov Barbora Bartoší- náctá.
(son)
nulé období byla z prostějovských
hráček v největší permanenci členka
¤(6.¹32+5l(1s23$9$
¤(6.¹32+5l(1
extraligového áčka VK PV v šestkos-,+/$9$
vém volejbalu Tereza Baláková, jež 8ÚUNGFM[t\¾MNCFPÊUMWRKPC$ $CN¾MQX¾(CNVÊPQX¾tiċCUVP¾*QT¾éMQX¾  $CN¾MQ
X¾(CNVÊPQX¾t'NGMQX¾iKRQwQX¾

2NC[QHHtMQNQ$CN¾MQX¾(CNVÊPQX¾t<WMC
absolvovala hned tři turnaje.
8ÚUNGFM[tMQNQ$CN¾MQX¾iKMTCNQX¾t(TQOOQX¾-XCRKNQX¾  
NQX¾2TQEJ¾\MQX¾  1UOKHKP¾NG$CN¾MQX¾(CNVÊPQX¾t&WP¾TQX¾4GUQX¾   1RTCX[$CN¾MQX¾iKMTCNQX¾t$#FCOéÊMQX¾-#FCOéÊMQX¾  
Nejprve na Českém poháru žen v Opavě
-QPGéPÆRQąCFÊ %GD¾MQX¾iKTčéMQX¾'NGMQX¾iKRQwQX¾-WNJ¾PMQX¾2QURÊwKNQX¾
s ostravskou Klárou Faltínovou prošly -QNFGTQX¾-PQDNQEJQX¾&WP¾TQX¾4GUQX¾C$ąÊPMQX¾0GWUEJCGHGTQX¾C(KZQX¾5GNKEJC -QPGéPÆRQąCFÊiVQEJNQX¾/CKZPGTQX¾#&QUV¾NQX¾/&QUV¾NQX¾-WNJ¾P
MQX¾2QURÊwKNQX¾%GD¾MQX¾iKTčéMQX¾&WP¾TQX¾4GUQX¾CiKOCPKEQX¾(CNVÊ
ze základní skupiny až do druhého kola TQX¾CiKOCPKEQX¾6QMQwQX¾$CN¾MQX¾(CNVÊPQX¾CVF
PQX¾-PQDNQEJQX¾-QNFGTQX¾CiGTGFQX¾.QTGP\QX¾$CN¾MQX¾iKMTCNQX¾CVF
play-off, kde jim vystavila stopku dvojice
Dunárová, Resová. V konečném pořadí
/(71©32+5l(1s+5$1,&(
/(71©32+5l(1
to znamenalo dělené deváté místo.
8ÚUNGFM[tMXCNKHKMCEGMQNQ5QXÊMQX¾*ąGDGPQX¾t-QDNÊåMQX¾6QO¾wQX¾  
s%512
Poté Terka vyměnila partnerku, s ohle- $CTVQwÊMQX¾-CwR¾TMQX¾t*TQD¾TQX¾iRCNMQX¾  -XCNKHKMCEGQRTCX[5QXÊMQX¾*ąG
dem na blížící se MČR U22 se dala do- DGPQX¾t/WMCąQXUM¾7TDCPQX¾UMTGé$CTVQwÊMQX¾-CwR¾TMQX¾t8QJPQWVQX¾$CąKPQX¾ 8ÚUNGFM[ t \¾MNCFPÊ UMWRKPC % $CN¾MQX¾ iKMTCNQX¾ t /CTVKPQ iKwMQX¾     $C
 5QXÊMQX¾*ąGDGPQX¾t(CDK¾PQX¾-QFGVQX¾  $CTVQwÊMQX¾-CwR¾TMQX¾t N¾MQX¾ iKMTCNQX¾ t 5XQDQFQX¾ ,GJN¾ąQX¾     2NC[QHH t éVXTVHKP¾NG $CN¾MQX¾
hromady se stejně mladou Veronikou
Šikralovou z Brna. Společná premiéra -QDNÊåMQX¾6QO¾wQX¾  *NCXPÊUQWV÷å\¾MNCFPÊUMWRKPC#5QXÊMQX¾*ąGDGPQX¾ iKMTCNQX¾täCTPQXKEM¾-CwRCTQX¾  5GOKHKP¾NG$CN¾MQX¾iKMTCNQX¾t)KUVTQX¾
*CLPQX¾  (KP¾NG$CN¾MQX¾iKMTCNQX¾t*QP\QXKéQX¾iWNEQX¾  
tiQWRCNQX¾8GUGN¾
 5QXÊMQX¾*ąGDGPQX¾t)KUVTQX¾4GL\MQX¾  
se jim však při Českém poháru žen
v Jihlavě moc nevydařila, když utrpěly -QPGéPÆRQąCFÊ -QDNÊåMQX¾6QO¾wQX¾/CMQXEQX¾*WTPÊMQX¾,Gą¾DMQX¾/CVQWw -QPGéPÆRQąCFÊ *QP\QXKéQX¾iWNEQX¾$CN¾MQX¾iKMTCNQX¾-KPENQX¾-KPUM¾
)KUVTQX¾*CLPQX¾2ąKD[NQX¾$WFKPUM¾C5XQDQFQX¾,GJN¾ąQX¾C&TCåCPQX¾,ÊTQXEQX¾
dvě těsné porážky 1:2 a skončily sedm- MQX¾0÷OéÊMQX¾%JCNECT\QX¾*TQD¾TQX¾iRCNMQX¾C)KUVTQX¾4GL\MQX¾CiQWRCNQX¾
CäCTPQXKEM¾-CwRCTQX¾CVF
8GUGN¾CiTKVVGTQX¾iKOQPQXUM¾5QXÊMQX¾*ąGDGPQX¾$CTVQwÊMQX¾-CwR¾TMQX¾CVF
nácté.
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ligy mužů. Následně kvůli plošným
opatřením vůči nákaze covid-19
přerušil svou činnost a čekal na další
vývoj situace. „Po uvolnění vládních
nařízení jsme sice neobnovili společMarek
nou přípravu, ale někteří kluci se běSONNEVEND
hem května a června scházeli aspoň
jednou týdně zahrát si fotbálek, aby
Tým „dvojky“ v březnu při předčas- se trochu udržovali po fyzické stránném ukončení minulé sezóny uzaví- ce,“ prozradil Večerníku kouč Sokola
ral tabulku jihomoravské skupiny 2. II Tomáš Černíček. „Na házenkářské

tréninky po pravdě neměl nikdo ani
moc chuť, čemuž jsem se vzhledem
k tehdejší situaci po zrušení rozběhnutého ročníku vůbec nedivil. Proto
jsme nic nehrotili a nechali vše plynout, po těch fotbalových pátcích
následovalo celý červenec týmové
volno,“ navázal Černíček.
Teď už konečně znovu startuje oficiální přípravný proces. „Trénovat
začínáme od pondělka 3. srpna,
pojedeme třikrát týdně. Ke složení hráčského kádru vám zatím nic
BYLI JSME
FOTOGALERIE
U TOHO
bližšího neřeknu, protože teprve
klikni na
uvidím, kdo bude reálně chodit hrát
www.vecernikpv.cz
Foto: archiv
a tím pádem k dispozici, kdo naopak
ne. Něco jsem samozřejmě dopředu jsou řeči a druhá skutečnost,“ odtušil V příštím vydání Večerníku se bu- házenkářů TJ Sokol Kostelec na
deme věnovat aktuální situaci u Hané HK.
zjišťoval i domlouval, ale jedna věc Černíček.

NITRA, PROSTĚJOV Nohejbal
v Prostějově letos slaví významNITRA, PROSTĚJOV V rámci
přípravy na novou sezónu se korfbalisté SK RG Prostějov zúčastnili
mezinárodního turnaje v Nitře. A
na slovenském území se jim nadmíru dařilo, navíc hned dvojnásobně.
Nejprve byl na programu turnaj v
klasickém korfbalu, který Hanáci su-

vydařené nitranské anabáze tak
zněl: deset absolvovaných zápasů bez jediného ztraceného bodu
a se dvěma získanými zlatými
trofejemi! To vše navíc v sestavě
čítající pouhých osm členů, tedy
bez možnosti jakéhokoliv střídání! Smíšený kolektiv ergéčka tedy
prokázal v horkém letním počasí
jak herní um, tak železnou kondici.
(son)

PROSTĚJOV Koronavirus zapříčinil rekordně dlouhou soutěžní přestávku v drtivé většině sportů. Házená je jedním z nich,
zde pauza trvá přesně půl roku. Přesto se však dění v jednotlivých oddílech – včetně těch z našeho regionu hrajících nižší
soutěže – postupně vrací do normálu. Dnes se budeme věnovat situaci v TJ Sokol II Prostějov.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

-QTHDCNKUVÆX[JT¾NKVWTPCLPC5NQXGPUMW Na turnaj trojic konaný
k padesátiletům nohejbalu
verénní vítěznou jízdou přesvědčivě
vyhráli, když za sebou nechali všech
devět soupeřů. Druhé skončilo Brno
a třetí Kolín.
Druhý den se hrálo beachkorfbalové
klání, v němž prostějovský tým znovu
nenašel přemožitele. A tentokrát triumfoval v konkurenci patnácti družstev, přičemž ve finálové části porazil
Kolín 10:4 i Kutnou Horu 10:7.
Celkový účet SK RG z maximálně

v Prostějově zbývá posledních pět účastnických míst
PROSTĚJOV Nohejbal v Prostějově letos slaví významné jubileum – kulatých padesát let své
existence. Oddíl TJ Sokol I PV se
k připomenutí tohoto výročí rozhodl uspořádat turnaj trojic pro
registrované i neregistrované hráče, a to v sobotu 22. srpna od 9.00
hodin na obou kurtech venkovního areálu u sokolovny na Skálově
náměstí.
Hrát se bude dle pravidel na dva dopady, startovné činí 400 korun za
celou trojku a zaplatí se až přímo na

místě v den klání (prezence 8.30 až
9.00 hodin). Přihlášky posílejte do
15. srpna e-mailem na adresu benes.
nohejbal@seznam.cz, případně telefonicky na číslo 736 536 930. Maximální kapacita je šestnáct zúčastněných trojic, přičemž jedenáct míst už
je obsazených a zbývá posledních pět.
Všichni aktéři dostanou zdarma
trička speciálně vyrobená k padesátiletému jubileu, nejlepší týmy konečného pořadí pak obdrží poháry i
věcné ceny. „Srdečně zveme všechny
nohejbalové nadšence, abychom

společně oslavili padesát let prostějovského nohejbalu aktivním hraním sportu, který máme tak rádi,“
těší se oddílový předseda Jaromír
Faltýnek a jednatel Sokola I Richard
Beneš.
Po skončení turnaje navíc proběhnou důstojné oslavy, o jejichž
plánovaném průběhu vás budeme
informovat v příštích vydáních
Večerníku. Také se obsáhle ohlédneme za půlstoletím existence
tradičního českého sportu v Pro(son)
stějově.
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foto: Facebook

Kristýna Piňosová po chorvatském triumfu:
„Byly to jiné podmínky, ala zvládla jsem to“
➢ ZE STRANY 23
PROSTĚJOV Na společném Mistrovství České republiky, Slovenska
i Maďarska uspěla Kristýna Piňosová poměrně neočekávaně, zato však
takřka suverénně. „Vyhrála všechny
rozjížďky kromě dvou. Už v půlce
závodu tak bylo jasné, že to pro sebe
uzme celé,“ usmála se šibalsky šťastná maminka.
utkání bylo o několika míčích. Do- Sama Kristýna Piňosová pak poplatila jsem na to, že jsem se snažila psala, co ji v rámci závodu čekalo.
tvořit hru, soupeřka často jen pouze držela míč v zápase,“ posteskla si
Smitková.
Pospíšil v boji o finále nestačil na
Forejtka. Jejich duel se nesl v duchu
dlouhých výměn od základní čáry
a spousty brejkbolů. Více sil měl v
souboji generací mladší tenista, Pospíšil ale ukázal, že mladé hráče umí
pořádně prohnat. „Už mi trošku docházely síly. Na kurtu jsem během
turnaje strávil dvakrát tolik času než
soupeř, který je navíc o dvacet let
mladší. Výsledek ale beru, podařilo
se uhrát dobrý výsledek,“ konstatoval Pospíšil.
(lv)

7őLWHQLVRYiVHPLILQiOHY/LEHUFL
LIBEREC, PROSTĚJOV Tenisté Darja Viďmanová a Michael
Vrbenský se stali vítězi turnaje v
Liberci, který se hrál v rámci projektu O trofej solidarity a naděje
ČTS. Do finálových duelů zástupci TK Agrofert Prostějov tentokrát nezasáhli. Tereza Smitková,
Anna Sisková a Jaroslav Pospíšil
skončili v semifinále.
Sisková přitom byla jednou nohou
ve finále, když v souboji s Vlkovskou
měla k dispozici vedení 6:1, 5:2 a
40:15 a celkově čtyři mečboly. Nakonec však podlehla soupeřce i vlastním
zdravotním problémům. „Ve třetím
setu jsem se cítila špatně, výměny jsem
se pokoušela ukončit rychle, abych na

kurtu nezkolabovala. Ovšem stejně
jsem měla tak rozehrané utkání vyhrát.
Něco takového se mi nestalo,“ uvedla
Sisková. „Semifinále je fajn, ale po takovém průběhu následujícího zápasu
radost není tak velká. Měla jsem na
lepší výsledek,“ dodala tenistka.
Ve stejné fázi skončila také Smitková.
Po dramatickém průběhu prohrála
ve třech setech s pozdější vítězkou.
V klíčovém setu šla Viďmanová po
brejku do vedení 4:2, Smitková si
však vzala ztracený servis hned zpět.
Klíčový byl tedy až další brejk mladičké hráčky v závěrečném gemu. „V
prvním setu jsem dělala více chyb,
pak se mi podařilo zpestřit hru. Ve
třetí sadě byla soupeřka šťastnější,

„Každý den foukalo, převažoval silný
zadoboční vítr. Rozhodně to bylo
něco jiného, než se jezdí v České
republice. Zde na podobné závody
nejsou takové podmínky,“ vysvětlila
sportovkyně.
Další tuzemský titul jí pak není neznámý. „Vyhrála jsem ho už potřetí,“ podotkla. Není ani proto příliš divu, že
nedávno získala Cenu města Prostějova v kategorii amatérský sportovec.
Vyzvednout osobně a na pódiu si ji
však nemohla. Podle očekávání bráz-

dila s rodinou Evropu po závodech.
Jak se navíc potvrzuje, pro rodinu
Piňosových je i tohle léto poněkud
jiné než pro většinu Čechů. Opět
ho totiž stráví na cestách za závody.
„V pátek odjíždíme do Polska. Měla
jsem původně být na jejich mistrovství, ale to muselo být zrušené. Pojedeme tedy do města Sopoty, kde se
uskuteční závod. Tam bych ráda zjistila, jak na tom jsem v mezinárodní
konkurenci,“ prozradila své nejbližší
plány Kristýna Piňosová.
(sob)
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O trofej solidarity a naděje ČTS - Liberec
MUŽI

ŽENY

Dvouhra – základní skupiny: Šafránek – Gengel 6:1,
6:1, Nejedlý – Svrčina 6:2, 6:2, Forejtek – Krumich 6:2,
7:5, Kolář – Staněk 7:5, 6:1, Šátral – Pospíšil 7:6, 1:6, 6:3,
Poljak – Paulson 2:6, 7:6, 7:5, Vrbenský – Lehečka 6:4,
4:6, 6:2, Pavlásek – Sačko (Ukrajina) 4:6, 2:6, Šafránek
– Svrčina 6:1, 2:6, 7:6, Nejedlý – Gengel 6:1, 6:2, Sačko
– Lehečka 6:4, 6:1, Pavlásek – Vrbenský 2:3, skreč Pavlásek, Forejtek – Staněk 6:4, skreč Staněk, Kolář – Krumich
6:2, 6:2, Šátral – Paulson 3:6, 5:7, Poljak – Pospíšil 3:6,
3:6, Šafránek – Nejedlý 2:6, 2:6, Gengel – Svrčina 3:6,
1:6, Vrbenský – Sačko 7:6, 6:4, Lehečka – Paroulek 7:5,
4:6, 7:5, Kolář – Forejtek 1:6, 2:6, Staněk – Krumich 6:4,
1:5 skreč. Staněk, Pospíšil – Paulson 1:6, 7:5, 7:6, Poljak
– Kodat (USA) 4:6, 4:6, semifinále: Vrbenský – Nejedlý
6:2, 5:7, 6:4, Forejtek – Pospíšil 6:2, 6:3, finále: Forejtek
–Vrbenský 3:6, 4:6.

Dvouhra – základní skupiny: Detiuc – Laboutková 4:6, 1:6,
Sisková – Havlíčková 6:0, 6:4, Gabriela Horáčková – Sára Bejlek 4:6, 3:6, Smitková – Kubáňová 4:6, 7:5, 6:1, Krejčíková
– Kolodziejová 4:6, 6:7, Marková – Viďmanová 4:6, 6:4, 3:6,
Malečková – Vlkovská 6:4, 3:6, 6:7, Miklová – Bartůňková
4:6, 4:6, Smitková – Horáčková 6:4, 6:1, Kubáňová – Bejlek
6:1, 6:4, Malečková – Bartůňková 6:7, 7:5, 6:3, Vlkovská –
Miklová 6:4, 6:4, Marková – Kolodziejová 3:6, 6:3, 6:3, Detiuc
– Sisková 6:7, 3:6, Viďmanová – Nosková 3:6, 4:6, Laboutková – Havlíčková 6:4, 6:1, Smitková – Bejlek 6:4, 5:7, 6:2, Horáčková – Kubáňová 3:6, 3:6, Vlkovská – Bartůňková 6:1, 6:4,
Malečková – Miklová 6:2, 6:1, Kolodziejová – Viďmanová
6:7, 6:0, 3:6, Marková – Nosková 3:6, 6:1, 6:3, Sisková – Laboutková 7:6, 2:6, 7:5, Detiuc – Havlíčková 6:3, 6:2, semifinále: Smitková – Viďmanová 3:6, 7:5, 5:7, Sisková – Vlkovská
6:1, 6:7, 2:6, finále: Viďmanová – Vlkovská 2:6, 6:3, 6:0.

Podejte si řádkový inzerát v jakékoliv velikosti,
do jakékoliv rubriky, s jakýmkoliv zvýrazněním
každou středu od 16.00 do 17.00 hodin

a zaplatíte POUZE DESET KORUN!
Zastavte se v provozovně redakce na ulici Vápenice 19,
ale inzerát můžete (pouze v uvedenou dobu)
zadat i formou SMS na číslo 608 960 042
nebo e-mailem na adrese inzerce@vecernikpv.cz
Poznámka: neplatí na rubriku vzpomínky

www.vecernikpv.cz

pod drobnohledem
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Před víkendovým startem nové sezóny zatím stručně
rozebíráme ambice týmových zástupců Prostějovska

PROSTĚJOV V době opětovně se rozmáhající
nákazy koronaviru sice znovu panuje čím dál
větší zdravotní nejistota, přesto již o nejbližším víkendu 8. a 9. srpna zahájí svůj zápasový
program všechny fotbalové soutěže mužů
2020/21 Olomouckého krajského fotbalového
svazu i Okresního fotbalového svazu Prostějov.
Alespoň tak je to v plánu. Pojďme se v kostce
podívat, s čím jednotlivé kluby zdejšího regionu po extrémně dlouhé pauze trvající tři čtvrtě
roku jdou do nové sezóny.
leko postupu do KP. A za podobné
výsledky by byli rádi i letos. „Jsme
rádi, že se naskytla možnost návratu
do A skupiny. Zápasy jsou tu více
fotbalové. Vyhneme se prestižním
derby, což možná fanoušky trochu
mrzí, ale pro nás je to příznivější skupina. Hned na začátku soutěže nás
čeká těžký los, ale věřím, že prokážeme kvalitu a budeme se zase držet
nahoře,“ řekl večerníku před startem
sezóny Petr Ullmann.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jan
FREHAR
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SK Lipová: Loňský nováček krajského přeboru se okamžitě zařadil
mezi širší špičku a po podzimu držel
vynikající čtvrté místo. Zopakuje své
senzační tažení? „Bude to hodně těžké, ale rádi bychom se zase pohybovali v horní polovině tabulky,“ přeje si
lipovský trenér Pavel Růžička. Takový potenciál v jeho silném mančaftu
rozhodně je. Pokud se podaří start do
soutěže, rozhodně by mohli v Lipové
hrát zase prim.
FC Kralice na Hané: Tradiční účastník páté nejvyšší soutěže ČR už několik posledních let bojuje většinou
o záchranu, letos před zrušeným
jarem byl průběžně třináctý. „Tentokrát bychom se sestupovým starostem rádi zdaleka vyhnuli. Ovšem
pozor, krajský přebor se každým rokem zkvalitňuje,“ upozornil kralický
kouč Petr Gottwald, který ve svém
týmu nově přivítal Patrika Gábora
a na zkoušce jsou tu vycházející hráči
z juniorky eskáčka.
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TJ Sokol Konice: Prostějovsko
bude mít znovu zastoupení v grupě
A šesté nejvyšší tuzemské soutěže,
kam se vrací Koničtí. Těm se loni
dařilo, dokonce se pohybovali neda-
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Progresivní hrou i neustálým zlepšováním se během loňské podzimní
části prezentoval výběr TJ Sokol Čechovice, a pokud na tenhle trend naváže, může se pohybovat velmi vysoko.
„Kluci se chtějí stále zlepšovat a poctivě makají, s přípravou jsem celkově
spokojený, doufám, že na to navážeme
i v ostrých zápasech, které nás čekají,“
věří čechovický manažer Lukáš Koláček.
Víc než průběžnou desátou příčku okupovanou po zimě rozhodně chtějí v TJ
Sokol Určice. Pokud se ale nedají zdravotně dohromady stěžejní hráči Halouzka s Menšíkem, budou to mít jistě
složité. Navíc k nim přibyl také Mariánek, který pravděpodobně na podzim
do hry nezasáhne. „Kádr nám zůstal
stejný, jaký jsme měli do jarní části. Určitě bychom se chtěli posunout o něco
výše než v loňské sezóně, abychom
měli více klidu, ale bude to zřejmě složité,“ uvědomuje si kouč David Kobylík.
Totéž se dá říct o triu FC Kostelec
na Hané, SK Protivanov, TJ Sokol
Plumlov. To v předčasně ukončené
sezóně 2019/2020 uzavíralo tabulku
s hrozbou pádu dolů, což ani v jednom oddílu nechtějí opakovat. Otázkou je, nakolik se to povede. Všechna
tři mužstva povedou do nové sezóny
jiní trenéři než v předchozím roční-

ku. Plumlov se rozhodl pro změnu již
během podzimu, kdy vystřídal Petra Kišku Petr Matoušek. V Kostelci
má k vyšším příčkám pomoci nový
hlavní trenér A týmu Lubomír Keluc.
Podobnou taktiku zvolili také v Protivanově, kde mužstvo převzal Pavel
Musil. „V Protivanově chceme začít
stavět na hráčích, kteří mají k místnímu klubu vztah a budou se za něj
rvát. Celkově chceme nejen hráče, ale
i klub trošku zkonsolidovat, aby vše
fungovalo na výbornou. Věřím, že na
záchranu mužstvo rozhodně má,“ prozradil cíle nový kouč.
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V roli jednoho z favoritů vstoupí do
aktuálního ročníku Sokol v Pivíně,
kde se dlouhodobě netají touhou proniknout do I.A třídy. „Nechceme mít
velké oči, ale je pravda, že o postup
bychom rádi opět bojovali,“ potvrdil
pivínský kormidelník Jaroslav Svozil.
Dva příchody v podání Lukáše Konupky a Jana Ježka jednoznačně „Turky“ přisunují do role hlavních favoritů.
Značné zklamání prožívali před necelým rokem v TJ Sokol Klenovice na
Hané, neboť tamní celek od předchozího nevyužitého posunu výš rázem
spadl až na dvanáctý post. Nyní hodlá zase patřit mezi lepší účastníky soutěže. Už příprava naznačila, že loňský
scénář nechtějí v klubu opakovat.
„Jediným větším rozdílem je výměna
na pozici brankáře. Jinak budeme ve
stejném složení. Stále je to mužstvo,
které opanovalo I.B třídu, takže věřím, že loňský ročník se opakovat
nebude,“ potvrdil snahu o vzestup
Vladimír Horák.
Loňský nováček TJ Sokol Vrchoslavice 1946 to loni zvládal dost obstojně
a hájit klidný střed tabulky touží zase.
Do letošní sezóny vstoupí s jistými
změnami v sestavě.
Dál od hrozby sestupu se chce pohybovat TJ Sokol Otaslavice v taktéž
druhém roce od svého postupového
přechodu z okresního přeboru. „Pokud se budeme scházet v tom složení,
jaké si představuji, tak bychom se loňským problémům měli v pohodě vyhnout,“ poukazuje na loňské absence
kormidelník Otaslavic Jiří Hon.
To TJ Sokol Mostkovice – před letošním jarem beznadějně poslední
– ušetřila před pravděpodobným
pádem dolů jen plošná stopka vystavená covid-19. Zvedne se outsider po
dlouhé přestávce? „Poslední přípravné zápasy se nám kádr vinou zranění
postupně rozpadal, snad se dají všich-
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ni dohromady a zvedneme se,“ doufá
trenér Ivo Kroupa.
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Nadmíru příjemné překvapení způsobil loni kolektiv TJ Haná Prostějov
atakováním elitních pater pořadí.
„Na vydařený podzim bychom rádi
navázali, ale těžko říct, co za současné situace bude či nebude,“ odtušil
mnohoznačně lodivod prostějovského ansámblu Daniel Kolář.
Soubory SK Jesenec-Dzbel i TJ Sokol Smržice naopak tonuly na nepříjemně nízkých příčkách a oba tudíž
mají jednoznačný cíl: znovu se nenamočit do záchranářských starostí.
Ve Smržicích proto pojali přípravu
hodně zodpovědně a přípravné zápasy zatím ukazují, že by letošní ročník
mohl opravdu vypadat jinak. „Hráči
chodí zodpovědně na tréninky i zápasy, kdyby nám to takhle vydrželo
i během sezóny byla by to bomba,“
ví moc dobře kouč Smržic Ivo Zbožínek.

1-4'50ª2Ą'$14
24156ö,18++6Ąª&#
Letošní ročník začíná okresní přebor
zároveň s krajskými soutěžemi, což
v posledních letech nebývalo zvykem. O hlavním favoritovi nadcházejícího ročníku nemůže být pochyb.
Podzimní suverén minulé sezóny
z Vrahovic nedal nikomu šanci se
ani přiblížit a rád by na své výkony
nyní navázal. Jen pro připomenutí:
36 bodů z 39 možných je neuvěřitelná bilance. V patách se měl celku
z Prostějova pohybovat Horní Štěpánov, ten ale své mužské účinkování
rozpustil. Kdo by tak ještě mohl svěřence Davida Mezuliánka ohrozit?
Bez šance by nemusel být například
Brodek u Prostějova. „Letošní sezónu chceme dát více prostoru našim
dorostencům, aby si zvykali na mužský fotbal, určitě se nikam necpeme,
ale nahoře bychom chtěli zůstat,“ potvrzuje sekretář klubu Radek Kolařík.
Z loňského našlapaného středu by se
mohly vytáhnout také Dobromilice
a Držovice, pokud se budou scházet
v nejsilnějších sestavách. Zajímavé
bude také sledovat spojený celek
Výšovic se Skalkou, který by mohl
ze dvou průměrných týmů okresu
vytvořit dobře fungující mužstvo.
„První půlrok bude rozkoukávací,
hráči si na sebe zatím zvykají, ale nyní
je v týmu velká konkurence a jistě to
hráče bude posunovat fotbalově nahoru. Určitě chceme být v první polovině tabulky,“ netají ambice jeden
z trenérů Michal Dudík.
Velké otazníky budou také na druhé
straně tabulky. Zvládnou nováčci přechod zpět mezi okresní elitu, nebo se
zase budou poroučet zpátky? „Chceme se fotbalem bavit, do soutěže jdeme s respektem, ale určitě nechceme
být za otloukánky. Kádr máme početný a budeme chtít ukázat i kvalitu,“ je
odhodlaný kormidelník Ptení František Vlach. Značné problémy nyní
pociťují v Brodku u Konice nebo také
v Němčicích nad Hanou. „Hlásíme
před novým ročníkem samé odchody, abych byl upřímný, naší hlavní
ambicí do letošní sezóny je udržení
fotbalu v Brodku u Konice,“ prozradil
zklamaně hrající kouč Patrik Müller.
„Dva kluky nám vzaly Vrchoslavice

ve volných přestupech, další zřejmě
zamíří do Kostelce. Některé další
hráče jsem od podzimu neviděl. Asi
to bude hodně stát na dorostech, uvidíme, rád bych byl ve středu tabulky,
ale sezóna nám ukáže, jak na tom doopravdy jsme,“ uvědomuje si situaci
také trenér Němčic Pavel Voráč.
Nesmíme zapomínat ani na rezervy, podaří se v Kralicích pod novým
trenérem podobný úspěch jako loni,
kdy fotbalisté obsadili čtvrté místo
a na jejich fotbal se jezdili dívat i fanoušci soupeře? A zvednou se „béčka“ Určic a Plumlova, nebo se budou
znovu obávat záchrany? „Hráči chodí
zodpovědně na tréninky s A-mužstvem, kádr má na to hrát první polovinu tabulky. Určitě se nechci plácat na spodu jako loni,“ vyhlíží lepší
sezónu trenér určické rezervy Karel
Vlach.
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Nejnižší soutěže mají naplánovaný
start později, a to konkrétně o posledním srpnovém týdnu. Zde je
tedy ještě čas na finální přípravu a doplnění kádrů. „A“-skupinu pralesa
opustily Nezamyslice, které zamířily
do okresního přeboru. Nováčkem
v této skupině bude rezerva Kostelce,
která se přesunuje z „béčka“. Á grupa
bude zřejmě znovu rozdělena na dva
výkonnostní koše. Do prvního bude
jistě patřit rezerva Čechovic, která
se netají ambicí návratu do okresu.
„Nabídku na trénování jsem přijal
hlavně proto, že hráči měli zájem si
znovu vykopat okresní soutěž,“ nezastírá kouč Stanislav Bilík. Na záda jim
budou chtít dýchat Olšany u Prostějova, které se po velkých problémech
s mužskou kategorií znovu zvedají
nahoru. Překvapit by mohly také Biskupice.
Zbytek mužstev se bude pravděpodobně prát mezi sebou o co nejlepší umístění. Rezervy Otaslavic,
Brodku u Prostějova i Kostelce by
na tom měly být přibližně stejně,
hodně bude záležet na tom, zda budou ochotni pomoci i hráči A týmu.
„O umístění nám vůbec nejde, chceme si hlavně zahrát fotbal a scházet se

v normálním počtu,“ prozrazuje sekretář a vedoucí „B“-mužstva Otaslavic Pavel Skalický. V Želči do letošní
sezóny znovu posílili a budou chtít
ukázat, že místní fotbal jde nahoru.
Bedihošť střídá často povedené se
slabšími výkony. V Pavlovicích jsou
především rádi, že se u nich stále fotbal udržel a obec má tak alespoň nějakou zábavu o víkendech, kde na místní hřiště chodí pravidelně fanoušci
všech věkových skupin.
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Velkou novinku hlásí B skupina třetí
třídy. Do prostějovské nejnižší soutěže míří dva celky z Olomoucka. FK
Luká a Sokol Vilémov, kterým nevyhovoval počet šestnácti mužstev,
a s tím spojený velký počet zápasů
v rámci olomouckého OFS. Loňské
prvenství po podzimu budou obhajovat hráči v Kladkách, kteří nyní postup výše odmítli. „Na postup jsme
ani nemysleli, to by asi nebylo pro
nás, chceme se dál bavit fotbalem.
Jsme rádi, že se nám to daří a znovu
se vrací i fanoušci, budeme v tom
chtít pokračovat i v příštím ročníku,“
potvrzuje Petr Fiala.
Kdo by jejich pozici letos mohl
ohrozit, je opravdu ve hvězdách.
U rezervy Protivanova bude záležet
na spoustě faktorů. Ve Hvozdu se
po všech pádech fotbal také zvedá,
ale zřejmě to ještě nebude na vysoké
cíle. Čechy pod Kosířem i Zdětín se
chtějí fotbalem především bavit a na
výsledky úplně nemyslí. „Jsme rádi,
že se nám podařilo fotbal ve Zdětíně
udržet. Jdeme se na hřiště pobavit
a sejít se s přáteli, víc ani nepotřebujeme,“ říká upřímně Tomáš Kučera
ze Zdětína. „Béčko“ Brodku u Konice letos čeká zřejmě hodně těžký
ročník. „Kdybychom před podáním
přihlášek věděli, že nás některé opory
opustí, ani bychom rezervu do letošního ročníku nepřihlásili. Budeme
bojovat, ale bude to těžké,“ přiznává
obavy Patrik Müller. Těžká situace je
také v Přemyslovicích, kde se muži
schází jen opravdu stěží. Na někdejšího pravidelného účastníka okresu je
to opravdu málo.
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V jednom z nejbližších čísel vyjde
jako součást PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku obsáhlá speciální
příloha k fotbalovým soutěžím
2020/2021. Netradiční posunutí
a termín vydání až po krajském
i okresním startu jsme zvolili záměrně ze dvou hlavních důvodů.
Za prvé: až během tohoto týdne
FAČR zveřejnění oficiální informace, jakými pravidly se v jednotlivých soutěžích řídit v případě výskytu koronaviru mezi
některými týmy.
Za druhé: letošní sezóna měla původně začít
později a my vám chceme přinést co nejaktuálnější i podrobné
info ze všech klubů, jejichž letní přípravy a především soupisky
teprve teď urychleně finišují.
Přestože pár bitev už bude odehráno, o nic podstatného nepřijdete, ba právě naopak.
Připravujeme exkluzivní rozhovory s předsedy Olomouckého
KFS i OFS Prostějov, vyzpovídali jsem nejvyšší činovníky regionálních oddílů, trenéry mužstev, chystáme interview s vybraným hráčem a pochopitelně nebude chybět ani rozlosování
všech soutěží s regionálním zástupcem Prostějovska. A těšit se
můžete i na jedno překvapení.

