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ŽIVOT VE MĚSTĚ POPRVÉ

DROGY PRODÁVAL
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NA VÁŠ NÁMÌT

Martin ZAORAL

BRODEK U KONICE Nejlépe
se dá vydělat na lidské blbosti. Toto odvěké pravidlo
samozřejmě platí i dnes.
Mnozí z nás však zjistili, že
stejně dobře lze bohatnout
i díky lenosti a chudobě
druhých. Aktuálně se toto
téma řeší v Brodku u Konice,
kam se nedávno nastěhovali noví cikánští obyvatelé.
Místní na ně hledí s krajní
nedůvěrou a obávají se, že
se jejich počet ve vesnici
rychle zvýší. Večerník se
tomuto tématu opakovaně
věnuje.

Foto: Martin Zaoral
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Foto: Martin Zaoral
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rubriky

rychlý
9HĀHUQtN
&RYLGRYÙVHPDIRU
UHJLRQMHEÉOÙ
Prostějovsko (mls) - Ministerstvo
zdravotnictví na začátku uplynulého
týdne ukázalo aktuální mapu Česka
podle epidemiologického rizika v jednotlivýchregionech.Takzvaný semafor
je rozdělený na čtyři stupně podle míry
rizika, kterou značí bílá, zelená, žlutá
a červená barva. Prostějovsko bylo zařazeno do bílé oblasti s nulovým nebo
zanedbatelným rizikem. První zelený
stupeň pohotovosti byl vyhlášen v celkem devíti oblastech, nejblíže nám se
nachází Brno-město. Aktualizace celé
situace by měla být k dispozici na začátku tohoto týdne.

¤HN½Q½VWURSLFNÙWÙGHQ
Prostějovsko (mls) - Tak je to tady!
Už v závěru uplynulého týdne jsme se
letos vůbec poprvé za sebou dočkali
hned tří tropických dnů, tedy dnů, kdy
teplota přes den překročila 30 stupňů
Celsia. A vysoké teploty by měly vydržet i po téměř celý následující týden,
s deštěm meteorologové počítají až
v jeho úplném závěru. Těžit by z toho
měli zejména provozovatelé koupališť.
Dosavadní průběh prázdnin pro ně zatím moc příznivý nebyl. Od předchozích extrémně horkých let se lišil svým
chladnějším a deštivějším charakterem.
Dle meteorologů se však z dlouhodobého hlediska jednalo o zcela běžné
počasí typické pro střední Evropu.

ðô$671É
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rubriky
Večerníku

FOTO

VEÈERNÍKU

&21É6327ħð,/2
Vlna zbrzdila. Zatímco koronavirové číslo z předminulého týdne kdekoho vystrašilo, uplynulý týden by
mohl zklidnit i ty největší pesimisty.
Přírůstek jedenácti nakažených je sice
nemilý, nicméně z celkového pohledu
se nejedná o žádný citelný nárůst a tím
pádem je vyloučeno, že bychom zde
aktuálně měli nějaké ohnisko.

1h08â921$1,,
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV O Davidu Píchalovi už jste se na stránkách Večerníku mohli dočíst ledacos. Muž, který před čtyřmi lety jako první na světě zvládl cestu z Prahy do Prostějova
na kole Ukrajina, od té doby nejrůznějším způsobem procestoval pořádný kus naší
planety. O své zážitky se s četnými čtenáři pravidelně dělí na svém facebookovém
profilu Jebal FCB. I po letech tak činí se stále stejně intenzivním nadšením, jedinečným humorem, originálním způsobem vidění světa a smyslem pro nevšední detaily. Začátkem července se David Píchal vrátil ze Sardinie, kde navštívil řadu skutečně
pozoruhodných míst, kam běžní turisté nezavítají. Návštěvu Onanie bral navíc jako
znamení, že už by se měl vrátit zpět domů ke své ženě a dětem...

CO NÁS UDIVILO…

Foto: Facebook

Chování policistů. Pokud je
pravda to, co tvrdí zaměstnanci
krasického aquaparku, je tak na
pováženou, proč si platíme státní
složky. Poté, co se v „Koupelkách“
rozhořel konflikt se skupinkou
Romů, přijela hlídka Policie ČR,
avšak místo vyřešení problémů se
s výtečníky jen přátelsky pozdravila! A tak si tady žijeme…
ZACHYTILI JSME

Agentura 0ę672&+&(.283,72%5$=021</,6< 2,8
V posledních letech prostějovští
konšelé zakoupili stovky obrazů všelijakých patlalů a také
několik dalších uměleckých děl,
se kterými se následně chlubili
v městské galerii. Radní za díla
utratili nekřesťanské peníze
z kapes daňových poplatníků,
ale holt kultura je kultura. Ovšem co se během posledních dní
doneslo k uším Agentury Hóser,
to je na pováženou...
Po návštěvě primátora Francimóra Kopačky a jeho náměst-

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

•• Pondělí ••
Jeden odstín černé. Některé záplatované silnice připomínají ilustrace ke
knižnímu trháku Padesát odstínů šedi. To ovšem neplatí o nové asfaltové na
Vápenici, která je v jednotném černém tónu. Jedna z hlavních silnic prostějovského okruhu je od začátku týdne v plném provozu.
•• Úterý ••
Kupovali drogy, poslali ho do vězení. „Milé děti, strýček Billy vám říká:
Nekupujte si drogy! Staňte se popovou hvězdou a lidé vám je budou dávat
zadarmo,“ zvěstuje skomírající rocková hvězda v oblíbeném filmu Láska nebeská. Miroslav Otto drogy po Prostějově více prodával, než rozdával. Za to
jej prostějovský soud poslal na tři roky do vězení.
•• Středa ••
Střídavá péče. Když se mohou lidé střídavě starat o jedno dítě, proč by se
ženy nemohly střídavě starat o jednoho chlapa… To je základ, na němž je
postavena česká filmová komedie Chlap na střídačku, která byla k vidění
v letním kině v Mostkovicích.
•• Čtvrtek ••
Manuál na vraždu. Pokud plánujete někoho zabít ve sprše, skrýt maminku do sklepa a utopit auto v močále a stále nevíte, jak na to, pak jste
zřejmě stále ještě neviděli slavný film Alfreda Hitchcocka Psycho. Příležitost to napravit dostali všichni v letním kině na nádvoří prostějovského
zámku.
•• Pátek ••
Návrat do nebes. „Jakmile vyzkoušíte létání, budete navždy chodit po zemi
s očima obrácenýma k nebi, protože se tam budete chtít vrátit,“ napsal Leonardo Da Vinci. Jeho slova by jistě mohli podepsat všichni vzduchoplavci,
kteří se sešli na akci Balóny nad Plumlovem.
•• Sobota ••
Záhoří je taky kopec! Někdy mám pocit, že naše starosti nás opustí jenom
tehdy, pokud se snažíme co nejrychleji vyběhnout nějaký kopec… Zbavit
se svých problémů mohli všichni, kteří se pokusili zdolat běžeckou Domamyslickou stěnu.
•• Neděle ••
Nejstarší vtip. Tři mniši se vypravili do divočiny, aby se tam káli ze svých
hříchů. Rok nikdo z nich nepromluvil. Po této době jeden z nich řekl:
„Máme se dobře.“ Další mu na to příští rok odpověděl: „Je to pravda.“ Pak
uběhl další rok a třetí muž promluvil: „Přísahávám na svůj plášť, jestli nebudete zticha, tak se vrátím mezi lidi.“ Tak zní zřejmě nejstarší dochovaný vtip
na světě, který byl objeven v jednom středověkém rukopise. Pobavit se v duchu života před mnoha staletími mohli všichni, kteří vyrazili na Šermířský
víkend na plumlovském zámku.

kyně Miládky Bitva u Sokolova
v pařížském Louvru svolal první
muž Prostějova okamžitě mimořádně mimořádné jednání rady
města. „Důvodem tohoto mého
rozhodnutí byla diskuse o mimořádné investici města,“ sdělil
bez dalšího komentáře primátor
Francimór Kopačka. Jazyk se
mu rozvázal až po jednání rady
konšelů, které trvalo od úterního
poledne do středečních časných
ranních hodin. „Jsem rád, že
jsem během osmnáctihodinového jednání přesvědčil většinu kolegů radních, abychom do toho
šli. Do čeho? Budeme usilovat
o koupi obrazu Mony Lisy od
Leonarda da Vinciho,“ šokoval
primátor.

KRIMI
Ü½NGJ

Minulé pondělí došlo od
plotu u vlakového nádraží
v Němčicích nad Hanou k odcizení jízdního kola. Bicykl
si měla třiašedesátiletá žena
přivázat téhož dne v dopoledních hodinách lankovým
zámkem, když se však v podvečerních hodinách vracela
z návštěvy, kolo zde již nebylo. Na plotě po kole zbyl jen
nepoškozený a zcela funkční
lankový zámek.



Vzhledem ke značnému stáří odcizeného kola byla jeho
hodnota předběžně vyčíslena na půldruhou tisícovku.
Nicméně policisté věc šetří
pro podezření z přestupku
proti majetku a za ten dosud
nezjištěnému „kouzelníkovi“ hrozí v případě dopadení pokuta až do výše 50 000
korun!

Současná odhadovaná cena
slavného obrazu vystaveného
v pařížském Louvru se pohybuje v přepočtu okolo 13 miliard
korun. „Jednali jsme s panem
primátorem přímo s ředitelem
galerie v Louvru. Nejdřív si myslel, že jsme se zbláznili, ale pak
se vyjádřil v tom smyslu, že by
nebyl proti stěhování Mony Lisy
do Prostějova. Pařížané a i návštěvníci francouzského hlavního města už slavný obraz okoukali a dnes se na něj pomalu do
Louvru nikdo nechodí dívat.
Třináct miliard korun musíme
sehnat, budeme zřejmě utahovat
opasky. Ale Monu Lisu chceme,
pro Prostějov to bude prestižní
záležitost a obraz přitáhne tu-

risty ze širokého okolí. Jen ještě nevíme, kam ho pověsíme,“
uvedla náměstkyně primátora
pro kulturu Miládka Bitva u Sokolova. „Přemýšlím o tom, že
bychom obraz Mony Lisy mohli
instalovat u mě v kanceláři. To
by bylo něco!“ uzavřel toto téma
primátor Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Prostějovsko si i ke konci července drží nejnižší podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji, přičemž oproti předchozímu
měsíci číslo lidí bez práce dokonce mírně pokleslo.
ZAUJALA NÁS...

IRENA BLAŽKOVÁ

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

PÁTRÁNÍ

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

LUKÁŠ LEINWEBER

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Po Faltýnkovi, Oklešťkovi a R. Fialovi se stala čtvrtou zástupkyní Prostějovska v Parlamentu Poslanecké
sněmovny ČR. Dlouholetá starostka Vranovic-Kelčic nahradila přerovského kolegu Petra Vránu.
ZASLECHLI JSME…

„OPRAVOVAT
CHCEME
UŽ NA JAŘE“
Primátor Statutárního města
Prostějov František Jura přivítal
rozhodnutí Nejvyššího soudu,
které zamítlo dovolání společnosti
Manthellan.
POÈASÍ v regionu

se narodil 6. července 1992 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 17. července 2018. Jeho zdánlivé
stáří je 26 let, měří mezi 185 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a plavé blond rovné vlasy. Nosí knír i plnovous.

6WÔHGD 27/17 °C

LUBICA HEGEROVÁ

Ètvrtek 29/17 °C

Pondìlí 29/18 °C
Vavřinec

¶WHUÙ

29/18 °C
Zuzana
Klára

se narodil 26. září 1971 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 1. listopadu 2019. Její zdánlivé stáří je od
48 do 55 let, měří 170 až 175 centimetrů, má
hubenou postavu, modré oči a hnědočerné
vlasy.

Alena

Pátek

29/17 °C
Alan

6RERWD 30/16 °C

Hana

Nedìle 29/15 °C
Jáchym
Zdroj: meteocentrum.cz
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=HPĕHOIRWRJUDI 67$5267.$=95$129,&.(/þ,&
0LODQ=DÉDO V PARLAMENTU
PROSTĚJOV Tenhle rozhovor
už nevznikne! Na letošní léto
jsme v rámci seriálu rozhovorů
s držiteli ocenění Cena města Prostějova za rok 2019
(startujeme dnes na straně
12 – pozn.red.) plánovali
interview se sportovním
fotografem Milanem Začalem. Přestože náš redaktor opakovaně zvonil na
jeho dům v Nerudově ulici,
k setkání již nedošlo. A ani
nedojde. Někdejší spolupracovník PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku totiž v neděli 2. srpna
ve věku 87 let zemřel.
Milan Začal byl známý zejména
jako sportovní fotograf. Svým
aparátem reportážním způsobem zachytil neopakovatelné
okamžiky, v nichž hlavní roli
sehrála celá plejáda nejen regi-

onálních legend. Mnoho jeho
fotografií se dlouhá léta objevovalo také na stránkách regionálního tisku včetně Večerníku.

Letos měl obdržet Cenu města
Prostějova za celoživotní činnost v oblasti reportážní, sportovní a umělecké fotografie
a úspěšnou propagaci města.
Tu však nakonec dostane in
memoriam a na radnici si ji
místo něj převezmou jeho
nejbližší.
„Byl vždy naprostý profík.
Fotografoval i v době, kdy
už měl zdravotní problémy a chodil o holi. Přesto
si nikdy nestěžoval, naopak
jej ani v této době neopouštěl
jeho specifický smysl pro humor,“ zavzpomínal jeden z jeho
někdejších spolupracovníků.
Poslední rozloučení s Milanem
Začalem proběhlo v pátek 7.
srpna od 14:00 hodin v obřadní síni prostějovského hřbitova.
(mls)

VRANOVICE-KELČICE Lobbing
za Prostějovsko bude na celostátní politické úrovni alespoň o trochu větší.
Pouhé trio v parlamentu totiž získalo
čtvrtého poslance. Přesněji řečeno
první poslankyni. Po Jaroslavu Faltýnkovi, Ladislavu Oklešťkovi (oba
ANO 2011) a Radimu Fialovi (SPD)
se „čtvrtou do mariáše“ v Poslanecké
sněmovně ČR stala Irena Blažková
(ANO 2011). Dlouholetá starostka
Vranovic-Kelčic nahrazuje svého
přerovského kolegu Petra Vránu.

Martin ZAORAL
Irena Blažková chce v poslanecké sněmovně zúročit své bohaté zkušenosti
z komunální politiky, ve které působí již
od roku 2002. Nejprve jako místostarostka a poslední tři volební období
jako starostka obce Vranovice-Kelčice.
„Věřím, že nyní budu moci ovlivnit podobu zákonů, s nimiž jsem se jako starostka každodenně setkávala,“ vysvětlila svoji motivaci Irena Blažková, která
by se nejraději ve sněmovně zaměřila

Irena Blažková
definitivně zahnala
svém zklamání
ze smolné prohry
v boji o Senát

na oblast zemědělství, regionálního
rozvoje a životního prostředí.
„To jsou mé priority i coby starostky. Ostatně dva projekty, které v obci
právě připravujeme, se týkají právě
přírody. Jedná se o vznik dvou tůní
v Kelčicích a zejména přípravu nadregionálního biokoridoru, který by měl
vzniknout na celkem sedmnácti hektarech v katastru obcí Vranovic, Kelčic
a také Otaslavic a Vincencova. Pokud
na jeho vybudování získáme dotace,
měl by začít vznikat už v příštím roce.
Jako příklad nám slouží biokoridor,
který před deseti lety vznikl u Želče,“
prozradila Večerníku Blažková, která si
i nadále chce ponechat funkci starostky.

+TGPC$NCåMQX¾
Foto: www.irenablazkova.cz

Nově by ji však měla vykonávat jako
neuvolněná, tedy za sníženou finanční
odměnu. „Zastupitelé obce byli první, kdo se o mé nové funkci dozvěděl.
Času zřejmě budu mít nyní méně, ale
mám jejich podporu a věřím, že to společně zvládneme. Jsem přesvědčena, že
rozjeté projekty se podaří dotáhnout
do úspěšného konce,“ dodala žena,
které přenechal poslanecké křeslo její
přerovský kolega Petr Vrána.
Ten se dle svých slov chce plně soustředit
na svoji kampaň před podzimními senátními volbami. Ostatně i Irena Blažková
se ucházela o senátorské křeslo. Před
dvěma roky ji však v prvním kole kromě
Boženy Sekaninové předstihla o pouhopouhých pět hlasů i Jitka Chalánková.
„Tehdy jsem nad tím hodně přemýšlela,
ale nakonec se ukázalo, že všechno zlé je
pro něco dobré,“ zavzpomínala.
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PLUMLOV Tohle vzbudilo řadu reakcí. Velká
diskuse se rozhořela
po zveřejnění článku ve
Večerníku číslo 29 kolem
změny územního plánu, kterou
chystají v Plumlově. Nejvíce se hovoří o nové plánované výstavbě rodinných domů
v lokalitě Nad Cvrčelkou nacházející se na
okraji města ve směru na Ohrozim. Zatímco
řada lidí s nápadem nesouhlasí, vedení
města upozorňuje, že nárůst počtu domů
nebude tak enormní, jak se v petici píše.
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původní
zpravodajství

.QMCNKVC0CF%XTéGNMQWUGPCEJ¾\ÊPCQMTCLKO÷UVCXGUO÷TWPC1JTQ\KO8Rč
XQFPÊOP¾XTJW\FGO÷NQX\PKMPQWVPQXÚEJFQOčLGLKEJRQéGVUGCMVW¾NP÷
UPÊåKNQFGUGV
Foto: Martin Zaoral

pro Večerník

Martin
ZAORAL

ČTĚTE NA STRANĚ 11
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a okolím

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

zaplnily BALÓNY

Foto: Hana
2TCEJCąQX¾

PROSTĚJOVSKO Let balónem je nezapomenutelný zážitek plný romantiky, ticha a klidu. Ovšem
i sledování zaoblených obrů pomalu plujících po nebi má něco do sebe. Právě toho si od pátku do
neděle užívali všichni z nás hned v pěti případech. Součástí akce Balóny nad Plumlovem, která se
pravděpodobně již nikdy nebude opakovat, byla i originální páteční ohňová show v kempu Žralok.
(mls)
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Ve vedení města velmi citlivě vnímáme
stížnosti obyvatel na hluk a rušení nočního
klidu. Jedním z takových případů je diskotéka Morava v Lužické ulici. V minulých
dnech jsme proto zorganizovali jednání na
radnici, na které jsme pozvali jak provozovatele tohoto zařízení, tak i tamní obyvatele. Už dříve jsme navrhovali takové řešení,
aby návštěvníci diskotéky nemuseli chodit
kouřit ven do veřejných prostor. To se podařilo a příslušná „kuřárna“ už má stavební
povolení. Dále se věnujeme hluku. Brzy
proběhne další měření hluku v jednom
z bytů, které by mělo prokázat, jak jsou naši
občané zatěžováni. Hudební produkce jsou
v objektu povoleny v pátek a sobotu vždy od
22:00 do 5:00 hodin. Pokud provozovatelé
toto omezení nezačnou respektovat, stavební úřad je připraven užívání stavby zakázat. Při ochraně obyvatel Prostějova budeme i nadále postupovat velmi rozhodně.
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STÍNY MINULOSTI
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I<NQ½KMQIÁHDHDIFJS přípravami se začalo již po velké povodni před deseti lety
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PROSTĚJOV Věc pořízená za 300 tisíc korun ani po sedmi letech nenašla své využití. Přesto se nejedná o promarněnou investici. Tohle vše se
dá říci snad jedině o babyboxu. Ten byl v prostějovské nemocnici zprovozněn přesně 23. dubna 2013.

82TQUV÷LQX÷UGPCEJ¾\ÊPCTQJWRNKEPÊJQQFF÷NGPÊPG
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Babybox by měl zajistit, aby se odloženým dětem dostalo včas potřebné
péče. V Prostějově se nachází na rohu
plicního oddělení nemocnice. Jeho
provoz však ukázal, že o novorozence se v našem městě zatím zvládají
postarat všichni rodiče. „V babyboxu
v Nemocnici Prostějov dosud nebylo
odloženo žádné děťátko,“ potvrdila aktuálně Večerníku Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel, která
provozuje prostějovskou nemocnici.
S babyboxem jsou spojené náklady
na provoz a údržbu, které jsou však
zanedbatelné. „Zhruba jednou či dvakrát za rok se stále najdou zvědaví lidé,
kteří box otevřou. Tím spustí alarm na
dětské JIP,“ prozradila Miloševská.
Prostějov tak stále zůstává posledním městem v Olomouckém kraji,
kde babybox dosud nenašel své využití. V sousední Olomouci v něm
skončilo již sedm dětí, v Přerově tři
stejně jako v Šumperku. Schránka
je i ve Vyškově, kde již bylo nalezeno pět dětí, naposledy to byl letos
v květnu malý Vladimír. Dvě miminka již byla objevena také v Kroměříži. Celkově v ČR funguje 76 podobných schránek.
(mls)
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ČECHY POD KOSÍŘEM Tak to snad přece jen k něčemu bylo! Velký STÍN MINULOSTI se stále rozprostírá nad Čechami pod Kosířem. Důvodem jsou
přetrvávající obavy ze záplav, které vesnici opakovaně
postihly a vždy napáchaly značné škody. Přestože příprava pozemkových úprav byla na papíře dokončena
již před pěti lety, ve skutečnosti se nic nedělo. To by se
letos konečně mělo změnit, s budováním obřího příkopu se má začít hned po sklizni.
Opatření proti záplavám se začala připravovat již po velkých povodních, které obec zasáhly v roce 2008 a následně i v roce 2010.
Nyní je tomu již pět let, co byla na papíře dokončena, ve skutečnosti se toho ovšem udělalo jen velmi málo. Přestože v tomto
případě jde o přímou ochranu životů a majetku občanů obce,
na realizaci nákladného projektu dlouho nebyly peníze.
Za této situace byly Čechy loni v červnu postiženy bleskovou povodní, která vyplavila zhruba třetinu domácností,
zásadním způsobem postihla desítku domácností a zasáhla
velkou část unikátního zámeckého parku. „Jen zázrakem
při loňských povodních nepřišel nikdo o život. Ve dvou
případech přitom šlo o minuty, možná vteřiny,“ zdůraznil
starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel, který již před
lety podal na Státní pozemkový úřad (SPÚ) v Prostějově
žádost o realizaci. Obec totiž na podobná opatření nemá
finance, ty by měly jít z rozpočtu ČR. Několik let však starosta dostával stále stejnou odpověď – nemáme peníze.

Zasáhla senátorka i premiér
I proto se před rokem v předmětné záležitosti obrátil
na prostějovskou senátorku Jitku Chalánkovou. Ta
neváhala a obratem požádala o pomoc pro Čechy
pod Kosířem současného premiéra Andreje Babiše.
Po dvou týdnech obdržela oficiální odpověď. „Vlastní
realizaci protipovodňových opatření v Čechách pod
Kosířem lze předpokládat v příštím roce,“ vyjádřil se
tehdy Andrej Babiš.
A skutečně! Vše nasvědčuje tomu, že k realizaci první
z celkem pěti etap rozsáhlých opatření letos skutečně dojde. „Letos ve druhé polovině srpna by se měla začít budovat první etapa v prostoru nad Tyršovou ulicí ve směru od
Hluchova. Padesátihektarový lán bude rozdělen velkým
suchým příkopem, který by měl případnou velkou vodu
svést do Stříbrného potoka, který protéká mimo obec.
Povodeň by se tak již v budoucnu neměla fatálním způsobem prohnat ulicí Lípy až do zámeckého parku,“ nastínil
připravované opatření Milan Kiebel, který však upozornil, že změnit by se měla i skladba pěstovaných plodin na
uvedeném poli. Kromě toho jsou připraveny i další čtyři
etapy komplexních pozemkových úprav. „Jejich součástí
je budování polních cest a remízků. Kdy bude vše hotové,
nikdo netuší, možná to bude za pět, možná za patnáct let,“
uzavřel Kiebel.
(mls)
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Průchod z Palečkovy do Kostelecké ulice byl ve středu ráno svědkem
neštěstí. Chodci tam našli tělo bezvládného staršího muže. Podle svědectví námi oslovených osob ležel
muž tváří k zemi, obličej měl celý
od krve. Policie však jakýkoliv násilný čin odmítá, natož vraždu.
Podle předběžného šetření muž zemřel
na infarkt a hlavu si zranil až při pádu.
„Ve středu v ranních hodinách v ulici
Palečkova v Prostějově, v podchodu
směrem do ulice Kostelecká, došlo

k úmrtí třiasedmdesátiletého muže. Ten
byl nalezen náhodnými chodci ležící
v bezvědomí. Přivolaná rychlá lékařská
služba zahájila ihned resuscitaci, přemístila staršího muže do sanitního vozu,
kde lékaři v resuscitaci dále pokračovali.
Bohužel s negativním výsledkem, u uvedeného muže byla konstatována smrt,“
uvedl Petr Weisgärber, policejní tiskový
mluvčí.
Nejen občany, kteří nebohého seniora
našli ležet v průchodu, ale i nás samozřejmě zajímalo, jak k neštěstí došlo.

„Předběžná příčina smrti nebyla na
místě ohledáním ze strany lékaře určena. Tělo muže bylo převezeno na Ústav
soudního lékařství v Olomouci k provedení pitvy. Věc dále šetří Služba kriminální policie a vyšetřování v Prostějově,
která předběžně cizí zavinění vyloučila.
Poslední slovo ale budou mít samozřejmě kriminalisté až po obdržení výsledků
pitvy,“ sdělil mluvčí prostějovské policie.
Konkrétnější byl v otázce příčiny smrti
muže ředitel prostějovské záchranky
Pavel Holík. „Tělo muže bylo převezeno

k soudní pitvě právě proto, že měl v obličeji krev. Z našeho pohledu se ovšem
jednalo o srdeční slabost a následný infarkt. Zranění v obličeji si pravděpodobně způsobil při pádu na zem. Zřejmě
upadl do bezvědomí a bezvládně hlavou
narazil o zem,“ uvedl Pavel Holík. Ani on
nevěří, že by pitva prokázala cizí zavinění. „Co jsem slyšel, tak senior měl u sebe
všechny cennosti, zlatý řetízek, peněženku a doklady. Těžko se tedy jednalo například o loupež,“ dodal šéf prostějovské
záchranky.

jak šel čas Prostějovem ...

Mánesova ulice
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Pokud si dobře vzpomínáme, tento případ
policie skutečně uzavřela jako neštěstí bez
jakéhokoliv cizího zavinění. Stalo se to
v místě, kde byl právě postaven zbrusu
nový průchod poté, co hned v těsném sousedství nechal soukromý investor zbourat
takzvaný dům hrůzy plný nepřizpůsobivých lidí a všelijakých sociálních živlů.
Právě oni ve staré „myší díře“ často přepadávali a okrádali procházející chodce.
Kdyby se výše uvedené neštěstí vyvolané
zdravotními problémy seniora stalo o rok
dřív, možná by i policisté zapochybovali,
zda na jeho smrti nemá podíl někdo z nedaleké sociální ubytovny. Ta však byla už
rok „v prachu“ a od té doby v průchodu
na Kosteleckou a jeho okolí nedocházelo
k žádným násilným činům.
(mik)
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Za „kopačky“
dostal hrnkem do hlavy

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Předminulou sobotu 1. srpna večer telefonoval na linku 156 muž, který požadoval příjezd hlídky, jelikož si nepřeje přítomnost svojí přítelkyně ve svém bytě.
Hlídce se nepodařilo na majitele bytu
dozvonit, proto mu zavolali. Po chvíli
přišel vchodové dveře od bytového
domu otevřít padesátiletý muž. Měl krvavé zranění na hlavě a uvedl, že se před
chvílí rozešel se svojí přítelkyní a ona to
moc dobře nepřijala. Při hádce ho napadla a keramickým hrnkem ho udeřila
do hlavy, aby poté z bytu utekla. Strážníkům se ženu zkontaktovat nepodařilo.
Zraněný chlapík odmítl sdělit hlídce její
totožnost, načež strážníci zavolali sanitku. Dotyčný s lékařem ovšem nespolupracoval, proto byl za asistence strážníků
převezen na ošetření do nemocnice.

Plivnutívyvrcholilorvačkou
Ve čtvrtek 6. srpna ráno se na linku 156
obrátil muž s tím, že jeho syna napadl
neznámý muž na autobusovém nádraží.
Strážníci na místě zkontaktovali všechny
tři osoby. Ze zjištěných skutečností vyšlo
najevo, že osmnáctiletý mladík si odplivl
na chodník zrovna v okamžiku, kdy procházel okolo sedícího šestapadesátiletého muže. Ten se mladého muže dotázal,
proč tak učinil právě před ním a v době
koronaviru. Mladík mu na to nelichotivě odpověděl. Starší muž jej chytl pod
krkem za oděv a zatřásl s ním. Tím celý
incident skončil. Svým jednáním je šestapadesátiletý muž podezřelý z přestupku proti občanskému soužití.

Zaplatil veterinu za cizího psa
Předminulou neděli 2. srpna krátce
po poledni vyjížděli strážníci na Olomouckou ulici, kde se měl pohybovat
větší pes bez majitele. Na místě zkontaktovali muže, kterému se jej podařilo odchytnout. Dotyčný uvedl, že psa odveze
na veterinární stanici, jelikož je zraněný
na noze po srážce s autem. Dle hlídky se
jednalo jen o lehké zranění nevyžadující
okamžitou veterinární péči. Muž přesto
i nadále trval na odvozu zvířete na ošetření, načež byl poučen o tom, že pokud se
nenajde majitel, bude muset náklady za
ošetření hradit sám. V opačném případě
je lze vymáhat po majiteli. S podmínkami souhlasil a psa odvezl. Po dvou hodinách se vrátil a dovezl již ošetřeného psa,
kterého předal strážníkům. Zanedlouho
se na služebnu dostavil i majitel zvířete.
Tím, že ho nezabezpečil proti úniku
a neměl psa očipovaného, porušil zákon
na ochranu zvířat proti týrání a vyhlášku
města o volném pohybu psů.

Stavební suť
vyvezli do kontejneru
V neděli 2. srpna večer vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení
o uložení stavební sutě do kontejneru
v okrajové části města. Muž, který vše
nahlásil, slyšel sousedku z protějšího
domu, jak z okna volá na někoho něco
ohledně ukládání odpadu do kontejneru. Následně od ženy zjistil, o co se
jednalo, a přivolal na místo strážníky.
Hlídce označil vozidlo, ze kterého měl
muž se ženou vyskládat do kontejneru stavební suť. Strážníci zkontaktovali
i sousedku, která podezřelou dvojici
upozornila na nevhodné chování.
Muž a žena po jejím upozornění nasedli do auta a odjeli. Ve sběrné nádobě na komunální odpad byla zjištěna
rozlámaná eternitová krytina. Strážníkům se podařilo vypátrat podezřelou
dvojici. Tím, že odložili stavební suť
do kontejneru na komunální odpad,
je tato dvojice podezřelá z přestupku
proti zákonu o odpadech.

ZNEUŽIL ÚDAJE BÝVALÝCH KLIENTŮ
PROSTĚJOV Tenhle„detail“ si v budoucnu do životopisu
nedá. Třicetiletý muž z Kroměříže se totiž měl podle policie dopustit podvodu. Na něj přišel o třicet let starší muž
ve chvíli, kdy mu přišla upomínka na nezaplacení splátky.
Šedesátník se obrátil na policii a výsledkem je obvinění
pomocníka finančního poradce.

Michal SOBECKÝ
Případ začal 5. května, kdy sedmašedesátiletý muž z Prostějova obdržel upomínku pro nezaplacení splátky úvěru z kreditní karty. Měl si nakoupit elektroniku za
téměř 100 tisíc korun. Úvěr si nesjednal,
obrátil se tedy na policii. „Kriminalisté
prostějovského oddělení hospodářské
kriminality přišli na stopu třicetiletému

muži z Kroměříže. Na základě zjištěných
skutečností si kriminalisté udělali obrázek
o tom, jak ke skutku došlo, a podezřelého
muže si pozvali k výslechu,“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policistům se nakonec přiznal s tím,
že takto řešil finanční nouzi své rodiny. „V srpnu minulého roku se jako

.521,.$

pomocník finančního poradce dostal i do domácnosti později poškozeného
muže. Při této příležitosti si
pro účely sjednání bankovních produktů mobilním
telefonem vyfotil osobní
doklady
poškozeného
a jeho manželky. V době,
kdy na něho přišla nouze,
si vzpomněl, že fotografie
dokladů stále má v telefonu, a tak se s jejich využitím
rozhodl podvodem nakoupit zboží,
které by pak zpeněžil,“ popsal další fázi
podvodu policejní mluvčí.
Muži se po úspěšném sjednání úvěru
mezitím finanční situace zlepšila, rozhodl

Ospalost ho
vyšla draho

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

se, že zakoupenou elektroniku neprodá
a ponechá si ji. Policie tak dva notebooky,
dva mobilní telefony, počítačovou myš
i robotický vysavač našla. „Nyní mu hrozí
až pět let vězení.,“ dodal Kořínek.
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PROSTĚJOV Asi dvě hodiny po začátku roku 2020
došlo na Žižkově náměstí v Prostějově k incidentu, který má dohru v dnešních dnech. Před jedním z barů měl
pětadvacetiletý muž dát facku ženě, která zde taktéž
slavila. To se pochopitelně nelíbilo jejímu dvacetiletému manželovi, který útočníka v zájmu ochrany dámy
udeřil.
„Tím však vzbudil nelibost u dvacetiletého bratra agresora,
který manžela napadené ženy udeřil tak, až upadl na zem.
Ani poté šarvátka neskončila, útočník ho společně s bratrem zasypali kopanci do hlavy a trupu, čímž mu způsobili
zranění a dlouhodobější léčbu,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Policisté věc šetří jako ublížení na zdraví a výtržnictví a bratrům hrozí tříleté vězení,“ prozradil Kořínek.
(sob)

PROSTĚJOV Řada z nás si nepochybně někdy stýskala, že život není takový, jaký
má být. Lidé se však liší tím, jak se
s podobným zjištěním poperou.
Někdo se rozhodne radikálně
změnit přístup, někdo vyhledá
rodinu nebo odborníky. Najdou se ale tací, kteří se rozhodnou řešit své problémy tak, že si je
ještě prohloubí. Třeba ničením. Takové
rozhodnutí učinil třiatřicetiletý muž z Prostějovska. Problémy ale nevyřešil, naopak si je přidělal a nyní mu hrozí vězení.
K onomu případu došlo 26. července v Prostějově. Muž se rozhodl řešit své životní trable ne zcela
běžným způsobem: vandalstvím. A tak po půlnoci
v Mlýnské ulici poškodil zaparkovaná auta. „Poničil
automobily značek Mercedes-Benz, Škoda a Volkswagen. Kapesním nožíkem poškodil lak vozidel

vrypy do laku a způsobil tím škodu za osmnáct tisíc
korun. Jako podezřelého se ho policistům podařilo ustanovit na základě
provedeného důkladného prověřování a se zásadním přispěním
osobní a místní znalosti,“ vyzdvihl práci svých kolegů František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Policistům se vandal přiznal. Stejně tak se pokusil
vysvětlit, co ho k činu vedlo. „Jako důvod svého počínání uvedl frustraci ze svého neúspěšného života
a jak přiznal, své vykonal také alkohol,“ podotkl policejní mluvčí.
Alkohol však jeho úsudek a situaci nevyřešil. Nyní
totiž vandalovi hrozí nejen nahrazení způsobené
škody ale také roční vězení. „Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení,“ upřesnil Kořínek
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Opilý havaroval v Ohrozimi, ujel domů
OHROZIM „Můj dům, můj hrad,“
říkal si zřejmě šedesátiletý opilý
muž, který po nehodě na křižovatce v Ohrozimi ujel do nedalekého
místa svého bydliště. Jenže se přepočítal a spravedlnost jej dostihla.
Nyní mu hrozí, že přijde o řidičák
a ještě zaplatí mastnou pokutu.
K události došlo poslední červencový
den před polednem. „Dle dosavad-

ního šetření v křižovatce s hlavní komunikací stály za sebou dva automobily Dacia a Mazda. Z dosud přesně
nezjištěných příčin se Dacia náhle
rozjela dozadu a zadní částí narazila
do předního nárazníku za ní stojící
Mazdy. Řidič Dacie však na nehodu
nereagoval a odjel do nedalekého
místa bydliště. Osmapadesátiletá řidička Mazdy ho pronásledovala a na

místo přivolala policisty,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Po příjezdu policistů na místo zjevně
ovlivněný řidič se zaviněním nehody nesouhlasil a dechovou zkoušku
odmítal. U poškozené řidičky byla
dechová zkouška negativní. „Řidič
Dacie je v tuto chvíli podezřelý z ně-

kolika přestupků. Za odmítnutí se
podrobit vyšetření na přítomnost
alkoholu či jiných návykových látek
mu hrozí pokuta od pětadvaceti do
padesáti tisíc korun a zákaz řízení na
dobu od jednoho roku do dvou let,“
upozornil Kořínek. Výše způsobené hmotné škody na vozidlech byla
předběžně vyčíslena na 3 000 korun.
(mls)
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DROGY PRODÁVAL I VRAHOVI,
DÍTĚ JEJ ROKY NEUVIDÍ

PROSTĚJOV Pomohl zničit desítky životů, nyní přišel trest. Řadu
let patřil Miroslav Otta k nejznámější prostějovským dealerům
nebezpečného pervitinu. Nejprve byl za jeho prodej odsouzen
k podmínce, kterou si vysloužil i díky následné spolupráci s policií.
Jelikož však i poté pokračoval v krádežích, putoval nakonec do
vězení. Z něj byl propuštěn před více jak dvěma roky. Přestože by
někdo mohl čekat, že si dvaačtyřicetiletý otec malého dítěte dá už
pokoj, drogy byly opět silnější než jeho odhodlání. Za jejich další
prodej dostal minulé úterý u Okresního soudu v Prostějově tři roky natvrdo, celkem by však ve vězení měl strávit zhruba sedm let.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Miroslav Otta byl z vězení podmíněně propuštěn 11. dubna 2018. Celkem mu v té době zbývalo odpykat
si ještě čtyři roky trestu. Pokud by se
po několik dalších let dokázal vyvarovat drog, tak by mu byl zbytek trestu prominut. Ale on to nedokázal...
V Prostějově se Otta usadil v Brněnské
ulici a v nedaleké Bulharské ulici si pronajal garáž. Kolem obou těchto míst
velice brzy začali kroužit feťáci a stále jich

přibývalo. Nebylo ničím překvapivým,
že spolu s nimi se o Ottu zajímali i prostějovští policisté. Těm se
poměrně brzy podařilo
sehnat dostatek svědectví
od lidí, kterým dealer drogy prodal.

čeká soud. Tomu
se přirozeně ne- &GCNGT/KTQUNCX
vyhnul ani Mi1VVCUG\X÷\GPÊ

roslav Otta. KroLG
PVCMPGFQUVCPG &XCCéV[ąKEGVKNGVÚ /KTQUNCX
mě svědectví celé
1VVCWUQWFWRąGMXCRKX÷QVQéKN
řady jeho bývalých
CMGXwGOWUGFQ\PCN8[UNQWåKNUK\C
„přátel“, jimž pervitin dodával,
VQPKåwÊVTGUVPGåUGXwGQDGEP÷RąGF
proti němu svědčily zbytky pervitinu
RQMN¾FCNQ
(QVQ/CTVKP<CQTCN
objevené v jeho garáži či policejní odpototiž až deset let vězení. „Původně
slechy z mobilního telefonu.
jsem počítal s nepodmíněným trestem
minimálně na čtyři roky, vzhledem ke
-GXwGOWUGRąK\PCN změně postoje obžalovaného nakonec
navrhuji tři roky nepodmíněně,“ vyjáPřestože při výslechu na policii Miroslav dřil se státní zástupce Ivo Černík, který
Otta nevypovídal, u soudu razantně má drogovou problematiku v Prostězměnil stanovisko a po pora- jově dlouhodobě na starosti.
dě se svým advokátem se ke Jeho návrh nakonec akceptoval
všemu bez výhrady přiznal. i soud, který Ottu poslal do vězení
„Drogy jsem sám užíval a ku- přesně na 36 měsíců. Přitom zopoval je od známého z Olo- hlednil i to, že si Otta bude muset
mouce. Mohu dodat jen tolik, že „odkroutit“ také zbývající čtyři
v komunitě to chodí tak, že někdy jsem roky vězení, z něhož byl podmídrogy prodal já jim, jindy zase oni mně. něně propuštěn. „Když se to sečte
Že tento obchod byl tedy vzájemný,“ dohromady, je to sedm let. Přitom
prohlásil Otta, který na rozdíl od jiné- o dalším podmíněném propuštění
ho drogového dealera Lukáše Šindýlka již v tomto případě nebude moci být
soudu ušetřil zdlouhavé dokazování.
řeč. Myslíme si, že taková délka trestu
bude v tomto případě dostatečná,“
uzavřela soudkyně Adéla Pluskalová.
Miroslav Otto trest pokorně přijal
&QUVCNQTQMOÆP÷
a vzhledem k tomu, že proti nebyl
Díky tomu se Miroslav Otta nakonec ani státní zástupce, je rozsudek již
dočkal i nižšího trestu. Hrozilo mu pravomocný.

EXKLUZIVNĚ

5X÷FéKNRTQVKP÷OW
K2CXGNiGUV¾M
Patřil mezi ně mimo jiné Pavel Šesták
pocházející z Kostelce na Hané, kterého
pervitin poslal skutečně na samotné dno.
Pod jeho vlivem začal nejprve zcela bez
zábran krást, letos v únoru pak sekáčkem
na maso zmasakroval majitele domu,
v němž bydlel se svojí tehdejší přítelkyní.
Nyní jej kvůli vraždě, k níž se již přiznal,

Že spánek na veřejnosti není vždy
dobrá volba, poznal předminulou
neděli 2. srpna čtyřiapadesátiletý
muž. Ten se rozhodl pro odpočinek na lavičce ve Smetanových
sadech. Když asi po hodinovém
zdřímnutí zase otevřel oči, zjistil,
že jízdní kolo, které předtím opřel
o lavičku, se ztratilo. S neblahou
předtuchou zkontroloval svůj
batoh. Ani ten ale neznámý zloděj
neponechal bez pozornosti. Zmizela z něho peněženka s doklady,
platební kartou a patnácti set
korunami. Muž vyčíslil škodu na
osm a půl tisíce korun. Po zloději
pátrají policisté, hrozí mu až dva
roky ve vězení.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Obchod s lupem
neopustila
Tomu se říká přistihnout při činu.
Doslova za pět minut dvanáct
uchránili majetek firmy prodavačky v prodejně se zahrádkářským sortimentem. Třiadvacetiletá žena se v úterý 4. srpna
před polednem rozhodla vykrást
pokladnu. Podezřelá měla využít
odchodu obou prodavaček od
pokladního pultu dále do prodejny. Pokladnu si měla sama
otevřít a vzít z ní hotovost. Jedna
z prodavaček však ženu přistihla
přímo s rukou v pokladně, a tak
ji na místě zadržela. Do zadržení
se jí z pokladny podařilo vytáhnout pouze osmnáct set korun
ve dvousetkorunových bankovkách. Ty se do pokladny po příjezdu policistů vrátily. Vzhledem
k výši škody se jedná v případě
ženy jen o přestupek. I tak jí hrozí
padesátitisícová pokuta.

Očesal stavbu
Novostavbu bytového domu na
jihozápadě Prostějova si k vyloupení vyhlédl zatím neznámý člověk. V noci ze 2. na 3. srpna objekt
nejdříve prohledal a posléze odtud ukradl několik kusů stavebního elektrického i ručního nářadí.
K tomu si odnesl také zatím neznámé množství elektroinstalačního materiálu. Zloděj způsobil
škodu za více než 40 tisíc korun.
Policisté jeho počínání vyšetřují
jako trestný čin krádeže. Zloději
tak hrozí až dva roky vězení.

Kopal do popelnice,
skončil v poutech
Řádně opilý byl už před čtvrt na
čtyři odpoledne dvaatřicetiletý
muž. U té příležitosti se v pondělí
3. srpna přestal ovládat a v Norské ulici se rozhodl ničit. K činu
si přitom vybral popelnici. K výtržníkovi posléze vyjela policie,
s níží však odmítl spolupracovat,
a nakonec tak skončil v poutech.
Hlídka zjistila, že se muž vydal
rušit okolí pod vlivem: nadýchal
více než jednu a čtvrt promile alkoholu. Nyní čelí obvinění z přestupku. Muži hrozí až dvacet tisíc
korun pokuty.
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BLAHOPØEJEME!!!
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Roman Kerim HANGURBADŽO
3. 8. 2020 47 cm 2,85 kg
Stražisko

Kristián HLUBINKA
3. 8. 2020 48 cm 3,45 kg
Prostějov
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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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Zora ZATLOUKALOVÁ
3. 8. 2020 52 cm 4,20 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz

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!

„Ale jen díky tomu, že byly uzavřeny restaurace,“
podotýká šéf prostějovských strážníků Jan Nagy

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

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!
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Ulice plné obchodů?
Pro Prostějovany dlouhodobě zejména Plumlovská, Svatoplukova
nebo Kostelecká. Jenže co bylo,
už často není pravda. Místo čilého
ruchu a plných výloh se na všech
těchto místech nachází stále více
prázdných obchodů a provozoven.
Množí se cedule „k pronájmu“
a tak lidé mizí z ulic. Ty jsou někdy
až strašidelně prázdné. Na chodce
už zjevně nezabírají například ani
občerstvení, ani další v minulosti výnosné byznysy.
množství aut na počet obyvatel i obchodní centra na okrajích měst
dělají svoje. „To, že přibývají prázdné obchody a komerční plochy, opravdu není
jen otázka Svatoplukovy ulice. Ta je sice
stále frekventovaná, ale je zde například
málo parkovacích míst a i kvůli tomu zde
není takový pohyb lidí, kteří by zajistili
kupní sílu pro případné obchody. Ti se
orientují na jinou, atraktivnější část města,“ vyjádřila se k problému další realitní
makléřka Marie Vymazalová.
Své ale o tom vědí také sami majitelé
domů. Drahoslav Peštuka vlastní nemovitost právě na Svatoplukově ulici. A jako
v řadě jiných, i v jeho domě jsou obchody.
„Ano, obchodů ubývá, když se bavím se
sousedy, tak i tam jsou problémy s pronájmy, často do toho lidi nechtějí jít,“ říká
muž s povzdechnutím. „Dlouhodobě to
bude velký problém. Myslím navíc, že se
s tím dá těžko něco dělat. Jen málokdo si
nyní otevře nový obchod. A pokud, je to
krátkodobá záležitost,“ dodal Peštuka.
Je tedy klidně možné, že se z některých
částí Prostějova v budoucnu prakticky
vytratí život.

15

PROSTĚJOV Rozšíření Říční ulice, podjezd pro cyklisty pod Olomouckou ulicí a cyklostezka mezi
ulicemi Olomoucká a Vrahovická.
Tyto tři navazující investice plánoval magistrát pro severní část Prostějovska. První dvě už jsou hotové,
třetí z nich zatím ale zůstává pouze
ve fázi plánování.
Další dílek do skládačky sítě cyklostezek už je ale na dohled. „Trasu
cyklostezky od ulice Olomoucké po
železniční přejezd v lokalitě u pivovarského rybníčku má město Prostějov
rozpracovanou do úrovně projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí.
V rámci priorit z hlediska bezpečnosti
chodců a cyklistů byla upřednostněna
výstavba samotného podjezdu pod
Olomouckou ulicí tak, aby cyklisté
mohli bezpečně překonat tuto frek-

ventovanou výpadovku,“ vysvětlil Večerníku Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátor Statutárního města Prostějov.
Plánovaná investice se setkala i s několika překážkami. „Jednáme se Správou
železnic, respektive s projekční firmou
o budoucí podobě přejezdu u ‚myší
díry‘. Snažíme se zajistit, aby cyklisté
a chodci měli zajištěný a chráněný kapacitní přechod přes tento nebezpečný
úsek včetně napojení mezi zmíněnými
ulicemi a vymezení mimo komunikaci pro motorová vozidla,“ řekl dále Jiří
Rozehnal a připomněl, že nedávno
město získalo do vlastnictví potřebné
pozemky v blízkosti křižovatky ulic
Tovární a Říční. Vznik nového úseku
cyklostezky tak zůstal v programu stavebních akcí města. Příprava však ještě
potrvá.
(sob)
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Město stezku stále chystá

Bezpeènìjší pro cyklisty?
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NÁMÌT

postupovala správně. Do budoucna
jsme jasně domluvení s městskou
policií, která tyto problémy bude řešit. Ostatně i tato událost příslušela
spíše strážníkům,“ okomentoval
událost pro Večerník Vladimír Průša, jednatel Domovní správy města
Prostějov, která aquapark v Krasicích
provozuje.
„O situaci jsem slyšel. Byl tam problém s některými
návštěvníky aquaparku a řešila ho policie. Co vím, tak ani
po jejím příjezdu
se situace příliš neuklidnila,
osobně jsem u toho ale
nebyl, takže víc nemůžu říct,“ zareagoval na
dotaz Večerníku
Ondřej Burda,
majitel bezpečnostní služby, která aquapark hlídá.
„My všude posloucháme, jak je sem
pouštíme zadarmo a necháme si je
dělat, co chtějí. To se samozřejmě
neposlouchá vůbec dobře a těžko
tyto řeči zastavíme. Ale tohle už je
moc! Všichni, co tu pracují, se snaží
ze všech sil. Plavčíci i kluci z ochranky dělají, co mohou. Hlídají vše tak,
jak by měli, pomáhají s drobnými
zraněními, která se tu a tam přihodí.

JE

LE
MOC! 8l

A pak poslouchají takové nadávky.
Asi jsme měli zavolat spíše městskou
policii, ale i tak si stojím za tím, že situaci musí vyřešit daleko lépe i státní
policie. Takhle to vypadá, že si snad
mohou dělat, co chtějí, a nikdo jim
v tom nezabrání,“ čertí se další z pracovníků.

NÍCI

Kdo bude otázku nevhodně chovajících se
Romů v aquaparku už
konečně řešit? A najde
se vůbec někdo? Nebo
se čeká až se něco stane?
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„Několikrát jsme s provozovatelem jednali a žádali, aby v areálu zajistil takové
úpravy, aby lidé nechodili kouřit ven,
tedy aby vybudoval na vhodném místě
v budově ´kuřárnu´. Tady je již požádáno o povolení jejího vzniku a úprava již
byla zahájena. Věříme, že takovéto opatření zajistí potřebný klid z venkovní části
diskotéky, tedy ve veřejném prostoru,“
nechal se slyšet František Jura (ANO
2011), primátor Statutárního města
Prostějov.
Tyto kroky by ale nejsou jediné. Je objednáno měření hluku jednak ze strany

provozovatele DC Morava a také měření, které zařídí magistrát. „Jedno měření
proběhne v souladu s platným řízením
hygieniků. Město ovšem nechá provést
další měření v bytovém domě v jiné bytové jednotce, abychom zjistili, jakým
způsobem a zda se hluk šíří bytovým
domem,“ prozradila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova).
Vedení města tedy tuto záležitost
nebere na lehkou váhu a pověřilo
pracovníky magistrátu řešením a po-

souzením všech dalších dostupných
materiálů. „Z těch vyplývá, že realizace
hudebních produkcí je schválena pouze
v pátek a v sobotu, a to v době od 22:00
do 5:00 hodin. Proto byli vlastník stavby
a provozovatel Stavebním úřadem Prostějov neprodleně vyzváni, aby ukončili
hudební produkce v pondělí až čtvrtek
a také v neděli po dvaadvacáté hodině,“
nastiňuje první opatření primátor Jura
s doplněním, pokud nebude této výzvy uposlechnuto, vydá Stavební úřad
Prostějov rozhodnutí, kterým užívání
stavby zcela zakáže!
(pk)

mzdrojem hluku a nepořádku

PROSTĚJOV Národní dům v Prostějově získá další obnovenou
vitráž, tentokrát ve vstupním vestibulu divadelní části. Magistrát
tak chce této části „Národa“ vrátit
původní tvář, kterou za druhé světové války zničili nacisté.
„Návštěvníci Městského divadla
v Prostějově již nějakou dobu mohou obdivovat nejzajímavější novinku dosavadní obnovy Národního
domu, kterou je bezesporu vitrážové okno nad hlavním balkonem.
Obnoveno bude také stropní eliptické okno ve vestibulu, které mělo
doposud mléčné zasklení. Nyní

zadáváme obnovu vitráže i tohoto
okna,“ netají radost František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.
Nacisty zazděný stropní eliptický
světlík ve vstupním vestibulu divadelní části tak dozná původní barevnosti, kterou se Národní dům vždy
honosil. „Tento světlík byl, jak již bylo
řečeno, provizorně zasklen mléčným sklem, protože obnova původní barevné vitrážové výplně nebyla
součástí obnovy Národního domu.
Nyní máme k dispozici projekt na
obnovu původního zasklení, na který jsme obdrželi souhlasné závazné

stanovisko od oddělení památkové
péče Krajského úřadu Olomouckého
kraje,“ uvedl náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
O výrobu a osazení repliky původního zasklení by se měla postarat brněnská specializovaná firma. Obnova
si vyžádá částku ve výši 273 170 korun. „Firma je zhotovitelem oceňované obnovené vitráže v divadelním
sále Národního domu. Jejím výběrem jsme zároveň schopni garantovat
použití identických skel a pracovních
postupů jako u již realizované vitráže,“ ujišťuje náměstek Rozehnal.
(mik)

ka Morava v Lužické ulici 2EQRYHQ¿YLWU¿æSUR1¿URGQËGĎP
Město napravuje to, co nacisté zničili

PROSTĚJOV Předminulou sobotu dělala skupina návštěvníků nepořádek v prostějovském
aquaparku, což, jak sami provozní přiznávají, není zase až tak nic
neobvyklého. Povětšinou si s tím
spolu s ochrankou dokážou poradit. Jedná se většinou hlavně
o děti, které se snaží ukrást určité
drobnosti jako například brýle či
osobní věci. Tentokrát se ale situace vyostřila víc. A to ve chvíli, kdy
do areálu vstoupila větší skupina
dospělých Romů a slovně napadala plavčíka, který je nechtěl pustit
do bazénu v oblečení! O tomto
problému přitom Večerník před
nedávnem už informoval. Situaci
nepomohla uklidnit ani přivolaná
policejní hlídka, a tak málem došlo
na pěsti...

lat Policii ČR. Po chvíli se tak místo
dostavila hlídka, ale problém nevyřešila. „V případě větších konfliktů, kdy
nejsme schopni celou situaci vyřešit
svépomocí, předcházíme problémům a obracíme se na policii. Muži
zákona v onu sobotu brzy přijeli,
jenže si s agresivními návštěvníky
akorát potřásli rukama a pozdravili
se jako nejlepší kamarádi! To bylo
vše a chystali se na odjezd,“ šokoval
Večerník jeden ze zaměstnanců aquaparku, který si nepřál být jmenován.
Takové jednání se samozřejmě zaměstnancům „Koupelek“ nelíbilo,
obzvláště, když měli strach i z fyzického napadení. Jeden z plavčíků se tak
rozhodl s policií mluvit, jestli tohle je
správný postup, jak by měli takovou
situaci vyřešit. Ale ani to nepomohlo. Po odjezdu policie se skupinka
Romů vysmála plavčíkům a naskákala do bazénu i v oděvu, ve kterém
dorazila!
EXKLUZIVNÍ
„Mohu potvrdit, že k incidentu opravzpravodajství
du došlo. Větší skupinka Romů se
chovala nepřizpůsobivě a personál
pro Večerník
s nimi měl určité problémy. Zaměstnanci správně posoudili situaci a obJan
rátili se na polici. Je pravda, že hlídka
FRÉHAR
státního orgánu situaci nedokázala
Jelikož by tento nesvár jen těžko vy- zcela vyřešit, ale sám nevím, jaké
řešili samotní zaměstnanci v areálu, má přesně v těchto situacích pravorozhodli se nadávky ignorovat a zavo- moci, takže nedokážu posoudit, zda
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EXKLUZIVNĚ

přitom jen Svatoplukovy ulice. Na
začátku devadesátých let minulého století se snažili majitelé budov vše předělat
na obchody, teď tu máme opačný trend.
Celkově lze sledovat taky pokles tržních
nájmů,“ konstatoval realitní makléř Martin Pekáček. „prostě už ta místa nejsou tak
atraktivní jako dříve,“ potvrdil.
A podle toho také ulice vypadají. Večer
jsou často jak po vymření, ty tam jsou
i dlouhé zástupy lidí spěchajících za zábavou nebo jsou jen na procházce. Větší

Umírající
centrum
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Příkladem tohoto skomírání může být
právě Svatoplukova ulice. Dříve atraktivní
trasa k hlavnímu nádraží dnes budí hrůzu
a smutek. Po křižovatku s Vrahovickou je
zde ze 23 obchodů obsazeno jen 13! Na
dalších výlohách lákají realitní kanceláře
zájemce z řad podnikatelů marně. Některé
sebou. Pak je třeba posuzovat pojetí ve- inzeráty visí v nabídce i půl roku. „Tenhle
řejného pořádku v užším slova smyslu, stav je bohužel dlouhodobý, netýká se
a to je pak porušení ve smyslu zákona ať
již přestupku, nebo třeba i přečinu výtržnictví. V tomto druhém případě se
tedy jedná o závažnější jednání, například křik, pískání, a podobně, které je
postižitelné nejméně domluvou nebo
pokutou,“ poznamenal Nagy. „Pokud
se týká Discoklubu Morava, dohlížíme
i tam na veřejný pořádek, a to společně
s Policií ČR. V dané lokalitě jsme řešili
pokutou několik přestupků,“ ujišťuje 0÷MVGTÆ WNKEG X EGPVTW O÷UVC P[PÊ \GLÊ RT¾\FPQVQW
ředitel Městské policie Prostějov.
8ąCF÷FQOčWDÚXCLÊQDEJQF[PCFXGąÊEJXKUÊEGFWNM[
O aktuálním vývoji v této kauze čtěte RTQFGLWMQPéGP&ąÊXGCVTCMVKXPÊ5XCVQRNWMQXCLGFQ
UNQXCQFUVTCwWLÊEÊOFčMC\GO (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
na jiném místě dvoustrany.

UBYLO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Řidičský průkaz
mít nemusí, přesto se ale pohybují v dopravním provozu. A musí
znát předpisy i značky. Někteří
cyklisté však značení nerespektují, nebo přímo neznají. Výsledkem pak jsou karamboly, které
mohou pro lidi na kolech končit
i fatálně. Což naštěstí nebyl tento
případ.
K dopravní nehodě tohoto druhu
došlo minulé pondělí 3. srpna ve
čtvrt na deset v křižovatce ulic Netušilova a Křížkovského. „Dvaaosmdesátiletá žena, jedoucí na jízdním
kole po cyklostezce od ulice Komenského, do křižovatky proti dopravní značce ‚Dej přednost v jízdě!‘
vjela v době, kdy do ulice odbočovala Škoda Felicia., kterou řídil čtyřiašedesátiletý řidič. Srážce už nedokázal zabránit, a tak cyklistka narazila
do levého předního boku vozidla,“
popsal událost František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitel-
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na místě události, na základě zjištěných
skutečností, vyjádření svědků a tak dále.
Využíváme i hlukoměr. Skutečností je,
že často je věc řešena domluvou, zejména jedná-li se o rodinné oslavy na zahradách, hudbu vycházející z otevřených
oken, tedy méně závažné porušení pra-

















 













videl. To i přesto, že lze uložit za rušení
nočního klidu pokutu až do výše deseti
tisíc korun. Mnohdy se také stává, že
skupinka osob, která prochází ulicemi

a ruší noční klid, ve svém jednání nepokračuje, tedy k protiprávnímu jednání
dochází před příjezdem hlídky,“ vysvět
lil šéf prostějovských strážníků.
Co se týká tématu rušení nočního
klidu, nejvíce se v posledních letech
hovoří o těžkém údělu obyvatel bydlících v okolí Discoklubu Morava. Ti

si už na neúměrný hluk a řádění hostů klubu v ulicích okolo Moravy při
šli stěžovat na zastupitelstvo. „Je zcela
Zdroj: MP Prostějov logické, že je-li v určité lokalitě zábavní

poèet pøípadù rušení noèního klidu v prostìjovì

konstatoval Jan Nagy, ředitel Městské
policie Prostějov.
Počet výjezdů je samozřejmě vždy
vyšší než řešené přestupky. Ty mnohdy strážníci řeší „pouze“ domluvou.
„Zda se jedná o rušení nočního klidu,
je vždy na správním uvážení strážníka
centrum nebo diskotéka, která je navštěvována značným počtem účastníků, pak i běžný hovor, příjezdy vozidel
taxi, hloučky kuřáků, kteří se mezi sebou baví, mohou z obecného pohledu
rušit noční klid a určitě nebude v okolí
takové ticho jako v jiných ulicích, kde
žádná diskotéka není. Proto zákon
posuzuje pojem veřejného pořádku
a tím i rušení nočního klidu ve dvou
rovinách. V pojetí veřejného pořádku v širším slova smyslu se jedná také
o jednání, které je v místě a čase obvyklé, jedná se o zvyky a obyčeje, společensky uznávané normy. To je například
skupinka osob, která se běžně baví mezi
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A při slavnostním otevírání měl hejtman Olomouckého kraje nakonec
hned dvě dobré zprávy. Stavba totiž
oproti plánu nejenže skončila dříve,
ale byla i levnější. „Je to jedna z mála
zakázek, kde byly méněpráce. Byla tedy
levnější, než byla vysoutěžená. I když
jen o malinko,“ pousmál se Ladislav
Okleštěk s tím, že se jednalo o několik
desítek tisíc korun.
Co ale možná řidiči ocení, je, že práce
skončily dříve, než se původně plánovalo. Původně se po Vápenici mělo
jezdit až začátkem školního roku. Což

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Červenec a srpen nejsou jen měsíci dovolených a krásného počasí. Ale také uzavírek. Své
o tom ví také v Prostějově, kde do
minulého týdne byla například uzavřená ulice Vápenice – jedna z nejfrekventovanějších ulic ve městě. Jak
Večerník informoval již v minulém
vydání, v pondělí 3. srpna už ale opět
mohla na opravenou vozovku auta.
Práce nakonec trvaly pouze měsíc
a dva dny k tomu, přičemž si vyžádaly investici 12,6 milionů korun.
Peníze šly z krajského rozpočtu.

se nesetkalo s pochopením některých
obyvatel města, kteří nad délkou stavebních prací kroutili hlavou. „Zhotovitelská firma zrealizovala projekt za
poloviční dobu, za což jí patří velký dík.
Cesta vypadá dobře,“ podotkl hejtman.
„Děkuji kraji, je to pro nás důležitá
páteřní komunikace. A zhotoviteli, že
se podařilo otevřít o měsíc dříve. Prosil jsem a žádal, zda by se to nemohlo
urychlit. A ono to šlo,“ poznamenal
k tomu František Jura, primátor Statu-

ství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Žena měla štěstí. Vzdor vyššímu
věku a nárazu do auta se jí nic nesta-

lo. „Škoda pak nepřesáhla dva tisíce
korun,“ doplnil Kořínek s tím, že
nehodu, při níž alkohol nehrál roli,
policie nadále šetří.
(sob)
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PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, koronavirus dorazil i na prostějovský
magistrát. Nejprve bylo zjištěno, že manžel jedné z úřednic je
nakažený, následně byla na covid-19 pozitivně testována i sama
zaměstnankyně odboru životního prostředí. Zajímalo nás, jak se
situace vyvíjela dál.
Prostějovská radnice ve spolupráci
s krajskými hygieniky přistoupila
ke krokům, které měly zabránit šíření nemoci. „Ještě než bylo potvrzeno, že je žena nakažená, skončila
v karanténě stejně jako lidé, s nimiž

zjistili jsme

na pracovišti přišla do bezprostředního kontaktu. Informace o tom, že
by byl pozitivní někdo jiný, k nám
v průběhu týdne nedorazila,“ prozradil Večerníku v závěru uplynulého týdne prostějovský primátor
František Jura.
Radnice na začátku týdne doporučila, aby lidé vyřizující své
záležitosti, které patří do věcné
působnosti odboru životního prostředí, použili po dobu deseti dnů
přednostně elektronickou komunikaci a pro fyzická podání použili
podatelnu Magistrátu města Prostějova. Toto opatření má trvat do
12. srpna včetně. „Aktuálně není
důvod, proč bychom tento termín
měli měnit,“ uklidňuje Jura.
(mls)

Koronavirus na magistrátu:
úřednice kolegy nenakazila

tárního města Prostějov.
Úsek měřící zhruba 510 metrů byl
dalším z částí hlavních komunikací ve
městě, který se dočkal oprav. Někteří
obyvatelé pak nahlas nechápali, proč
se dostalo zrovna na Vápenici. „Dostali
jsme to od SSOK vyhodnocené jako
komunikaci, co to potřebuje. Ona na
první pohled nevypadala, že by potřebovala opravit, ale podloží se muselo
hutnit v některých pasážích, byly zde
vyjeté koleje. Nebyl to bezpečný úsek,“
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vyjádřil se Ladislav Okleštěk. „Vápenice
patří v současné době k ulicím s nejvyšší
intenzitou provozu. Vzhledem k tomu,
že má v následujících letech proběhnout zásadní rekonstrukce silnice v ulici
Wolkerova, bylo nezbytné, aby Vápenice byla s předstihem opravená, protože
intenzita dopravy se tady ještě podstatně
zvýší,“ připomněl hejtman.
Stavební práce, které probíhaly za
úplné uzavírky, zahrnovaly například
odfrézování původního živičného povrchu a zhutnění podkladových vrstev
komunikace. Došlo také k výměně,
úpravě a vyčištění uličních vpustí. Nová
vozovka pak byla opatřená dopravním
značením - včetně obnovení bezpečnostních barevných pásů před přechodem pro chodce.
Opravy ulice Vápenice využil také prostějovský magistrát, který nechal vyměnit semafory na přechodech.
A rekonstrukce v Prostějově by pak
neměly končit. Pro příští rok je v plánu zmíněná rekonstrukce Wolkerovy
ulice. Dostat by se mělo také na dlouho
odkládané práce ve Vrahovické ulici.

Hejtman zprovoznil frekventovanou silnici

PROSTĚJOV Že by se pohnuly ledy?
Večerník dlouhodobě sleduje situaci
kolem diskotéky DCM Morava, kde
je až neúnosná situace kolem jejího
provozu a především pak výtržností,
jež se dějí v přilehlém okolí. Tamní
obyvatelé už řekli dost a vzali situaci
do svých rukou. V rámci vyřešení stížností proběhlo na radnici opětovné
jednání. Setkání nejen s provozovateli
diskotéky, ale také s dotčenými občany inicioval primátor města František
Jura a náměstkyně pro oblast životního prostředí Milada Sokolová.

je stálým

Diskoték

PROSTĚJOV Bronz nemusí být
vždy úspěchem. Platí to třeba v případě koronavirové nákazy. Region
Prostějov je totiž aktuálně regionem s třetím nejvyšším počtem nakažených (po Litovli a Olomouci).
Číslo se v neděli 9. srpna ustálilo na cifře 134, což je kupříkladu více, než bylo
ve více než měsíc uzavřeném Uničově.
Počet případů však stoupá pouze mírně, za poslední týden jich přibylo jedenáct. „Není důvod k panice,“ vzkazuje
veřejnosti Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Důvody jsou podle něj dva: počty
nově hospitalizovaných a výskyt případů. „Nově zjištěné případy jsou
trasovatelné, daří se je vyhledávat.
Důležité zároveň je, kolik je hospitalizovaných,“ uvedl první muž hejtmanství s tím, že čísla nejsou vysoká.
V souvislosti s aktuální situací podle
jeho slov kraj nová opatření zatím neplánuje. „Ani zavedení roušek uvnitř
budov nebo ve veřejné dopravě není
aktuálně v plánu. Platí doporučení vzít
si roušku při návštěvě zdravotnického
nebo sociálního zařízení. Jde ale o doporučení, ne o příkaz,“ vzkazuje Okleštěk. Na dotaz, zda se vyskytla nová
ohniska na Prostějovsku, zopakoval.
„Nemám žádnou takovou informaci,
jedná se o jednotlivé případy, které se
dají vysledovat.
(sob)

pod kontrolou

Vápenice je volná: práce skončily dříve a byly i levnější COVID19 je

Během prvního pololetí ubylo případů rušení nočního klidu, hlavně co
se týká restaurací a podobných provozoven. „Ano, letos jsme opravdu
zaznamenali pokles počtu výjezdů
k nahlášeným případům rušení nočního klidu, byť jde o pokles minimální.
Ke snížení počtu oznámení přispěla
doba vyhlášeného krizového stavu,
kdy nebyly v provozu restaurace. Proto se převážně jednalo o rušení nočního klidu z bytů, kdy se lidé zdržovali
doma. Po otevření restaurací pak četnost oznámení odcházejících hostů
byla vyšší. Za letošní pololetí jsme
oznámili či řešili celkem 27 případů,“

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Během prvního pololetí tohoto roku strážníci Městské policie Prostějov nevyjížděli k tolika
nahlášeným případům rušení nočního klidu, jako tomu bylo v předešlých letech. Podle ředitele Jana
Nagyho je to hlavně na základě toho, že byly během nouzového stavu uzavřeny restaurace. ProVečerník
se první muž této bezpečnostní složky vyjádřil také k nejožehavějšímu problému v Prostějově ohledně
tohoto tématu, kterým je bezesporu neutěšená situace okolo Discoklubu Morava.

„Ale jen díky tomu, že byly uzavřeny restaurace,“
podotýká šéf prostějovských strážníků Jan Nagy

PŘÍPADŮ RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU UBYLO

Seniorka-cyklistka VJELA DO AUTA

Prostějov (sob) – S nepříjemnou situací
se nyní musí vyrovnávat nejen obyvatelé
Trávnické ulice. Vjezdy do ní ze strany od
Husova náměstí jsou totiž nyní uzavřeny,
včetně frekventované Jihoslovanské ulice.
Lidé se nyní do Trávnické ulice nejlépe
dostanou od ulice Svatoplukovy. Na řadě
dalších příjezdových cest je totiž čekají zákazy vjezdu a výkopové práce.

Trávnická ulice
obklíèená zákazy

Prostějov (red) - Prostějov už má zkušenosti s využíváním kogeneračních
jednotek. V roce 2018 byla tato zařízení instalována ve čtyřech kotelnách
společnosti Domovní správy. „Jednalo
se o kotelny v ulici Tylova, Mozartova,
na sídlišti Svobody a v ulici Krasická.
Šlo o investici přes sto milionů korun.
V tomto trendu hodláme pokračovat,“
nastínil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že v rámci čtyř uvedených kogeneračních jednotek byly nainstalovány
i akumulační nádrže na částech pozemků města. Radní proto, z důvodu budoucích úspor, dali zelenou pro umístění další kogenerační jednotky. Pro
její akumulační nádrž souhlasí s pronájmem části městského pozemku o výměře 10 m2, 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. Akumulační nádrž
bude sloužit k dodávce tepla v době,
kdy je kogenerační jednotka mimo
provoz. Tuto akumulační nádrž není
možno umístit přímo v objektu kotelny, a proto společnost ČEZ Energo
navrhla její umístění v těsné blízkosti
kotelny, na část pozemku ve vlastnictví
Statutárního města Prostějova. Jedná se o povrchově nezpevněnou část
pozemku mezi kotelnou a sousedním
bytovým domem v ulici Holandská 3
v Prostějově,“ vysvětlil Pospíšil.

Mìsto získá další
kogeneraèní jednotku
a ušetøí za teplo

Prostějov (sob) – O možnost zkrátit
si cestu přišli mnozí řidiči na Prostějovsku. Ode dneška až do konce roku totiž
bude uzavřena takzvaná Tichá v Prostějově. Důvodem je rekonstrukce křižovatky s hlavním tahem číslo 366 na
Kostelec na Hané. Řidiče by tak v budoucnu mohla potěšit nová křižovatka.
Co se jim naopak nebude líbit, je délka
uzavírky, silnice by měla být neprůjezdná až do konce letošního roku. Oficiální objízdná trasa pak počítá s dlouhou
zajížďkou přes Lešany a Ohrozim.

V Domamyslicích èeká
øidièe uzavírka
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Tento kulatý rok prostě nějak nevychází. Na jeho konci asi opravdu
nebude nic, jako bývalo dřív, jenže
možná trochu jinak, než jsme si původně na jaře představovali. Nebo
se naopak v některých věcech znovu utvrdíme. Známé byly už dávno,
jen je koronavirus tak nějak oprášil
a znovu obnažil.
Otázka z titulku článku nesměřuje
vůbec k tomu, že by snad podzimní
sezóna měla být jakkoli narušena.
Oni si totiž na jaře politici namasírovali před svými voliči svaly, ve světle
reflektorů ohlašovali dramaticky jeden zákaz za druhým. Od uzavření
hranic přes divadla, školy, závody,
sportoviště, továrny, někteří dokon-

neměla, tak co. S postiženou Opavou
(ve kterém jiném klubu se měl ten
zpropadený virus pár hodiny před výkopem taky objevit, no ne?) formálně
trochu zacvičíme, uděláme bu-bu-bu
a na tu pokutu se jí už nějak složíme.
Ten virus u nejmenovaného hráče
přece musíme nějak vysvětlit a jak
jinak než pověstným českým (nebo
slezským?) šlendriánem?
Takže pěkně po stále vypjatějších
vzpomínkách na srpnovou okupaci,
což je mimochodem terminologicky
naprosto zavádějící označení, opět
zavítáme do ochozů fotbalových
stadionů. No jo, ale bude nás opravdu po tom všem tato hra ještě vážně
spontánně bavit?

$1$/ă=$
0$57,1$
02.52ð(
kých armád, který vyřadil z provozu
několik letišť, další byla těžce poškozena. Zcela neúspěšně však skončily
nálety části sil 5. letecké armády, která se ze základny Stavanger v Norsku
pokoušela bombardovat cíle v okolí
Newcastlu. Těžské ztráty utrpěla
i 30. bombardovací eskadra, která
útočila na britská letiště z dánského
Aalborgu. V průběhu 15. srpna utrpěla Luftwaffe největší ztráty, ztratila
75 letounů. Příslušníky Luftwaffe
začal být tento den označován jako
Černý čtvrtek.
Tak toliko málo jen pro připomenutí.
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Studny to nepoznalyak
Máme za sebou dva měsíce, během kterých celkem vydatně pršelo. Přehrady v republice jsou znovu naplněny, zahrádkáři si mnou ruce, že zalévat moc nemusí, vcelku nenadávají ani zemědělci a houbaři chodí z lesů s plnými košíky. Všude okolo sebe slyším jen řeči o tom, že sucho je zažehnáno a příroda se vrátila
do obvyklé pohody. Pravdou je, že i já osobně jsem do těchto optimistických názorů sklouzl. Ovšem jen do té doby, než jsem na chalupě na Konicku odkryl
po dlouhé době betonové víko studny, abych zkontroloval stav hladiny vody. A bylo po optimismu! Hladina totiž zůstala na stejné úrovni jako vloni v období
největšího sucha. Takže, suchu není ani zdaleka konec, neboť časté a vytrvalé deště z předchozích týdnů neměly vůbec kladný účinek na spodní vody. Tak to
prostě je!
František Doležal, Prostějov

Ve Vrahovicích je to jinak
Dovolte mi, abych reagoval na zavádějící tvrzení v této rubrice z čísla 30 s titulkem „Přeskakujeme vykopané díry“. Předně občan tvrdí, že firma Sprintel zase
rozkopala Vrahovice. V ulicích, které uvádí, budujeme síť poprvé a naposledy. Dále se musíme ostře ohradit proti tvrzení, že firma nekomunikuje. Občané
lokality dostali nejen telefonní kontakty na pracovníky, ale také jsme místní firma, která sídlí kousek od Vrahovic. Pokud byly nějaké stížnosti, řešili jsme je.
Dále se musíme ohradit proti stížnosti občana na barvu kůže pracovníků, hromady hlíny a rozkopané vjezdy. Barva kůže je opravdu irelevantní a stěžovat
si na ni je ubohé. Kopat výkopy bez hromad hlíny nejde. Překopy vjezdů jsme konzultovali s občany a preferovali jsme protlaky, tedy „podvrtání“. Jsou ale
situace, kdy se překopu nelze vyhnout, například kvůli přítomnosti plynu ve vjezdu. Bezpečnost je pro nás nejvyšší priorita. Práce provádí na klíč solidní firma
a probíhají nesrovnatelně ohleduplněji než ilegální výstavba konkurenční firmy, která ve Vrahovicích probíhala nedávno. I proto mohou trvat o pár dní déle.
Petr Kapounek, Prostějov
Opatrnost je pryè. Na jak dlouho?
O zdraví moc nedbají
Dnes se už voda v plumlovské přehradě zdá být čistá, ale uprostřed července Tak veškerá protikoronavirová opatření jsme přes léto hodili za hlavu. A na
jí hygienici vystavili nepěknou známku. Ano, v nádrži se objevil zelený květ, lidech je to poznat. V supermarketu se už všichni hrabali holýma rukama
špína a také leklé ryby. A právě v této době bylo na přehradě snad nejvíce v pečivu, v hospodách prskají a kýchají u stolu na všechny strany a co vím
koupajících se lidí! Opravdu jsem se divil, že lidé nedbají na své zdraví a do i z vlastní zkušenosti, na návštěvu svého blízkého do nemocnice přicházejí
špinavé vody vůbec lezou. Mnoho z nich i řeklo, že vůbec nemají tušení, že lidé i s horečkou a angínou... Opatrnost z doby karantény a nouzového stavu
s vodou je něco v nepořádku. Takže slabá informovanost? Možná. To ale ni- je tedy u mnoha lidí pryč. Takže v tuto chvíli bych se fakt nedivil, kdyby druhá
koho neomlouvá. Pak ať se nikdo nediví, že z vody chytne vyrážky nebo něco vlna covid-19 přišla ještě dřív, než je předpovídaný podzim. Lidi jsou totiž
Pavel Zlámal, Prostějov
podobného.
František Mazal, Prostějov naprosto nepoučitelní.
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Zapomenutí muži. Narození
do svých strojů Odletěli za La
Manche Do náručí vzdušných bojů
Dolů pohled odpoután Šplhají na
holku oblou Život je tu takovej Že
právě smrt si hlídá sky Co chvíli rádio řve: Bye! Kdo včera byl, už není...
Peklo je jen o kus dál Než hloubka
lidských očí Sudička i osud má je
Uprostřed nitek křížů A ti co mohli,
nemohou Jen pírka tu po nich zbydou I mrak je krví politej A smrt si
stále hlídá sky Co chvíli rádio řve:
Bye! Kdo včera byl, už není... Zapomenutých je ráj Ti nevěděli to, kam
přijdou Jakým ohněm nakrmí je
A skryjí vodou či hlínou Když rojili
se ve hvězdách Ti muži chtěli domů
přijít Jen těžký pouta s oblohou
Sejmout když smrt si hlídá sky Na
konci strmých cest Good Bye Vzpomenu na Biskaj Žulový obelisk a ráj
Na jména v zapomnění Snad právě
nás Snad právě nás Ta jména teď rozechvějí Snad právě nám Snad právě
nám Ti muži říct to chtějí Snad právě
nám... Snad právě nám...“
ěkteří z vás již pochopili, že
chci, možná trochu netradič-

„

race Seelöwe, plánované invaze
do Anglie. Bez této převahy by tato
akce byla příliš riskantní, až neproveditelná. Koncem října 1940 Němci
pochopili, že nejsou schopni doně, připomenout hrdinství všech sáhnout svého cíle a zničit britskou
mužů, kteří bojovali ve slavné bit- Royal Air Force.
rpen 1940 pak představoval asi
vě o Británii a mezi kterými bylo
tu nejvíce stěžejní část, pro Luftmnožství těch, kteří pocházeli i z našich luhů i hájů. Od této bitvy letos waffe počátek hlavní fáze bitvy zauplyne 80 let a to je jistě důvod ke měřený na denní útoky proti letištím
krátkému připomenutí a zamyš- a dalším instalacím Royal Air Force,
po 19. srpnu doprovázený i nočními
lení.
akže nejdříve k tomu připome- nálety na přístavy a průmyslová měsnutí. Bitva o Británii (10. čer- ta včetně předměstí Londýna. V této
vence 1940 – 31. října 1940) před- fázi šlo vlastně o všechno. 11. srpstavuje střetnutí mezi německou na 1940 vydalo velitelství LuftLuftwaffe a britskou Royal Air Force waffe rozkaz k akci, kterou měla
nad Británií a kanálem La Manche. být během čtyř dnů leteckých útoPro bitvu o Británii (Battle of Brita- ků vyřazena letištní síť v jižní Anin) se občas používá i pojmenování glii. Dostala krycí název Den orla.
bitva o Anglii. Jednalo se o první 10. srpna po obdržení předpovědi
významné střetnutí v dějinách válek počasí stanovilo velitelství Luftwaffe
vybojované výhradně prostřednic- začátek útoku na 13. srpna. 12. srpna
tvím leteckých sil. Smyslem této proběhly první útoky německých
vzdušné bitvy, kterou po skon-L bombardérů, které měly vyřadit pět
ÁTEØÍ radiolokátorů. Na několik
čení bitvy o Francii rozpoutala britských
PRAC
Ovyřadit
německá strana, bylo zničit nebo dní se však podařilo
radar
VNÍCjen
I první
alespoň výrazně oslabit Royal Air u Ventnoru. 13. srpna začaly
Force a získat tak jednoznačnou útoky na jedenáct britských letišť,
vzdušnou převahu nad kanálem bombardováním však byla postiLa Manche i Británií, což němec- žena i města Portsmouth, Portland
ké velení považovalo za nutnou a další. 15. srpna provedla Luftwaffe
podmínku pro uskutečnění ope- velký nálet za použití všech tří letec-
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Tentokrát začnu zcela netradičně celým textem jedné písničky od kapely Kern, ale věřte, že se společně dobereme k tomu, co jsem chtěl a tímto také chci říct... Zapomínat na hrdiny
je totiž nejen neslušné, ale hlavně neomluvitelné.

nou předhánějí v ujišťování, že podobné „martyrium“ už nikdy nedopustí, hromadné akce neomezí, bary
a restaurace nezavře, hranice nechá
otevřené, nakažené zahraniční pracovníky vřele uvítáme, školy otevřeme a na fotbálek si taky zajdeme.
Dyť nám to, chlapi, na těch zeleňoučkých hřištích tak krásně klaplo,
že? Všichni jsou spokojení, pan Starka si klidně mohl zajet zpět do Kaprunu užívat dovolenou, ze které jen
na oko před předposledním kolem
skupiny o záchranu odjel. Vše upečené se pěkně snědlo, prvoligisté mají
jistotu svých zisků na další ročník,
Zbrojovka nám postoupila, Dukla
o první ligu stejně nijak velký zájem

O ZAPOMENUTÝCH
MUŽÍCH
XKLUZIVNĚ

ce až po dětská hřiště. Pravdou je,
že si nikdo nebyl jistý, co epidemie
vůbec způsobí. Když jejím nejhmatatelnějším výsledkem byla obecná
nespokojenost veřejnosti, sáhli potentáti po osvědčené ruční brzdě.
Už není potřeba oželet letošní letní dovolenou v zahraničí, odepřít si na slovo
vzatý kulturní zážitek na nějakém tom
festivalu rámusu pod širým nebem, ale
ani fotbalové zážitky spojené s velmi
zajímavými finančními toky od televizních práv po zisky sázkových kanceláří.
Nákaza stále ještě zcela neprozkoumanou nemocí se nám pod drobnohledem médií šíří, při rozvolnění
všech opatření pochopitelně víc než
na jaře, ale osvícené hlavy se najed-

publicistika

Bude nás na podzim ještě bavit fotbal?

TOMÁŠ KALÁB
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Centrem regionu je bezesporu Prostějov, a že má co nabídnout. Město
není jen historické centrum a Národní dům. Skýtá také přírodní unikáty. Například lesopark Hloučela je sedm kilometrů dlouhý pás parkových i přírodních porostů podél dolního toku Hloučely. Krásné prostředí najdeme také v Kolářových sadech i v botanické zahradě. Kromě pěší
turistiky město nabízí řadu cyklostezek spojujících okolní obce a města.
Po cyklostezce se tak tedy můžete vydat například do Kostelce na Hané
nebo Bedihoště přes Kralice na Hané, ale také na turistický výlet do
Plumlova s majestátně se vypínajícím zámkem a přehradou, jejíž výstavba začala už v roce 1913.

ných míst. Z nížin Hané se tu pomalu
dostáváme na Drahanskou vrchovinu.
Za návštěvu rozhodně stojí Přírodní
park Kladecko s naučnými stezkami
nebo přírodní památka Skřípovský
mokřad s chráněnými tůněmi. Pro milovníky historie můžeme doporučit
mlýn na Bělé ze 16. století, ten najdete
v Kladkách. Přímo v Konici lze doporučit barokní zámek s expozicí lidových řemesel, v němž se pořádají také
různá kulturní vystoupení. A v Lipové
na vás čeká nejstarší keltské oppidum
v republice.
Nejvíce na jihu leží mikroregion Němčicko, pod který spadá sedmnáct obcí
a městysů. I zde se nachází spousta
míst, která stojí za zhlédnutí. V prvé
řadě určitě město Němčice nad Hanou
s mnoha pamětihodnostmi a bohatou
kulturou. Krásná místa nabízí dále také

třeba Nezamyslice nebo vedlejší Tištín,
který se velmi dobře umisťoval v soutěži Obec roku. Na 12. září je naplánovaná akce Na bicyklech Němčickem
– průjezd obcemi mikroregionu spojený s prohlídkou místních zajímavostí
a dalšími lokálními aktivitami. Pokud
můžete, určitě vyrazte a pokochejte se
nádhernou krajinou Němčicka.
Posledním mikroregionem Prostějovska je Předina s krásnou krajinou
po celém svém území. Za návštěvu
jistě stojí například zámek v Brodku u Prostějova, ale také Otaslavice,
kde na vás čeká zřícenina hradu tzv.
Hladomorna. V centru obce můžete zavítat do muzea válečného pilota
Josefa Františka. Byla by škoda nenavštívit Naučnou stezku Předinou za
poznáním s 15 zastaveními seznamujícími s historií, památkami a přírod-

Pondělí 10. srpna 2020

www.vecernikpv.cz

ký plán prostějovský primátor. Kde
chce město na tak nákladnou investici vzít peníze v řádech stamilionů
korun? „Máme několik variant, rádi
bychom na projekt získali dotace, ve
hře je i možnost úvěru,“ zareagoval
na tento dotaz Jura.

zpravodajství
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Za krásou a poznáním nemusíte jezdit
daleko. Téměř za
humny se nachází
spousta nádherných
míst, která rozhodně
stojí za návštěvu, a to
od rovinaté Hané až
po vrchoviny v severní části prostějovského regionu.
Nesmíme zapomínat
také na krásná kulturní i historická místa. Turistických lákadel najdeme opravdu hodně i nedaleko
za humny, stačí si
jen vybrat pěší nebo
cyklistickou trasu, za
poznáním či za krásami přírody. Dnešní tematická dvoustrana
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v sobě
skrývá rozmanité
možnosti nejrůznějších odvětví. Ostatně,
posuďte sami.
Texty připravil:
Jan Frehar
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Kromě toho jsou v obci také hned dvě
vyhlášená muzea – hasičské a historických kočárů. Zajímavým místem mikroregionu mohou být Bílovice s velmi
krásným zámeckým parkem. Nechybí
tu ani jedna unikátní záležitost, a to
hlava boha Januse, která se nacházela
ve farní zdi, nyní zdobí farní zahradu.
Dalším mikroregionem je Konicko.
Nejsevernější část nabízí řadu úchvat-

Najdete nás na: www.vecernikpv.cz

V obcích nedaleko Prostějova čeká
na turisty spousta zajímavých míst.
Například v mikroregionu Kostelecka
pozorný člověk najde kromě krásné
krajiny Čechy pod Kosířem, kde čeká
velmi známý klasicistní zámek obklopený anglickým parkem o rozloze
21,5 hektaru nebo také rozhledna na
Velkém Kosíři 442 m n. m., k níž vedou stezky ze všech okolních vesnic.

Martin ZAORAL

Aktuální rozhodnutí Nejvyššího
soudu užší vedení radnice přivítalo.
„Po těch letech je to pro nás určitě
pozitivní zpráva. Nyní již bez problémů budeme moci Společenský dům
opravit v naší režii tak, jak plánujeme. Jedinou otázkou zůstává případná žaloba o náhradu ušlé škody, ale
ta by snad i vzhledem k rozhodnutí
soudu měla být bezpředmětná,“ reagoval prostějovský primátor František Jura (ANO 2011), kterého se
Večerník zeptal, v jaké fázi je příprava rekonstrukce zanedbaného kul-

Jura: Opravovat
FKFHPHXæQDMDŐH

Podzim 2009

šeho městského úřadu. Nechali jsme
našimi pracovníky opravit v domě přívod vody a zapojili elektřinu. Samozřejmě na náklady majitele,“ sdělil starosta
Konice Michal Obrusník. „Ano, voda
nám už teče a elektřina je zapojena.
Toto je už v pořádku,“ potvrdila Aneta
Komárková, jedna z přistěhovaných
členek dvou rodin.
V domě nyní žije osm nových obyvatel,
čtyři dospělí a stejný počet dětí. Přestože z nich měli obyvatelé této vesnice původně strach, nyní se zdá, že problémy
zatím nejsou. „Ta děcka jsou celkem
slušně vychovaná, na potkání nás hlasitě zdraví, a to několikrát za den,“ pronesl
jeden ze sousedů. „Rodiny jsou na můj
vkus trošku hlučnější, ale čekal jsem to
horší,“ přidal se druhý čunínský domo-
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Majitel domu, který patří mezi „úspěšné“ obchodníky s chudobou, totiž pronajal dvěma rodinám dům ve středu
Čunína, ve kterém nebyla zapojena
voda ani elektřina. „V tom baráku už
jedenáct let nikdo nebydlel, bývalá
majitelka ho nechala zchátrat. Koupil
ho makléř s nemovitostmi, který sem
nastěhoval cikány,“ upozornil nás muž
z Čunína, který si nepřál být jmenován.
Podle zjištění Večerníku ale došlo nyní
už k nápravě. „Stalo se tak na nátlak na-

Michal
KADLEC

REPORTÁŽ
pro Večerník

l KADLEC
EXKLUZIVNÍ

Zima 2017

rodec. „Se zdejšími lidmi nemáme žádné problémy. A proč taky? Chováme
se slušně, takže nepište žádné pi..viny,“
upozornil Večerník jeden z romských
přistěhovalců.
Na celém případu zaráží fakt, že majitel si za bydlení účtuje od obou rodin
celkem 17 tisíc korun měsíčně. „Účtovat si tak nehoráznou sumu peněz
za dům, ve kterém jsou plísně, chybí
žumpa a v době přistěhování obou rodin nefungoval vodovod ani elektřina,
považuji za skandální. A ještě k tomu
toto nájemné platí stát! Svědčí to o nedokonalých zákonech, ovšem bohužel
se to děje v celém prostějovském regionu. Obchodníků s chudobou, kteří se
neštítí pronajímat většinou romským
rodinám doslova zříceniny, stále přibývá. Na tuto středu 12. srpna jsem svolal
schůzku, na které o dané problematice
budu jednat se zástupci sociálního úřadu, hygieny, stavebního úřadu, krajského úřadu a dalších institucí. Snad se
dohodneme na nějakém smysluplném
řešení této situace, která je už neudržitelná,“ sdělil v sobotu odpoledne Večerníku konický starosta Michal Obrusník.

Nadšení panovalo i u zástupců
opozice. „Ukončení kauzy prohrou
Manthellanu považuji za jediné
správné řešení. Mnoho lidí se v kauze neorientovalo a nechápalo, o co
všechno bychom v Prostějově přišli
zrušením sálu i tržnice a vybudováním obchodního monolitu v centru
města. Stálo mě to moc času i úsilí,
ale dopadlo to dobře. Jsem rád, že
lidé budou moci i nadále do centra
města chodit na plesy i na tržnici,“
netajil nadšení Jan Navrátil (Změna
pro Prostějov), který se k celé problematice vzniku nové obchodní
galerie kriticky vyjadřoval od samot-

1DYUiWLO6WiORPĚWRPRF

Večerník přirozeně zkontaktoval
i zástupce společnosti Manthellan.
„Omlouvám se, ale jsem na dovolené
a vše musím nejprve probrat s vlastníky. Snad v příštích dnech bychom
se k celé záležitosti mohli vyjádřit,“
vzkázal manažer projektu Galerie
Prostějov Lukáš Čepelka.

0DQWKHOODQVH
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ného začátku. I on uvítal, že město
po letech soudních sporů bude moci
přistoupit k rekonstrukci Společenského domu i jeho okolí. „Budu rád,
pokud se práce zrychlí a nenaberou
zpoždění dalších deset let,“ věří Navrátil.
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PROSTĚJOVSKO Snad každý starosta na Prostějovsku
se děsí toho, že podivné firmy
skoupí nemovitosti v jejich
vesnici, které následně pronajmou lidem, kteří o práci řadu
let nezavadili a jejichž příjmy
pochází téměř výhradně ze sociálních dávek včetně příspěvků na bydlení. Velké pozdvižení tak vyvolalo v Brodku
u Konice obsazení dvou opuštěných domů cikánskými nájemníky.
„Nevíme, co od nich čekat.
Nedělám si příliš iluze, že by
někdo z nich byl dlouhodobě
zaměstnaný, a bojím se, že u nás
budou dělat nepořádek. Hlavní
vinu však kladu systému, který
toto umožňuje, zároveň přímo
nesnáším lidi, kteří na tomhle
vydělávají,“ vyjádřil se pro Večerník jeden z místních, který

➢ z titulní strany

nás na celou situaci upozornil.
Každopádně starosta obce o celé
záležitosti ví. „Už jsme o tom
mluvili na zastupitelstvu. Zatím
se jedná o dva celkem dobře obyvatelné domy. V jednom z nich
bydlí romská žena se třemi dětmi, s níž zatím nebyly žádné problémy. Co se týče toho druhého
domu, tam je situace poněkud
nepřehledná. Romští nájemníci
se tam celkem střídali, aktuálně
tam mají bydlet čtyři lidé, ale
dosud se na radnici nikdo z nich
nepřihlásil. Navíc jich tam dle
sousedů bývá mnohem víc. Jediné, co o nich vím, je, že měli
přijít snad z Brodku u Prostějova,“ reagoval starosta Brodku
u Konice Radomír Novák, který dle svých slov vnímá obavy
místních, aby se situace v obci
nezhoršila zejména v souvislosti
s nepořádkem, hlukem a případně i drobnými krádežemi. Domů
k prodeji se totiž ve vesnici nabí-

zí více. „Co s tím? To mi klidně
poraďte! Je naprosto nereálné,
aby obec skupovala všechny
domy, které se u nás prodávají.
Samozřejmě, že pokud nemovitost získá nějaká podivná
společnost třeba z Chebu, tak
je nám všem jasné, že to dělá
proto, aby získala peníze od nájemníků, kteří je zase dostanou
od státu na dávkách. Za takové
situace samozřejmě hrozí, že
s novými nezaměstnanými nájemníky budou problémy. Zda
tomu tak skutečně bude, ukáže
čas. To však neznamená, že bychom tomu rádi nějak nepředcházeli. Jenže opravdu nevíme
jak,“ zauvažoval brodecký starosta.
Jak se tedy celá situace ohledně obchodu s chudobou nejen
v Brodku u Konice, ale na celém Konicku bude vyvíjet dál,
bude PROSTĚJOVSKÝ Večerník sledovat i nadále.
(mls)

skupují nemovitosti nejen
v Pøemyslovicích a Èunínì
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Zima 2014
Nejvyšší soud definitivně stvrdil neSpolečnost Prior coby účastník vý- platnost smluv.
běrového řízení podala žalobu na
neplatnost smluv mezi městem Pro- www.vecernikpv.cz
stějovem a společností Manthellan.

Manthellan zablokoval parkoviště
v centru města z důvodu údajného
archeologického průzkumu před
zahájením výstavby centra. Opět deklaroval zájem vybudovat náhradní
Léto 2011
Okresní soud v Prostějově zamítl ža- kulturní sál.
lobu Jana Navrátila, který smlouvy
Zima 2018
napadl jako první.
Nejvyšší soud dal za pravdu Prioru
a celou věc vrátil k novému projednáPodzim 2013
ní. Město se přidalo na stranu Prioru.
Vedení města vnímá tlak veřejného míZima 2019
nění, nicméně se obává zrušení smlouvy o smlouvě budoucí, z níž vypadla Krajský soud v Brně pravomocně
původní podmínka postavit náhradí označil smlouvy mezi společností
kulturní sál. Manthellan na magistrát Manthellan a městem Prostějovem
kvůli otálení se změnou územního plá- za neplatné.
nu podává první žalobu.
Léto 2020

Město jako nejlepší vybralo nabídku
společnosti Manthellan a její projekt
nákupního centra s byty, garážemi
a společenským sálem.

sžívají s domorodci
ČUNÍN, KONICE Na začátku prázdnin informoval Večerník o tom, že
i přes protesty obyvatel Čunína se do této malebné vesničky na Konicku přistěhovaly dvě etnicky smíšené rodiny Hangurbadžů a Komárků.
Zatímco po více než měsíci se Romové s domorodými obyvateli celkem
úspěšně sžívají, nad jejich přistěhováním stále převládá pachuť. Starosta
Konice Michal Obrusník totiž upozornil na fakt, že rodiny platí za dům
v nefunkčním stavu nehorázné peníze. Tedy lépe řečeno, 17 tisíc korun
měsíčně za obě rodiny platí sociálka...

Jaro 2015

Město Prostějov zveřejnilo záměr pro- Okresní soud žalobě Prioru vyhověl.
deje Společenského domu a okolních Krajský soud však toto rozhodnutí
pozemků.
zrušil.

Jaro 2009

jak šel èas s manthellanem

turáku. „Připravujeme projektovou
dokumentaci na opravy, zároveň
jsme zadali územní studii na celý
prostor v jeho okolí. Věřím, že příští
rok po skončení plesové sezóny by
se mohlo začít s pracemi na vnitřních prostorách,“ nastínil optimistic-

Romové se v Čuníně

Uteklo to jako voda. Je to již více
jak jedenáct let, co město Prostějov
zveřejnilo záměr prodeje Společenského domu a okolních pozemků.
Nedlouho poté společnost Manthellan ve výběrovém řízení zvítězila se svým velkorysým projektem
nákupního centra s byty, garážemi
a společenským sálem. V Prostějově plánovala investovat více než
miliardu korun. Jenže pak se celá
věc zadrhla. Soukromá společnost
tlačila na magistrát, aby v rozporu
s původními podmínkami nemusela budovat náhradní kulturní sál.
A tehdejší užší vedení města jí zcela
nepochopitelně ustoupilo. Zatímco
veřejnost a opozice celou věc kritizovala, zástupci Manthellanu se stáhli
do pozice „mrtvého brouka“. Posléze
ztratili podporu změněného vedení
prostějovské radnice a následovala

řada žalob. Ty po vleklých jednáních
konstatovaly, že smlouvy mezi městem a společností Manthellan jsou
neplatné. Hlavním důvodem bylo
právě porušení původních podmínek výběrového řízení.

PROSTĚJOV A je definitivně rozhodnuto! Kdo se těšil na nákupy v moderní obchodní galerii v centru Prostějova a nový
prostor pro pořádání kulturních akcí, ten má smůlu a bude
pravděpodobně i nadále jezdit nakupovat převážně na periferii
města. Kdo na tomtéž místě toužil zachovat rozlehlý, nicméně
nepříliš vzhledný kulturák z dob pozdního komunismu, může
otvírat šampaňské. Nejvyšší soud v polovině července zamítl
dovolání společnosti Manthellan. Proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Brně již tedy nelze uplatnit žádný
opravný prostředek. Ten loni v lednu označil smlouvy mezi
Manthellanem a městem Prostějovem za neplatné.

Důvodem zrušení smlouvy mezi
městem a Manthellanem bylo
porušení původních dohod

OBCHODNÍ GALERIE 9&(175835267ę-29$ NEBUDE!
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

yy Chuť do samostatného psaní obvykle vzbuzuje záliba v četbě. Na jakých knihách jste vy sama vyrůstala?
„Byla jsem od dětství fanatický čtenář
a výběr mých knih byl chaotický. Pamatuji se na osmkrát přečteného Káju
Maříka, úžasnou knížku Odvážná srdce, dnes nevím od koho, na kovbojky
– těch bylo mnoho – na Jacka Londona z knihovny mého otce a nejrůznější
hrdinské příběhy. Z této četby jsem si
odnesla mylné přesvědčení, že odvaha
a spravedlnost musí vždycky zvítězit.“
yy Vystudovala jste ekonomii. Co vás
přivedlo právě k psaní?
„Absolvovala jsem obchodní akademii
na přání svých rodičů. Připadalo mi samozřejmé, že budu pracovat v otcově
podniku, o ničem jiném jsem pro sebe
nepřemýšlela. Ve druhém ročníku došlo
však k několika změnám. Jednak mě prof.
Švarc, který nás učil češtinu, odnaučil číst
kovbojky a doporučil mi, když už čtu pod
lavicí, hodnotnější četbu. Uvěřila jsem mu
a přešla na doporučeného Karla Čapka.
A začala jsem hrát divadlo v nadšeneckém spolku Hanácká obec a tomu jsem
opět fanaticky podlehla. Další změnou
bylo, že znárodnili náš rodinný podnik.
Od té doby se můj život začal nenápadně
ubírat jinou cestou. Přikláněl se stále víc
k divadlu a literární činnosti.“
yy Psaní vám jistě bralo dosti času.
Jak byste tyto chvíle trávila, pokud
byste nepsala?
„Zpočátku jsem všechen volný čas věnovala divadlu – hrála ve všem, co spolek
inscenoval. A tak přes četbu poezie a divadelních her jsem se dostala k napsání
prvních básniček a scének. Asi po dvou
letech po maturitě jsem začala pracovat
v krajském podniku PAK, který distribuoval knihy se zemědělskou tematikou na
vesnice. Byl mně přidělen okres Jeseník
a tam jsem na poloprázdné a vybydlené
vesnice měla přinášet kulturu, zejména
sovětskou. Pamatuji si hlavně pěstitele
Mičurina a Stalinovy spisy. Braly si ji
pouze JZD a prodejny Jednoty, a ty je
hned po mém odchodu zastrčily pod kymácivý sud s okurkami. Tam jsem měla
konečně čas a příležitost pozorovat lidi,
poslouchat úryvky hovorů podivných
existencí v čekárnách špatně jezdících
autobusů a maličkých nádražních hospodách. Měla jsem čas o nich přemýšlet
a domýšlet si jejich příběhy, a potom
jsem si začala o nich psát.“
yy Jak tohle všechno brala vaše rodina?
„Provdala jsem se ve dvaceti letech
a moje rodina se skládala pouze z manžela a mých rodičů. Ti moje psaní nesledovali, měli v té době těžké finanční problé-

my a mého dorůstajícího bratra někde
na internátě. Manžel byl také ochotnický divadelník, tak moje psaní bral jako
neškodného koníčka. Po třech letech
a po narození dcery mě přestala bavit
nesmyslná činnost v podniku PAK
v Olomouci. Právě se začala pro změnu
pálit Stalinova díla, byly to tuny knih
a já se rozhodla jít dělat něco poctivého.
Okresní výbor mi dal na vybranou, měli
několik neobsazených míst na okrese a já
si vybrala to bližší a trochu pod horami,
a tak jsem se ocitla jako účetní v JZD. To
byla pro moje povídky úrodná půda.“
yy Svoje první povídky jste začala
psát už v 60. letech 20. století. O čem
tenkrát byly?
„Hlavně o lidech kolem mě, pro mě
nových, každý s jiným osudem, každý
byl individualita. Chovali se ke své práci a hlíně zodpovědně, jako minulá léta,
i když už nebyla jejich. Ptal jste se mě, co
mně dala tvorba textů pro život. Myslím,
že mě život s nimi odnaučil povrchnosti,
teprve jsem dospěla. Viděla jsem v jejich
očích nedůvěru, nebyla jsem ‚jejich’, byla
jsem městská. Já se hrozně snažila, aby
mně uvěřili, že svou práci umím a že jim
budu k prospěchu.“
yy Vesnickému prostředí se věnuje
i váš román Vítr z polí. Byla postava
mladé agronomky v některých ohledech autobiografická?
„Jeho hrdinka skutečně existovala, byla
to mladá inženýrka, která se na umístěnku dostala do naší podhorské vesnice, ale vydržela tam bohužel jen pět
měsíců a vrátila se do města. Všechno
ostatní byly spíš mé pocity a přání, jak
by to mělo být. I s tím šťastným koncem. Já sama jsem zůstala v JZD téměř
osm roků, až do narození syna, mého
druhého dítěte. Moje maminka, která se
tak vzorně starala o moji dceru, už nebyla, tak jsem musela změnit zaměstnání,
a i když o syna se starala zase manželova
maminka, přece jen vyžadoval více času.
Stále jsem ještě psala většinou z vesnice
a povídky vycházely v časopisech a novinách jako Zemědělské noviny, jejich
přílohy, brněnská Rovnost, místní noviny Stráž lidu a několik dalších, které
si už dnes nepamatuji, ale které tenkrát
vypisovaly soutěže a různé ankety, neboť
byla stále šedesátá léta a kultuře se dařilo.
Většinou jsem byla otištěna a oceněna.
Hledaly se nové tváře, nové talenty, byla
to příhodná doba. Fungovalo normální
spojení – pokud jste poslal povídku, co
se jim hodila nebo líbila, automaticky
ji bez dlouhého procesu vydali. Pokud
s vámi měli již dobrou zkušenost, nebylo
potřeba příliš doprovodných slov.“
yy Čím jste se v té době živila v občanském povolání a kde jste působila?
„Živila jsem se stále jako ekonom. Zároveň jsem v té době psala i z jiného
prostředí také drobné pohádky pro děti,
mnohokrát hrané divadelním souborem,
v té době již fungujícím pod Oděvním
průmyslem Prostějov – závodní klub. Byl
to velmi kvalitní soubor, s nímž se nebáli
přijet vystupovat i známí herci – nejraději
Josef Bek, který s námi mistrně zvládal
veselohry – konverzačky, před několikanásobně vyprodaným sálem divadla.“
yy Velmi brzy vás přijali lidé kolem
brněnského literárního časopisu
Host do domu, který vycházel do
roku 1970. Co to pro vás znamenalo
a jak na tyto lidi vzpomínáte?
„Celostátní soutěž, do které jsem svoje
povídky poslala, iniciovali zřejmě spisovatelé Ivan Kříž a Jan Procházka, oba
mladí, ale už známí autoři. Opravdu
velice brzy si mě pozvali na informační
schůzku do redakce Hosta do domu
v Brně. Všechno mělo docela dobrý
spád. Povídky se líbily natolik, že si mě
vzal pod dohled doktor Mačák, tehdejší šéfredaktor, a ten mi zase dal spoustu
dobrých rad a udržoval dohled nad mojí
pilností, někdy jen lakonickým dopisem
s větou děláte něco?“
yy Napsala jste po Větru z polí ještě
nějaký další román?
„V sedmdesátých letech minulého století se hodně vyměnili lidé v redakcích
plno zajímavých námětů, jenže
jsem byla neklidná, chtěla
jsem všechno stihnout,
u všeho být a vidět mnoho
věcí. Moje závěry byly rychlé a jistě povrchní. Psaní byla
radost. Když jsem potom začala znovu, už nebylo všechno
tak jasné a jednoduché. Měla
jsem za sebou trpké zkušenosti, konec maminky, potom i otce,
přestěhování z rodného domu do
domu manželových rodičů, děti
už dvě, tedy větší rodina,

v šuplíku. Neměla jsem tenkrát dost odvahy ho někam poslat. Lidi kolem Hosta do domu se dávno někam rozprchli
a další spojení s některým nakladatelství
jsem neuměla navázat hlavně z časových
důvodu a jiných okolností.“
yy Později jste publikovala povídky například v časopisech Vlasta či
Stadión. Jak jste se právě vy dostala
ke psaní pro toto sportovní periodikum?
„Byla to vlastně náhoda. Moje dcera se
odstěhovala do Prahy a pracovala v tomto magazínu, kde začínali s každotýdenním vydáním povídek ze sportovního
prostředí. Chtěli nějaké na ukázku a já
jsem tedy začala povídkou z tenisového
prostředí. To byl totiž jediný sport, jehož
zázemí jsem znala. Vzali mi dvě povídky a tím pro mě nastal úkol seznámit se
rychle i s jinými sporty, dotazovala jsem
se kamarádů a sportovců, jak se jmenuje to a ono, načež oni žasli, k čemu to
potřebuji vědět. Celkem jsem Stadiónu
odevzdala po částech alespoň deset povídek, pro jistotu pod pseudonymem
Barbora Rašová. Musím se také zmínit,
že v sedmdesátých letech mně začaly
všechny činnosti a starosti přerůstat přes
hlavu, a tak jsem se rozhodla s některou
přestat. Nemohla to být samozřejmě rodina, protože dědové a babičky odpadli,
nemohlo to být zaměstnání, tam se mi
celkem dařilo i finančně, nemohlo to být
moje milované divadlo, tak jsem se rozhodla sbalit spisovatelství. Všechny svoje
napsané věci jsem spálila a nechala si jen
psací stůl s několika povídkami a psací
stroj. Nějakou dobu to šlo. Jenže jsem
zjistila, že se mi v hlavě stejně rodí všelijaké příběhy, že si stejně vymýšlím o lidech
kolem sebe historky a že v sobě nosím
příběhy lidí, které jsem měla ráda...“
yy Předpokládám, že tehdy jste na
své povídky zaznamenávala celou
řadu reakcí. Vzpomenete si na nějakou, která vás dojala?
„Příliš reakcí na své povídky jsem neočekávala a ani nesledovala. Trochu mě mrzela přísná kritika Dr. Uhdeho na moji
prvotinu Vítr z polí. Byl čerstvě dostudovaný a náročný kritik, avšak v mnohém
měl pravdu. Dojala mě velmi upřímná
a srdečná chvála profesorky Zárecké na
povídku ve Vlastě o matce, která se vzdá
výchovy svého dítěte. Myslím, že se jmenovala Den před dlouhou nocí.“
yy Loni na podzim jste v prostějovské knihovně pokřtila knihu svých
povídek. Jak byste ji vy sama charakterizovala?
„Vydáním povídek volně sebraných ze
všech období mého života mi prostějovská knihovna a zejména ředitel Aleš
Procházka udělali velkou radost. Letos
mě požádal o další povídky, které jsem
mu ochotně připravila a předala. Jsou
všechny zase z různého prostředí a retrospektivní, tak se snad podaří ještě
jednou podobný počin. Jinak si píši velmi málo a jen do šuplíku.“
yy Co je podle vás důležité, aby
vznikla dobrá povídka?

nový
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„Je to moje rodné město, takže vzpomínky na mládí. V dětství jsem milovala
Mánesovy sady, byly plné keřů a divočejší. Dnes mám ráda oblast kolem
plumlovského zámku a úplně nejraději
zámecký park v Čechách pod Kosířem.“
yy Je něco, co jste si v životě přála napsat, ale zatím se vám to nepodařilo?
„Mám jedno přání a to už pravděpodobně nesplním. Chtěla bych napsat novelu
o svém otci, ale musela by být dobrá, tak
pořád jen začínám…“
yy Je něco, na co se těšíte, vždy když
každé ráno vstáváte?
„Když se ráno vzbudím do slunečného
dne, potěší mě, že mě třeba nic nebolí, že
nemám před sebou žádnou lékařskou
prohlídku a že snad budu mít klidný
den. A že mě třeba zavolá některé vnouče nebo bratr z různých míst na zeměkouli, kam jsou roztroušeni.“
yy Je něco, co byste si ještě přála zažít?
„I hodně starý člověk má nějaká přání...
Aby moje děti a vnuci zůstali šťastní, aby
mně vyšla ještě jedna knížka povídek,
abych se dokázala dlouho sama o sebe
postarat. To je vlastně moje největší
přání.“

vizitka
TAŤÁNA KREJSOVÁ

náročnější zaměstnání, o každém námětu jsem už víc přemýšlela a obtížněji se
mi řešil. V té době mi však psaní nejvíc
pomáhalo, je to paradoxní, ale já jsem se
k němu vlastně utíkala skrýt...“
yy Pomáhal vám později při psaní
životní nadhled?
„Já mám dojem, že ten nezíská spisovatel
nikdy. To by musel přestat psát, protože
všechno je s nadhledem pochopitelné
a lidské. Nic by se mu nezdálo vhodné
k promýšlení a napsání. Řekla bych, že
lepší je být plný energie a zájmu.“
yy Jakou jste do života dostala nejlepší radu? A od koho?
„Všechny rady si už nepamatuji. Mně pořád někdo něco radil. Ale opravdu dobrá
byla asi ta od manžela, který řekl: ‚Když
už tím psaním trávíš tolik zbytečného
času, tak to aspoň někam pošli,‘ a já jsem
to udělala.“
yy Letos jste obdržela Cenu města
Prostějova. Co to pro vás znamená?
„Upřímně si jí vážím, nečekala jsem, že
by si ještě někdo vzpomněl na dobu, kdy
se intenzivně dělala kultura z vlastních
zdrojů, s talentovanými občany města
a s jejich nadšením.“
yy Jaký máte vztah k Prostějovu?

2019

za rok

Cen města
Prostějov

s laureáty

✓ narodila se 20. 11. 1933 v Prostějově, kde žije i nyní
✓ čerstvá držitelka Ceny města Prostějova za rok 2019
✓ celoživotně se zabývá literární činností, vydávala povídky a novelu z vesnického prostředí,
upravovala a režírovala pohádky pro děti, v šuplíku pracovního stolu má nevydaný román Soví dvůr a několik divadelních her
✓ v roce 1952 maturovala na obchodní akademii s úmyslem pracovat v obchodním podniku svého otce
✓ v roce 1948 došlo ke znárodnění rodinného podniku, takže nastoupila do družstva Jednota, ředitelství
✓ po dvou letech přešla do krajského podniku PAK Olomouc, spolupracujícího s družstvem Jednota
✓ v roce 1958 dala výpověď a nastoupila na vlastní žádost jako účetní do JZD Ohrozim, tam pracovala
do roku 1965, do nástupu na mateřskou dovolenou.
✓ následně v roce 1966, pro nemožnost dalšího dojíždění, byla přijata jako ekonom
na Okresní veterinární středisko Prostějov, kde pracovala do roku 1974
✓ v tomto roce přijala nabídnuté místo ve Výzkumném ústavu oděvním jako ekonom, později dočasný
ekonomický náměstek a v této funkci zůstala až do penze v roce 1988
✓ od roku 1950 byla členem divadelního souboru Hanácká obec a později souboru Závodního klubu OP,
a to až do jeho ukončení činnosti v osmdesátých letech minulého století
✓ v letech 1998 až 2002 byla zvolena do zastupitelstva města za stranu ODS, zastávala také funkci člena
finanční komise, dále revizní komise VZP a vodáren města Prostějov, naposled komise sociální
✓ v roce 2007 se stala členkou Violky, klubu autorského psaní, který vydával každoročně Almanach s ukázkou
prací svých členů
✓ je vdovou, má dceru, syna, dvě vnučky a dva vnuky
✓ mezi její koníčky patří literární činnost, divadlo, sledování politických pořadů a dříve jízda autem
zajímavost: vše píše stále na stroji, moderní technika už není její svět

ný osud, jako třeba Údolí, které vyšlo
kdysi ve Stráži lidu.“
yy Dokážete si některou z nich představit jako podklad pro vznik filmového scénáře? A koho si dokážete
představit v hlavních rolích?
„O žádné z povídek jako o scénáři jsem
neuvažovala. Ale napsala jsem několik divadelních her a tam si dovedu představit
hru Prodavačky vlny, kterou jsem psala
s představou hereček Jiřiny Jiráskové a Jiřiny Bohdalové. Pojednává o době, kdy
všichni začínali podnikat, a tak i dvě staré
ženy to zkoušejí s naivní představou o své
budoucnosti. Hra mi leží v šuplíku a ostatní naděje odnesl čas... Nehledě na to, že
jsem ani jednu z těch hereček neznala.
Tato vaše otázka mě však vrací k době
mé spolupráce s Hostem do domu, kdy
mě jednoho dne telefonicky doktor Mačák požádal, abych napsala rychle scénář
k filmu z vesnického prostředí. Hlavně
rychle. Já, absolventka obchodní akademie, jsem neměla nejmenší představu,
jak se píše takový scénář. Vrhla jsem se
na literaturu s ukázkami a zjistila jsem,
že rychle to v žádném případě nebude.
Zavolala jsem tedy do Brna, že námět
jim klidně dám, ale scénář nebudu umět.
Pak mi napsali za dva týdny, že to dokázal
napsat Jan Procházka, film se začal hned
točit, jmenovat se Osení a hlavní roli hrál
krásný Vít Olmer. Já si jen vzpomínám, že
jsem si oddechla.“
yy Co je pro vás při psaní nejtěžší?
„Nejtěžší je najít v sobě chvíli klidu, donutit se nesledovat okolí a soustředit se.
Dál už to těžké není až do chvíle, kdy mě
začne bolet v zádech a musím se projít či
udělat třeba kávu. Většinou mám námět
už stokrát probraný v hlavě, neodbytný
a myslím na něj pořád, při vaření, před
spaním, až mě to unavuje. Napsáním se
ho zbavím.“
yy Kdy se vám psalo nejlépe?
„Když jsem byla mladá a plná energie,
to se mi psalo lehce. Všude jsem viděla

Já sama nejsem spokojená skoro s žádnou povídkou.
Na všech se trochu odráží nedostatek času. Ale přesto
mám některé ráda, zejména ty o ženách s těžkým
osudem. A potom ty, co mají nedořešený osud,
jako třeba Údolí, které vyšlo kdysi ve Stráži lidu...

„To se někdy podaří, někdy ne. (úsměv)
Důležité je asi mít zajímavého hrdinu se
sobě blízkým citovým založením nebo
zase protikladným, na něhož musíte více
myslet než na ostatní lidi. No a výsledek
se někdy podaří a někdy je to prostě
prázdné, jalové.“
yy Je některá, s níž jste vy sama obzvláště spokojená?
„Já sama nejsem spokojená skoro s žádnou povídkou. Na všech se trochu odráží nedostatek času. Ale přesto mám některé ráda, zejména ty o ženách s těžkým
osudem. A potom ty, co mají nedořeše-
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a mně se začaly vracet povídky, většinou
bez velkého vysvětlení nebo jen, že se pro
ně nehodí námět. V té době jsem začala
psát román z rodinného prostředí, takže
jsem tomu i uvěřila, přestala povídky
posílat a věnovala jsem se románu a nějakým písňovým textům pro hudebníka
z Vyškova. Zúčastnili jsme se slovenského festivalu Oravské synkopy a zvítězili
s písní Olej a prach. Také jsem dál psala
drobné úpravy pohádek a všechno možné. Svůj román jsem dokončila, jmenuje
se Soví dvůr. Je o hledání lidské laskavosti a vlídnosti a prozatím mně stále leží

Čerstvá držitelka radničního ocenění Taťána Krejsová je autorkou povídek o životě na vesnici i tenise

PROSTĚJOV Jako malá byla Taťána Krejsová (na snímku) vášnivá
čtenářka, na střední škole pak zcela propadla divadlu. V té době jí již
knihy těch druhých přestávaly stačit
a začala psát své první básně i scénky,
později přešla k povídkám. Skutečně
úrodnou půdu pro jejich tvorbu objevila při práci účetní v JZD Ohrozim.
Tehdy byla v kontaktu se členy brněnského literárního časopisu Host
do domu a vydala i svůj první román
Vítr z polí. V sedmdesátých letech
pak napsala román z rodinného prostředí Soví dvůr, který však na své vydání stále ještě čeká. I když si od psaní
kvůli řadě dalších povinností musela
dát nějaký čas pauzu, odstřihnout od
něj se nikdy zcela nedokázala. „Nějakou dobu to šlo. Jenže jsem zjistila, že
se mi v hlavě stejně rodí všelijaké příběhy, že si stejně vymýšlím o lidech
kolem sebe historky nosím v sobě
příběhy lidí, které jsem měla ráda,“
prozradila v rozhovoru šestaosmdesátiletá dáma.

Martin
ZAORAL

Pondělí 10. srpna 2020
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ními zajímavostmi této části Hané.
Krásná místa objevíte i nedaleko za
hranicemi. Například můžete vyrazit dobít baterky do Hluboček. Zde
vás čeká super program v létě i zimě.
V létě můžete využít turistické cíle
v okolí, v zimě zase lyže. Případně si
užít wellness pobyt v hotelu Hluboký
dvůr, kde si skvěle odpočinete. Kromě
wellnessu se můžete těšit i na zajímavé
aktivity v okolí hotelu, kde na vás čeká
spousta míst vhodných například pro
sportování.
Na závěr můžeme doporučit návštěvu dětkovického sadu, který spadá
pod HD Určice a kde si nakoupíte
skvělá jablka ze sadu, která vám jistě
vyčarují úsměv na tváři.
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V noci z 30. na 31. července využil
dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti pětapadesátiletého muže
a v Olšanech u Prostějova ukradl
jeho bubnovou sekačku na trávu
typu Panter FD-2+RZS70K. Sekačku měl muž trvale umístěnou
na nezajištěném přívěsném vozíku za automobil, který měl na volně přístupném prostranství před
domem. Pachatel celý vozík odtlačil na nedaleké klidnější místo
mezi zahradami a tam z něho sekačku sundal. Ke složení sekačky
z vozíku a poté zřejmě i k naložení
na svůj vozík pachatel použil kovové nájezdy, které byly uloženy
u sekačky na vozíku. Ty pak ukradl také. Výši způsobené škody
poškozený muž vyčíslil na 32 000
korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin krádeže hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

V Olšanech zmizela
sekačka

Z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podezírají kriminalisté pětačtyřicetiletého muže
z Prostějovska. Podezřelý se tohoto skutku měl dopouštět v období
od prosince 2019 do února 2020
tím, že neoprávněně vstupoval do
dvou e-mailových účtů a jednoho účtu na sociální síti své bývalé
manželky. Tam si měl neoprávněně číst její komunikaci a poté
změnit přístupové údaje. V případě odsouzení podezřelému za
uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Exmanželku šmíroval
na Facebooku

Minulé pondělí 3. srpna před dvacátou hodinou došlo ke krádeži
jízdního kola od plotu u vlakového nádraží v Němčicích nad Hanou. Bicykl si měla třiašedesátiletá žena k plotu lankovým zámkem
přivázat téhož dne v dopoledních
hodinách. Když se však v podvečerních hodinách vracela z návštěvy, kolo zde již nebylo. Na plotě zbyl už jen nepoškozený a zcela
funkční lankový zámek. Vzhledem ke značnému stáří odcizeného jízdního prostředku byla jeho
hodnota předběžně vyčíslena na 1
500 korun. Policisté věc šetří pro
podezření z přestupku proti majetku. Za ten dosud nezjištěnému
kouzelníkovi v případě dopadení
hrozí pokuta až do výše 50 000
korun.

V Němčicích
kradl kouzelník
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seli během dne bojovat s myšlenkami
o útěku k vodě či alespoň do stínu.
„Prakticky všichni aktéři byli šikovní
a vtipní zároveň, což je skvělá kombinace. Také se mi líbilo, jak se jim
dařilo do své produkce zapojovat lidi
z publika,“ pochvalovala si Markéta
Smýkalová, která do Plumlova dorazi-

la z Prostějova.
Kromě programu na nádvoří byl
mezi přítomnými zájem také třeba
o pohádkové prohlídky sklepení, kde
návštěvníci nalezli mnohem více než
jen příjemný chládek. „Mého malého
syna ze všeho nejvíc bezkonkurenčně
zaujali obří pavouci,“ prozradil Večerníku Petr Kučera z Olomouce.
Jinak lidé na nádvoří sledovali mimo
jiné Teátr Víti Marčíka, těžkooděnce
v plných zbrojích Taranis, skupinu historického tance Roseta, šermířskou
3x foto: Martin Zaoral

klikni na

FOTOGALERIE

ale třeba i v Číně. Na lidi působí jako
magnet, dokáže si je naprosto získat,“
shodli se za organizátory Zdeněk
Mlok Zedek a mladý muž známý jako
DaFča.
V příštích dnech bude plumlovský zámek žít především divadlem. Od 13.
do 19. srpna se promění v otevřenou
scénu, kde se na nádvoří uskuteční
česká premiéra ztracené a znovu nalezené komedie Lopeho de Vegy s názvem Ženy a sluhové. V hlavní roli se
představí Veronika Žilková, která už
v průběhu uplynulého týdne přímo
na zámku spolu s dalšími herci novou
hru pilně nacvičovala.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

přišel i o osobní doklady, platební kartu, dvě tankovací karty a finanční hotovost šestačtyřicet tisíc korun,“ spočítal
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje František
Kořínek.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. „Za ty pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky,“ doplnil
policejní mluvčí.
(mls)

Vozidlo pravděpodobného viníka nehody se po
střetu zastavilo na komunikaci. Druhý automobil
byl odhozen mimo vozovku,“ přidal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo ke zranění obou řidičů a spolujezdkyně ve vozidle poškozeného, která byla převezena do prostějovské nemocnice. Oba řidiči byli
ošetřeni na místě. „Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc korun.
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými
dechovými
zkouškami. Po prohlídce poškození policisté
u obou automobilů zadrželi osvědčení o registraci vozidla,“ doplnil
policejní mluvčí s tím, že
přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody
-PGJQF÷FQwNQPGFNQWJQRQFGwVKPCUKNPKEKUMQéKéÊOKJNC
jsou předmětem dalšího
XCOK
(QVQ2QNKEKGè4
šetření.
(mls)

VÝŠOVICE Kočičí hlavy dřív tvořily povrch
celé řady silnic. Z nich už pomalu vymizely, a tak
mladí řidiči ani neví, jak na nich jezdit. Napovídala by tomu havárie, k níž došlo v pondělí 3.
srpna před čtrnáctou hodinou mezi Výšovicemi
a Bedihoští.
Sedmadvacetiletý muž tudy projížděl ve Škodě Fabii
„Zřejmě z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy
stavu a povaze vozovky na rovném úseku komunikace nezvládl řízení a přejel do protisměru. „Tam se
čelně střetl s protijedoucím vozidlem stejného typu.
MALÉ HRADISKO Byl vyroben za druhé světové války, zničen byl však až nyní. Sajdkárový
motocykl IMZ-Ural se začal v tehdejším Sovětském svazu vyrábět v roce 1941 a sloužil ruským
vojákům při boji proti nacistickému Německu.
Do dnešních dní se jich už příliš mnoho nedochovalo. Jeden z exemplářů byl zničen při nehodě, k níž došlo předminulou neděli 2. srpna po
poledni na silnici mezi Okluky a Malým Hradiskem.
Historickou sajdkáru řídil třiašedesátiletý řidič, který
propadl kouzlu rychlejší jízdy. „Asi pět set metrů před
obcí Malé Hradisko řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy a v prudké pravotočivé zatáčce přejel částečně do
protisměru. Tam se střetl s levou přední částí protijedoucího Seatu. Osmadvacetiletý řidič Seatu již neměl šanci střetu zabránit,“ popsal karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Při nehodě řidič motocyklu utrpěl zranění, se kterým
byl převezen do olomoucké nemocnice. Ke zranění
dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné ško*KUVQTKEM¾UCLFM¾TCDWFGRQVąGDQXCVRQą¾FPQWQRTC
XW
(QVQ2QNKEKGè4

dy byla předběžně vyčíslena na 110 tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami a přestupek řidiče motocyklu
vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení.
Po dobu šetření okolností a odstraňování následků
dopravní nehody byl provoz v místě řízen kyvadlově,“
doplnil Kořínek.
(mls)

BRODEK U PROSTĚJOVA Po dálnici to frčí. Ovšem jakmile z ní začneme
sjíždět, je třeba tomu přizpůsobit také
rychlost. To však v neděli 2. srpna před
sedmnáctou hodinou nezvládl dvaačtyřicetiletý řidič Volkswagenu Golf.
„Řidič zřejmě z důvodu nepřiměřené
rychlosti jízdy v pravotočivé zatáčce vyjel
vlevo mimo komunikaci, kde vozidlem
porazil dvě dopravní značky a narazil do
betonové konstrukce kanalizační vpus-

2QJNGFPCTQ\ON¾EGPÆUMNQOWUGNOCLKVGNGCWVCRQą¾FP÷TQ\éÊNKV(QVQ2QNKEKGè4

KONICE Říká se, že slušně vychovaný muž, který se chystá močit na
veřejnosti, se nejprve rozhlédne,
zda v jeho okolí nejsou jiní lidé. Sice
mu to může být jedno, ale jedná se
prostě o slušnost. Tohoto pravidla
se v polovině července nedržel třiatřicetiletý chlapík v Konici, kterého
při vykonávání potřeby načapala
žena.
K incidentu došlo v pátek 17. července
dopoledne ve Švehlově ulici v Konici.
„Muž se vymočil na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti

centra města. Při tom byl vyfotografován čtyřicetiletou ženou. Žena mu
navíc jeho jednání vyčetla a sdělila
mu, že věc oznámí na policii. To se
muži nelíbilo a ženu zahrnul nadávkami a hrozbami a požadoval smazání
fotografií. Verbální útok muže rychle
přešel do fyzického napadení, kdy
měl ženu škrtit, přičemž se pokoušel
telefonu zmocnit. Ženě se podařilo
telefon ubránit, načež se po chvíli vysmekla a utekla,“ popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje s tím, že při napadení utrpěla
lehké zranění. „V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až
čtyři roky,“ vzkazuje Kořínek. (mls)

ží, věc oznámil na policii,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté vyrazili rovnou do Měrovic
nad Hanou. „Mladíci jim pak sdělili, že
byli společně na nákupech v Brně a poté
přiznali i jízdu bez jízdenek. Kola na nádraží v Němčicích nad Hanou si prý jen
vypůjčili. Chtěli na nich přejet jen do
Kojetína, kde by je ponechali a pokračovali dále opět vlakem až do Ostravy,
kde žijí,“ osvětlil Kořínek další vývoj této
ostravské epopeje. Policisté následně
vypátrali majitele a bicykly jim předali.
Věc nyní bude řešit nejen správní orgán,
ale vzhledem k věku pachatelů také OSPOD.
(mls)
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Tištín (mls) - Po dlouhých 25 letech práce na radnici se rozhodla
dobrovolně odejít do předčasného
starobního důchodu zaměstnankyně obce a zároveň zasloužená
knihovnice Jana Francírková. Za
své schopnosti i dlouholetý přístup
k práci v knihovně byla zaslouženě
odměněna titulem Nejlepší neprofesionální knihovnice Olomouckého kraje, který převzala v roce 2017.
„Za její dlouholetou práci a za rozvoj knihovny v Tištíně děkujeme,“
vzkazuje starostka Tištína Alena
Vágnerová.

Nejlepší knihovnice
kraje skonèila

Čechy pod Kosířem (mls) - Dobrá
zpráva k nám na začátku srpna doputovala z útulku Voříšek v Čechách pod
Kosířem. „Během posledního týdne se
nám podařilo najít nový domov hned
pro pět pejsků. Lili se přitom vrátila
k původnímu majiteli, jemuž se zaběhla. Za všechny moc děkujeme,“ usmívá
se majitel útulku a neúnavný nadšenec
Leopold Dostál.

6NYÈOÙWÙGHQYÖWXONX

Dubany (mls) - Hned na dvou místech
v Dubanech aktuálně vznikají nová
místa pro přecházení. Tato místa mají
usnadnit přecházení chodců přes silnici
a zvýšit jejich bezpečnost v této místní
části Vrbátek. Na rozdíl od tradičních
přechodů pro chodce však nebudou
označena tradiční „zebrou“. Práce by
měly skončit 30. srpna.

Nová místa pro
pøecházení

Hruška (mls) - Od dnešního dne, tj. od
pondělí 10. srpna se uzavře komunikace mezi Hruškou a Tvorovicemi. Důvodem je její kompletní oprava. Silnice by
měla být uzavřena až do konce listopadu. Objížďka povede přes Němčice nad
Hanou a Pivín.

Silnice u Nìmèic
se uzavøe

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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skou ulicí by se jednalo v budoucnu
o nárůst asi pětadvaceti domů, což
odpovídá stovce obyvatelů. Vzhledem k tomu, že od roku 2006 ubylo
v Plumlově a jeho místních částech asi
sto osmdesát obyvatel, budoucí nárůst
považujeme za přínos. Co se týče
občanské vybavenosti provozované
městem například škol, školek a zušky,
či čističky odpadních vod a podobně,
jsou kapacity dostatečné. Dle návrhu
nového územního plánu by tato lokalita byla plně obslužná z nové komunikace, která má vzniknout ještě před
vjezdem do obce a stávající zástavbou rodinných domů v Ohrozimské
ulici,“ argumentovala Jančíková, podle níž by v budoucnu mělo docházet
k postupnému a nikoliv skokovému

zastavování nově vytyčených území.
Autoři petice nezpochybňují potřebu
vzniku nového územního plánu,
nesouhlasí však s tím, že by chtěli
někoho uvést v omyl. „Pokud tak bylo
v některém ohledu učiněno, stalo se tak
pouze v důsledku zveřejnění mylných
dokumentů na úřední desce města
Plumlov,“ konstatovala Miroslava
Císařová, která předložila zveřejněnou
tabulku, z níž vyplývá, že by ve městě
v budoucnu mohlo vzniknout skutečně
165 nových domů. Nejvíce z nich, a to
55, by pak vyrostlo v lokalitě U staré
cesty, Nad Cvrčelkou pak dokument
počítá se 35 novými objekty.
Petice místo této lokality ovšem
navrhuje zástavbu mezi Soběsukami
a Žárovicemi. To však vedení města

považuje za problém. „Je zde kvalitní
zemědělská půda, navíc se jedná o záplavovou oblast,“ uvedla v této souvislosti
plumlovská starostka. I s tímto argumentem autorka petice zcela nesouhlasí.
„Záplavovou oblastí je zde pouze část
území. Ostatně právě zde byl před dvaceti lety postaven domov pro seniory
a aktuálně zde probíhá výstavba několika
rodinný domů,“ kontruje Císařová, která
dle svých slov podporuje dlouhodobou
snahu města o vznik potřebného územního plánu. „V této souvislosti se těšíme
na další spolupráci.“
Veřejné projednání návrhu nového
územního plánu se zapracovanými
připomínkami občanů by mělo
v Plumlově proběhnout na podzim.
(mls)

Nových domů má být méně. Lze stavět u Soběsuk?

ti. Při nehodě byl zraněn třiadvacetiletý
spolujezdec sedící na zadním sedadle,“
uvedl tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje František
Kořínek.
Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 75 000 korun. „Alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili pro- PLUMLOV Protestní dokument
vedenými dechovými zkouškami,“ dodal již nyní podepsalo víc než dvě stě
policejní mluvčí.
(mls) lidí z Plumlova. Píše se v něm, že po
výstavbě všech plánovaných domů
by se počet obyvatel města mohl
zvednout až o polovinu současného
stavu. Dle vedení města však text
vychází z nepravdivých informací.
„Výše zmiňovaná iniciativa požaduje
změny, které jsou již v aktuálním
návrhu územního plánu zohledněny,“
upozornila po jednání Rady města
Plumlova starostka města Gabriela
Jančíková s tím že plánovaná výstavba
2QPGJQF÷PCF¾NPKEKD[NQCWVQPCQFRKU(QVQ nebude tak rozsáhlá, jak bylo prezen2QNKEKGè4
továno. „V dané lokalitě za Ohrozim-

NĚMČICE NAD HANOU Putování
tří ostravských mladíků ve věku 12
až 16 let museli řešit policisté z Němčic nad Hanou. Poté, co je průvodčí
vyhodil z vlaku, si ukradli na nádraží
kola.
Mladíci z Ostravy si na konci června
vyrazili na výlet do Brna. Nějak si to
ovšem špatně spočítali a na zpáteční
cestu už jim peníze nezbyly. „Protože
neměli jízdenku, byli vysazeni na nádraží v Němčicích nad Hanou. Strojvůdce
vlaku mladíky poté viděl potulovat se po
nádraží a nakonec je zahlédl, jak na dvou
jízdních kolech odjíždějí směrem k obci
Měrovice nad Hanou. Protože usoudil,
že mladíci se kol zmocnili zřejmě kráde-

0RÿLOYFHQWUX.RQLFHSDN Mladé chachary vyhodili
QDSDGOæHQXNWHUiKRIRWLOD z vlaku, a tak si ukradli kola

VÝŠOVICE Tohle by asi naštvalo
každého! Když ve čtvrtek 6. srpna
ráno přišel majitel Škody Fabia ke
svému autu, zjistil že má rozmlácené přední sklo u řidiče. Motivací
pro zloděje byla zřejmě peněženka,
kterou si muž z Výšovic nechal v přihrádce dveří u řidiče. Místní našel
v interiéru auta jen kámen.
K události došlo v noci ze středy 5. na
čtvrtek 6. srpna. Poničený automobil
stál zaparkovaný na vjezdu do garáže u rodinného domu ve Výšovicích.
„S peněženkou čtyřiadvacetiletý muž

5R]MHOWRQDPRNUÛFKNRVWN¿FK Bojoval proti nacistům, 1H]YO½GOVMHW]G½OQLFH
QDS¿OLOWRGRSURWLMHGRXFËKRDXWD doplatil na rychlou jízdu

a divadelní společnost Grál, kejklíře
Jindřicha Holečka či loutkové divadlo
Kašpárkův svět. Vše doplňovala řada
tematicky zaměřených stánků či historická zbrojnice skupiny Kirri.
Ve srovnání s přítomnými diváky
byli organizátoři spokojeni přece jen
o něco méně. „Je to druhá z celkem tří
akcí, které letos na Plumlově pořádáme. Zatímco na tu konanou na Cyrila a Metoděje sem přišla spousta lidí,
tentokrát je to o něco horší. Mrzí nás
to o to víc, že tu vůbec poprvé vystoupil kejklíř Víťa Marčík, který svým divadelním uměním dokázal uhranout
publikum po celé republice, Evropě,

0¾FXQąÊ \¾OMW UG X JQTMÆO UQDQVPÊO QFRQNGFPK XGNOK UQNKFP÷ \CRNPKNQ RąGUVQ
QTICPK\¾VQąKFQWHCNKXGX÷VwÊ×éCUV
(QVQ/CTVKP<CQTCN

0CCMEKCPKVGPVQMT¾VPGOQJN[EJ[D÷VUQWDQLGFQUNQXCPC -QX¾ą ,CMWD LG PC RNWONQXUMÆO \¾OMW éCUVÚO -GLMNÊą,KPFąKEJ*QNGéGM\CWLCNFKX¾M[PGLGPLCMQåQPINÆT
QUVąÊPQåG
CQDNÊDGPÚOJQUVGO
CNGKUXÆT¾\PÚDCXKé

saa

Šermířský víkend nabídl celodenní
program, během nějž jedno vystoupení střídalo druhé. Novinkou oproti
minulým ročníkům pak bylo také večerní představení Robinson zakončené jedinečnou ohňovou show. Diváci
se dobře bavili, přestože při sledování
výstupů na rozpáleném nádvoří mu-

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PLUMLOV Jestli se něčeho šermíři, kejklíři, středověké tanečnice a další účinkující uvyklí vystupování pod širým nebem obávají, tak je to déšť. Z toho však o uplynulém víkendu strach
mít nemuseli. Jenže tentokrát slunce během Šermířského víkendu na zámku v Plumlově bylo
možná až příliš mnoho. Jak se Večerník na vlastní oči přesvědčil, návštěvnost to zrovna neposílilo. Ba právě naopak.

Návštěvnost však byla negativně ovlivněna tropickým počasím

ŠERMÍŘSKÝ VÍKEND NA ZÁMKU V PLUMLOVĚ SE KOUPAL VE SLUNCI Místo peněženky našel v autě kámen

region
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Konstelace hvězd Prostějova

Ja

infoservis

Mnozí Prostějované dostanou chuť změnit zaměstnání nebo začít podnikat
na vlastní pěst. Nic proti tomu, ale nutno zdůraznit, že tyto plány zavánějí
riskováním a nejistotou. Nebylo by lepší řídit se heslem, že mít své jisté je
daleko klidnější?
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nemáte
už moc na výběr, musíte se při důležitém životním rozhodnutí řídit podle
svého a pořádně do toho říznout.
Bude se jednat o záležitost, která už
nesnese odkladu. Berte to vážně.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Čekají vás
nesnáze se zdravím. Uprostřed týdne
budete přinuceni jít k lékaři a vzápětí
ulehnout do postele. V poslední době
jste se moc nešetřili, takže toto všechno bude jen důsledek stresu a pracovního vypětí.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Někomu pořádně skočíte na špek a podvod
na své osobě bohužel odhalíte až moc
pozdě. Nedá se nic dělat, musíte se
z toho dostat a hlavně vydělat si zbytečně ztracené peníze zpět.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Investujete do
vybavení domácnosti, takže utracené
peníze vás mrzet nebudou. Horší ale
bude fakt, že vaše spokojenost s nákupem nebudete taková, jak jste si představovali. Někde jste udělali chybu.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Maximálně
šetřete, čekají vás horší časy a brzy to
poznáte. Nakupujte jen věci, které bezprostředně potřebujete ke svému životu. Pokud se dostanete do finančních
nesnází, vydržte to a nepůjčujte si.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. V zaměstnání se seznámíte s novým kolegou,
který vás zaujme daleko více než po
pracovní stránce. Možná se blýská na
nový vztah, který byste už konečně
potřebovali. Nebraňte se tomu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Máte rádi
přírodu, takže nikdo se nebude divit,
že si vezmete zbytek dovolené a zamíříte do lesů či na hory. Pokud se k tomu
opravdu rozhodnete, vezměte s sebou
nejbližšího člověka. Bude veselo.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Poslední
dobou se jen hádáte, a to jak na pracovišti, tak i u rodinného krbu. Lidé
se vám pomalu vyhýbají a nechtějí
si s vámi kazit náladu. Pokud to nevezmete z jiného konce, ztratíte poslední přátele.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Zřejmě si budete muset půjčit peníze, jinak byste do nejbližší výplaty nevyšli.
V posledních týdnech jste utráceli za
naprosté blbosti a teď abyste chroupali suchý chleba. Dobře vám tak!
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Neradi hazardujete, ale před vámi
nyní leží pracovní úkol, při kterém nejde neriskovat. Pokud budete odvážní
a hlavně šikovní, můžete se dočkat
velice úspěšného výsledku. A odměn.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Ve vztahu s partnerem vám to pořádně skřípe, ale nechcete ho za žádnou cenu
ztratit. Udělejte si od sebe na krátký
čas přestávku, určitě to pomůže oběma. Odjeďte na týden k moři nebo na
hory.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dovolené už
moc nemáte, přesto byste si ještě rádi
jeli někam odpočinout. Pokud na šéfa
půjdete takzvaně od lesa, určitě vám
vyhoví a pustí vás. Otázkou jen bude,
kde na další výlet vezmete peníze.

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: Prostějov
Obec: Prostějov
Obec: Ondratice,
Dne: 31. 8. 2020 od 7:30 do 15:00 Dne: 1. 9. 2020 od 7:30 do 15:00 Sněhotice, Brodek u Prostějova
hodin. Vypnutá oblast: Prostějov hodin. Vypnutá oblast: ul. Dob- Dne: 4. 9. 2020 od 7:30 do 13:00
- celá ul. Vrchlického, Svatopluko- rovského č. 18, 20, 22.
hodin. Vypnutá oblast: celé
va č. 80 (škola), ul. Hvězda mimo Obec: Čehovice
obce: Ondratice, Sněhotice. Háč. 13.
Dne: 1. 9. 2020 od 7:30 do 15:00 jenka Sněhotice 110 (Hatě). BroObec: Němčice nad Hanou
hodin. Vypnutá oblast: Šárka č. 2, dek u Prostějova: celá ulice SalajDne: 31. 8. 2020 od 7:30 do 14:30 ul. Lidická - jednostranně od č. 41 ky (vč. č. p. 315 a parc. č.776,777
hodin. Vypnutá oblast: ulice Sa- po č. 59 a dále oboustranně zahra- a 1064). Celá ulice Vilapark. Oddová od č. 161 po č. 478.
dy a garáže sm. areál hřbitova.
běratelské trafostanice: Brodek
Obec: Ptenský Dvorek
Obec: Prostějov
u Pv ZD (č. 300683), Ondratice
Dne: 31. 8. 2020 od 8:00 do 15:00 Dne: 3. 9. 2020 od 7:30 do 15:30 pramen (č. 300724), Ondratice
hodin. Vypnutá oblast: ul. Dob- hodin. Vypnutá oblast: Vojáčkovo pískovna (č. 300723).
E.ON Distribuce a.s.
rovského č. 18, 20, 22.
nám. č. 11, 12 a 13.

'UXKÇNRORRYVWXSHQN\QD)ORUX
Letní Flora Olomouc je již pomalu za dveřmi 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, která
odstartovala v minulém vydání, ještě dnes a navštivte veletrh v termínu od 20. do 23. srpna 2020 v Olomouci
ZDARMA. Vstupenku na Letní Floru získá znovu hned sedm vylosovaných šťastlivců.

6287¨l1©27=.$=1©
*.#80ª':21<+%'82#8+.107#0'5'0<'8<#*4#&#<#<&ª6#7-ä'-17<.1#216'0%+.
/ö565-º%*&814-Č<-176ªè+80+641$.1-Č-/ö56Č/#,',+%**+5614+%-¦#4%*+6'-67Ą'
$'<21%*;$;2#6Ąª21,'/2#8.#è8ª6'%161,'"
a) zasklená konstrukce přičleněná k budově jako prosklená obytná místnost
b) otevřená chodba vedená v poschodí podél vnější zdi domu
c) uměle vysazená zahrada, která prezentuje ucelené a odborně zpracované sbírky rostlin

... tentokrát ze sortimentu: 327Ĥ(%<352Ô671Ì+<*,(18

Parodontax 500ml

144,90

-

-

159,90

159,90

-

Listerine Cool Mint 500ml

119,90

-

79,90

139,90

89,90

79,90

Colgate Max White 500ml

79,90

-

-

129,90

139,90

69,90

Odol Clasic 500ml

89,90

-

59,90

74,90

89,90

79,90

&RUHJDIL[DÿQtNUpPJ

119,90

-

-

114,90

119,90

89,90

&RUHJDWDEVNV

109,90

-

-

99,90

104,90

86,90

Naše
4'57/¦

Zubní pasta má za cíl zlepšení estetického vzhledu a zdraví zubů. Bývá používána
k čištění zubů společně se zubním kartáčkem. Lidé si mylně myslí, že napomáhá hygieně ústní dutiny tím, že odstraňuje zubní plak či kámen a kousky jídla. Tuto funkci
ovšem činí - mechanicky - kartáček. Tentokrát jsme tak vyrazili k regálům s tímto sortimentem, abychom zjistili, že nejlevnější zubní pastu značky Parodontax nabízí Albert, pro Listerine Cool Mint vyražte do Billy či Penny marketu, kde rovnou přihoďte
do košíku Colgate Max a také White Corega fixační krém i Corega tabs. V Bille jsme
pak objevili nejlevnější zubní pastu Odol Clasic. Mějte krásné bílé zuby a svěží dech!
Průzkum byl proveden ve středu 5. srpna.
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Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách Flory Olomouc 2020...
Výherci volné vstupenky z čísla 31: Libuše Dvořáková, Prostějov; Matěj Zobanik, Ptení; Renata Najerová, Bedihošť;
Božena Grulichová, Kostelec na Hané; Jindřich Svoboda, Vrbátky; František Patz, Prostějov; Dana Labounková, Protějov
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FLORA“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také 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 čekáme v redakci do pátku 14. srpna do 12:00 hodin.
Výherci budou zveřejněni v následujícím vydání Večerníku společně s další soutěží o vstupenky. Termín vyzvednutí vstupenek
bude uveřejněn v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kde také najdete třetí a zároveň poslední soutěžní otázku.
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Přispějte prosím na transparentní účet
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Pondělí 10. srpna 2020


ϭϰ͗ϬϬşǀĄŵĞƐĞŶĂ^ůƵŶşēŬŽ
ϭϰ͗ϬϬşǀĄŵĞƐĞŶĂ^ůƵŶşēŬŽ

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

REALITY

PRODÁM

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

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

Pronajmu vybavený byt 1+1 v Prostějově.
Tel.: 704 41 66 41

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely ve
vzpomínkách svých dětí.

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

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého
dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

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

KOUPÍM

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

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

Hledám chatu ke koupi(do 30 km od
PV), nebo zahradu. T: 605 011 594
Pronajmu byt 2+1, částečně zařízený, velká šatna, včetně inkasa 7 000 Kč.
Tel.: 605 263 098

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

Dne 9. srpna 2020
uplynulo 20 let od úmrtí
paní Ludmily
KAPLÁNKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
a za vzpomínku děkují
dcera Ludmila, syn Rudolf
a syn Pavel.

Dne 13. srpna 2020
by se dožil 100 roků
pan Vincenc KUČERA
ze Smržic.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami
a vnoučata s rodinami.

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

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí
vzpomínky však stále bolí.

Dne 12. srpna 2020
uplyne 25 roků
od úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka
pana Jiřího KŮRKY.
Zůstaly nám jen vzpomínky
na tohoto dobrého a čestného
člověka, kterého jsme milovali
a máme ho stále ve svých srdcích.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme všem.
Manželka Marie a syn Jiří
s rodinou.

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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.
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

Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá objednávky na zpracování ovoce.
Kontakt: 582 370 058, 777 340 485.
Více informací naleznete na webu Koupím garáž v Pv v lokalitě Brněnská naproti servisu Fiat. Tel.: 607 256 526.
www.palirnaotaslavice.cz.
Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv
606 166 853.
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

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

Dne 12. srpna 2020
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jaromíra HRADILOVÁ
z Brodku u Prostějova.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Iveta
a syn Jaroslav
s rodinami.

16011421482

2007102112

SEZNÁMENÍ
Žena vdova 70+ hledá přátelství,
hodného muže, optimistu, který už
nechce být sám a chce změnit a prožít
ještě něco hezkého. Vím, že někde jsi,
ozvi se. Auto vítáno. Já z Pv.
Tel.: 605 119 887

Dne 6. srpna 2020
jsme vzpomenuli
21. výročí od úmrtí
paní Zdeňky ZAČALOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Zdena
s rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc
než ostatní. O to těžší je
naučit se žít bez nich!

WWW.VECERNIKPV.CZ

Dne 22. července 2020
jsme si připomenuli 14. výročí
úmrtí mého bratra,
pana Zdeňka HÁJKA
a dne 27. července 2020
uplynulo 17 roků od smrti
mé maminky,
paní Ludmily HÁJKOVÉ.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Lída Pešáková s dcerami
Evou a Denisou.

Zavzpomínejme
na naše blízké!

15021020132

vecernikpv.cz

Dne 8. srpna 2020
jsme si připomenuli
5. smutné výročí od úmrtí
pana Jiřího KUPKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 8. srpna 2020
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí,
kdy nás opustila naše maminka,
dcera, sestra a manželka
paní Mgr. Silvie SVOBODOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná
manžel, děti, rodiče
a celá rodina.

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
14. SRPNA
V 10.00 HODIN

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

$oķ৴;fb৴m;fvol;b

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
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Dne 11. srpna 2020
vzpomeneme 20 roků,
kdy nás opustil
pan Antonín RŮŽIČKA
z Dobromilic
a dne 7. listopadu 2020
by se dožil 90 roků.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery
s rodinami.

Kdo v srdci
žije, neumírá...

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

v m-b1_vu71झ1_ĺ
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najdete nás na

Dne 14. srpna 2020
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír KRATOCHVÍL
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná rodina.

Kdo v srdci
žije, neumírá..

Dne 13. srpna 2020
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
paní Petry PELZLOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
a přátelé.

Dne 9. srpna 2020
jsme si připomenuli 10 roků,
co nás navždy opustila
paní Anna ZBOŘILOVÁ
z Hrochova.
Za tichou vzpomínku děkují všem,
kteří ji znali a měli rádi,
synové a dcery s rodinami.

Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc, přišla zlá nemoc
a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen, než probuzení...

Kdo v srdci
žije, neumírá...

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
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Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Antonín Sekanina 1973
Lipová
Jiří Šustr 1942
Ptení
Pavel Vorreth 1951
Prostějov
Františka Kučerová 1939 Vyškov
Anděla Čtvrtníčková 1922
Brodek u Prostějova
Antonín Koudelka 1943 Vřesovice
Milan Začal 1933
Prostějov
MUDr. Alenka Strnadová 1933
Kostelec na Hané
Jan Rehovič 1979
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 10. srpna 2020
Miroslav Vavrečka 1970 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Eva Novotná 1941 Prostějov 13.00 OS Brněnská 104, Pv
Jarmila Osladilová 1928 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 11. srpna 2020
Anna Hebelková 1936 Prostějov 14.00 OS Brněnská 104, Pv
Pátek 14. srpna 2020
Otilie Kyselá 1929 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Milada Píšová 1936

Prostějov Božena Gruntová 1930 Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Július Strouhal 1946 Klužínek

Jiří Kastner 1951 Kostelec na Hané
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Hledáme kuchařku - kuchaře / pomocnou kuchařku – kuchaře do restaurace
v PV, ranní odpolední směna, zkrácená
pracovní doba 4 pracovní dny, mzda
23.000–30.000 Kč. Informace po-pá
8-15 na tel.: 777 77 64 70

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

LETNÍ
AKCE

!

Podejte si řádkový inzerát
v jakékoliv velikosti,
do jakékoliv rubriky,
s jakýmkoliv zvýrazněním

Provoz

Kvalifikace

Firma

pružná prac. doba
pružná prac. doba
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný

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

Ayur-Lanka, Pv
TRADIX, Prostějov
MAKOVEC, Držovice
Rudolf Haluza, Pv
Obec Hruška

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

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

20080511206

MIMOØÁDNÁ

Plat (Kè)

Masér/-ka
17 800 Kč
Obchodní zástupci
20 000 Kč
Pracovníci masné výroby
22 000-26 000 Kč
Prodavač/-ka
14 600-18 500 Kč
Údržbář/-ka obecního majetku 14 660-21 370 Kč

20071721121

Hledáme servírku/pokladní do restaurace v PV, pracovní doba PO-PÁ 7-15,
mzda 20.000–25.000 Kč, možná pracovní doba 2 dny ranní / 2 dny noční směna
/ 4 dny volno, mzda 22.000–27.000 Kč.
Informace po-pá 8-15 na tel.777 77 64 70

Pondělí 10. srpna 2020
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Prostějovsko si drží nejnižší podíl v kraji
OLOMOUCKÝ KRAJ Doba prosperity je tatam, katastrofa na
trhu práce se ale zatím nekoná.
Alespoň podle nejnovějších čísel
ze statistik Úřadu práce ČR, které
jsou pravidelně zveřejňovány na
začátku každého měsíce. Nejinak
je tomu i co týká nezaměstnanosti v Olomouckém kraji.
Na jeho území je v evidenci
15 603 lidí, počet hlášených
volných pracovních míst je
zhruba poloviční, když se
mírně snížil na 7 762. Aktuální nezaměstnanost v kraji
činí 3,7 procenta, na Prostějovsku dokonce poklesla a stále nepřekročila tříprocentní
hranici (2,8).
„Ve dvou regionech nezaměstnanost mírně klesla, ve
zbývajících třech se počet lidí
bez práce zvýšil. K největšímu
nárůstu absolutního počtu
došlo na Olomoucku, naopak
v Jesenicku nejvíce poklesla,“ potvrzuje Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Olomouci.
Prostějovsko nadále zůstává regi- téměř o procento více, než jaké
onem s nejnižší nezaměstnaností, bylo během posledních pěti let
konkrétně 2,8 procenta. Což je minimum. Rovněž je na zdejším

území nejnižší počet uchazečů na
jedno místo, aktuálně se jedná o 1,3
osoby. „Velmi žádané jsou nadále
dělnické profese ve strojírenství,
dále obchodní cestující nebo lidé
ve stravování,“
prozrazuje Mikšaník.
Pojďme na konkrétní čísla. K
31. červenci evidovala Krajská
pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci o 598 více nezaměstnaných než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl
vyšší o 4 171 osob.
„Z tohoto počtu
bylo 14 762 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15
až 64 let. Bylo to o 623 více
než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet vyšší
4 213 osob,“ prozradila Jana Litvíková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti KrP ÚP ČR v Olomouci.

V průběhu minulého měsíce bylo
nově zaevidováno 2 765 osob. Ve
srovnání s minulým měsícem to
bylo o 542 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 120 osob. „Z evidence během měsíce odešlo celkem
2 167 uchazečů o zaměstnání, což je
o sedmadevadesát lidi méně než v
předchozím měsíci a o devětaosmdesát méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Do zaměstnání z
nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 491, tj. o 289 méně než v
předchozím měsíci a o 432 více než
ve stejném měsíci minulého roku,“
poznamenala Litvíková.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje
byl poněkud rozdílný. Jak již bylo
zmíněno, ve dvou z nich (Jeseník,
Prostějov) mírně klesla, ve zbývajících třech (Olomouc, Přerov, Šumperk) se počet nezaměstnaných
zvýšil. K největšímu nárůstu absolutního počtu lidí bez práce došlo
(o 396 osob), naopak na Jesenicku
nezaměstnanost nejvíce poklesla (o
58 osob), avšak tento region stále

3RGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKRVRE

Zdroj: Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
vykazuje nejvyšší relativní nezaměstnanost v Olomouckém kraji.
Ke konci měsíce bylo evidováno
na ÚP ČR, Krajské pobočce v
Olomouci 8 002 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů
činil 51 %. Bez práce je také 2 365
osob se zdravotním postižením, což
představuje 15 % z celkového počtu
nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 377 uchazečů o zaměstnání, tj. 34 % všech

uchazečů vedených v evidenci.
„Olomoucký kraj také ke konci
červenci evidoval celkem 7 762
volných pracovních míst. Jejich počet byl o 51 nižší než v předchozím
měsíci a o 2 918 nižší než ve stejném
měsíci minulého roku,“ uvedla Jana
Litvíková. Na jedno volné pracovní
místo připadali v průměru 2 uchazeči, z toho nejvíce v regionu Jeseník
(3,1), nejméně naopak na Prostějovsku (pouze 1,3).
(pk,sob)
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I dvaatřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 13. 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

ul. Sádky 6
Jana VLASÁKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Petr Janda
Josef HOLÍK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZÁBAVNÉ
Marie VODRÁŽKOVÁ, Soběsuky
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební vyuč. hod.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6,6,5,4
Alena KOČÍ, Sněhotice
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?

20052260818

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
I v době dovolených jsme tu pro vás s širokou nabídkou
Tereza GOLISOVÁ, Němčice nad Hanou
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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OD HŘEBÍKU PO KLÍČEK, DO ŽELEZÁŘSTVÍ...

DERVIŠ, PŘÍPŘEŽ, ŠODÓ, MRAV, DŽÍNY, PRAŽEC, ARCHA, PLYN,
OVCE, NEÓN, ČIVA, VLIV, ŠARM, DECI, VSYP, NÁKYPY, PARÁDY,
STRŽ, NEVÝT, KŘESLO, STAVENÍ, LIAT, CENTRAL, ŠTACE, PRCHA,
VINŠ, HADR
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SUDOKU

OSMISMĚRKA

%R.

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nového křídelníka BK
Olomoucko, který v minulém ročníku Kooperativy NBL hrál
po návratu z USA za Královské Sokoly z Hradce Králové
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zveme vás...
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GULÁŠ ROCK FEST

KDY: SOBOTA 15. SRPNA 2020, 15:00 HODIN
.'(3/80/296.3´(+5$'$3/l895%,¤(.
Pláž U Vrbiček u plumlovské přehrady bude tuto sobotu hostit již šestý
ročník oblíbené akce Guláš Rock
Fest. Ani v letošním roce tak přívrženci kvalitní muziky a tradičního
českého pokrmu nepřijdou o tento
podnik pořádaný agenturou HIT
TRADE. Stejně jako každý rok budou na příchozí čekat různé druhy
gulášů a dostatek piva. Připravený
bude i bohatý doprovodný program
jak pro děti, tak pro dospělé. Přijďte
se i vy tuto sobotu s rodinou dobře
najíst a pobavit!
Gurmáni a milovníci gulášů se mohou
těšit na několik ochutnávek tohoto
pokrmu uvařeného několika restaura-

cemi z Prostějova a okolí. „Jako každý
rok nabídneme dvanáct až patnáct
druhů gulášů. Porce budou takové, aby
návštěvníci mohli ochutnat všechny,“
prozradil Petr Zlámal, šíf prostějovské
agentury.
Jak jsme zmínili, dobré jídlo doplní
různé druhy piva a především hudební vystoupení kapel Smokie revival,
ZZ Top revival, Revox, Suzi Quatro,
Majestico Muzikus, Katapult revival
a STZ (Pytlíkova banda). Jelikož je
akce určená celým rodinám, tak nebude chybět ani bohatý program pro
nejmenší. „Měl by být zhruba stejný
jako každý rok. Děti se mohou těšit na
parašutisty, k dispozici budou kolotoče

a skákací hrady,“ nastínil Petr Zlámal,
který je připraven dodržovat veškerá
hygienická opatření včetně rozdělení
do patřičných sektorů.
Vstupenky jsou stále ještě k dispozici
v předprodeji za 110 korun v prodejně tabáku na náměstí T. G. Masaryka
nebo v síti Ticketportal. Na místě pak
vstupenka přijde na 150 korun. Děti
do deseti let mají vstup zdarma. Lámat
hlavu si nemusíte ani s dopravou. „Je zajištěna kompletní autobusová doprava. Od patnácti až do devatenácti hodin
bude co hodinu jezdit pravidelná linka
k Vrbičkám a zpět. Dopravu zajistí František Konečný ve spolupráci s firmou
Maier,“ vzkazuje Zlámal.

PROSTÌJOVSKÉ „BABÍ“ LÉTO
čtvrtek 13. srpna
18.00 TAK URČITĚ!
němčická amatérská kapela
20.00 Helena VONDRÁČKOVÁ,
Radim SCHWAB a PROMĚNY
koncert hvězd tuzemské scény a prostějovského sboru
nám. T. G. Masaryka (před budovou radnice)

Pondělí 10. srpna 2020

LUKOSTØELBA
sobota 15. srpna
9.20 Prostějovský závod (klání ve střelbě
z holého, reflexního a kladkového luku,
lukostřelecká střelnice Prostějov)

NOHEJBAL
sobota 15. srpna
8.30 Turnaj trojic neregistrovaných
(16. ročník nohejbalového turnaje, venkovní areál u sokolovny v Čechovicích).

BRUSLENÍ

akce v regionu...
Noc na Karlštejně na zámku v Brodku u Prostějova
Tento čtvrtek 13. srpna od 20:00 hodin bude
v zámeckém parku v Brodku u Prostějova k vidění
inscenace legendárního klenotu českých divadelních a filmových dějin
Noc na Karlštejně v podání Moravského divadla Olomouc. Představení
bude trvat necelé dvě hodiny. Hrát se bude za každého počasí, vstupenky
jsou nevratné a lze je zakoupit v knihovně v Brodku u Prostějova a na
internetových stránkách Moravského divadla Olomouc.

Veronika Žilková
na zámku v Plumlově

Koncert Mikolase
Josefa pod Kosířem

Ve čtvrtek 13. srpna od 17:00 hodin vystoupí na zámku v Plumlově herečka Veronika
Žilková. Představí se v hlavní roli komedie
Ženy a sluhové společně s Karlem Heřmánkem mladším, Annou Stropnickou
a dalšími. Stejná inscenace se do Plumlova
vrátí také ve středu 19. srpna.

Česky, anglicky a španělsky zpívající
písničkář, producent, zpěvák a multiinstrumentalista Mikolas Josef vystoupí na koncertě v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem. Akce se bude
konat ve středu 12. srpna od 20:00
hodin.

VEŘEJNOSTI

Sobota 15. 8.
Neděle 16. 8.

14.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Víceúčelová hala – zimní stadion v Prostějově

ZPRÁVA
VŠEM

ABONENTŮM
Slosování

VELKÉ
PŘEDPLATITELSKÉ
SOUTĚŽE,
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!

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR



Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 10. srpna
17:30 HAVEL
české životopisné drama
20:00 SLADKÝ KONEC DNE
drama Polsko/Itálie
úterý 11. srpna
17:30 TAJEMNÍ IMPRESIONISTÉ
italský dokument
20:00 KRYCÍ JMÉNO LEV
akční komedie Francie
středa 12. srpna
17:30 HAVEL
20:00 JÍT KRÁST KONĚ
norské drama
čtvrtek 13. srpna
15:00 TENKRÁT PODRUHÉ
romantická drama-komedie Francie
17:00 CASTING NA LÁSKU
česká romantická komedie
20:00 DÉMON ZATRACENÍ
horor USA
pátek 14. srpna
15:30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
animovaný fantasy muzikál USA
17:30 3BOBULE
česká komedie
20:00 HAVEL
sobota 15. srpna
15:30 TROLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
17:30 CASTING NA LÁSKU
20:00 V SÍTI 18+
necenzurovaná verze českého dokumentu
neděle 16. srpna
10:30 VZHŮRU ZA SNY
animovaný film Norsko
15:30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
17:30 FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
umění na plátně
20:00 PALM SPRINGS
americká romantická komedie

Zámek Plumlov
čtvrtek 13. srpna
17:00 ŽENY A SLUHOVÉ
divadelní představení (nádvoří zámku)
do 31. srpna
ANTONÍN GAVLAS:
ZÁHADY SVĚTLA
výstava fotografií přírody a jejich detailů
přeměněných technikou digitální fotomontáže v obrazy zcela jiných, téměř abstraktních světů

$9»67$
$9»67$9<
9<

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

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)

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

Zámek Konice

aneb, co se MIMOØÁDNÁ
kde děje…
Zámek Èechy p/K
středa 12. srpna
20:00 MIKOLAS JOSEF
koncert českého zpěváka (zámecký park)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 11. srpna
14:00 MIROSLAV ŠMÍD
A JEHO IMAGINACE
kreativní odpoledne
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

Zámek Prostìjov
středa 12. srpna
21:00 LETNÍ KINO: ŽENY V BĚHU
česká komedie
(nádvoří zámku)
do 27. srpna
JEHLOU A NITÍ
výstava Ivety Stodůlkové

do 4. září
PAMPEKLEC
výstava uměleckých řemesel výtvarného
LETNÍ KINO
zastoupení
do 30. září
MOSTKOVICE
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
středa 12. srpna
výstava kreseb malířky M. Vykydalové
21:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
česko-slovenská romantická komedie
pátek 14. srpna
Knihovna
21:00 PAVAROTTI
Skálovo nám.6, Prostějov
hudební dokument Velká Británie/USA
do 31. srpna
sobota 15. srpna
HUSSERL ART – ACTIVE
21:00 3BOBULE
kolekce autorských tisků
česká komedie
(Galerie Na Půdě)
neděle 16. srpna
21:00 FANNY A PES
animovaný film Německo/Lucembursko/
ČR

www.vecernikpv.cz

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

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 11. srpna od 9:30 hodin se koná
vycházka pro rodiny s dětmi do lesů nad
Hvozdem „ZA PRAMÍNKOVOU
VÍLOU PILÁVKOU“, délka trasy je
asi 5 km, trasa je vhodná pro sportovní
kočárky
* ve středu 12. srpna od 9:30 hodin se pořádá vycházka pro seniory
„OCHOZSKÁ KYSELKA“, ráno odjezd z Prostějova autobusem (st. č. 1) do
Ochozu v 9:30 hodin
* ve čtvrtek 13. srpna od 16:00 hodin se
uskuteční akce pro rodiny s dětmi v zahradě
Ekocentra Iris „ŽIVÁ ZAHRADA:
ŠKVORNÍKY A ŽABNÍKY“
* v pátek 14. srpna od 8:35 hodin je
na programu lesní vycházka pro rodiny
s dětmi ze Ptení na Bělecký mlýn „KDE
ZVÍŘÁTKA BYDLÍ?“, společný odjezd
z Prostějova autobusem do Ptení (st. č. 6)
v 8:35 hodin
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 13. srpna od 9:00 hodin
se pořádá tvořivá dílna „PLETENÍ
Z PEDIGU“
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 15. a 16. 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.

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
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro- hodin, pátek 9:00, 10:00 a 13:00 hodin,
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení sobota 13:00, 14:00, 15:00 hodin a neděle
kompenzační pomůcky, např. polohovací
a státní svátky 13:00 a 14:00 hodin.
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz po- PROHLÍDKY RADNICE S VĚŽÍ se komůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nají v dny pondělí, čtvrtek, neděla a ve státní
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
svátky v 15:00 hodin. Stanoviště průvodce je
u vchodu do radnice. Vstup je zdarma.
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých V komunitním centru v Konici nadá(SONS) poskytuje zrakově postiženým le probíhá výstava fotografií na téma
klientům základní poradenství, sociálně HISTORIE MĚSTA KONICE sloaktivizační služby a dopomoc v rám- vem i obrazem 1970-2020 u příležitosti
ci dobrovolnické služby. Dále nabízí 50 let od povýšení Konice na město
možnost zapůjčení kompenzačních po- a 820 let první písemné zprávy o Konici.
můcek a zajišťuje pomoc při vyřizování Výstava probíhá do 31. srpna a je přízáležitostí v rámci výhod a dávek sociál- stupná ve všední dny od 8.00 do 14.00
ní péče. Konzultační hodiny na Sva- hodin vždy po předchozí telefonické
toplukové ulici 15: pondělí 9.00-12.00 domluvě s vedoucí komunitního centra
a 14.00-16.30, čtvrtek 9.00-12.00 hodin. (702 269 964).

nám. T. G. Masaryka - před radnicí

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST
CHYSTÁ SE FOTBALOVÁ 20("1),3%,
už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

3ŐÌ/2+$ 1±*2
Už v příštím vydání najdete jako součást PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ještě více obsáhlejší speciální přílohu k fotbalovým soutěžím
2020/2021, než jste vůbec čekali! Jak jsme
informovali v minulém čísle, netradiční posunutí a termín vydání až po krajském i okresním startu jsme zvolili záměrně ze dvou hlavních důvodů. Aktuálně k tomu přibyl třetí.
Za prvé: očekávali jsme zveřejnění oficiálních
poynů FAČR směrem k faktu, 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 se dávaly rychle dohromady.
+ za třetí: nabídla se ideální možnost spojit přídavek nižších soutěží s profesionální ligou a předsezónním servisem z tábora 1.SK Prostějov. Těšit se můžete
nejen na rozhovory a soupisku, ale i na exkluzivní profily hráčů včetně fotografií
a společný snímek obměněného „A“-týmu.
Přestože tedy 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 chystáme i jedno velké překvapení...

&! *+12é0+1
ƔƔ Osmatřicetiletý hokejista Richard
Bordowski, který v minulosti opakovaně hrál za Prostějov, mění dres:
z Polska se stěhuje do druholigového
Nového Jičína.
ƔƔ V úterý 18. srpna by se mělo
u Krajského soudu v Brně konat
hlavní líčení s pětačtyřicetiletým
mužem z Prostějovska, který měl
od lidí vylákat bezmála čtvrt miliardy korun.
ƔƔ Dnes slaví své 27. narozeniny fotbalový záložník, který v uplynulé sezóně působil v 1. SK Prostějov, Milan
Lutonský.
ƔƔ Zahrát si na automatech nebudou nově moct například lidé v insolvenci nebo ti, kteří pobírají dávky
v hmotné nouzi. Rejstřík fyzických
osob vyloučených z účasti na hazardních hrách se rozbíhá od srpna
letošního roku. Herny a kasina mají
čas se na rejstřík zařídit nejpozději do
20. prosince.
ƔƔ Rozmanitý program plný přípravných zápasů čeká žáky FBC Playmakers Prostějov, v nejbližších týdnech
se utkají třeba s Kroměříží, Letovicemi nebo Lutínem.

Číslo 32 •Ročník 24
Pondělí 10. srpna 2020
Naleznete
uvnitř
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TRAKTORY I TROFEJE

ƔƔ Zatímco v Suchdole se brodily
stroje v bahně, v Žarovicích jsme se
obdivovali cenné úlovky... strana 23
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ROZČÍLILI PÁNÍKA

ƔƔ Fotbalisté Prostějova dokázali oto-

Michal SOBECKÝ
KÝ
Ý
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PROSTĚJOV Po třech sezonách skončil na střídačce BK Olomoucko asistent kouče Predraga Benáčka Michal Krčmář, který upřednostnil zaměstnání v rodinné firmě a na basketbal už neměl dostatek času. „Informaci
jsme dostali bezprostředně před začátkem přípravy, obsazení postu asistenta v tuto chvíli řešíme. Existuje hned několik variant. Vybereme tu, která
klubu prospěje nejvíce,“ potvrdil Večerníku Michal Pekárek, sportovní manažer BK Olomoucko. A současně prozradil jednu novou posilu!

ÞNíN?
H;
MNL;Hí
38

čit brankami mladíků Píchala a Spáčila
duel ve Zlíně a připsali si cenný skalp.
strany 27 a 28

JESTŘÁBI VE VĚZENÍ

ƔƔ Prostějovští hokejisté nadále drží
karanténu kvůli koronavirovým nálezům. Netrpělivě se čekají na středeční
dvoustrana 30-31
testy

závody lákají
69HĀHUQtNHP Prostějovské
tři kategorie lukostřelců
do L Á ZNÍ
ŠLÁGR VEČERNÍKU – LUKOSTŘELBA

Michal KADLE
EC

FRANTIŠKOVY
Š
LÁZNĚ
Á Ě
Výtisky nejčtenějšího regionálního periodika se už
dostaly na mnohá místa na
světě. Čtenáři nám tradičně
posílají fotografie, na kterých
pózují s Večerníkem třeba
na Tchaj-wanu, v Japonsku,
Spojených státech amerických, Maďarsku a dalších
zahraničních destinacích.
Nyní do naší sbírky přibyla
další, tentokrát tuzemská
a lázeňská. „I PROSTĚJOVSKÝ
Večerník měl tu čest se vyfotografovat se symbolem
Františkových Lázní a tak
získat kondici na další plodná léta,“ napsal do redakce
Antonín Dušek z Prostějova.
A my mu samozřejmě děkujeme a přejeme krásné léto.


PROSTĚJOV Zajímavé souboje, ticho střídané emocemi. A také mnoho domácích účastníků. To vše nabídnou sobotní lukostřelecké závody, které se uskuteční 15. srpna na střelnici v Prostějově. Od 9.20 hodin
zde začne prezence účastníků. A i když je jich zatím na turnaj napsaných jen necelý půltucet, dá se přesto čekat zajímavá účast.
Závody jsou totiž dělané pro všechny myslitelné věkové kategorie –
od žákyň přes dorostence až po veterány. Navíc se bude soutěžit hned
se třemi typy luků: kladkovým, holým a reflexním. Ukázat se přitom
může i nejeden závodník z Prostějovska. Kostelec na Hané zde bude
mít třeba silné zastoupení v podobě například Karla Böhma a Jiřího
Františka, kteří trvale dosahují dobrých výsledků v kategorii holých
luků.
Otázka je, zda se ale závody uskuteční bez omezení. I sami organizátoři
do propozic závodů píšou, že můžou nastat omezení z důvodu koronaviru. Konstatování je ostatně namístě, v Prostějově bylo zaznamenáno
několik případů. A fakt je, že kvůli výskytu několika desítek pozitivních
testů bylo před čtvrt rokem uzavřeno celé okolí Litovle a Uničova. Pokud by ale koronavirus závody nakonec nezrušil, mohou se účastníci
i přihlížející těšit na nepochybně kvalitní výkony.
(sob)
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boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

PØEBOR OFS PV-II.TØÍDA– 2. KOLO

PØEBOR OFS PV-II.TØÍDA– 2. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SIGMA LUTÍN
SOBOTA 15. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 15. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

TJ SOKOL ČECHOVICE
FC BEŇOV
NEDĚLE 16. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SMRŽICE
TJ SOKOL DOLOPLAZY
SOBOTA 15. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

HANÁ NEZAMYSLICE
SOKOL BRODEK U PV
SOBOTA 15. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

FC PTENÍ
SOKOL VRAHOVICE
NEDĚLE 16. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Ptení
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kultura v prostějově a okolí...

PAMPEKLEC OSLOVIL KONICI 9HUQLViæYëWYDUQtNŢDVRFKDŐŢ

VODYLOD~VSĚFK

KONICE Něco nového, neokoukaného. A hlavně povedeného. Takového hodnocení se
dočkala čtveřice umělců a jejich dílo v Konici. Zdejší zámecká galerie jejich tvorbu předstaFOTOGALERIE
klikni na
vila ve všech sálech. A bylo se na co koukat: velkou část tvořily sochy, často byli motivem
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
lidé. Jindy ale krajina. Nechyběly ani loutky či figurky vypadající jako pekelníci. Ty mohly
zdánlivě odkazovat na název výstavy, ten ale klamal. „Pampeklec vznikl zkřížením dvou
Foto: Michal Sobecký
slov: pampeliška a koniklec,“ prozradila totiž přítomným Lucie Krejčí, která páteční vernisáž 8GTPKU¾åXÚUVCX[UFTWåGPÊ2CORGMNGEUGX-QPKEKUGVMCNCUXGNMÚOQJNCUGO
zahajovala. Nechyběl u toho ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
V zahájení, při němž si střihli klavírní neomezujeme, nikoho nesměruje- přijít,“ svěřila se Večerníku jedna z ná„Mohli jste být na koupališti a dalo nenty. Výtvarné soutěže se zúčastnil skladby Jan a František Hájkovi, zmí- me nebo necpeme. Každý dělá sám vštěvnic Božena Slouková. „Chodím
původní
by se to i pochopit. O to víc mě těší, jen jednou a získal hned třikrát první nil Eichler také vznik Pampeklece. „Je za sebe. Tak vznikají ty nejhezčí věci. na vernisáže, zajímám se o kulturu.
reportáž
že vás přišlo tolik,“ sdělila publiku.
Pak už ale začala představovat jednotlivé umělce. Nejdéle se zastavila
u Petra Eichlera, který nyní působí
v Olomouci. „Profesionálním výNa úvod páteční vernisáže výstavy tvarníkem je od roku 1992. Jeho díla
Krejčí ocenila, že dorazilo hodně lidí našla cestu do mnoha evropských
navzdory krásnému počasí venku. zemí, ale objel také všechny kontipro Večerník

Michal
SOBECKÝ

cenu. Došel ale k závěru, že soutěžit
ve výtvarném umění je nesmysl, proto se už dalších soutěží nezúčastnil,“
řekla Lucie Krejčí s úsměvem. Naopak třeba Jaroslav Koděra působí
dosud jako amatérský řezbář, i když
je členem českých i pražských betlémářů.

to šestnáctá výstava, vznikla v roce
2012 na hradě Hauenstein u Karlových Varů, na sympoziu. Byl takový
deštivý den, a tak vznikla myšlenka,
toho dne jsme to vymysleli a ještě
ten rok jsme měli výstavu,“ uvedl.
Zdůraznil, že spolek nesleduje žádný
směr. „Je to volné uskupení, nikoho

Ať si to roste samo,“ dodal. A tak byly
k vidění sochy jako Děvčátko s ptáčkem či dílko Smál se, až se za břicho
popadal. Celkově pak výstava působila živým, příjemným, různorodým
dojmem.
„Slyšela jsem o tom, že je to něco
zvláštního, rozhodla jsem se tedy

A tohle tady ještě nebylo. Je to pěkné,
myslím si, že je to pro Konici přínos,
je třeba mít zde takové akce,“ pochválila organizátory i umělce.
Výstavu uměleckých řemesel výtvarného zastoupení Pampeklec
můžete vidět na konickém zámku
do 4. září.

1FRQTPÆRNCM¾VQXCEÊRNQEJ["

v kinech
od 6. srpna

Michal SOBECKÝ
A poukazuje na nevzhlednost ploch
a také na to, že někteří organizátoři
nebo firmy nerespektují ostatní.
A přelepují a ničí stávající plakáty.
„Dáváme třeba měsíční program
pro Konici. A za tři dny nebo taky za
hodinu je to přelepené a poničené,“
říká a poukazuje na města, která plakátovací plochy zpoplatňují. Konice

mezi nimi zatím není. „A je to škoda. Vidím v tom jen výhody. Městu
by se peníze hodily a zároveň by se
místní, třeba hasiči, nemuseli při pořádání bát – byli by osvobozeni,“ navrhuje Vrba. Ten zároveň pohrozil,
že pokud by se praxe „vylepovačů“
nezměnila, zkusí novinku prosadit
v zastupitelstvu.
Možná by přitom místní šéf kultury
uspěl. Jak prozradil starosta města

Michal Obrusník, zpoplatnění by
se nejspíš nebránil. „Není to úplně
špatný nápad. Lidi si to navzájem
přelepují, nestarají se o to. Možná
by tak nebylo špatné založit takovou
službu, kdy město nechá vylepovat
plakáty za určitý poplatek, myšlenka
má asi opodstatnění,“ vyjádřil se na
adresu návrhu, který má za ambici
vymýtit z města další nevzhledná
místa.

'LYiFLYtWHMWH'LYDGORRWHYŐHORSRNODGQX

PROSTĚJOV Příjemnou novinku
mají pro milovníky divadla v Prostějově. Městské divadlo v pondělí
otevřelo pokladnu a začalo tak prodávat lístky na novou, pomalu se blížící divadelní sezónu.
„Na našich internetových stránkách
najdete tituly, které jsou v prodeji,
pokladní je k dispozici na telefonu
582 329 603 nebo na e-mailové adrese predprodej@divadloprostejov.
cz. Už v srpnu hrajeme na letní scéně

na nádvoří zámku – přijďte s dětmi
na pohádku O Palečkovi. LiStOVáNí
s knihou Bitevní pole bude tentokrát
s Lukášem Hejlíkem,“ vzkazuje ředitelka divadla Jana Maršálková.
Pokladna se nově může pochlubit
novým nátěrem, jinak ale zůstává
v mnohém stejná. Třeba v otevírací
době či v řadě podmínek při nákupu
lístků. „Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme. Půl
hodiny před začátkem představení

probíhá doprodej vstupenek pouze
na toto uváděné představení. U některých titulů omezujeme prodej
vstupenek na čtyři kusy na osobu,“
upozorňuje web divadla.
To ani o prázdninách nezůstává nečinné. V pondělí 31. srpna tak třeba
diváci zažijí návrat oblíbeného LiStOVáNí. Tentokrát se známým hercem a zároveň gurmánem, autorem
Hejlíkovy gastro mapy Lukášem
Hejlíkem.
(sob)

PROSTĚJOV Netrpělivě je všichni vyhlíželi a už jsou konečně
tady! Oblíbené velké koncerty
v rámci Prostějovského kulturního léta startují již tento čtvrtek, tj.
13. srpna. Těšit se můžete na večer
s Helenou Vondráčkovou a Radimem Schwabem, který vystoupí
společně se sborem Proměny. Přijďte a užijte si pohodové odpoledne a večer.
Ve čtvrtek nás čeká první koncert
před radnicí. Vystoupení od 18:00
hodin zahájí amatérská kapela Tak
určitě!, která pochází z Němčic nad
Hanou a okolí. Skupina vytváří akustické verze populárních skladeb, občas přidá i vlastní český text. Po nich
od osmi hodin přijde na řadu zpěvačka Helena Vondráčková. „Samozřejmě bych všechny chtěla pozvat
na Helenu Vondráčkovou a Radima

Schwaba. Helenka bude zpívat svoje nejznámější hity. Radim se opět
pustí do muzikálových melodií, které
má Prostějov velmi rád. Pozvala bych
je také i na němčickou amatérskou
kapelu Tak určitě! V rámci Prostějovského léta totiž dáváme vždy šanci
kapelám z Prostějova a nejbližšího
okolí k jejich prezentaci,“ sdělila náměstkyně a předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
Koncerty v rámci Prostějovského léta
byly ovlivněny koronavirovou situací,
a tak je město přesunulo až do poloviny srpna. Proto má letošní kulturní
program přízvisko „babí“ a koncerty
na náměstí začínají až teď. I tak se ale
tato akce nevyhne státnímu opatření,
které má omezit šíření viru. „Opatření
kvůli koronaviru budou. Řídíme se
vládními nařízeními, kvůli nimž může
být pohromadě venku tisíc lidí. Proto

jsme se rozhodli připravit koridor,
který bude mít každý samostatné občerstvení. Na první akci budou tyto
sektory dva. Každý z účastníků získá
barvu náramku daného koridoru, ve
kterém bude, abychom přesně věděli, kolik lidí tam je,“ nechala se slyšet
Sokolová.
Další koncert proběhne 26. srpna
a vystoupí na něm další česká diva
Hana Zagorová. „Na večer s Hankou Zagorovou se osobně velmi
těším. Hanička je moje srdeční záležitost. Na akci budou doprovodné kapely, jako jsou Suzi Quatro
revival a Smokie revival. Myslím si,
že to bude báječná akce,“ doplnila
náměstkyně.
Více najdete ve speciální příloze
ŽIVOT VE MĚSTĚ, která je součástí dnešního vydání PROSTĚ(rei)
JOVSKÉHO Večerníku.

Startuje Prostìjovské „babí“ léto
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Foto: Facebook
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KONICE Vítr pohrávající si
s cáry dávno neaktuálních plakátů, zmuchlané plakáty povalující se po trávnících, několik
stejných pozvánek vedle sebe.
I to je obrázek některých míst
na Prostějovsku. Plakátovací
plochy zkrátka často neoplývají
úhledností. Rázné „dost“ tomuto stavu chce nyní říct ředitel
Městského kulturního střediska
Konice Tomáš Vrba. A aspoň
pro Konici chce změnu. „Je to
nekonečný boj, který řeším od
nástupu do funkce, tedy už třetí
rok,“ povzdechl si.
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SUCHDOL Nadšení řidiči, nadšení diváci. A k tomu hodně
pití i jídla. Traktoriáda v Suchdole ani letos nezklamala, když
nabídla vše mírou vrchovatou. Řidiči si vyzkoušeli, jak obstojí za volantem, a někteří se pořádně zapotili. Organizátoři,
místní dobrovolní hasiči, ale nakonec mohli akci hodnotit
v superlativech. I proto, že titul zůstal „doma“. Tradiční klání
monitoroval i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
Řev motorů se v sobotu nesl Suchdolem i celým okolím. Do obce totiž
dorazily traktory a traktůrky z celého regionu. Co jejich řidiče nalákalo? Možnost zúčastnit se už tradiční
Traktoriády. Ta se letos jela podvanácté a kromě možnosti vidět v akci
a při náročných úkolech traktory přinesla opět možnost lidem setkat se,
popovídat. Nebo taky pojíst. Hlavně
dorazilo hodně dětí, které obdivovaly nejen stroje, ale zejména řidiče, co
s traktory dokážou.
Právě na šoféry tradičně Traktoriáda
klade nemalé nároky. Trasa se jede
jak na čas, tak i na šikovnost. Řidič

musí ukázat, že dokáže dobře s traktorem zacouvat, mít dobrý odhad při
přejíždění překážek a nebát se v patřičný moment šlápnout na plyn. Některé menší traktory měly ale velkou
nevýhodu u jednoho z úkolů. „Která
překážka dělala problémy? Třeba
přivázání a převoz klády. Ale jak
komu, protože někdo s tím neměl
problém. Ty menší traktůrky, to je
podívaná, překroutí to, neutáhnou,“
poznamenal za organizátory František Polišenský, který se rovněž ujal
role moderátora akce.
Její pořadatelé mohli být s průběhem spokojení, diváci ocenili nejprve samotnou spanilou jízdu obcí
i následné závody. Zazněla pouze
kritika jedné z překážek, konkrétně vodního příkopu. „Tohle není
vodní příkop, má to být plné,“ zněla poznámka na vrub překážky, od
níž se kvůli hrozbě zacákání blátem

2Ą+8$+.#
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přihlížející raději drželi dál. Platilo
pak totéž, co v minulých ročnících.
„Ne všechny stroje nakonec závodily. Účast byla větší než loni, přijelo
třiadvacet strojů, které se účastnily
spanilé jízdy. Závodilo z toho sedmnáct,“ upřesnil Polišenský.
To ale bylo opět spíše ve formě zábavy než vážně míněné soutěže. Lidé se
BYLI JSME
U TOHO
sem přijeli hlavně bavit. A nejen děti.
(161)#.'4+'
„Bydlíme kousek, tak jsme se přišli
6TCMVQTK¾FC C F÷VwVÊ FKX¾EK 6QJNG URQLGPÊ HWPIWLG
klikni na
podívat. Pro vnuka je to třeba takové
X5WEJFQNGWåR÷MP÷FNQWJQ Foto: Michal Sobecký
www.vecernikpv.cz
lákadlo. A je to tady opět pěkné,“ ocekojení, všeho je tu dost. Hlavní je, že
nila snahu organizátorů divačka, která Suchdola v sobotu dorazily celé rodi- počasí, tak jsme se přišli podívat, když se něco děje,“ zdůraznil další divák
se představila jako Zina. Většinou do ny. „Nesoutěžili jsme. Ale že je pěkné se tady něco koná. A zatím jsme spo- Antonín Kučera.
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3x foto: Michal Sobecký
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Pøes tøi sta trofejí!
l½URYLFHSDWÔLO\P\VOLYFÕP
PLUMLOV Stovky trofejí lesní
zvěře a obdivné pohledy myslivců.
Tak vypadaly uplynulou sobotu
Žárovice. Ve zdejším kulturním
domě Okresní myslivecký svaz
uspořádal výstavu trofejí nejen
srnců, ale také muflonů, daňků
nebo lišek. „Zavedlo se to poslední dobou. Revír samozřejmě není
jen ušlechtilá zvěř, ale taky škodná.

To jsou lišky, jezevci, mývalovci,“
poznamenal hlavní pořadatel výstavy Jaroslav Mráček s tím že zrovna v této kategorii se sešly kvalitní
kousky.

vě. Kromě srnčí tu je ještě něco dančího, něco mufloního. A sem tam je
tu nějaký jelen,“ prozradil Mráček.
Při posuzování trofejí pak měla
hodnotící komise těžkou práci: řeší
totiž celá řada parametrů. „Na
Michal SOBECKÝ sekaždé
trofeji se hodnotí síla paroží,
Většina trofejí byla ale z ulovených velikost pučnic, síla a délka výsady.
srnců. „Je tady srnčí zvěře, protože Potom se váží ještě celá lebka, ve
vysoká se zde vyskytuje jen okrajo- které musí být každá kost,“ konsta-

toval Jaroslav Mráček k trofejím. Ty
nejvíce oceněné byly vystaveny bokem. A oproti ostatním se skutečně
lišily, na první pohled přinejmenším délkou a sílou paroží.
Výstava trofejí však nenabídla jen přehlídku toho, co se podařilo ulovit. Na
pódiu kulturního domu místo obvyklých kapel tentokrát byl rozložený obchod s náčiním pro myslivce, včetně

5TPEK CNG VCMÆ VąGDC LGNGP UKMC
/[UNKXEK\EGNÆJQ2TQUV÷LQXUMCX[
UVCXKNK XÚUNGFM[ UXÚEJ UVąGNGEMÚEJ
FQXGFPQUVÊFoto: Michal Sobecký

třeba fotopastí. V sále se pak kromě
stolků s prodejem sýrů nebo koření
nacházel i dětský koutek. Často navíc
s motivy zvířat, které se k akci dobře
hodily. Navíc událost do Žárovic nepřilákala zdaleka jen myslivce a jejich

rodiny. „Nejsem myslivec, ale jezdím
sem každý rok. Zajímá mě, co je tu
nového. Je to tu pěkné, jako vždy,“
svěřil se Večerníku jeden z mnoha
návštěvníků, který se představil jako
Miloš.

BALÓNY NABÍDLY VELKOLEPÉ DIVADLO 1$2%/2=(,9(Ņ5$/2.8
➢ ZE STRANY 3 Vyvrcholením byly páteční přelet nad Podhradským rybníkem a ohňová show
PLUMLOV Dosud nevídané nebeské představení zažil od
pátku do neděle Plumlov a jeho okolí. K tradičním srazům
majitelů nejrůznějších značek aut pořádaných ve zdejším
kempu Žralok se nově přidalo rendez-vous těch, kteří žádné
silnice k přepravě z místa na místo nepotřebují. K nebi vzlétlo
devět vzdušných plavidel, jejichž majitelé se u nás sešli na
akci Balóny nad Plumlovem. Na cestu se u nás vydali celkem
pětkrát, naposledy v neděli ráno.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Na akci se mnozí těšili a už si vyhlíželi místa, odkud budou moci
její hlavní hrdiny nejlépe sledovat.
Další naopak jejich přítomnost za-

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

skočila. „Ráno jsem se probudila,
šla si vyčistit zuby a koukám, že
opravdu jen kousek od okna do naší
koupelny prolétá horkovzdušný
balón. Docela mě to překvapilo, nic
podobného se mi tedy ještě v životě
nestalo,“ svěřila se Večerníku jedna
z obyvatelek Lešan.
K jistým úpravám museli přistoupit i samotní organizátoři.
„Původně jsme plánovali, že bu-

deme létat už od čtvrtka, ale nakonec první let proběhl až v pátek
ráno. Rovněž jsme chtěli startovat
z Plumlova, nicméně kvůli převládajícím větrům jsme start museli
přesunout do zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem. Pokud
bychom začínali v Plumlově, hrozilo by, že nás vítr odvane někam
nad vojenský prostor, což by byl
samozřejmě problém,“ nastínil
hlavní organizátor Svatopluk
Kuča.
Kromě zámeckého parku vzduchoplavci jednou startovali také
z letiště ve Stichovicích. „Bylo to
v pátek večer a právě tento den se
nám parádně podařilo trefit Plumlov a přistávali jsme v jeho okolí.
Naopak o den později se to nepodařilo, plavbu jsme ukončili už po-

jjaká
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Foto: Martin Zaoral

3x foto: Martin Zaoral
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blíž Zdětína,“ vysvětlil Kuča, proč
lidé z Plumlova v sobotu při západu slunce vyhlíželi balóny marně.
Jedním z vrcholů celé akce byla
páteční ohňová show, na níž majitelé v koších svých miláčků pouštěli z hořáků plameny do rytmu
písniček zpěváků Karla Kahovce,
Viktora Sodomy a skupiny George and Beatovens. „Byl to skutečně originální zážitek, plameny
šlehající do vzduchu vše kolem
ozařovaly docela zvláštním světlem,“ zhodnotil jeden z účastníků
akce.

Balóny nad Plumlovem byly
k vidění vůbec poprvé a není vyloučeno, že také naposledy. „Vše
se nám vydařilo, dočkali jsme se
v Plumlově i Čechách pod Kosířem velmi hezkého přijetí. Nicméně nyní věříme, že příští rok se
v ještě hojnějším počtu sejdeme
opět na Bouzově, kde by se měl
konat jubilejní ročník naší tradiční
akce, kterou jsme pro letošek museli zrušit. Zda se ještě někdy vrátíme do Plumlova, to vám v tuto
chvíli opravdu nejsem schopen
říci,“ pousmál se Svatopluk Kuča.
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KONICE Králíci, slepice, ale taky
husy a nově i okrasné ryby. Chovatelská výstava v Konici opět potvrdila, že se řadí v okolí k největším.
A taky k nejzajímavějším. Letošní
byla už devětapadesátá a ani tentokrát organizátoři nenechali nic náhodě. Návštěvníci si tak užili dechové hudby, děti pak skákacího hradu
a hladoví lidé dobře připraveného
občerstvení, včetně specialit z grilu.
Prim ale o minulém víkendu v Konici hrála zvířata, kterých bylo letos
opět více než před rokem. U toho
prostě Večerník nemohl chybět!

Michal SOBECKÝ
Jak nám prozradil organizátor Pavel
Páleník, zvířat přibylo hned v několika kategoriích. „Měli jsme po koronaviru strach. Blížila se uzávěrka
přihlášek a pořád toho bylo méně jak
minulý rok. Až na poslední chvíli se
to nahrnulo.“ Nakonec naopak účast
překonala očekávání. Aspoň tedy ve
většině kategorií. „Máme více králíků,
o deset víc klecí pro drůbež. Museli
jsme si půjčovat a dokupovat. Akorát

tedy holubů je méně,“ uvedl Páleník.
Zejména slepice a králíci pak měli
zastoupení u řady plemen. Nechyběl
novozélandský červený králík nebo
vídeňský modrý. Či menší, zato však
výrazně zbarvený ruský. Hodnotitele
čekala jako vždy obtížná práce: u králíků se hodnotí třeba váha, velikost,
ale také uši či srst. U holubů například opeření. Celkově je hodnotících
znaků hodně. Řada příchozích ale
patří spíše k laikům nebo menším
chovatelům. „Nekoupíme nic, ale
máme doma slepice. Tyto zdrobnělé
jsou pěkné na pohled, ale nic pro nás,
my chováme na užitek. Koukal jsem
však na kohouty, a to jsou pořádný
kusy, ti zaujali,“ svěřil se Večerníku
Michal Páleníček. Návštěvníky pak
nepochybně mohly potěšit informace o jednotlivých plemenech, které
byly napsané srozumitelně a zároveň
přehledně.
Řadu z nich tvořily rodiny s dětmi.
„Je to každoročně moc pěkné. Líbí
se nám zvířata, tak jsme sem přišli.
Máme taky doma králíky a dcera má
hodně ráda zvířata, i proto jsme tady,“

FKRYDWHOp
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vysvětlila Alena Ševčíková. Děti ovšem tentokrát přišly o dvě roztomilosti: výstavu pavouků a ježdění na
koních. „Chtěli jsme třeba ovečky na

zpestření, ale je to vždy o iniciativě
a o lidech,“ poznamenal Páleník.
I tak ale odcházely vesměs nadšené:
na králíky i pestrobarevné kohou-

ty byl pěkný pohled, výstavu navíc
ozvláštnily andulky a zebřičky ve
vlastní kategorii exotů. Co pak pořadatele může těšit, je, že se sem lidé

vracejí. „Loni jsme tu byli poprvé,
líbilo se nám tady, tak jsme si letos
udělali takový malý rodinný výlet.
Bydlíme tu přes kopec ve Brodku, ale
přišli jsme na tuto akci úplnou náhodou,“ usmíval se Páleníček. Vracejí se
přitom i jiné věci: třeba úspěchy. Pro
ty si opět se svými králíky dokráčel
konický Josef Šín.

PIKNIKEM ve Smržicích PROTI VETERÁNI
„Chceme, aby se lidé nepotkávali jen na ulici,“
říká organizátorka akce Pavla Slezáčková

SMRŽICE Předminulý 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. Předbouřkové počasí
přálo a tak si deky na trávě rozprostřelo několik rodin s malými
dětmi i náhodně příchozí „samotáři“. To vše za dohledu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Nikdo
nechtěl být přece sám...

Michal KADLEC

starší lidi i mladé rodiny s dětmi
ven a strávit společné chvíle plné
pohody a zábavy,“ řekla Večerníku
Pavla Slezáčková ze spolku rodičů
Smržice.
Organizátoři měli připravené bohaté občerstvení, ovšem lidé si na
dekách v parku vsedě nebo i vleže
vychutnávali také dobroty, které si
doma sami upekli či navařili. Vládla
skutečná pohoda. „Máme připraven i program, u kterého se příchozí
mohou bavit. Krásné písničky tady
FOTOGALERIE

Nedělní počasí organizátorům Pikniku proti samotě přálo. Přesto se
do smržického parku přišlo pobavit, seznámit se nebo si jen tak zalenošit a odpočinout jen něco málo
přes dvě desítky lidí. „Nechali jsme
se inspirovat spolkem Proti samotě
z Teplic, který podobné akce organizuje už několik let. My se v našem
spolku zabýváme komunitním životem na vsi a chceme lidi stmelovat, podporovat přátelství i nová
seznámení. Nechceme, aby se lidé
jen míjeli a zběžně potkávali na ulici. Naším cílem, který Piknik proti
samotě určitě splňuje, je vytáhnout
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PROSTĚJOVSKO Nadcházející
neděli 16. srpna se měl konat 15.
ročník rallye na pohodu Z lázní do
lázní, která měla účastníky zavést
z lázní Skalka do lázní Slatinice
se zastávkou v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem. Akce se
však konat nebude, stovky veteránů a tisíce lidí by byly hrozbou.
Veterány zastavila virová hrozba.
„Z důvodu složitých preventivních
opatření pro snížení rizika covid-19

se náš klub rozhodl pro letošní rok
rallye na pohodu neuskutečnit,“
odůvodnili organizátoři z pořádajícího Hanáckého auto moto veterán klubu Prostějov. „Nedokážeme
si představit, jak bychom takové
množství lidí za současných podmínek zvládli. Ve Skalce i Slatinicích se
v areálech musí nosit roušky nebo by
byly uzavřené toalety,“ vysvětlil za
pořadatele na internetových stránkách Martin Klos.
(mls)

-RQJQFQXÚOEJXKNM¾OPCFGM¾EJ\RÊ
XCNCNKFGOXG5OTåKEÊEJ/ÊNCiRCéMQX¾
\CFQRTQXQFW6QO¾wG/QJTC
2x foto: Michal Kadlec

zpívá Míla Špačková v doprovodu Tomáše Mohra, lidé si mohou
prohlédnout výstavku amatérských
fotografií různých zákoutí Smržic.
Pro děti je tu spousta soutěží a her.
Věřím, že při čtyřhodinovém programu si každý vybere to své a že
si tady hlavně každý užije pohodu
společně strávených chvil,“ dodala
Pavla Slezáčková.

Srpnový Restaurant Day?

HLASTE SE!

Å1HY\SDGiWRGREĖH´ĖtNi0LODGD6RNRORYi
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

do lázní nevydají
5#/16ö seNaz lázní
vině COVID-19

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)

Pivním slavnostem se ve Stražisku daří

STRAŽISKO Říká se, že ve víně je
pravda, v pivu síla a ve vodě bakterie.
V tomto ohledu rozhodně nic nepodcenili ve Stražisku, kde se v sobotu 1.
srpna konaly Pivní slavnosti spojené
s ochutnávkou moravských vín.

Martin ZAORAL

První ročník Pivních slavností se ve Stražisku konal loni. Dorazily na něj přes tři
stovky milovníků zlatavého moku a tak
bylo jasné, že se úspěšná akce bude opakovat. „Máme výběr z osmi piv Litovel, z čehož jedno je nealkoholické. Neměl bych
strach, že pivo dojde, celkem je nachystáno třicet sudů, což představuje zhruba
1 300 litrů piva. Ve srovnání s prvním
ročníkem jsme nepodcenili ani množství
jídla, které loni brzy došlo,“ srovnal Petr
Novák z pořádajícího TJ Sokol Stražisko.
I letos se plocha v sousedství místní sokolovny, kde se v zimě za příznivých podmínek může hrát hokej, zaplnila velice solidně. „Zatím přišlo dvě stě padesát lidí, ale
věřím, že to není konečné číslo. Další jistě

dorazí, až slunce nebude tak pálit. Myslím, že se tak bez problémů dostaneme na
čísla z loňského roku,“ odhadoval zhruba
v osmnáct hodin Petr Novák.
Kromě pití piva a vychutnávání občerstvení se lidé mohli zaposlouchat do

písní v podání hudebníků známých pod
přezdívkou Tugi a Ashena. Kromě toho
byly připraveny také soutěže například
v počtu převrácení pneumatiky během
jedné minuty či pití piva na čas. „Je jasné,
že tato akce se u nás ujala, proto ji příští

2KXQEJWVPCNQRąÊUNWwPÊMčOXwGEJX÷MQXÚEJ
MCVGIQTKÊ
Foto: Martin Zaoral

rok určitě uspořádáme zase,“ potvrdil
Večerníku Novák s tím, že nejbližší akcí,
kterou budou sokolové ve Stražisku pořádat, bude Loučení s prázdninami. Na to
se zejména školáci mohou těšit poslední
srpnovou sobotu.
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Protivanov

má ženský

FOTBAL!
$]O¼NDO

zjistili jsme

BRAZILKU

PROTIVANOV Trvalo to. Dlouhodobé plány se nakonec ale staly realitou. Už před lety se začalo proslýchat, že na
západě Prostějovska vznikne nový fotbalový tým, ženský. Došlo na to však až letos. Zatímco tak nedaleký Horní
Štěpánov přišel během koronavirového jara o fotbalový„A“ tým mužů, Protivanov nyní posílil i o ženy. Jeho fotbalistky vstupují na scénu Moravskoslezské divize, konkrétně skupiny„B“.

Michal SOBECKÝ

bude opět ve druhém

Jak oznámil předseda klubu, některé z hráček jsou místní. „Čtyři ženy
jsou odtud, některé další pak už hrály v Držovicích. Byly tam však nespokojené, tak jsme jim nabídli, aby k nám přešly,“ uvedl Libor Bílek k
týmu, který by měl mít pod taktovkou trenér Bronislav Ptáčník. Příkladem přesunu je, že za Protivanov by měla startovat i dosavadní hráčka
Držovic a někdejší volejbalistka Solange Soares! „Řekl jsem holkám

jasně, že bych chtěl hrát první půlku tabulky, určitě pak ne dno. Trenér
Ptáčník mě pak ujistil, že na splnění tohoto cíle má družstvo kvalitu,“
předesílá ambice Bílek.
První utkání by nový celek měl odehrát 6. září venku s Vlkoší, na domácím trávníku pak dojde na premiéru v sobotu 12. září od 16.00 hodin
proti Uherskému Brodu.

grandslamovém týdnu +DQiFNìKRGRYìER[SőLQHVHSőHGSţONRX]iőt
PROSTĚJOV Na další ročník Moneta Czech Open už se mohou těšit
všichni tenisoví příznivci. Pořadatelé z prostějovské společnosti TK
PLUS finišují s přípravami, zdá se,
že i za omezeného režimu turnaj
nic neohrozí. V minulých letech
se hrál největší domácí turnaj
ve druhém týdnu grandslamové
Paříže, a i v letošním roce to přes
všechny termínové přesuny bude
podobné. Na Hané se tentokrát
bude hrát ve druhém týdnu US
Open. Na antukových kurtech se
špičkoví tenisté představí v termínu od 7. do 12. září.
„Těch změn bude celá řada. V kvalifikaci, která odstartuje dva dny před
hlavní soutěží, bude pouze šestnáct
hráčů. Do prvního kola půjde dvaatřicet tenistů, loni to bylo čtyřicet osm.
Musíme se také vyrovnat s celou řadou
zdravotních podmínek. Všichni tenisté
budou muset podstoupit příslušné
testy a týká se to i celého týmu pořadatelů,“ naznačila obtíže při přípravách
ředitelka Moneta Czech Open Petra
Černošková. „Ale všem podmínkám
rádi vyhovíme. Jsme rádi, že se turnaj
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odehraje. Je to tradiční podnik s výbornou pověstí. Je dobře, že není přerušený nějakou pauzou,“ oddechla si
Černošková.
Prostějovským podnikem vyvrcholí série čtyř turnajů na území České
republiky. Dva budou v Praze, jeden
v Ostravě a šňůra se uzavře v rámci Moneta Czech Open. „To se líbí
i vedení ATP. Hráči nebudou daleko
cestovat, je to výhodné,“ říká ředitelka
prostějovského turnaje.
Nejisté je zatím obsazení startovního pole. Přihlášky se podávají až
do 17. srpna, pak budou pořadatelé
chytřejší. Dá se ovšem předpokládat, že se na kurtech opět sejde řada
špičkových antukářů. „Ve stejném termínu se kromě grandslamu hraje pouze
turnaj ATP v Kitzbühelu a několik challengerů,“ připomíná Černošková.
Domácí tým by rád v areálu přivítal
českou jedničku Jiřího Veselého, záležet ale bude na jeho výkonech v New
Yorku. „Divoké karty pak máme přichystané především pro naše nadějné
hráče. Těm chceme umožnit, aby po
rozjezdu sezony mohli hrát kvalitní zápasy,“ dodává Černošková.
(lv)

2EODVWQtVRXWěçLH[WUDOLJRYìGXHOSURWL3O]QL

PROSTĚJOV Dva vrcholy bude hodně velký zájem účastníků. My za Na Oblastní soutěž naváže špičková otevřít vítězstvím, zvlášť ve vlastním rinmít rohovnické dění v Prostějově náš klub vyšleme do boje co nejvíc klu- podívaná v rámci úvodního kola extra- gu před našimi věrnými fanoušky. Pozina konci letošního léta. O policej- ků i děvčat, aby nasbírali další potřebné ligy družstev mužů ČR 2020/21. Na tivní zprávou určitě je, že nejvyšší česká
ním mistrovství republiky UNITOP zkušenosti a zabodovali do celkového programu bude předehrávaný zápas týmová soutěž se rozrostla ze čtyř účast2020 Večerník informoval
pořadí
oddí- 1. dějství této elitní soutěže, v němž níků na pět díky vstupu slovenské Dubuž v minulém vydání,
lů,“ plánuje prostějovský tým nastoupí doma proti nice nad Váhom, což je velmi atraktivní
á
ít
v
øi
p
e
c
aktuální
novinhlavní kouč Pablo Boxing Plzeň. Termín: sobota soupeř. Společně s tradičními celky Ústí
Obì ak
kou však je, že se
mládeže BC 12. září, 18.00 hodin. Místo: Národní nad Labem i Děčína je na co se těšit,“ poportovní
Národní s PV
tenhle šampionát
DTJ Prostějov sportovní centrum Prostějov.
tvrdil šéftrenér BC a předseda Dělnické
m
u
tr
uskuteční 4. září
Martin
Klíč.
„Samozřejmě budeme chtít extraligu tělocvičné jednoty Petr Novotný. (son)
n
ce
v Národním sportovním centru Prostějov.
O týden později pak přijde v tomtéž
dějišti na řadu další top akce: Hanácký hodový box 2020!
V sobotu 12. září jej od 10.00 hodin
otevře druhé kolo Oblastní soutěže
2020/21 pro Jihomoravskou oblast.
1. kolo (19. a 20. září):
BC DTJ Prostějov – Pablo Boxing Plzeň (sobota 12. září, 18.00 hodin),
Mnohahodinový maratón desítek jedSKP Sever Ústí nad Labem – BC Armex Děčín.
notlivých utkání všech věkových i vá2. kolo (2. a 3. října):
Box Team Dubnica nad Váhom – Ústí, Děčín – Prostějov.
hových kategorií tedy přivítá nádherné
3. kolo (17. a 18. října):
Prostějov – Dubnica, Plzeň – Děčín.
prostředí prostějovského NSC.
„Stejně jako v případě červnové Ob4. kolo (21. a 22. listopadu): Dubnica – Plzeň, Ústí – Prostějov.
lastní soutěže, kterou jsme pořádali jako
5. kolo (5. a 6. prosince): Plzeň – Ústí, Děčín – Dubnica.
první turnaj po koronaviru, očekáváme

LOS EXTRALIGY MUŽŮ ČR
2020/21
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Obstojná, ale také s několika zádrhely. BK Olomoucko
může být s uplynulou sezónou relativně spokojený. Tým
vcelku šlapal, dosahoval solidních výsledků a nakonec
skončil pátý. Důvody ke spokojenosti by tedy určitě byly.
Stínem naopak zůstává třeba nečekaný odjezd Javonte
Douglase a tím citelné oslabení mužstva. Stejně jako častá
zranění. Hlavně však skutečnost, že v některých utkáních
měli svěřenci trenéra Benáčka herní výpadky. A to značné. Napovědělo tomu už utkání před sezónou, v němž se
v rámci klání o pohár primátora města Olomouce utkal celek se Svitavami. BK Olomoucko většinu zápasu vedl a soupeř taktak držel krok. Přesto slavily Svitavy: Prostějované si
totiž nepohlídali samotný závěr zápasu a zbytečně prohráli.
Přesto ale sezóna přinesla více dobrého než zlého a před tou
další mohou mít basketbalisté z Hané hlavu nahoře. Vypadá
to přitom, že většina kostry týmu zůstane. Jako klíčové lze
hodnotit zejména setrvání kapitána a člena reprezentace
Lukáše Palyzy. Podobně důležitá je přítomnost rozehrávače Radovana Kouřila, který i přesto, že to není hlavní náplň
jeho práce, sbíral i body. Někteří hráči pak sice z týmu odešli, nešlo ale o divoký exodus a ztráty se nepochybně daří
zacelit. Co tedy od dalšího ročníku čekat? Pravděpodobně
podobné umístění. Je ale nabíledni myslet i trochu výš.

Je to starý známý příběh: regionální fotbalové kluby se
často roky drží zhruba na svém (pokud nepadají). A drtivá většina trenérů na dotaz, co chtějí od další sezóny, říká,
že klidný střed tabulky. Postupové ambice nebo aspoň
zájem o umístění v TOP trojce mužstvům často chybí
ještě před tím, než vůbec vyběhnou v srpnu do prvního
ostrého zápasu.
Čím to? Důvodů je asi mnoho. Prvním je obecný nedostatek hráčů. Trenéři si často musí vystačit s omezeným
kádrem, mnohdy navíc postarším. Stačí pár dovolených
nebo zranění a myšlenka na start ve vyšší lize s torzem se
stává přímo noční můrou. Zadruhé jsou to finance. Existují kluby, které i v nižších soutěžích hráčům pár stovek nebo
tisíc za zápas přihrají. Jenže stačí, aby tým přišel o sponzora
nebo o podporu ze strany vedení obce. A je zde problém:
kde peníze sehnat? A platit poté tedy jen někoho nebo vůbec nikoho? To je problém, který málokdo chce řešit.
V neposlední řadě je tu pak strašák v podobě příliš kvalitní
hry. Rozdíly mezi soutěžemi, i když jde na papíře o „písmenko“, jsou často veliké. A představa pro některé kluby, že by
měly nastupovat proti tradičně kvalitním celkům, jako jsou
třeba Konice nebo Čechovice, nikoho neláká. Titul by tak
některé týmy určitě braly: jenže postup, ten je spíš na obtíž.

Panika, klid, panika, klid. Nejen politici ale také epidemiologové brnkají dlouhodobě velké části veřejnosti na nervy. Mají se
lidi tedy bát a nejlépe se vrátit po desítkách tisíc let do jeskyní?
Nebo mohou být v klidu, nákaza není tak zlá a vláda vše zvládá?
Případně se odpověď nachází někde mezi?
Lidé zkrátka neví, co je za týden, za měsíc, natož za rok může
ještě čekat. S daleko větší nejistotou ale musí pracovat sportovci,
zejména ti profesionální. Sportovní akce jsou obvykle událostmi, kam si lidé cestu najdou, často jsou navíc sporty kontaktní.
Není tedy divu, že koronavirové zákazy odnesli sportovci mezi
prvními.
Jenže co teď? Zápasy vesele běží, stejně tak přípravy. Sportoviště jsou otevřená. Případů přitom přibývá. Lidé, kteří mají tu
moc rozhodovat, tak mají vlastně jen tři možnosti: buď aktuální situaci ignorovat. Nebo přiznat, že koronavirus zas takovou
hrozbou není, následky má zejména u lidí těžce a dlouhodobě
nemocných a není se tedy zase tolik čeho bát. Třetí možnost je,
že se vrátí drakonická opatření, včetně třeba omezení akcí nebo
volného pohybu lidí.
Osobně, ač nerad, sázím, že dojde na třetí scénář. A biti budou
znovu jak sportovci, tak příznivci sportu. Jedinou neznámou je,
jak moc s tímto plánem „C“ zamává skutečnost, že se blíží krajské volby...

26

www.vecernikpv.cz

tenis

Pondělí 10. srpna 2020

Tenisový výběr z Prostějova prošel Letní ligou bez porážky
PROSTĚJOV, PRAHA Ani jeden
bod neztratili v průběhu Letní ligy,
kterou Český tenisový svaz pořádal
pod názvem Barvy pro budoucnost, tenisté Bílého týmu. Ten byl
složený z hráčů TK Agrofert Prostějov. V posledním kole Hanáci porazili na kurtech Spoje Praha žlutý
výběr 13:11 a potvrdili svoji dominanci v soutěži. Stříbrnou příčku
obsadí modrý výběr, který v posledním kole porazil červené. Těm
patří v konečném pořadí třetí místo.
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Ladislav VALNÝ
Barvy pro budoucnost
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„Před začátkem soutěže jsme nebyli
žádnými jasnými favority. Papírovou
šanci na celkové vítězství měly podle
soupisek hned tři týmy. Podařilo se
nám ale potvrdit, že soutěže družstev
v Prostějově umíme. Týmový duch
byl základem konečného úspěchu,“
konstatoval po posledním utkání

kapitán Bílých Jaroslav Navrátil.
Družstvo s prostějovskými tenisty
si první příčku zajistilo už po pátém
kole soutěže, sérii výher ale i tak dokázalo prodloužit také v posledním
utkání. přestože už v sestavě chybělo několik opor včetně Jiřího Veselého nebo Zdeňka Koláře. „Šanci

dostali naši mladí hráči a hráčky.
Ostatně našim talentům jsme dali
příležitost i v předchozích kolech.
V tom posledním podali dobré
výkony například Jakub Menšík,
Hynek Bartoň nebo Linda Klimovičová a Julie Štruplová,“ těšilo Navrátila.

US Open si z mužů
zahraje pouze Veselý

Foto: internet

NEW YORK, PROSTĚJOV Jediný český tenista má
jistotu startu v hlavní soutěži tenisového US Open.
Pokud grandslamový turnaj na betonových kurtech
ve Flushing Meadows opravdu odstartuje, představí
se v něm pouze hráč TK Agrofert Prostějov Jiří Veselý. „Pokud se bude hrát, jsem připravený a doufám, že
bych mohl uhrát nějaký slušný výsledek,“ uvedla česká
tenisová jednička.
V letošním ročníku se totiž vzhledem k bezpečnosti kvůli
koronaviru nebudou hrát kvalifikace ani klání smíšených
čtyřher, pavouky deblových soutěží budou poloviční. V tradičním rozsahu 128 hráčů a hráček se odehrají pouze dvouhry. Lukáš Rosol je mezi náhradníky až třiapadesátý a je
prakticky bez šance si letos US Open zahrát.
U žen by se mezi dvaatřicítku nasazených podle aktuálního
žebříčku vešly z hráček s prostějovskou minulostí či současností světová trojka a finalistka turnaje z roku 2016 Karolína
Plíšková, dvanáctka Petra Kvitová, šestadvacítka Karolína
Muchová, jednatřicítka Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková či Kristýna Plíšková Dále jsou v prvním kole osmnáctka Markéta Vondroušová, Marie Bouzková a poprvé měla
startovat i Barbora Krejčíková, která se však účasti z důvodu
obav z viru COVID-19 dobrovolně vzdala.
(lv)

Tenistky se vrací
do kolotoče WTA
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PRAHA, PROSTĚJOV Tenisová sezona se pomalu
opět rozjíždí a dalším turnajem bude Prague Open na
kurtech TK Sparta. Do jeho průběhu zasáhne hned několik hráček, které v týmových soutěžích hrají za Prostějov. Los turnaje k nim příliš příznivý nebyl.
Barbora Krejčíková, která dostala do soutěže divokou kartu, na úvod bude hrát s Rumunkou Tigovou, v případě
úspěchu by ovšem pravděpodobně narazila na její krajanku
a nejvýše nasazenou Halepovou.
Další držitelkou volné karty je talentovaná Linda Fruhvirtová. Velkou domácí naději čeká nepříjemné derby s Kristýnou Plíškovou. V pavouku dvouhry hlavní soutěže je pět
českých tenistek. Sedmá nasazená Barbora Strýcová se utká
se Španělkou Sarou Sorribesovou, Kateřina Siniaková se
Slovinkou Tamarou Zidanšekovou. Naopak na poslední
chvíli se odhlásily Markéta Vondroušová i Karolína Muchová.
Diváci mají do hlediště vstup zakázán. Areál bude uzavřen
a sledovat zápasy bude možné jen prostřednictvím přenosů
v televizi.
(lv)
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OHLASY
Z KABINY
Pavel ŠUSTR, trenér:
„Soutěž bude jiná tím, že v ní bude
o dva týmy méně, to znamená méně
zápasů. Důležitost každého zápasu
od samého začátku bude jasně daná.
Začínáme doma s Blanskem, nechci
říkat, že jde vyloženě o derby, ale jde
o tým z blízkého města, všichni se
známe, hráči, funkcionáři, trenéři.
Půjde určitě o pikantní zápas. Budeme se samozřejmě snažit si soupeře
načíst, podívat se, pokud bude hrát
ještě nějaký zápas, ale je to první
zápas nové sezóny. Tyto zápasy, ať
už hrajete proti nováčkovi, nebo
zkušenému soupeři, jsou vždycky
otevřené na obě strany, bude záležet
na momentální fazóně všech hráčů.“

David PÍCHAL, útoèník:
„Já osobně se těším na každý jednotlivý zápas, protože jsem na jaře
odehrál jen tři zápasy. Momentálně
tedy na ten první v pořadí, který sehrajeme s Blanskem. Podle mého
názoru bude dost vyhecovaný.“

Roman BALA, stoper:
„V prvním kole nás čeká Blansko,
které jsme před měsícem ještě
s Uničovem porazili 5:2, tak doufám, že na to i v Prostějově navážeme. Samozřejmě nevím, jestli
v tomto utkání nastoupím, ale
udělám vše pro to, abych si proti
tomuto soupeři opět zahrál, i když
v jiném dresu. Doufám, že utkání
úspěšně zvládneme za tři body.
Utkání to ale bude jistě těžké, Blansko je nováček, budou nahecovaní,
půjde o zajímavý zápas. Pokud by
se to podařilo, můžeme podat dobrý výkon i v druhém kole na Dukle.“
Ptal se Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV Podruhé za sebou budou fotbalisté 1.SK Prostějov začínat
nový soutěžní ročník domácím zápasem s nováčkem soutěže. Zatímco loni na Hanou zavítal Vyšehrad,
tentokrát to bude nedaleké Blansko,
které do druhé nejvyšší soutěže přivedl exprostějovský kouč Oldřich
Machala. Následovat budou dva
duely s pražskými celky, na Julisce
s Duklou a doma s Viktorií Žižkov.
Připomeňme, že v nadcházejícím soutěžním ročníku bude mít Fortuna:Národní
liga pouze čtrnáct týmů, postoupí pouze vítěz. Na podzim se sehraje dvanáct
utkání, tedy nezvykle málo, na jaře pak
zbylých čtrnáct, což už je běžná porce.
První dějství se odehraje podle rozpisu
v sobotu 22. srpna, poslední podzimní
pak 21. listopadu. Konkrétní dny a časy
utkání ještě nejsou stanoveny. Jarní část
startuje 6. března a poslední kolo je plánováno na 29. května.
To slovo „plánováno“ má svůj důležitý
význam, protože vzhledem ke znovu se
připomínající epidemii COVID-19 není
celkově ve fotbalovém světě vůbec nic jistého. S tím počítala i Ligová fotbalová asociace, když stanovila jasné podmínky pro
vyhlášení mistra, stanovení pořadí týmů
a další aspoň trochu předvídatelné situace.
A co přisoudil los týmu 1.SK Prostějov?
Úvodní utkání bude mít zajímavý náboj,

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Sobotní generálka
na Androvì stadionu
Prostějov (tok) – Poslední přípravné utkání před startem druhé
ligy se odehraje tak, jak bylo avizováno, s prvoligovou olomouckou
Sigmou. Upřesnilo se už místo a čas
utkání, obě mužstva se střetnou
v Olomouci na Andrově stadionu
v sobotu 15. srpna od 17:00 hodin.
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ZLÍN Ve svých třiadvaceti letech toho na Moravě prošel celkem hodně. Teprve při angažmá v třetiligovém
Uničově se Romanu Balovi (na snímku) podařilo na své
výkony na místě stopera upozornit do té míry, že si zasloužil postup do profesionálního fotbalu. A to byl přece
vždy jeho sen. Jeden ze tří dosavadních mušketýrů, který
má uzavřenou přestupní smlouvu, se představil v exkluzivním rozhovoru.

TOMÁŠ KALÁB
yy Jste jedním z hráčů, kteří mají
už tak říkajíc své jisté, přestup do
Prostějova máte podepsaný. Můžete se podělit o své pocity?
„V první řadě bych chtěl poděkovat
trenérovi, sportovnímu manažerovi a vůbec celému prostějovskému

vedení, že mi dali příležitost nakouknout v Prostějově do profesionálního fotbalu. Budu se jim chtít
odvděčit svými výkony. Doufám,
že i v mistrovských zápasech navážeme na dosavadní výsledky z přípravy.“
yy Jakou fotbalovou kariéru
máte zatím za sebou?

protože na stadion Za Místním nádražím zavítá bývalý trenér eskáčka Oldřich
Machala, tentokrát ovšem v blanenských
barvách. I druhého nováčka z Táborska
přivítá Prostějov doma a to o víkendu
26.-27. září. O týden později přijde měření sil na Vysočině s Jihlavou, koncem
října se bude hrát v Hradci Králové, posledním zápasem podzimu je 21. listopadu domácí zápas proti Třinci.
Vzhledem k tomu, že se na podzim seFOTOGALERIE
klikni na
hraje pouze dvanáct kol, nepotká se už
www.vecernikpv.cz
letos eskáčko s Varnsdorfem. Ve Šluknovském výběžku naopak 6. března
/Êé\MQRCéM[&CXKFC2ÊEJCNC PGPÊX\¾D÷TW UO÷ąWLG\C\NÊPUMÆJQIÐNOCPC
odehraje první jarní utkání. Tohle vše
ovšem za předpokladu, že do dění vý- PROSTĚJOV Tři mušketýři, tak Šustr. „Ano, tihle jsou podepsaní,
razněji nepromluví pandemie korona- lze nazvat trojici, která už má ale jednání o ostatních hráčích jsou
viru.
(tok) angažmá v prostějovském eskáč- dobře rozjetá. Momentálně to je ve
ku jistou. K přestupu již na jaře stadiu, kdy kluby a hráči čekají na
-$.=$ý1()25781$ v Prostějově hrajícího Bialka se naše vyjádření,“ shrnul aktuální stav
přidali stoper Roman Bala a levý lodivod prostějovských fotbalistů.
1È52'1Ë/,*$"
obránce Michael Sečkář. Ostatní O uplynulém víkendu se také
1. kolo, hrací den: sobota 22. srpna
Ústí nad Labem – Varnsdorf, Pro- jsou stále v testovacím režimu a je předvedli v sestavách prvoligových
stìjov – Blansko, Tøinec – Líšeò, na trenérovi a klubovém vedení, týmů Janové Koudelka a Šteigl.
Chrudim – Jihlava, Táborsko – koho si do kádru pro nadcháze- Prvně jmenovaný odehrál za ZbrolLzNRY +UDGHF .U½ORYÅ s 9ODvLP jící ročník vyberou. Totéž platí jovku první poločas v Jihlavě a měl
Vyšehrad – Dukla Praha
i o Koudelkovi a Šteiglovi, které na kopačce úvodní branku utkání.
2. kolo, hrací den: sobota 29. srpna zkouší Zbrojovka Brno, respekti- Ve dvacáté minutě se totiž Brno
propracovalo do první větší šance,
Líšeò – Blansko, Varnsdorf – Tøi- ve MFK Karviná.
nec, Dukla Praha – Prostìjov,
kdy míč do pravé části šestnáctky
Vlašim – Ústí nad Labem, Jihlava TOMÁŠ KALÁB
dostal právě Koudelka, jeho pokus
s+UDGHF.U½ORYÅlLzNRYs9\vH
Novinky
v
kádru
potvrdil
Večernísměřující na zadní tyč však gólman
hrad, Chrudim – Táborsko
ku po zápase ve Zlíně trenér Pavel Jihlavy pohotově vykopl nohou

BYLI JSME
U TOHO

(QVQ6QO¾w-CN¾D

a zastavil jasný gól. Rovněž v první
půli nastoupil za Karvinou Šteigl a i on neměl daleko k zápisu do
střelecké listiny. Druholigová Líšeň
během první půle v Karviné vedla,
před přestávkou ještě mohla stihnout vyrovnat, ale Šteigl tváří v tvář
gólmanovi Líšně neuspěl.
V případě Zbrojovky vše směřuje
k oboustrannému transferu, otázkou zůstává, kdo všechno vyváží
odchod Koudelky. Otazníky nad
osudem příchozích i odchozích
hráčů by měly být vyjasněny během nastávajícího týdne. Pokračuje
i zkouška prvního Afričana v dresu
eskáčka Omaleho i řeckého záložníka Fokaidise.

Eskáčko po přestávce podrazilo ševcům verpánek
ZLÍN Předposlední přípravné utkání sehráli před ostrým startem
Fortuna:Národní ligy svěřenci trenéra Pa-vla Šustra na horké půdě
zlínského areálu Vršava. Trávník byl v sobotním odpoledni horký doslova, teplota šplhající se přes třicet stupňů vyzývala k pobytu u vody,
nikoli na hřišti. Právě u vody se zřejmě viděli v první půli i Hanáci,
kteří nic převratného nevymysleli a prohrávali brankou Martíneze. Po
změně stran ovšem viditelně ožili, díky Píchalově proměněné penaltě
se dostali zpět do zápasu a domácí dorazili vítěznou brankou Spáčila.
Poslední půlhodinu si už vítězství bez větších problémů pohlídali.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Úvodní minuty patřily druholigovému týmu, první střelu těsně vedle
tyče ale vyslali Zlínští po osmi minutách hry. I v horkém odpoledni polil
příznivce Prostějova studený pot při

zaváhání brankáře Brédy při rozehrávce, kterého málem obral o míč
Martínez. Bréda si pak napravil reputaci při zlikvidování tečované střely
jednoho ze zlínských borců.
Po necelé čtvrthodině hry dostal do
uličky mezi dva obránce ideální přihrávku Martínez a tváří v tvář Brédovi
nezaváhal – 1:0. Další střelecké pokusy se mezi tři tyče nevešly ani na jedné
straně, až v samotném závěru musel
opět zasahovat Bréda. První poločas

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 22. KOLO
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„Jsem rodák z Krnova, kde jsem
s fotbalem začínal. V žákovské
kategorii jsem přestoupil do Opavy, poté do olomoucké Sigmy.
V mužské kategorii jsem na půl
roku nastoupil do divizního Přerova, po návratu jsem další půlrok
odehrál v Sigmě. Následovala
druhá liga ve Frýdku-Místku, tam
jsem se ovšem na trávník nepodíval. Poslední dva roky jsem hrál
v Uničově, kde jsem získal potřebné zkušenosti.“
yy Přestup z amatérské soutěže
do profesionálního fotbalu s sebou nese určitá úskalí. Jak je zatím
zvládáte?
„Během svého angažmá v Uničově
jsem pracoval a jsem vděčný za to,

že teď mohu pouze hrát fotbal, že
nemusím jít do práce, pak do posilovny, na tréninky. Teď mohu odvádět maximum pouze fotbalu. Je
to mnohem lepší a jsem rád, že to
tak dopadlo, ostatně směřoval jsem
k tomu celý život.“
yy Hrajete na místě stopera, kde
ještě nedávno nastupoval třeba
Tomáš Janíček, stále hraje Aleš
Schuster, v minulosti to byla další
slavná jména. Je to pro vás určitým závazkem?
„To samozřejmě ano, vždyť tu hrávali ligoví hráči. Doufám, že mi Aleš
Schuster předá nějaké zkušenosti.
Jsem rád, že tu stále je a mohu se jej
na cokoli zeptat. Stejně jako trenéra
Tomáše Hunala, který hrál rovněž

byl jasně v režii domácích, kteří kromě povedené gólové akce dopředu
nic atraktivního nepředvedli.
Po změně stran se karta úplně obrátila. Eskáčko začalo být aktivnější
a domácí posléze dokonale zaskočilo.
Po několika kontaktech ve skrumáži před zlínskou brankou odpískal
sudí pokutový kop. Míč si na značku
postavil tentokrát Píchal a bezpečně
vyrovnal stav utkání na 1:1.
O chvíli později se dostal ke střele
zprava Langer a brankář Rakovan
musel vyrážet míč na roh. Po hodině
hry se prokázala výhoda rychlého rozehrání gólmanem. Mucha poslal míč

dopředu, ten si nakonec našel po nedůrazném Rakovanově odkopu Spáčil a střelou z hranice vápna na zadní
tyč poslal svůj tým do vedení – 1:2.
Z prostějovské ofenzivy zaujala ještě
narážečka Zapletala s Píchalem, střela
prvně jmenovaného však byla zblokovaná. Muchovi stačilo jen kontrolovat
míč mířící těsně nad břevno po dobře
rozehraném domácím volném kopu
a následné hlavičce. V samotném závěru to ještě z přímého kopu zkusil
ex-prostějovský Slaměna, jeho střela
se ovšem přes zeď nedostala. Za výkon
v druhém poločase tak tým z druhé
ligy slavil zasloužené vítězství.

Pozápasové hodnocení trenérù
Bohumil PÁNÍK - FC Fastav Zlín:
„Prostějov hrál výborně v bloku, napadal nás, byl agresivnější než my a dokázal využít naší
určité laxnosti a nezodpovědnosti. V druhém poločase jsme podcenili situaci, prohrávali osobní
souboje a projevila se nezodpovědnost při standardní situaci. Kluci už pak cítí šanci a vítězství
si těžko dají vzít. Prostějov má ve svém týmu hodně odchovanců Brna a Olomouce, kteří jsou
běhaví a zadarmo nic nedají. Chtějí se dostat do kádru a ukázali, že to jsou šikovní fotbalisté,
kteří se Zlína nebojí a vůbec ho nerespektují, je s nimi potřeba počítat. Dostali jsme jakousi facku
a je potřeba, aby se někteří hráči nad tímto výkonem zamysleli. Myslím, že je vždy lepší dostat
onu facku ještě v přípravě než později v mistrovském utkání.”

Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:

„Na utkání se dívám pouze z toho pohledu, co kluci byli schopni hrát proti ligovému týmu.
V prvním poločase jsme tahali za kratší provaz, byli jsme všude druzí, nebyli jsme odvážní, ale
pomalí, ustrašení. Na konci prvního poločasu a v tom druhém jsme už hráli fotbal, který bychom chtěli hrát. Pro nás je důležité, co nám utkání ukázalo, co jednotliví hráči dokážou zvládat
pod tlakem soupeře, který hraje první ligu. Po této stránce utkání splnilo to, co jsme potřebovali,
a máme ještě čtrnáct dnů na práci na věcech, které nám ještě nejdou.“

na stoperu i tady v Prostějově. Je to pro mě jen
dobře.“
yy Jaké dojmy máte
zatím z prostějovské
kabiny a vůbec zázemí, které je týmu k dispozici?
„Musím říci, že jsme si
s klukama sedli hlavně
lidsky a nejen s nimi,
ale i s klubovým vedením. Takže spokojenost. V Prostějově
přímo nebydlím,
ale dojíždím s některými dalšími
spoluhráči z Olomouce.“

(QVQ6QO¾w-CN¾D
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PROSTĚJOVSKO Tři čtvrtě roku je pryč a amatérský fotbal se
znovu vrací na scénu. Na hřišti
to zřejmě bude ten stejný fotbal, na který jsou všichni zvyklí,
ale mimo hrací dobu čeká na
všechny kluby spousta nových
opatření a nařízení, kterými by
se měly řídit. Fotbalová asociace České republiky (FAČR) a ani
Sportovně technická komise
(STK) ve svých doporučujících
nařízeních neopomněly vůbec
nikoho. Změny se budou týkat
domácího i hostujícího mužstva, hráčů základní sestavy,
náhradníků, realizačních týmů,
ale i rozhodčích. Jaké tedy čekají hlavní změny od začátku
nového soutěžního ročníku
2020/2021?
původní
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Ještě před zahájením sezóny musí všichni hráči i členové realizačního týmu,
kteří jsou uvedeni v zápise, vyplnit a podepsat prohlášení o bezinfekčnosti. Bez
něj nebude možné vstoupit na hrací
plochu. Prohlášení musí kluby ucho-

čuje STK obsazení vždy pouze jednoho trolu před utkáním provede rozhodčí
místa na dvousedačce. Po příjezdu do hned u dveří šaten. Na společný nástup,
areálu, pokud to možnosti stadionu na který jsme všichni zvyklí, zapomeňdovolí, by měli hráči obou mužstev po- te. Obě mužstva nastoupí samostatně.
užít jinou přístupovou cestu do areálu. Hráči si se soupeřem ani sudím neV kabinách budou platit pravidla, aby podají ruce. Čestné výkopy a podobse i zde neshlukovalo velké množství né oslavy jsou nyní také nepřípustné.
lidí. V ideálním případě by se hráči měli Ze zahajovacího ceremoniálu zůstane
převlékat ve více šatnách. Pokud to není pouze los mezi kapitány. Po vstřelené
možné, hráči by se měli rozdělit do sku- brance se doporučuje omezit oslavy na
pin a nepřevlékat se zároveň.
minimum.
+U¾OUGMTGV¾ą1(52TQUV÷LQX2GVT#PVQPÊéGMUKXRTCZKX[\MQWwGNLCMXwGEJP[
Na předzápasové rozcvičení budou I střídající fotbalisté si budou muset
QRCVąGPÊHWPIWLÊ
Foto: Jan Frehar
chodit týmy tak, aby se se soupeřem zvyknout na nové podmínky. Měly by
vat celý soutěžní ročník.
počtem zápasů. O ukončení ročníku nepotkaly před kabinami. V ideálním udržovat na lavičce rozestupy. Klub si
Dále se mění také pravidla soutěže. může rozhodnout pouze výkonný vý- případě využít každý jinou cestu. Kon- může pomoci přidáním laviček vedle
Pokud hráči odmítnou nastoupit nebo bor FAČR. Postupy a sestupy v nadchádohrát zápas a zároveň nebudou splně- zejícím ročníku budou platit, pokud se
ny podmínky pro odložení duelu, bude odehraje alespoň polovina všech utkání
utkání kontumováno, ale klub nebude a více, a pokud by některý z celků skonfinančně potrestán. Mezi důvody by čil na prvním místě, ale neodehrál více
mohl patřit například strach o zdraví než polovinu utkání, tak nemá právo
hráčů. Celkový počet kontumací v roč- na postup do vyšší soutěže. V případě
níku se zvýšil kvůli těmto důvodům na různých problémů ohledně koronaviru
počet šesti zápasů, než by byl celek ze nebudou celky trestány peněžitě. Maxi- PROSTĚJOVSKO První kolo všech soutěží od krajského přeboru po
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
okresní přebor se odehrály bez větších problémů.
Všechny kluby si také splsoutěže vyloučen. Když bude povin- málně hrozí kontumace.
nily své povinnosti a nemuselo se nikde nic řešit.
nost utkání odložit například z naříze„Mohu potvrdit, že všechny utkání proběhly, tak jak byly naplánované. U žádného
ní krajské hygienické stanice, musí se
.]»SDVĊP
z klubů jsme nezaznamenaly žádné pochybení,“ potvrdil sekretář KFS Olomouc
celky domluvit na náhradním termínu
i sudí Pavel Peřina.
nejpozději tři dny po schváleném termínu a utkání odehrát do čtyř týdnů od Pěkně po pořádku. Vše začíná již pří- „Nedostala se ke mně žádná informace, že by se někde něco zanedbalo, všichni
odložení. Pakliže bude soutěžní roč- jezdem mužstev na stadion. STK do- splnili vše, jak měli. I někteří kolegové mi už potvrdili, že nebyly žádné problémy.
ník ukončen, aniž by měly všechny poručuje všem klubům příjezd na Z vlastní zkušenosti mohu říct, když jsem včera sám jeden zápas odpískal, že to je
celky stejný počet bodů, rozhodne utkání ve více dopravních prostřed- pro sudího zdržení na zhruba pět minut, ale žádný velký problém to není,“ doplnil
(jaf)
o umístění v tabulce vyšší průměr cích, aby se hráči od sebe co nejvíce informace také sekretář OFS Prostějov Petr Antoníček.
bodů na utkání. Tedy počet vydělen oddělili. Při cestě autobusem doporu-

3UYQÇNRORSUREôKOR
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střídačky. Náhradníci se navíc nyní budou rozcvičovat na místě, o kterém rozhodne sudí zápasu před výkopem.
V poločasové přestávce i po utkání
je nutné zajistit oddělený odchod
do kabin, na který jsou již ale kluby
zvyklé, a bude v klasickém pořadí
(hosté, domácí, rozhodčí). Každé
mužstvo musí znovu omezit počet
osob na nezbytné minimum, aby se dodržely odstupy.
V případě pozitivně testovaného hráče
musí klub potvrdit onemocnění a určit
jasnou dokumentaci přepokládané trasy nemoci. Vše řešit pouze se svazem.
Dále musí klub zajistit dostatečně velký
kádr pro dohrání ročníku.

'DOvÇSRYLQQRVWL
NOXEĊf

Í omezit pohyb v prostorách kabin
Í umístit nádoby s dezinfekcí do
všech šaten

Í pravidelně dezinfikovat podlahy,
ideálně před příjezdem mužstev

Í nechávat otevřené dveře, aby se co
nejméně sahalo na kliky

Í každý hráč by měl vlastnit vlastní
láhev na pití

Í veškeré občerstvení si zajišťuje
klub sám

Í lékař klubu musí pracovat v jednorázových rukavicích

/LERUåRQGUDSRGHSVDODalší rána pro eskáčko?

YH)UëGNX0tVWNX Šteigl na zkoušce v Karviné!
zjistili jsme
PROSTĚJOV Odchovanec pivínského fotbalu Libor Žondra, který
před dvěma roky zmizel z českého
fotbalového prostředí k jižním
sousedům do Rakouska, se nyní
vrátil a posílil mužstvo Frýdku-Místku. Hned v prvním zápase
třetí nejvyšší soutěže se navíc podílel brankou na výhře o dvě branky proti rezervě Sigmy Olomouc.
Návrat z rakouského celku Retz se
zrodil především skrze dva důvody. Tím prvním byla koronavirová krize a druhým byla přítelkyně.

Jan FREHAR

„Jak vypukla koronakrize, okamžitě
se v Rakousku ukončily všechny soutěže, takže jsem dostal svolení vrátit
se domů. Situace jsem tedy využil
a dlouho jsem přemýšlel, zda budu
pokračovat tam, nebo se vrátím do
Česka. Nabídky jsem měl především
z Rakouska v tu dobu,“ přiznal jednatřicetiletý forvard. Když se situace
delší dobu nezlepšovala, domluvil
se, jestli by nebyl problém zaskočit

Foto: www.mfkfm.cz

do přípravy Frýdku-Místku. Nakonec s nimi podepsal smlouvu a nyní
už střílí branky v Moravskoslezské
fotbalové lize.
„Hodně k tomu dopomohl sportovní ředitel mužstva Daniel Černaj, se
kterým se známe již od mého působení v Hlučíně. Dostali jsme se do
kontaktu a tím to všechno začalo.
Měl jsem svým způsobem volnou
ruku, že pokud se mi zde bude líbit,
můžu zůstat. A parta, která momentálně ve Frýdku je, se mi opravdu

zalíbila. Ta česká kabina je vážně
taková specifická. Je tu daleko víc
srandiček a žertů než jinde ve světě.
Také jsem chtěl zůstat s přítelkyní,
což hrálo velkou roli. Našla si totiž
novou práci právě v Ostravě a to
z Rakouska opravdu není kousek,“
popsal důvody svého návratu Žondra.
S tímto příchodem jsou také velice
spokojeni ve Frýdku-Místku, jak potvrdil sám vedoucí mužstva Tomáš
Žáčik. „Libor je důrazný útočník,
který by se hodil většině týmů u nás.
Jsme opravdu rádi, že tu s námi zůstal a podepsal zde smlouvu. Taky
se hned v prvním zápase předvedl,“
poukazoval na vstřelenou branku na
půdě Sigmy, kde si dokonce zahráli
na hlavním stadionu.
Ohledně budoucnosti je ale zatím
opatrný. I když, jak sám přiznává,
je nyní opravdu spokojený a líbí se
mu i filozofie klubu, který by chtěl
jít znovu nahoru. „Možná se na stará
kolena zase vrátím do Rakouska, ale
to teprve uvidíme, momentálně se
budu snažit co nejvíce pomoci Frýdku k naplnění ambicí,“ uzavřel Libor
Žondra.
(jaf)

PROSTĚJOV Je jednou ze stálic
Prostějova, platí za rychlonohého
hráče, který se dokáže prosadit.
Nyní se ale může stát, že postoupí
o soutěž výše. Řeč je o hráči číslo 12
Janu Šteiglovi. Pětadvacetiletý odchovanec Prostějova a olomoucké
Sigmy dostal totiž nabídku od Karviné. Uplynulý týden tam odešel na
zkoušku.

Michal SOBECKÝ

„Tak určitě, je to možnost. Zavolal mi
pan Vlk, ředitel Karviné a dostal jsem
nabídku zkoušky. Šel jsem tedy s tím,
že budu bojovat o to místo. Snažil jsem
se proto dát do toho všechno. Trénovali
jsme dost, každý den tam byly dva tréninky,“ prozradil Jan Šteigl pro Večerník.
Nyní čeká, jaký verdikt padne.
Pro Šteigla se každoádně jednalo o velkou zkušenost. A byl by to pro něj posun vzhůru. Z hráče, který působil spíše
ve druhém sledu, by se mohl katapultovat až do nejvyšší soutěže. „Spousta
lidí říká, že mezi první a druhou ligou
není takový rozdíl. Ale z vlastní zkušenosti vím, že rozdílů je hned víc. Ať už
je to třeba v razanci přihrávky, nebo v
soubojích i ve sprinterských situacích.
Je to rychlejší a silovější. Hráči doká-

,CPiVGKINPCQFEJQFWFQ-CTXKPÆ"
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žou vše zvládnout lépe,“ říká a dodává,
že nejvyšší liga je rovněž náročnější na
kondičku.
Jak ale sám autor tří branek a obdržitel
čtyř žlutých karet z uplynulého ročníku
říká, chce se o možnost poprat. A věří,
že by si na tempo první ligy zvykl. „Každopádně byla to pro mě jedna z největ-

ších zkušeností, co jsem kdy zažil. Přeci
jen je mi 25 let a kdybych se tam dostal,
byl bych samozřejmě velice rád,“ uvádí
šTEIGL. Nicméně nezapomněl ani na
Prostějov, za který pravidelně nastupuje. „Něco jsem prošel, něco jsem se naučil. Pokud by se mi podařilo dostat se
do první ligy, rád si ty zkušenosti později
přinesu s sebou domů do Prostějova,“
plánuje ofenzivní křídelník.

7XUQDMY6UEFËFKVH]DVHVNYøOHY\GDĆLO

VÍTÌZSTVÍ SLAVIL CELEK MORAVANKA
SRBCE Desátý ročník turnaje
v malé kopané proběhl na hranicích prostějovkého regionu
v Srbcích. Kromě domácího celku se představily také další čtyři
týmy, takže kapacita byla naplněna maximálně. V krásném
areálu za obecním úřadem si
tak přišli na své nejen fotbalisté,
ale i diváci, kterých ve velmi parném odpoledni přišlo opravdu
hodně. Z vítězství se radovala
Moravanka. Hned v závěsu skončil domácí celek, takže určitě bylo
i co oslavovat na večerní párty.
I nejmenší obec Prostějovska
tak ukázala, jak se dá užívat letní

pohody a pobavit všechny ge- kterých se mohl děti projet. Celý areál
KONEÈNÁ TABULKA
nerace.
byl navíc skvostně připravený a opravdu   
  

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Fotbalisté měli v sobotním turnaji
opravdu těžké podmínky. Úmorné
vedro, které panovalo, bylo pro hráče
nezáviděníhodné. Ale popasovali se
s tím dobře. Navíc pro n ě organizátoři
připravili bazén a pravidelný přísun osvěžení probíhal hadicí. Celkově nechybělo
vůbec nic. Pro ty nejmenší byl připraven
skákací hrad a za hřištěm byla roztažena
vodní skluzavka, která měla velké využití.
Na konci areálu nechyběli ani poníci, na

stojí za návštěvu. Na grilu si mohl každý
dopřát vše, co chtěl. Chlazených nápojů
bylo také víc než dost.
Zápasy měly velký náboj a diváci se měli
na co dívat. Nejlépe se dařilo celku Moravanka, ta neztratila ani bod a turnaj
ovládla s úžasným skóre 34 ku 5. Druhé
místo si zajistilo domácí mužstvo a třetí
místo patřilo Starostům a pirátům za
které nastoupili také dva zastupitelé Olomouce, a to konkrétně Hynek Melichar
a kandidát na hejtmana Josef Suchánek.
Čtvrté místo obsadili Šmoulové a poslední místo zůstalo pro celek Zemánek.
Ale výsledky nebyly to nejpodstatnější.
Celkově se celé odpoledne neslo ve velmi přátelském duchu, a kromě hráčů se
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velmi vřele bavili i místní fanoušci. Po turnaji ještě nechyběly ani zajímavé soutěže,
u kterých se všichni pobavili.
„Akce se letos vydařila zcela na výbornou.
Přihlásilo se pět týmů, což je pro nás maximum kapacity. Počasí také vyšlo nádherné. Obdivuji hráče, že v tomto dokázali všechno odehrát. Hlavně jsem ráda,
že se nás tu zase sešlo tolik a udělali jsme
další krásné odpoledne. Doufám, že většina se tu zdrží i na večerní program,“ říkala
spokojeně jedna z hlavních organizáto-

rek a starostka obce Jana Přecechtělová. mohli zúčastnit různých soutěží. Poté
Po ukončení turnaje dostala všechna se pomalu vše připravovalo na večerní
mužstva hodnotné ceny a všichni se zábavu.

BYLI JSME
U TOHO
FOTOGALERIE
klikni na
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Ani jeden z týmů před novou sezónou
příliš neposílil. Do Čechovic přišli sice
mladíci z 1.SK Prostějov, kostra týmu
se ale nezměnila. Také Plumlov si udržel stabilní tým. Od zápasu se i díky
tomu dal očekávat souboj generací. Až
na nečetné výjimky je totiž plumlovský
mančaft podstatně starší než ten čechovický. Hosté navíc měli výhodu většího
množství hráčů na lavičce.

8ÚXQL\¾RCUW
V úvodu Plumlov překvapil velkou
aktivitou, když se mu z vápna podařilo
dvakrát nebezpečně zakončit – mimo.
Následně se z první vlastní šance dostaly do vedení Čechovice. Pak ale přišly
chvíle dua Parák-Fajstl. Postupně se tito
dva hráči hned třikrát prosadili a zcela
změnili běh zápasu. Čechovice zabraly
až před první půlí, podařilo se jim po zásluze snížit, přesto se ale dá říct, že i v tu
dobu byl Plumlov na koni.
Druhá půle nabídla zprvu opatrný fotbal bez větších šancí. Přibývalo však
agresivity. Zejména brankář Klimeš si
nejednou stěžoval na výroky hlavního
arbitra utkání. Byl to ale Lakomý, kdo se
musel odebrat pro udělení červené karty do šatny. Čechovice však paradoxně
v deseti byly nebezpečnější a opakovaně zatlačily Plumlov na jeho obranné
půlce. Hosty nezlomil ani gól Fajstla

Plumlov vstoupil do utkání aktivně.
Hned v 1. minutě mířil ze strany centr
na Hladkého, ten ale neprošel. O chvíli později už však obrana Čechovic
zahořela. Parák našel ve vápně Petra
Kišku, ten ale nebyl přesný. Akce byla
prvním varováním pro Čechovice, že
nepůjde o jednoduchý zápas. Ne však
posledním: v 5. minutě se mohl z rohu
vápna prosadit Fajstl, který však netrefil.
Spoluhráče poté počastoval kritikou
brankář Klimeš, kterému se hra dozadu
pranic nelíbila. Přesto hned v 11. minutě na něj mířil další útok. Parák však akci
z levého křídla zakončil do brankáře.
Čechovice následně ukázaly soupeři
lekci z produktivity. Přestože se dosud
nedostaly na dostřel brány, nyní šly do
vedení. Zdánlivě přetažený centr z pravého křídla na levé totiž Čechovice
zužitkovaly akcí, na jejímž konci byla
hlavička Filipa Halouzky – 0:1. Branka
měla hosty uklidnit, opak byl ale pravdou. Začala totiž kanonáda Plumlova.
Nejprve ve dvacáté minutě předvedli
Hladký s Parákem ukázkovou narážečku a Patrik Parák dostal díky ní krásnou
nahrávku k tyči – 1:1. Čtyři minuty
nato domácí skóre otočili, když se Fajstl
s míčem otočil v rohu vápna a poslal ho
při zemi na druhou tyč – 2:1. A ve 26.
minutě už šel Plumlov do trháku. Opět
u toho byl Fajstl, který protiútok Plumlova zakončil ze stejného místa a stejným způsobem – 3:1. Čechovice byly
jak opařené. Odpovědět sice zkoušel
Filip Halouzka hlavičkou, ale Plumlovu
se jinak dařilo zavírat svou půlku. A vy-

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

PŘEKVAPENÍ
NA
ÚVOD
FOTBALOVÉ
SEZONY
Plumlov přehrál a přestřílel Čechovice
PLUMLOV V sobotním souboji prvního kola I.A třídy, skupiny„B“
Olomouckého KFS 2020/2021 mezi Čechovicemi a Plumlovem
nebylo sporu o favoritovi. Čechovice se v posledních letech drží
na špičce tabulky, dlouhodobě mají ambice proniknout do krajského přeboru, naopak Plumlov v uplynulé sezóně mírně řečeno nezářil. Jak se ale opět ukázalo, při derby může být všechno
jinak. S nadšením hrající domácí hráči si nakonec došli pro překvapivé, avšak zasloužené vítězství.
a dál se tlačili za vyrovnáním. Domácí
EXKLUZIVNÍ
celek už ale vedení udržel a na konci tak
reportáž
mohly proběhnout velké oslavy.
pro Večerník
<¾UCFPÊQMCOåKM[
Michal
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Foto: Michal Sobecký

rážel dál do útoků: Parák třeba vyslal na
zteč Filipa Kotlána, který neproměnil.
Což se málem Plumlovu vymstilo, Čechovice totiž ještě snížily: dělovku vyslal
Halouzka a i když si Simandl na míč
sáhl, v cestě do sítě mu nezabránil – 3:2.
Druhá půle už tolik zajímavých momentů nepřinesla, alespoň ne po
stránce fotbalové. Na trávníku se totiž
přiostřilo. Větší důraz nakonec vyvrcholil červenou kartou pro Lakomého, který udeřil soupeře. Krátce nato
mohl Plumlov rozradostnit střídající
Aujezdský, ale oslavy Plumlova zastavil
verdikt rozhodčího – ofsajd. Domácí si
záhy nato připsali ještě nepřesnou střelu
Kišky, poté se ale odmlčeli. Čechovice
naopak zapnuly, vidět byl třeba Jurníček, který hlavičkoval nebezpečně, leč
neúspěšně. A opět se projevilo známé
pravidlo nedáš-dostaneš. Halouzku totiž nejdříve vychytal skvělým zákrokem
Simandl a hned z protiakce se Plumlov
radoval počtvrté. Fajstl se dostal do
brejku a podařilo se mu po zemi překonat vytaženého Klimeše – 4:2. Tím
se Plumlov dostal do pohody, přestože
se brzy nechal vyloučit Fajstl za zbytečné zakopnutí míče a svlečení dresu při
oslavě gólu. Klid Plumlova ilustrovala
ťukaná z 85. minuty. V nastaveném čase
se mohl ještě prosadit Halouzka, z bezprostřední blízkosti ale trefil jen břevno.

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Ve stínu výkonu Karla Fajstla možná trochu neprávem zůstal Patrik Parák. Právě
on přitom vsítil první branku Plumlova,
důležitý vyrovnávací gól. Coby jeden
z mladších hráčů domácích navíc vydržel
s energií a běháním až do konce zápasu.
Nejen Fajstla přitom zásobil skvělými na-

PLUMLOV Neočekávaný vývoj
hrávkami, díky kterým neustále Plumlov mělo sobotní derby v I.A třídě Olohrozil z protiútoků. V Parákovi má tým mouckého KFS mezi Plumlovem
Petra Kišky velký potenciál.
a Čechovicemi. Hodně sledovaný
souboj se pro favorizované Čecho<CLÊOCXQUVFWGNW
vice nevyvíjel dobře a přestože se
tým trenéra Koláčka snažil se zápaUtkání bylo soubojem generací. Za- sem ještě něco udělat, nepodařilo
tímco Čechovice měly v základu pou- se. A hned první utkání dvou týmů z
ze dva třicátníky, Plumlov měl hned Prostějovska skončilo výsledkovým
čtyři čtyřicátníky. Mezi zajímavosti překvapením, pod nímž se tučně
nepochybně patří to, že Karel Fajstl zapsal devatenáctiletý Karel Fajstl
dostal červenou kartu, přitom se ale (na snímku). Útočník Plumlova toneprovinil žádným faulem. Méně pří- tiž zaznamenal hattrick, který navíc
jemnou zajímavostí duelu pak byly znamenal cenný triumf.
dlouhé fronty u bufetu. Zde mnozí
hladoví a žízniví příznivci té či oné straƔƔ Hattrick se nestřílí každý den.
ny čekali i více než dvacet minut.
Jaký je to tedy pocit?
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
„Je můj první. A je to úžasné. Podle
soupeřů, co sem přijeli, to vypadalo,
Bouřlivá, jak jinak. Do Plumlova přije- že vyhrají a my budeme maximálně
lo hodně příznivců z Čechovic a bylo rádi z remízu. Pak už to ale vypadalo
to znát. Některé diváky musela do- nadějně.“
konce uklidňovat pořadatelská služba. ƔƔ Vaše dva první góly padly ze
Přeci jen ale byla větší bouře na hřišti stejného místa po krátkém tlaku
než v hledišti. Zejména po zákroku Plumlova. Jak hodnotíte to, že jste
Lakomého, za který vyfasoval červe- nedávali branky pouze z rychlých
nou kartu, hrozilo, že se rozhodčímu protiútoků nebo z brejků?
utkání vymkne z rukou. Nakonec ale „Nějaký tlak tam byl. V přípravě
trojice sudích vše zdárně ustála.
jsme v jednom ze zápasů úplně fy-

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

zicky odpadli, tak jsme měli speciální kondiční přípravu a to se na nás
myslím taky podepsalo.“
ƔƔČechovice však ve druhém poločase zapnuly a i když hrály později v deseti, začaly hrozit. Čím to
bylo?
„Přece jen měl soupeř vesměs mladší, tak nás začal tlačit. Ale ustáli jsme
to.“
ƔƔKe konci už byla na straně hostů vidět frustrace...
„To je jasné, asi čekaly, že tady zaručeně vyhrají. A že to budou mít
lehké. Na podzim před koronavirem
nám daly asi 5:1 a na klid. Podle mě
nás i trochu podcenily.“
ƔƔ Odehráli jste solidní zápas. Je
ale přesto něco, co byste měli změnit na své hře?
„Tak určitě bychom měli ještě zlepšit
naši fyzičku. A jinak kombinujeme, já
už jsem se konečně naučil ty náběhy.
Celkově si ale myslím, že je ještě hodně co zlepšovat. A stejně tak nám má
trenér hodně co dát.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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„Máme velké problémy s kondicí, to vím a musíme na tom
pracovat. To nás hodně limituje v tom odehrát celý zápas na
nějaké slušné úrovni. Byly tam od nás dobré pasáže, ale nejsme
schopni to tak dohrát. Hodně soupeře oslabil vyloučený hráč,
byli v tlaku. Kdyby vyrovnali, tak by nás dotlačili. Ale naopak
velká kritika Fajstla. Dal sice tři góly, ale pochválený nebude.
Nechal se zbytečně vyloučit. Nás je málo a on je navíc platný
hráč, bude nám chybět. Samozřejmě jsem rád, že jsme vyhráli
a ke všemu dali čtyři góly. To u nás loni nebylo zvykem: hodně
jsme jich jen dostávali a stříleli maximálně jeden.“

„V žádném případě nemůžu být spokojený. Za to, co jsme předvedli, se stydím.
Kolektivní výkon byl špatný. Začátek utkání jsme vůbec nezachytili. Nebyli
jsme vůbec na míči, jako bychom se ještě nacházeli v kabině. Paradoxně jsme
přežili první tlak domácích a dali gól na 1:0. Mysleli jsme si, že to zklidníme, že
se nadechneme. Dostali jsme utkání do fáze, kterou jsme chtěli, pomohli jsme
si gólem. Pak ale přišla naše nesmyslná chyba, kdy rozehráváme standardku na
útočné polovině, naši hráči se vinou špatné komunikace nedomluví, je z toho
brejk a gól. Pak se nám všechno sesypalo, nic nám nefungovalo. Hráči si přestali
věřit, nekomunikovali. Nedokázali si přihrát, byl tam hrozný chaos. Chyběl mi
tam nějaký dirigent, který by na to šlápl.“

TJ Sokol Čechovice
4:2
1. kolo 1.A třída skupina A Olomouckého KFS

TJ Sokol Plumlov

Kotlán F.

Kiška J.

Jurníček

Lakomý

Petr
KIŠKA

Lukáš
KOLÁČEK

Kiška P.
Veselý
Simandl

O. Halouzka

Kotlán V.

Kolečkář

Hladký

Klimeš

Zabloudil
F. Halouzka
Parák

Kutný

Novák

Walter

Vysloužil

Hatle
Muzikant

Fajstl

Branka: 24., 26. a 68. Fajstl, 21. Parák

PLUMLOV

Střely na branku:
Střely mimo branku:

5

Žluté karty: 77. a 86. Fajstl.

Rohové kopy:

4

4 : 2

ČECHOVICE

Branka: 15. F. Halouzka, 40. O. Halouzka

( 3 :2)

8

Rozhodčí: Hampl – Kreif, Hubený
Červená karta: 86. Fajstl

Střídání: 57. Aujezdský za Zabloudila, 90. Stoklasa za F. Kotlána

Střely na branku:
Diváků: 175 Střely mimo branku:

Žluté karty: 83. Novák, 86. Klimeš

2

Rohové kopy:

10
3

Červená karta: 58. Lakomý

Střídání: 39. Pospíšil za Hatleho, 49. Petržela za Lakomého, 64. Jahl za O. Halouzku, 66. Haluza za Muzikanta
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strana 30

3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp

Marek SONNEVEND

strana 30

3HWU*277:$/'KUDMtFtNRXþ.UDOLF

3:2 (2:1)

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

strana 31

'DQLHO.2/ÈěNRXþ+DQi3URVWČMRY

NROR-HVHQHF²+QčYRWtQ  ýtåHN
'DYLG ± âXOF -LĜt âXOF -DQ =YROH ² 6PUæLFH
   1HMHGOê 2QGĜHM ± [ .DODQGĜtN -LĜt
9HUQHU âWČSiQ /XåD 0DUWLQ 9HUQHU 0DUWLQ
*RWWYDOG3ĜHP\VO+DQi39²9HONi%\VWĝLFH
  .UXSLþND0LORã7\SQHU-DQ&LEXOHF
7RPiã±[/RãĢiN'DYLGþHUQRYtU²/RäWLFH
  0LNHã-RVHI'RORSOD]\².RæXäDQ\
  6RXãHN0DUWLQ0RUDYVNë%HURXQ²
ãWHUQEHUNÅ%´  3.0DOLQRYVNê
1LNRODV±=iKRUD-DQ9HONë7ëQHF²6ODWLQLFH
  'ROHåHO5RPDQ(KUHQEHUJHU7RPiã
3RVStãLO-DURPtU±['RVWiO0LFKDO[0XFKND
5XGROI



Å9NRQFRYFHMVPH
E\OLSURGXNWLYQčMät´

PROSTĚJOVSKO Nepříliš podařený vstup do sezóny 2020/2021 zažili dva zástupci
Prostějovska v krajském přeboru. Oba totiž prohráli. Zvlášť od Lipové, která v loňském roce
překvapila po postupu velmi dobrou hrou a výsledky, se přitom čekalo vítězství. Nedala
však ani gól. To Kralice se jednou prosadily, další šance už ale využít nedokázaly. Ani jeden
z týmů tak nebude na první mače vzpomínat v dobrém.

2:0
Nepříjemný úvod do sezóny za sebou mají
fotbalisté Kralic na Hané. V utkání s Velkými Losinami totiž nakonec padly a i přes velké množství šancí vstřelily pouze jeden gól.
To nestačilo ani na bod, parta trenéra Petra
Gottwalda se tak musela tentokrát před sokem sklonit. Jediný kralický gól obstaral
mladík Šup.
Kralice na Hané v posledních sezónách nemají na růžích ustláno. Mění trenéry, nedaří se jim výsledkově. Špatný měly i vstup do
nedělního utkání. „První poločas měly navrch
Velké Losiny a taky nás potrestaly dvěma góly.
Do druhého jsme se více semkli, začali jsme
víc presovat, honit je a dali kontaktní branku,“
popsal průběh zápasu hrající trenér Petr Gottwald, který tentokrát zůstal na lavičce. Jenže
drama se nekonalo. „Po chybě v prostředku
hřiště a utěšené střele, co skončila v šibenici,
nám však soupeř znovu odskočil. Hráli jsme
pořád stejně, dostávali jsme se do gólových

Michal SOBECKÝ

3:1

příležitostí. Na neproměněné šance jsme dnes
zvítězili my,“ okomentoval Gottwald další
dění na hřišti.
Hodnocení tak po zápase mělo z jeho strany
dvě roviny. „Celý druhý poločas jsme byli lepší,
ale odvážíme si porážku, jsme minus tři body,
dá se říct. Nespokojenost tam trochu je,“ připustil kouč, který v zápase vyzkoušel několik
nováčků, třeba Šupa nebo brankáře Peku. A
přestože tým prohrál, našel pro něj po zápase
dobrá slova. „Musím mužstvo pochválit, odvedlo dobrý kus práce. Zatlačili jsme Losiny, to
tady nebývá zvykem. Trápí nás ale koncovka,
snad se to v dalších zápasech probere,“ uzavřel
Petr Gottwald.
Další prověrkou pro jeho mužstvo bude domácí zápas se Sigmou Lutín, který začne tuto
sobotu 15. srpna od 17:00 hodin.

S VL
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prohrou začaly sezónu i Kralice

boru,“ pochvaloval si trenér týmu Petr
Ullmann. Ten mohl proti Hlubočkám
počítat s nepříliš obměněným týmem,
Konici trvale zůstává jeho jádro.
Úvod do zápasu byl pak divoký. „Dostali
jsme se brzy do vedení, pak jsme ale zaspali a z ojedinělé šance dostali gól,“ posteskl si kouč. To samozřejmě psychice
týmu nepřidá. „Zbytečně jsme nakopávali míče, byli nervózní. Před poločasem

tu konického mužstva nyní 18. srpna Rozhodčí: Brázdil – Lizna, Kopecký.
otestují na svém trávníku Troubelice. Žluté karty: 58. Pěruška – 41. Ferenčík. Diváci: 130.
Zápas začne v 17:00 hodin.
Sestava Konice: Huňka – R. KráTJ Sokol
sa, Procházka, Drešr, F. Bílý (80.
Konice
5:1
Příkopa) – J. Krása, Kořenovský,
((1:1)
FK
Pěruška (59. Širůček), Kamený
+OXERćN\
(80. O. Cetkovský) – Jašíček (80. J.
Branky: 19., 69. a 80. Jašíček, 47. Ko- Cetkovský), Holub (69. D. Bílý).
řenovský, 79. Kamený – 23. Dulin.
Trenér: Petr Ullmann.

PROSTĚJOVSKO Divoké výsledky přineslo hned úvodní dějství I.A třídy, skupiny „B“ Olomouckého
KFS. V něm se představil kvintet týmů z Prostějovska. Vyloženě spokojený však může být pouze Plumlov,
který v derby překvapivě přehrál Čechovice (reportáž čtěte na straně 29 – pozn.red.). Protivanov totiž
sice získal dva body, ztratil ale dvojnásobné vedení z prvního poločasu. Určice také dovedly zápas do
penalt, ale v těch byl úspěšnější soupeř. Ovšem bod by byl zlatý třeba pro Kostelec na Hané. Tým trenéra Keluce prohrál 0:4 a navázal tak na nezdary z minulého podzimu.

nám pomohl velmi dobrým zásahem
nový brankář Huňka,“ oddechl si Ullmann. Druhá půle už ale patřila Konici.
„To byla hra na jednu bránu, soupeř zcela
odpadl. Soupeře jsme už do ničeho nepustili a výsledek byl pro něj ještě milostivý: měli jsme tam další tři velké šance,“
neskrýval spokojenost lodivod, který
za výkon speciálně pochválil brankáře
Huňku a všechny ofenzivní hráče. Kvali-

„Ze zápasu jsme měli obavy, protože
příprava nebyla to pravé ořechové. A
měli jsme tam takové rozpačité výsledky. Nicméně na první zápas se kluci připravili velmi dobře, byli namoti-

Hodnocení vedoucího týmu
Určic Petra Kouřila:

Žluté karty: 45. Adamčík, 70. Šustal,
80. Lhotský – 29. Bureš, 30. Sohlich,
60. Halouzka. Diváci: 100.
Sestava Určic: Sohlich – Slezák,
Zelina, Frehar, Mašek, Kobylík (17.
Šnajdr) – Bureš, Žáček (69. Menšík),
Halouzka, Rotschedl (57. Sosík (65.
Handl) – Štěpánek.
Hrající trenér: David Kobylík.

1:1

3:2pk

2:2
(2:0)

TJ Sokol Dub
nad Moravou

SK
Protivanov

vovaní. A trenéra Kobylíka brali hráči
vážně, takže se dařilo. Měli jsme první
dvě slibné šance, ty jsme nedali. Třetí šance už tam spadla. Hosté z mého
pohledu byli lepší na balonu, všechno
fotbalisti, nicméně srdce jsme měli
větší my. A před koncem jsme dali
druhý gól, hlavou Frehar. Neuznali
nám ho z důvodu ofsajdu. Chvíli potom jsme z rohu vyvezli Halouzkou
na prsou míč ze šestnáctky a penalta. Takže pár minut před koncem to
bylo 1:1. V penaltách jsme dali sedm
v kuse, to je pozitivní. Kluci opravdu
bojovali, s bodem jsme spokojení. I
když ještě chvíli před koncem jsme
měli tři. Ale jinak klobouk dolů, že se
na to hráči připravili.“

„Z hlediska nasazení a výkonu jsem
spokojený. Po dlouhé pauze a při velkém vedru jsme hráli aktivně, nutili
jsme soupeře k chybám. Fungovalo
to, bylo tam nasazení. V poločase jsme
vedli 2:0 a byla jen otázka, zda toto
vedení upevníme, nebo bude drama
až do konce. Bohužel nastal druhý

Hodnocení trenéra
Protivanova Pavla Musila:

Branky: 16. D. Sedlák, 20. Grmela –
57. Petrík, 76. Zubal. Rozhodčí: Winkler – Molík, Antoníček. Žluté karty:
52. Vyroubal, 56. Dvořák – 8. Kaiser.
Diváci: 188.
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil, D. Nejedlý (24. Dvořák), Sekanina, Kropáč – Musil (79. F. Pospíšil),
Odroušek (79. Menšík), V. Nejedlý
(79. R. Sedlák), Vyroubal (62. M. Pospíšil) – Grmela, D. Sedlák. Trenér:
Pavel Musil.
FC Kostelec
na Hané

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Lubomíra Keluce:

Branky: 73. a 80. Filípek, 53. Doseděl,
62. Němec. Rozhodčí: Čampišová –
Dorušák, Zemánek. Žluté karty: 34.
Krumpolc, 34. Fleischmann, 71. Svrčina – 58. Kupka. Diváci: 85.
Sestava Kostelce na Hané: Piták –
Zatloukal, Pazdera, Abrahám, Lužný,
Kupka (75. Pavlíček) – Skalník (75.
A. Grulich), Hruban, Keluc, Grulich –
Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.

4:0
(0:0)

1. HFK
Olomouc „B“

scénář. Nemůžu pak být spokojený
s využíváním šancí. Měli jsme závary,
nájezd na branku a dali tři tyčky. Remíza byla ztráta, jsme ale nakonec rádi
za druhý bod z penalt.“

TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol
ĆHFKRYLFH

(sob)

Více ve Fotbalové rozhledně na str. 29

4:2
(3:2)

„Jsme kopyta, a proto jsme prohráli
nula čtyři…. Nijak bych to nedramatizoval. Pokud má být z našeho pohledu
poločas 3:0 a je to bez branek, my pak
uděláme hrubé chyby, co jsme udělali, je to stejné, jako když nedáme gól.
Utkání jsme si prohráli sami vlastní
nekvalitou. Za soupeře hrálo pět hráčů
z áčka. Ale tím, že dali čtyři branky, tak
vítězství zasloužené. Ovšem my jsme
jim ho darovali. My, co jsme neproměnili, to by se mělo bez problémů proměňovat. Skončilo tedy, jak skončilo.
Podle výsledku jednoznačné utkání,
kdo ale na zápase byl, řekl by, že to tak
určitě nebylo.“

LÉČBA KELUCEM
KOSTELCI ZATÍM NEPOMOHLA
Určice berou po penaltách bod, Protivanov dva

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

Konice už několik let pokukuje po postupu. Předloni to nevyšlo, loni taky ne.
Nicméně tým se nadále drží na špici
I.A třídy a bojuje dál. Už v prvním kole
přitom ukázal, že by rád znovu potrápil
všechny další favority a ujal se role lídra.
„Kluci byli natěšení. Příprava navíc ukazovala, že jsme v dobrém rozpoložení.
Dokázali jsme poměrně přesvědčivě
vyhrávat i nad týmy z krajského pře-

Bůra! Konice na startu zničila Hlubočky

KONICE, PROSTĚJOV Rychlý gól, potom drama. A nakonec exhibice v podání domácího týmu.
Tradičně ambiciózní Konice v prvním kole I.A třídy Olomouckého KFS, skupiny A excelovala. Soupeře
nakonec dokázala přestřílet, vybojovat tři body a bezpečně si pohlídat druhý poločas, který odehrál
tým Petra Ullmanna ve velké pohodě. Výsledkem je jasné vítězství, ke kterému přispěla nová tvář týmu
dvacetiletý Jiří Jašíček hattrickem.

vali. Až po půl hodině jsme hru vyrovnali,“ popisoval lipovský lodivod.
Brzy po změně stran otevřel skóre Michal Král,
aby osud duelu zpečetil čtvrt hodiny před koncem Petr Holoubek – 2:0. „V podstatě rozhodly
naše individuální chyby, které favorit potrestal.
Bez ohledu na to ale bylo vítězství celkově lepšího protivníka zasloužené,“ uznal Růžička.
Vstupní porážku bral pragmaticky. „Ústečtí mají
fakt sílu, prohra na jejich hřišti proto není nic
hrozného. My jsme nepodali vyloženě špatný
výkon, ovšem při porovnání s přípravnými zápasy jsme zaostali, v přátelácích jsme vypadali
daleko líp. Potřebujeme se ještě víc sehrát, obměněný tým sladit.“
Rovněž k utkání 2. kola krajského přeboru
pojedou fotbalisté Lipové ven, tentokrát do
Brodku u Přerova (neděle 16. srpna, 17.00
hodin). „Je to nováček, kterého určitě nesmíme
ani trochu podcenit. Naopak se musíme poučit
ze svých chyb a dobře se připravit,“ zdůraznil Pavel Růžička.

5·7*4
SK LIP

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

Stejně jako loni do soutěže vstupovali na půdě
Ústí u Hranic, jednoho z největších favoritů. A
po roce tam znovu podlehli. Tentokrát sice ne
1:4, ale pouze 0:2, přesto si na start s bodovým
ziskem museli nechat zajít chuť.
Té shody si pozorní fanoušci nemohli nevšimnout. „Ano, i před rokem jsme sezónu zahajovali v Ústí. Tenkrát jsme byli v přeboru nováčci a
na úvod nehráli vůbec špatně, přesto dostali od
silného soupeře čtyřku,“ zavzpomínal kouč SK
Pavel Růžička.
Napodruhé chtěl se svým týmem dopadnout na
stejném místě lépe. „Ale bude to hodně těžké,
protože Ústí považuju společně se Šternberkem
za největšího favorita KP. V přípravě mělo skvělé výsledky, dařilo se mu. Snad ho aspoň trochu
přibrzdíme,“ doufal Růžička před sobotním střetnutím.
Během prvního poločasu plán vycházel (alespoň výsledkově), po pětačtyřiceti minutách
totiž panoval bezgólový stav. „Domácí však od
začátku potvrzovali své kvality, přehrávali nás a
dostávali se do šancí, které naštěstí neproměňo-

TJ Sokol
%UDQN\.UXSLþND&LEXOHF7\SQHU
%đORWtQ
D  ' /RãĢiN 5R]KRGþt =HPiQHN ± +ROLQND
'XGDå.ýHUPiN7\SQHU±6FKPLGW'LYiNĥ
((0:1)
TJ Sokol
8:7pk
6HVWDYD+DQp3URVWčMRY0DUiN±6YČWOtN0D
8UćLFH
FRXUHN ýHUPiN 7UQDYVNê ± +ODGNê .UXSLþND
7\SQHU-DNXE1RYiN -LĜt1RYiN ±=DWORXNDO Branky: 88. Adamčík – 46. Štěpánek.
6WURXKDO &LEXOHF -DQþLDU
Rozhodčí: Kaňok – Milek, Hrbáček.

7UHQpU'DQLHO.ROiĜ

+DQi9HONi%\VWíLFH

NROR

 NROR ÓMH]GHF ² 9UFKRVODYLFH    [
.RFIHOGD -LĜt =ERåtQHN /DGLVODY ± +RUiN 3DYHO
2WDVODYLFH²7RYDÿRY  9RJO0DUWLQ'UPROD
'RPLQLN &KYRMND -DNXE ± 5XPSOtN 3HWU +RUQt
0RäWčQLFH²0RVWNRYLFH  [.DUDV)LOLS
=HGHN0DWČM=DRUDO9tW±.DUD¿iW-DQ0LODU2QGĜHM
ÒVWtÄ%³±.OHQRYLFHQ+  1HGEDO
-DQ±[9ãLDQVNê-DQ)U\V/XNiãäHODWRYLFHÄ%³
±-H]HUQLFH  3.[.OLPHN5RPDQ
1ČPHF3DYHO±[0DFKiþHN0DUHN6LPRQ-DNXE
7URXEN\ ² 5DGVODYLFH    %Ui]GD 'DQLHO
3ROHSLO=GHQČN&DOHWND$OHã 3LYtQ².RYiORYLFH
  0DUWLQHF-DNXE9DOWU3DYHO6YR]LO-DURVODY
±[.UþPiĜ-DNXE

60226,%7ĜÌ'$6.$

NROR %čORWtQ ² 8UÿLFH    3. ,
$GDPþtN5DGLP±âWČSiQHN5DGHN/LSQtNQ%
²2SDWRYLFH  [.RYDĜtN/XNiã=DYDGLO
5RPDQ %HėRY ² 6ODYRWtQ    0DFKDþ
)LOLS =ERĜLOiN -DQ 7RPþtN -DURPtU YO  ± %RãHN
%HUQDUG.UDXV-RVHI3OXPORY²þHFKRYLFH
 [)DMVWO.DUHO3DUiN3DWULN±+DORX]ND)LOLS
+DORX]ND2QGĜHM1RYp6DG\².RMHWtQ  ,
[1JX\HQ$QK7XDQ%ODKD-DQ1RYRWQê0LODQ
3URWLYDQRY²'XEQ0  3.*UPHOD
0DUHN6HGOiN'DOLERU±3HWUtN-DQ=XEDO5DGHN
+).2ORPRXFÅ%´².RVWHOHFQ+  [
)LOtSHNâWČSiQ1ČPHF(ULN'RVHGČO-DNXE

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%µ

NROR1iPčäģQ+²2OHäQLFH  )LãDUD
0LURVODY±.RORPD]QtN3DWULN1RYiN0DUWLQ%RĜLO
2QGĜHM9HMYRGD5RPDQ%RKGtNRY²7URXEHOLFH
   3.  /RVHQLFNê 5RPDQ +DWRĖ
-DURVODY±3XU-LĜt2ãĢiGDO-DNXE&KYiONRYLFH²
&KRPRXWRY  ['DQČN2QGĜHM3H]]HWWL
*LDQSDROR ± .XEtþHN 0DUWLQ 5LJR /XNiã %HQHã
6YDWRSOXN3DVHND²0DOHWtQ  ,ãD'DYLG
± [ -HGHOVNê /XNiã 0LFKDOþiN /XNiã 1RYRWQê
0LFKDO /HVQLFH ² %čONRYLFH/HäģDQ\   ,
.ĜHQHN/XNiã5RXEDOtNâWČSiQ±6NOHQiĜ7RPiã
+DėRYLFH ² ĜHWč]iUQD    8Yt]O 0LURVODY
6RERWD 5DGHN ± [ .RYiþ /XNiã 0DOþtN 0DWČM
%DEþiN-DQ2EãLO$GDP.RQLFH²+OXERÿN\
 [-DãtþHN-LĜt.RĜHQRYVNê-DNXE.DPHQê
5RPDQ±'XOLQ/XNiã

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$µ

NROR0RKHOQLFH²0HGORY  [5\ED
'DQLHO .XED 5RPDQ ± 1RYiN )LOLS -HVHQtN ²
=iEĝHK    [ 0Ui] -LĜt [ 3OKiN 3DWULN
.ĜLYRKOiYHN -DURVODY /LWRYHO ² %RKXėRYLFH
   )LãDUD -DQ ± )U\þiN $OHã .UiO 0DWČM
äHODWRYLFH±%URGHNX3ĜHURYD  ,
0DWXãtN 7RPiã *ROGHPXQG /XNiã 6NRSDO
9RMWČFK 'ORXKê /XNiã ± 0iGU 0LFKDO ÒVWt ±
/LSRYi    +RORXEHN 3HWU .UiO 0LFKDO
5DSRWtQ²ãWHUQEHUN3., 9HONp/RVLQ\
².UDOLFHQ+  [1DYUiWLO)LOLS=DWORXNDO
-DNXE ± âXS 2QGĜHM /XWtQ ² 'RODQ\   ,
6NRSDOtN0LFKDO
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%UDQN\D1DYUiWLO=DWORXNDO±âXS
5R]KRGÿt 7UiYQtþHN ± 6HGOiþHN 6ORWD åOXWp
NDUW\+LOEHUW±âXS5XV'LYiFL
6HVWDYD .UDOLF QD +DQp 3HND ± 5XV 0HUWD
+ODþtN1ČPþtN 1RYRWQê ±âXS3URNR9LQ
FRXUHN*iERU%DUDQ±&LEXOND
7UHQpU3HWU*RWWZDOG

Velké Losiny - Kralice n.H. Přetěžkou premiéru Clean4you krajského pře3:1 (2:0) boru mužů 2020/21 měli fotbalisté SK Lipová.
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přebor mužů
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Naopak Vrchoslavice na úvod padly, Mostkovice nedaly ani gól

I.B třída skupina A

PROSTĚJOVSKO Divoké bitvy od začátku i debakly. Právě tohle přineslo první kolo I. B třídy
Olomouckého KFS, skupiny A. Do druhé kategorie spadá prohra 0:4, kterou utržily Mostkovice.
Naopak„Metle“ a Klenovice na Hané, kterým se v minulé sezóně nedařilo, bodovaly naplno a ještě
si oba cely slušně zastřílely. Stejně jako Pivín, který ve vyhroceném zápase s Kovalovicemi musel po
zdánlivě rozhodnutém utkání bojovat až do poslední vteřiny. Vrchátka naopak zápas ztratila.

Sokol
7RYDćRY

Sokol
Otaslavice

Sokol
Újezdec
Sokol
Vrchoslavice

Sokol Horní
0RÆWđQLFH
Sokol
Mostkovice

„Měli jsme dobrý začátek a během
úvodních deseti minut dvě šance
po odražených balónech, obě však
soupeř zblokoval včetně jedné na
brankové čáře. Potom jsme začali
lehce ztrácet míče, domácí chodili do
rychlých protiútoků a byli lepší. Navíc jsme jim pomohli chybami vzadu,
což vedlo ke třem inkasovaným gólům, kromě toho nás ještě několikrát
podržel brankář. O přestávce jsme

Hodnocení trenéra
Mostkovic Iva Kroupy:

Branky: 16. a 29. Karas, 25. Zedek, 86.
Zaoral – 69. Milar, 71. J. Karafiát. Rozhodčí: Lizna – Bartl, Vybíral. ŽK: 79.
Karas. Diváci: 59.
Sestava Mostkovic: P. Zapletal – Hanák, Milar, Kroupa (46. Vánský), Wolker (46. Š. Karafiát) – Šlambor, Kazda,
L. Zapletal, Foret – J. Karafiát, Nečas
(25. Jančík).

4:2
(3:0)

hned po třetí inkasované brance znamenalo jen snížení na 3:1. Svůj herně
dobrý výkon jsme nepodpořili větší
produktivitou a právě to rozhodlo.
Ve fotbalově pěkném utkání se znovu potvrdilo, že v Újezdci se nám
dlouhodobě nedaří. Protivníka dost
podržel brankář včetně závěrečného
tlaku, kdy jsme domácí dlouho nepustili přes půlku hřiště.“

3:2
(1:0)

TJ Sokol
Y3LYtQđ
TJ Sokol
Kovalovice

tovky. Ale ty vychytal Polák, zejména
u druhé se blýskl. Potom jsme přidali
další branky a rozhodli.“

Branky: 16. J. Svozil, 62. Valtr, 73.
Martinec – 76. a 82. Krčmář. Rozhodčí: Vachutka – Dokoupil, Majer. Žluté karty: 37. Pospíšil, 45. Bartoník,
75. Valtr – 27. Vojáček, 30. Krčmář,
45. Bělaška, 45. Židlík, 82. Zavadil.
Červené karty: 37. Rybovič, 55. ŽidTJ Sokol
lík. Diváci: 120.
Ústí „B“
1:5
(0:3)
Sestava Pivína: Furst – Sedlák, BarTJ Sokol
toník, Pospíšil – Valtr, Ježek, M. SvoKlenovice
zil, Frýbort (65. Fica), Konupka (17.
Branky: 47. Nedbal – 15., 18., 45. Martinec) – Trajer (84. Ježek), J. Svoa 86. Všianský, 69. Frys. Rozhodčí: zil. Trenér: Petr Svozil.
Majer – Lasovský, Hubený. Žluté karHodnocení trenéra Pivína
ty: 20. Zlámal – 82. Prášil. Diváci: 50.
Petra Svozila:
Sestava Klenovic: Polák – Frys,
Rozehnal, Cetkovský, César – Grepl „S Kovalovicemi je to vždy těžké ode(75. Prášil), Dadák (88. Popelka), hrát bez červených karet. Šli jsme do
Dreksler, Zbořil – Všianský, Zapletal vedení, gólman to podcenil a Svozil
(44. Pytela). Trenér: Vladimír Horák. se z úhlu trefil do křížné šibenice. Ale
soupeř se snažil a snažil. Doplatil ale
Hodnocení trenéra Klenovic
na vyloučení za úder soupeře a pak za
Vladimíra Horáka:
hádky s rozhodčím. Nervozita poté
„Po standardce a brejku jsme šli díky byla všude, i za vedení 2:0 a 3:0. Jenže
Všianskému do vedení. Pak soupeř za- Kovalovice z brejku snížily a dohrávačal hrát, přenechali jsme mu iniciativu. lo se v hodně nervózní atmosféře. Nás
Ale do šancí se nedostával. Pak Všian- limitovalo, že máme úzký kádr. Na
ský krásně zvýšil na 3:0. Soupeř snížil to už se ale anglická královna neptá,
poté na 1:3. Zatlačil nás, měl dvě tu- body máme.“
(sob, son)

udělali změny v sestavě a nastalo herní zlepšení. Asi dvacet minut před
koncem jsme dvěma slepenými góly
ze standardek snížili na 3:2, bohužel
hned vzápětí rozhodčí udělal pauzu
na pití. A v jejím průběhu naše euforie vyprchala, naopak protihráči se
vzpamatovali. V závěru jsme přesto
usilovali o vyrovnání, ale místo toho
přišla další obranná hrubka a rozhodující trefa domácích. Ti měli celkově
o něco navrch, zvítězili zaslouženě.
Za nás jsem rád, že kluci ani za nepříznivého stavu nic nevzdali a bojovali
až do konce.“

Jesenec
-Dzbel
FC
+QđYRWtQ

Branky: 28. Čížek – 44. a 70. Šulc.
Rozhodčí: Lasovský – Protivánek,
Vičar. Žluté karty: 52. Laštůvka, 58.
D. Liška – 82. Běhalík. Diváci: 40.
Sestava Jesence-Dzbelu: Henzl –
Horák, Ullman, Burian, Laštůvka
– Čížek, Poles, Burget, D. Liška (61.
Drešr) – J. Tichý, M. Liška (70. Svoboda). Trenér: Petr Tichý st.

(1:1)

1:2

Hodnocení trenéra Jesence
-Dzbelu Petra Tichého:

né akci dostaneme na 1:2, když tam
byly jen v prvním poločase spálené
tři tutové šance… Těžko se mi o tom
„Prostě se nám zápas nepovedl. Po- mluví.“
depsalo se na nás to, že jsme odehráli
Zvole
jen dva nebo tři zápasy. Ale vzhledem
1:7
k tomu, že kluci mají práci, kombajny
6PUņLFH
(1:2)
a podobně… Ukázalo se to. Chybí
nám fyzička. Měli jsme sice čtyři lidi
na lavičce, takže kádr je tam nějaký. Branky: 11. Nejedlý – 49., 60. a 70.
O to víc ale prohra mrzí. Vedli jsme Kalandřík, 9. M. Verner, 12. Š. Verner,
1:0, v poslední minutě si necháme dát 54. Luža, 65. Gottwald. Rozhodčí:
vyrovnávací branku a potom po smol- Novák – Petr, Borovička. Žluté karty:

31

1:1 (1:0) 5:6pk
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II. TØÍDA OFS PROSTÌJOV:
2. kolo, neděle 16. srpna, 17.00 hodin: Držovice – Plumlov „B“ (sobota
15. srpna, 17.00), Brodek u Konice –
Určice „B“ (sobota 15. srpna, 17.00),
Nezamyslice – Brodek u Prostějova
(sobota 15. srpna, 17.00), Němčice
nad Hanou – Kralice na Hané „B“,
Ptení – Vrahovice, Dobromilice –
Tištín, Vícov – Výšovice-Skalka.

LION SPORT
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 16. srpna, 17.00 hodin: Smržice – Doloplazy (sobota 15.
srpna, 17.00), Jesenec-Dzbel – Moravský Beroun, Šternberk „B“ – TJ
Haná Prostějov.

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 16. srpna, 17.00 hodin: Jezernice – Klenovice, Kovalovice – Otaslavice, Mostkovice – Újezdec, Želatovice – Pivín, Vrchoslavice
– Ústí „B“.

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
2. kolo, sobota 15. srpna, 17.00
hodin: Čechovice – Beňov (neděle
16. srpna, 17.00); Určice – 1.HFK
Olomouc, Kostelec na Hané –
Plumlov, Slavonín – Protivanov.

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
2. kolo, sobota 15. srpna, 17.00
hodin: Troubelice – Konice.

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
2. kolo, neděle 16. srpna, 17.00 hodin: Kralice na Hané –Lutín (sobota
15. srpna, 17.00), Brodek u Přerova
–Lipová.

´
menicko

´
´
zapasove

NROR1H]DP\VOLFH²'REURPLOLFH  3.
âSLþND=GHQČN±1RVHN=GHQČN9UDKRYLFH²
9LFRY3., 3OXPORYÅ%´²1čPÿLFHQ+
  [+XOND0DUWLQ±7RPHN0LFKDO8UÿLFH
Å%´²'UæRYLFH  3.+DQ]HOND-DNXE
9RGiN 3HWU ± [ %URVV 3HWU 9ëäRYLFH ² %URGHN
X.RQLFH  +êåćDO5RPDQ±[%XUJHW$OHã
.UDOLFH Q+ Å%´ ² 7LäWtQ    [ 3HWUåHOD
=GHQČN 3HWUåHOD 5RPDQ ± %RViN 'DYLG 'RNRXSLO
5DGLP YO %URGHNX39²3WHQt  =ERĜLO
3HWUâYpGD=GHQČN±['RVSLYD2OGĜLFK.RXGHOND
3HWU.XþHUD0LFKDO

Å=WUDFHQpGYDERG\´

%UDQN\  âSLþND ±  1RVHN 5R]KRGÿt
$QWRQtþHN ± .HOXF 6SXUQê å.  âSLþND 
1iYUDW±.UDWRFKYtO'LYiNĥ
6HVWDYD 1H]DP\VOLF %XULiQHN ± +iMHN /DNRPê
)UJiO02WiKDO±6WHMNRUD2XOHKOD3ĜLNU\O0)UJiO
-±)ODM]DU1iYUDW6WĜtGDOL9pYRGDâSLþND0RUDYHF
1DYUiWLO0DFKiOHN
7UHQpU0DUHN3DYHOND
6HVWDYD 'REURPLOLF )LDOND ± .XEtþHN âSDþHN
5\ãND6YR]LOHN±5LFKWHU9iFODYtNâRF1RVHN±.UD
WRFKYtO1HGČOD6WĜtGDOL6HOXFNê%DNR3UiãLO
9HGRXFtPXæVWYD5RVWLVODYâRF

Nezamyslice – Dobromilice

NROR

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

FOTBAL

Pondělí 10. srpna 2020

gólmanem hostí. A hned ve 12. minutě
tento brankář vyrazil hlavičku Světlíka
a po prohraném vzdušném souboji
s útočníkem Hané dorazil míč do sítě
Cibulec – 2:0. Hráči Velké Bystřice se
k první přímé střele na brankáře Hané
dostali až v 19. minutě. O dvě minuty
později vyrazil Marák prudkou střelu
k tyči na roh. Přesto se hostům podařilo
do poločasu snížit, když David Lošťák
(syn bývalého hráče Sigmy Olomouc –
pozn. red.) prošel středem a ve 29. mi-

nutě snížil na 2:1. Za tohoto stavu se šlo
do kabin. Hra se po přestávce postupně
vyrovnala a také brankář Marák musel
ukázat pár svých zákroků při šancích
soupeře. V 57. minutě se před vápnem
hostí kličkou uvolnil Typner a křížnou
střelou k tyči nedal Stejskalovi šanci –
3:1. Zápas se pomalu dohrával za stálého vedra a střelec Bystřice Lošťák se
trefil v 83. minutě podruhé a uzavřel na
konečných 3:2 ve prospěch domácích.
(ol, sob)

Daniel KOLÁØ - TJ Haná Prostìjov:
„Myslím si, že na I.B třídu se hrál kvalitní zápas, ve kterém měli hosté trošku více ze hry. Ale my jsme byli produktivnější v koncovce,
vstřelili jsme krásné góly. A nakonec jsme, troufám si říct, zaslouženě vyhráli.“

Pozápasové hodnocení trenérù

PROSTĚJOV V úvodním kole nového ročníku I. B třídy, skupiny
„B“ Olomouckého KFS nastoupili
Hanáci v sobotním odpoledni netradičně na trávě areálu v Olympijské ulici, kde přivítali tým FK
Velká Bystřice. A byla to premiéra
vítězná.
Za krutého vedra, hodícího se spíše na
koupání, se domácí již v 7.minutě ujali vedení, když Krupička střelou z 20
metrů trefil šibenici za překvapeným

i za obrovského vedra

Hanáci vybojovali vítězství

vzali do poločasu zpátky a do přestávky
ho udrželi, ale hra byla vyrovnaná. Podle
mě rozhodl třetí gól, po kterém domácí odpadli a ve finále dohrávali v osmi
lidech. Pak už se to podobalo exhibici.
Musím kluky pochválit, protože jsem
jim o poločase říkal, že to bude o jejich
morálu, o jejich vůli. O tom, jak moc ze
Hodnocení trenéra Smržic
sebe budou chtít vydat. Vydali se a byli
Iva Zbožínka:
za to odměněni. Měl jsem z toho strach,
„První půle byla vyrovnaná. Dostali protože Zvole okresní přebor projela bez
jsme se do vedení, vzápětí jsme hned porážky. Ale kluci za to vzali. Jsme teď
ze standardky inkasovali. Vedení jsme si první v tabulce, to si vyfoťte.“
(sob)

6. Daříček, 30. Hojgr, 38. Plhák, 90.
Fiedler. Diváci: 121.
Sestava Smržic: Martinek – Gottwald (76. Strupek), Klus, Tomiga,
Obručník – Kalandřík, Pleva (65.
Kratochvil), M. Verner, Kotlár, Luža –
JŠ. Verner. Trenér: Ivo Zbožínek.

-HVHQHF']EHOWĚVQĚSRGOHKO6PUæLFHVPHWO\QRYiÿND

PROSTĚJOVSKO Dvoutřetinovým úspěchem skončilo snažení zástupců Prostějovska v sobotních zápasech
I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny „B“. Jesenec-Dzbel nakonec body nevydoloval, na druhé straně Haná
navázala na úspěšný loňský podzim a slaví hned na úvod první výhru (reportáž čtěte na jiném místě vydání
– pozn.red.). To Smržice zvítězily také, a dokonce ještě slavněji. Vstřelily hned sedm branek, což se jim už roky
nepodařilo, a svého soupeře zcela převálcovaly.

„V úvodu jsme soupeře zatlačili a měli
šance, ale bohužel je jako obvykle zahazovali – včetně sóla na gólmana.
Naopak domácí vytěžili z minima
maximum, už po dvaceti minutách
vedli 2:0. Troufám si říct, že jsme
většinu zápasu byli lepší a měli navrch, není nám to však po výsledkové
stránce nic platné. Z mnoha příležitostí jsme totiž využili jedinou, což

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 6. a 51. z penalty Kocfelda,
19. Zbožínek – 52. P. Horák. Rozhodčí: Valouch – Dosoudil, Zdražil. ŽK:
44. Zývala – 82. P. Horák. Diváci: 90.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Vévoda
(56. Jašek), M. Hradil, Král, Coufalík
(65. Panáček) – Machálek, P. Horák,
Fialka (50. Kankovský), Dostál – T.
Hradil, J. Horák.

3:1
(2:)

ze dvaceti metrů uklidil míč k pravé
tyči. Hosté se pak snažili o vyrovnání
a vytvářeli si brejkové situace, zároveň
však zapomínali na zadní vrátka. Tím
nám otevírali svou obranu, měli jsme
díky tomu několik příležitostí. A deset minut před koncem Martin Vogl
uzavřel na výsledných 3:1. Celkově si
myslím, že pro oko diváka šlo o pohledný fotbal. Klukům patří velké díky
za předvedený výkon!“

Lion sport 1.B. třída
skupina B

„V prvním soutěžním utkání po dlouhé pauze bylo od začátku nasazeno vysoké tempo, až jsem měl v horkém počasí o hráče strach. (smích) Znatelně
šlo vidět, že klukům fotbal chyběl. Hra
se přelévala z jedné strany na druhou
a obě mužstva si vytvářela pohledné
šance, nám se po půlhodině povedlo
otevřít skóre: akci z pravé strany Tomáš Hon zatáhl po křídle a přihrávkou
pod sebe nachystal Dominiku Drmolovi míč pro zakončení. Ještě před přestávkou vyslal Drmola krásnou ránu
z přímého kopu, která se odrazila za
brankovou čáru, ale gólman rychlou
rozehrávkou nedal rozhodčím šanci
zareagovat. Trefa tak nebyla uznána.
Hned po půlce jsme soupeři velkou
chybou darovali vyrovnání, ovšem
v té samé minutě se balón odrazil k Jakubu Chvojkovi a ten pěknou střelou

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 31. Drmola, 47. Chvojka, 82.
Vogl – 47. Rumplík. Rozhodčí: Antoníček – Dömisch, Weiser. ŽK: 28.
Smékal – 17. Hodina, 45. Mezulianík,
60. Plný, 61. Pasz. Diváci: 60.
Sestava Otaslavic: Nosek – Ruszó, Tkáč, Vogl, T. Smékal – Gerneš,
Chvojka, T. Hon (82. Závadský), Drmola, L. Smékal (70. Koudela) – Vlachynský (78. Šatný).

3:1
(1:0)

Lipová na body v Ústí ani po roce nedosáhla, Klenovice deklasovaly Ústí, „Metle“ a Pivín stoprocentní

fotbal

%UDQN\ 47. Král, 77. Holoubek. 5R]KRGÿt
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Ústí u Hranic - Lipová
2:0 (0:0)
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připravila sportovní redakce Večerníku
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Hned v prvním kole nasázet čtyři branky? Pro Aleše Burgeta z Brodku u Konice to nebyl problém. Svými brankami de facto sám popravil
domácí Výšovice, které byly před zápasem mírným favoritem. „Navíc
jedna branka byla hezčí než druhá,“ uznal i kouč poražených Michal
Dudík. Klobouk dolů.

KOLA

SM LÍK
(-$41&'-724156ö,18#
Minulý týden hladké vítězství na půdě soupeře ze Ptení. Nyní se místo
domácí opakovačky konala blamáž. Hosté se dostali brzy do vedení
a domácímu mužstvu to drhlo směrem dopředu i dozadu. I když se snažili
zápas zvrátit, soupeř už to nepustil. Brodek bude mít co napravovat.

PROGNÓZA NA 2. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
*CP¾0G\CO[UNKEG5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
VS.
Navrátilec z Nezamyslic v prvním kole vůbec nepropadl
a ukázal určitou kvalitu. Brodecké mužstvo bude ale i tak
favoritem a mělo by utkání zvládnout s vítězným koncem.

6KR
8GéGTPÊMW



,KUMTC$TQFGMW-QPKEG5QMQN7TéKEGd$q
VS.
6KR
První domácí představení konického Brodku bude proti
určické rezervě. Jelikož jejich „áčko“ bude hrát ve stejný 8GéGTPÊMW
čas, dá se očekávat vyrovnaný boj. Výhodu domácího 2prostředí nakonec Brodek využije.
q
6,5QMQN&TåQXKEG5QMQN2NWONQXd$
VS.
Držovice by měly ukázat kvalitu a potvrdit roli favorita
proti rezervě Plumlova. Bodový zisk Plumlova by byl jistě
překvapením.

6KR
8GéGTPÊMW

(%&QDTQOKNKEG6,6KwVÊP
VS.
Další derby v řadě pro dobromilické mužstvo. Před domácím publikem bude jistě chtít uspět a potvrdit dva venkovní body z Nezamyslic.

6KR
8GéGTPÊMW





(%2VGPÊ5QMQN8TCJQXKEG
VS.
6KR
Vrahovice hned v prvním kole ztratily bod s Vícovem a do 8GéGTPÊMW
Ptení tak určitě pojedou s jasným cílem. Získat tři body. Parta

ze Ptení bude vzdorovat, ale kvalita bude na straně hostů.
(-0÷OéKEGPCF*CPQW(%-TCNKEGPC*CPÆd$q
VS.
Kralice mají přece jen kvalitnější mužstvo. I když domácí
budou hodně běhat, na fotbalovost zkušených borců stačit nebudou.

6KR
8GéGTPÊMW

5QMQN8ÊEQX(-8ÚwQXKEG
VS.
Zajímavý souboj mezi dvěma vhodně posílenými celky.
Oba budou chtít hrát letos nahoře. Souboj to bude se vším
všudy. Remíza je velmi pravděpodobná.

6KR
8GéGTPÊMW

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
&TåQXKEGDG\VTGPÆTC
Držovice (jaf) - Fotbalisté okresního
přeboru z Držovic se budou muset
zřejmě celý podzim obejít bez svého
trenéra Jindřicha Skácela, který musel
podstoupit operaci kyčle a nyní ho
čeká rekonvalescence. „Jindra musel na
operaci, takže ho budeme zřejmě delší čas postrádat. Hlavně ať se ale brzy
uzdraví, to je hlavní. Až bude fit, rádi ho
zase uvidíme,“ potvrdil informaci hrající asistent Viktor Šťastný. Jsme tedy
zvědaví, jak to celku bez jeho lodivoda
na podzim pošlape.

%KVGNP¾\VT¾VCRTQ
TG\GTXW2NWONQXC
Plumlov (jaf) - Sezóna ještě nezačala a v Plumlově už ví, že na podzim
zřejmě nebudou moci počítat s Martinem Křesalou. Ten si v pohárovém
střetnutí nešťastně otočil koleno
a s křížovým vazem bude muset na
operaci. Pro Plumlov to tak znamená
velkou komplikaci do sezóny, přece
jen hráčů nebude zcela nazbyt. „To
Martinovo zranění nebylo vůbec
hezké. Snad se brzo uzdraví. U nás
bude trošku problém s hráči v letošní
sezóně. Jelikož jsme spojili dorosty
s Čechovicemi, nebudeme je moct
využívat, takže zápasy, které budeme
hrát, zároveň budou zřejmě kritické,“
přiznal Večerníku hrající trenér mužstva Radek Bureš.

Pondělí 10. srpna 2020



DOBROMILICE DOKONALY OBRAT V PENALTÁCH
Úvodní kolo přineslo šlágr rivalů na půdě nováčka

H NEZ
FC DOB

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Od úvodní minuty se dopředu hnali především hosté, ale vážnější akce
z toho nebyly. Přímák Šoce totiž mířil pouze do zdi, ani další náznaky
šancí k lepšímu zakončení nevedly.
Do první vyložené šance se tak z ničeho nic dostalo domácí družstvo.
Chybná rozehrávka Svozilka nabídla velkou šanci Flajzarovi, ten ale
nedokázal trefit zařízení. První minuty byly celkově ve znamení spíše
důrazných soubojů a faulů než fotbalové krásy. Postupem času se ale
situace měnila a šance byly k vidění
na obou stranách. Pozornost hostujícího brankáře Fialky vyzkoušel Jakub Frgál, jeho pokus ještě brankář
chytil. Dobromilice během první
pětačtyřicetiminutovky hrozily nejvíce střelami ze střední vzdálenosti.
Jenže Václavíkova dobrá rána jen
těsně minula pravou tyč a Kratochvílův projektil z přímého kopu
dokázal Buriánek senzačně vytáhnout. Domácí pasáž bez míče spíše



 2-

KOLA
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ODVETA ZA POHÁR
$129Éý&,
Porážky v poháru nakoply Brodek u Konice i Ptení. V poháru
oba celky vyfasovaly příděl, o týden později ale slaví obě mužstva
proti stejným soupeřům tři body.
Odvetu za pohár tak zvládla náramně. Nutno připomenout, že
Ptení uspělo i jako nováček soutěže. Ke třem bodům moc nechybělo
ani druhému navrátilci z Nezamyslic.

1:1

www.vecernikpv.cz

(1:0)
5:7 PK

nakopla k větší aktivitě a po chvíli
za ni byli odměněni. I když poprvé
se radovali předčasně. Branka Flajzara totiž nebyla uznána kvůli ofsajdu, ve kterém se zapomněli hráči
domácích. Ti si celkově moc s linií
nerozuměli, odpískaných ofsajdů
bylo více než dost.
O dvě minuty později už ale radost
domácích propukla naplno. Míč za
obranu pustil hráč v ofsajdu a Špička si
poradil mazácky proti vyběhnuvšímu
brankáři – 1:0. Do šaten se ale mohlo
jít za vyrovnaného stavu. Jenže Selucký krásnou ranou orazítkoval spojnici. A v posledních sekundách vyrazil
Richterovu střelu brankář Buriánek.
Do druhé půle naskočili domácí okamžitě a mohli hned vést o dvě branky.

#MTQDCVKEMÆ\CMQPéGPÊ-TCVQEJXÊNCDTCPMWPGPCwNQ

Robin Návrat utekl po křídle, ale jeho
zakončení chyběla razance. Potom
se obraz hry zásadně změnil. Hosté
přebrali otěže a tvořili hru, domácí
se nikam nehnali a čekali pouze na
brejky. Václavík mohl vyrovnat asi po
deseti minutách, ale razantní střele
chybělo pár centimetrů. Po rohovém
kopu to akrobaticky zkoušel Kratochvíl, ale přestřelil. Pro diváky ovšem
krásný moment. Když se ani z další
akce nedostavil vyrovnávací gól, už to
opravdu vypadalo, že hostům nebude
přáno. Buriánek totiž vykouzlil na
lajně hned tři výborné zákroky, když
si na něj nepřišel Václavík, Šoc ani
Kratochvíl. Domácí mohli rozhodnout, ale největší tutovku druhé půle

(QVQ,CP(TGJCT

spálil Stejkora, když tváří v tvář napálil
brankáře.
Hosté měli poslední minuty zaparkovaný autobus a čekali na závěrečný
hvizd. I když hosté kousali, do vyložených šancí se už příliš nedostávali.
Dvě minuty před koncem se rozhodl opřít do míče za vápnem Nosek
a krásnou technickou střelou nedal
Buriánkovi žádnou šanci – 1:1.
Více už žádný z týmů nestihl a na řadu
tak přišly pokutové kopy. Střelci prokazovali velký klid a prvních deset pokusů našlo cíl, až Vévoda laxní střelou dal
příležitost pro zákrok Fialkovi a hosté
se tak mohli radovat z bodíku navíc.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 31!

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
/CTGM2#8'.-#t*CP¾0G\CO[UNKEG
„Vyrovnaný duel, který přinesl hodně velký boj v úmorném vedru. I když byli hosté daleko více na míči, my jsme si vytvářeli
tutové šance. Vyrovnání před koncem je škoda, pro nás je to
ztráta dvou bodů. Vedení musíme na konci udržet.“

,CP8%.#8ª-tMCRKV¾P(%&QDTQOKNKEG
„Těžký zápas. Hrozné vedro a těžký soupeř. Bojovný zápas,
který nám moc nevyhovoval. Snažili jsme se hrát kombinačně,
ale ovoce to nepřinášelo, takže jsme nakonec zase nakopávali
a podařilo se nám srovnat v poslední chvíli. Dva body bereme.“

1. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Vrahovice
Sokol Vícov

VÝROK

KOLA

klikni na

NEZAMYSLICE První kolo okresního přeboru je za námi.
V Nezamyslicích se diváci včetně Večerníku mohli podívat na derby mezi místní Hanou a Dobromilicemi. Navrátilec do soutěže bojoval a moc mu nescházelo, aby si hned v prvním kole připsal plný
bodový zisk. Proti byl ale hostující Nosek, který dokázal dvě minuty před koncem srovnat parádní střelou. Pokutové kopy střelci
proměňovali s přehledem. Až jedenáctý pokus dokázal chytit hostující brankář a výhru potvrdil. Za úmorného vedra si tak oba celky
body rozdělily a o něco spokojenější byli přece jen hosté.

Branky: bez branek. Rozhodčí: Ille – Kaplan. Žluté karty: 40. Petík, 56. Dvořák (oba
Vra).
Diváků: 60.
2- Sestava
Vrahovic: Krč – Vybíral, Kratochvíl,
Prucek, Michalec – Vitásek, Dvořák, Hanák,
Petík – Studený Marek. Střídali: Kurfürst, Tomeček, Bukovec, Němec, Doležel. Trenér:
David Mezuliánek.
Sestava Vícova: Dokoupil – Pliska M.,
Humpolíček, Tesařík, Šobr – Ježek, Rozsíval,
Dostál, Mrňka D. – Sovík, Pliska P. Střídali:
Mačkal, Mlčoch, Bartoš, Mrňka P. Trenér:
Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
David Mezuliánek: „Těžké podmínky prvního kola. To vedro bylo opravdu nechutné.
Celý zápas se nám nedařilo dostat pořádně
do tempa. Kromě konce zápasů, kdy jsme
si vytvořili tlak, jsme měli problém s dobře
„Slyšet po té dlouhé době vítězný fungující obranou soupeře. Musím uznat, že
remíza byla zasloužená. Budeme muset popokřik v kabině, navíc proti
trénovat, takový výkon nebyl dostatečný.“
takovému favoritovi, jakým
Miroslav Krutovský: „První poločas z naší
Brodek byl, zkrátka nemá chybu“ strany nebyl dobrý. Vrahovice nás přehrávaly,
ale obrana nám fungovala dobře a jen díky
Lodivod Ptení s tím, že poslední ní jsme soupeře nepustili do vedení. Druhý
soutěžní zápas se hrál ještě v loň- poločas se nám vydařil lépe. Šance jsme si
vytvořili my i soupeř. Celkově se jednalo o
ském roce.
zaslouženou dělbu bodů. S tímto cílem jsme
sem přijeli a jsme rádi, že si bod odvážíme.
Penalty nám zkrátka nejdou, zase jsme nedokázali proměnit všechny.“

ZAJÍMAVOST

(161)#.'4+'

BYLI JSME
U TOHO

FC Kralice na Hané „B“
TJ Tištín




Pořád se nám nedařilo soupeři odskočit, mrzí
mě i dvě neproměněné penalty, ale nakonec
jsme utkání dokázali dotáhnout do vítězného
konce, takže s výsledkem jsme určitě spokojeni.“
Zdeněk Oulehla: „Sportovně musím uznat,
že soupeř vyhrál zaslouženě. Chtěli jsme hrát
ze zatažené obrany, což se nám i dařilo, ale
soupeř byl daleko více na míči a celkově bylo
vidět, že na tom hřišti strávil daleko více času
než my. Tímto bych jim chtěl pogratulovat
k dnešní výhře. My máme ještě na čem zapracovat.“

FK Výšovice
Jiskra Brodek u Konice




Branky: 53. Hýžďál – 15., 49., 54. a 78. Burget A. Rozhodčí: Peřina – Procházka. Žluté
karty: 29. Slamenec, 59. Hýžďál, 86. Ondrejkovič – 62. Kolář. Diváků: 200.
Sestava Výšovic: Škop M. – Škop J., Křivinka, Slamenec, Ryšánek – Fildán, Hýžďál,
Molek, Bartoník – Koukal, Okleštěk. Střídali:
Krejčí, Svozil, Pychora, Danko, Pelikán, Ondrejkovič. Trenér: Michal Dudík.
Sestava Brodku u K.: Kováč – Blatner, Burget H., Ščudla, Možný – Koudelka Z., Müller,
Ošlejšek, Grepl K. – Burget A., Kolář. Střídali:
Zemánek, Hloušek, Hartl, Vičar. Hrající trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „První půlhodina výborná.
Jenže nejsme schopní dávat góly. Nemůžeme mít na jednu branku deset šancí. Soupeř
nás potrestal z rohu, kdy předvedl nádherný
secvičený signál a dostal se do vedení. Druhá
půle byla jasnou lekcí produktivity, měl jsem
z ní také trochu strach, protože jsme museli
obranu prostřídat z pracovních důvodů a ti
kluci spolu ještě nejsou příliš sehraní. Zatímco
soupeř to tam sázel, my jsme zase v koncovce
propadli. Vyhráli zaslouženě, ukázali, jak se
mají dávat branky.“
Radovan Vičar (vedoucí mužstva): „I když
byl v první půli soupeř lepší než my, tak se nám
podařilo dostat do vedení po rohovém kopu.
Druhá půle už byla z naší strany daleko lepší.
Podařilo se nám brzy vstřelit druhou branku
a i když hosté snížili na rozdíl jedné branky,
dokázali jsme zase odskočit a dobře organizovanou hrou jsme již větší drama nepřipustili.“

Branky: 39. a 65. Petržela Z., 75. Petržela R.
– 53. Dokoupil (vlastní), 80. Bosák (p). Rozhodčí: Rosskohl – Holý, Dosoudil. Žluté
karty: 70. Slavík, 78. Čoupek, 81. Pokorný
(všichni T) Diváků: 66.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, Haluza,
Pejřimovský, Uličný – Petržela O., Růžička,
Zatloukal, Kawij, Petržela R. – Petržela Z.
Střídali: Dokoupil, Zapletal, Frýbort, Balák.
Trenér: Petr Navrátil.
Sestava Tištína: Pokorný – Matoušek, Hůlek, Slavík, Stančík – Hanák, Návrat, Hamala,
Bosák – Rehák, Kyselák. Střídali: Čoupek,
Mojtek, Hýsek. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Sokol Brodek u PV

Petr Navrátil: „Těžký zápas v úmorném ve
dru. Musím se přiznat, že jsem nečekal, jak FC Ptení
dobře bude soupeř bránit. Hráli jsme daleko Branky: 70. Zbořil (p), 75. Švéda – 7. a 80.
více na míči, ale prostory nám příliš neotvírali. Dospiva, 49. Koudelka, 62. Kučera. Rozhod-

čí: Mašek – Lasovský, Protivánek. Žluté karty: 7. Jelínek, 35. Rakáš, 46. Janura, 65. Švéda
– 35. Holinka, 65. Hrabal. Diváků: 50.
Sestava Brodek u PV: Mudrla – Matoušek
P., Matoušek J., Šířila, Stejskal – Zatloukal, Jelínek, Janura, Rakaš – Soldán, Švéda. Střídali: Zbořil, Holomek, Dvořák, Piňos. Trenér:
Michal Jelínek.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Novák,
Chlup, Hrabal – Doležal, Nevrla, Koudelka,
Holinka – Dospiva, Šmída. Střídali: Vyroubal, Procházka, Lang, Kučera. Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů:
Michal Jelínek: „Celý zápas na ho*no.
Nemá cenu se na nic vymlouvat, potkal nás
den blbec, nešlo nám zhola nic. Od začátku
jsme tahali za kratší konec. Vzadu nám to
vázlo. Dopředu jsme měli dobrou pasáž až
po třetí inkasované brance. I když jsme mocně dotahovali, soupeř to pojistil čtvrtým gólem a bylo rozhodnuto.“
František Vlach: „Jeli jsme do Brodku
s velkým respektem, minulý týden nám
dali lekci. Chtěli jsme začít daleko více odzadu, ale kluci mě moc neposlechli a zvítězila ofenzíva. Podařilo se nám brzy skórovat,
z čehož si domácí moc velkou hlavu nedělali. Postupem času byli ale stále nervóznější.
Dařilo se nám dostávat do brejkových situací, bohužel jsme je dlouho nevyužívali. Když
se nám podařilo dostat do vedení o tři góly,
trošku jsme polevili. Ale blíže jak na dostřel
gólu jsme už soupeře nepustili. Chválím
všechny kluky za výkon a třech bodů proti
kvalitnímu soupeři si nesmírně cením.“

Sokol Plumlov „B“
FK Němčice nad Hanou




Branky: 65. a 72. Hulka – 80. Tomek M.
(p) Rozhodčí: Vodák – Grulich, Ondrejka.
Žluté karty: 14. Tomek M. (N) Diváků:
40.
Sestava Plumlova: Moravec – Surma, Klváček, Bárta, Kutný – Bureš, Kotlán, Aujezdský, Hulka – Stoklasa, Čarný. Střídali: Kiška
Pavel, Kiška Petr, Kolomazník, Křupka. Trenér: Radek Bureš.
Sestava Němčic: Chmelař – Řezáč, Tomek
M., Buček, Chalánek – Vejvoda, Župka, Studený, Hutera – Vrána, Handl. Střídali: Hrabal, Tomek O. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů:
Radek Bureš: „Vyrovnaný zápas v náročných podmínkách. Věděli jsme, že soupeř
přijede s mladým mužstvem a budou hodně běhaví, to se taky potvrdilo. Snažili jsme

se hlavně těžit z našich zkušeností a hrát
svou hru. Bezbrankový poločas jsem bral.
Před zápasem bych byl spokojený i s remízou. Ve druhé půli se nám podařilo během
pár minut dát dvě branky a vedení jsme už
nepustili. Byli jsme dnes spíše šťastnějším
mužstvem.“
Pavel Voráč: „Osobně jsem jel do Plumlova
s respektem. Znám jejich kádr moc dobře a
vím, že umí zahrát velmi dobře. Celkově se
jednalo o vyrovnanou a férovou partii, kde
rozhodla domácí pětiminutovka, kdy Hulka dvakrát utekl a zkušeně zakončil, žádné
vymýšlení, jen to uklidil okolo brankáře, tak
by to mělo vypadat. My jsme pak vsadili vše
dopředu a snažili se zdramatizovat. To se
podařilo po odpískané penaltě, ale k vyrovnání, které by tomu zápasu slušelo jsme se už
nepropracovali.“

Sokol Určice „B“
TJ Sokol Držovice



 2-

Branky: 19. Hanzelka, 48. Vodák – 78. a 89.
Bross. Rozhodčí: Dömisch – Milar, Weiser.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 55.
Sestava Určic: Pokorný – Grulich, Nakládal, Hudský, Ježek – Slezák, Menšík, Hanzelka, Antoníček – Vodák, Kouřil. Střídali:
Pospíšil, Čajan, Bureš, Hýbl, Berčák, Pavlů.
Trenér: Karel Vlach.
Sestava Držovic: Lošťák – Valenta, Šťastný, Srbený, Štěpánek – Dokoupil, Hodulák,
Procházka, Grepl – Řehulka, Bross. Střídali:
Kolkop, Budaj, Valenta S., Kučera. Hrající
asistent: Viktor Šťastný.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „S Držovicemi jsme odehráli
dva přípravné zápasy a věděli jsme, že nás
nic lehkého nečeká. Hráli velmi dobře kombinačně. Na to jsme se chtěli zaměřit a eliminovat to. To se nám v průběhu zápasu dařilo.
Jenže jsme absolutně nezvládli konec zápasu a Bross dvěma brankami skóre srovnal.
Před zápasem bych remízu bral, po průběhu
to ale beru jako ztracený zápas. Snad nám
ten bodík nebude chybět.“
Viktor Šťastný: „Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře. Věděli jsme, co od sebe můžeme očekávat, a soupeř se na nás opravdu
připravil. Trochu nám vázla naše obvyklá
kombinace. Vypadalo to s námi jednu chvíli
hodně bledě. Krev do žil nám dala branka,
kterou se podařilo snížit, a minutu před
koncem jsme dokázali vyrovnat. Musím
dnes pochválit brankáře Lošťáka, který nás
podržel. Penalty jsou už pak loterie a domácí
je dokázali zahrát lépe.“
(jaf)

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
Huawei P30 lite 64Gb

č
K
9
9
4
.
3
• Rozměry155 × 78 × 9,6 mm, 198 g
• Displej5,5”, kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 267 PPI
• Sítě GSM, WCDMA, GPRS,
EDGE, HSPA, LTE (300|100 Mb/s)
• Konektivita micro USB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n,
Bluetooth 4.2, GPS
• Paměť a baterie16 GB, microSDXC (128 GB),
RAM: 3 GB, baterie: 5 000 mAh

AllviewH701 LTE

č
1.399 K

č
4.99•9DisplejK 6,15”,
1080 x 2312 px
• CPU Hisilicon Kirin 710
• Fotoaparát 48 + 8 + 2 Mpx,
Full HD video
• Paměť 6 GB RAM, 64 GB
• Baterie 3340 mAh
• Systém Android 9.0

Allview H1001LTE

č
1.499 K
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Huawei Nova 5T

č
7.999 K

• Displej 6,26”,
1080 x 2340 px
• CPU Hisilicon Kirin 980
• Fotoaparát 48 + 16 + 2 + 2 Mpx,
4K video
• Paměť 6 GB RAM, 128 GB
• Baterie 3750 mAh
• Systém Android 9.0

Allview H801LTE

č
1.399 K

20080611212

Motorola Moto E4 Plus
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rozhovor večerníku

Bývalý kondiční trenér Jestřábů David
Skřivánek se vrací k působení nejen na Hané
PROSTĚJOV Sejde z očí, sejde
z mysli? V případě Davida Skřivánka (na snímku) to až tak úplně
neplatí. Přestože totiž v Prostějově
jako hokejista nezanechal zase tak
výraznou stopu, hodně se následně podepsal pod úspěchy zdejších
Jestřábů. Jako kondiční trenér totiž
řadu borců posunul dál. Na Hané
takto spolupracoval s dospělými
i s mládeží, připravoval je na sezónu, pracoval na jejich vytrvalosti,
rychlosti, síle. To už je ale nyní
pryč. A přestože nadále zůstává
v kontaktu s šéftrenérem mládeže
SK 1913 s Filipem Smejkalem, zdá
se, že jeho prostějovské angažmá je
jinak definitivně minulostí. Stejně
jako hráčská kariéra, která v roce
2015 skončila právě v Prostějově.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

20080711223

yy Vy jste skončil s hokejem
v roce 2015. Vzpomínáte doteď na
období hráčské kariéry, či již vše
berete jako uzavřenou minulost?
„Už to vůbec neřeším. V té době,
co jsem končil s hokejem, mi to
bylo trochu líto, protože jsem tomu

věnoval spoustu času. Jako mladý
čtrnáctiletý kluk jsem odešel za hokejem do Prahy, hrát za Spartu. A už
odmala jsem tedy vyrůstal pryč od
rodiny. Ale když se teď ohlédnu
zpátky, tak vůbec toho kroku ani ničeho dalšího nelituji. Myslím si, že
jako kondiční trenér mohu v České
republice dosáhnout mnohem větších úspěchů než jako hráč. Nebyl
jsem až tak talentovaný. Rovnou
bych chtěl taky říct, že jsem rád, že
mi Prostějov pomohl v kondičním
trénování a k tomu, abych se dostal
i k vrcholovým sportovcům. Do té
doby jsem dva roky pracoval jako
osobní kouč a díky Prostějovu jsem
mohl nakouknout do vrcholového
sportu.“
yy Donedávna jste spolupracoval
právě s LHK Jestřábi Prostějov.
Trvá v nějaké formě i nadále, nebo
definitivně skončila?
„S elhákáčkem jako klubem nespolupracuji, mám tam ale čtyři kluky,
které jsem teď připravoval individuálně. Byli to Tomáš Jandus, Petr
Krejčí, František Hrdinka a Matěj
Novák, s nimi jsem spolupracoval
teď přes léto. Ale je to úplně mimo
klub.“
yy A ta oficiální spolupráce s klubem skončila jak?
„Vyprchalo to…“
yy Vyprchalo?

„Tak já jsem měl první rok smlouvu
pouze na jednu sezónu. Pak jsme se
s majitelem domluvili na prodloužení na dva roky. Dá se říct, že po
Novém roce jsem byl rozhodnutý, že to bude má poslední sezóna
v Prostějově a že se budu chtít přesunout do Prahy.“
yy A ze strany klubu tam nebyl
zájem na další spolupráci?
„Komunikoval jsem s panem Vykoukalem a říkal mu, že už potřebuji
posun. Teď jsem navázal i spolupráci
s agenturou EHS, kde figurují Michal Sivek s Vladimírem Vůjtkem
mladším. Ti zastupují i hráče z NHL
a díky nim budu teď moci připravovat i hráče z české reprezentace.
Aktuálně tak trénuji třeba Dominika
Simona.“
yy K jakým dalším hráčům jste se
v kondiční přípravě dostal?
„Spolupracuji s kluky v Českých Budějovicích, kteří mají agenturu, v níž
připravují na sezónu třeba Romana
Willa, Milana Gulaše, Petra Kváču,
tedy opravdu slavná jména. A já
osobně mám na starost již zmíněného Dominika Simona, ale i Matouše
Venkrbce, Miroslava Holce a letos
jsem chystal také Honzu Hrušku,
který hrával léta za Kometu Brno
a nyní je ve Vítkovicích.“
yy Když to vezmu obecně, jak
důležitý je individuální přístup

Pondělí 10. srpna 2020

Spolupráce s Jestřáby tak nějak vyprchala…
Měl jsme zprvu smlouvu pouze na jednu sezónu,
pak jsme se s majitelem domluvili na prodloužení
o dva roky, a já byl pak rozhodnutý, že potřebuji
posun a budu se chtít přesunout do Prahy...

u kondiční přípravy? Přece jak se říká, není
hráč jako hráč…
„Obrovsky. V ideálním případě by
měla proběhnout diagnostika
každého hráče. A pomocí
toho nedostatku, který
se při diagnostice
objeví, by se

pak měl nastavit individuální plán
a náplň tréninku pro každého zvlášť.
Ta týmová suchá, pokud všichni hráči dělají totéž, tak není úplně ideální,
protože ne každý na to je připravený.
Ať už z hlediska síly, nebo rozsahu
pohybu. Protože někdo potřebuje
pracovat více na výbušnosti, někdo
zase na kondici…“
yy Je tedy z vašeho pohledu velkým problémem, že hráčům nyní
kvůli koronaviru často chybí týmová letní příprava?
„Nemyslím si. Když se třeba podíváme do nejlepších hokejových lig světa, třeba NHL, nebo KHL, tak ti hráči se tam připravují individuálně se
svými kondičními trenéry. Jak jsem
říkal, v návaznosti na diagnostiku
jim pak tito trenéři mohou připravit
nejlepší možný program doslova na
tělo. Pokud vezmu, že jste kondičním trenérem v týmu a tam máte
na starost pětadvacet hráčů, tak je

yy Letní příprava, to je často plavání, tenis nebo florbal. Je podle
vás nějaký sport ideální pro hokejové hráče na přípravu?
„Řekl bych, že tenis.“
yy Z jakého důvodu?
„Při tenisu je důležitá rychlá změna
směru, místo na puk se soustředíte
také na míček. Musíte také řešit situace na malém prostoru. Ve fotbale
máte přeci jen větší hřiště. Kromě
tenisu je to ale třeba také squash,
řekl bych ještě badminton a beachvolejbal. Určitě z hlediska změn
směrů, zaměření na výbušnost nebo
rychlost.“
yy Kdysi jste se zmiňoval, že
přístup ke kondiční přípravě
a letní suché je v České republice úplně jiný než v zahraničí. Co třeba změnit,
v čem se polepšit?
„Řekl bych, že kluby u nás by
se neměly bát najmout na
tuto oblast specialisty. Každý rozumí něčemu jinému.
Máte třeba fyzioterapeuta,
který se stará o to, aby hráči
nebyli zranění. Čemuž můžete předcházet i tréninkem
mimo led. Pak máte samozřejmě hokejové trenéry,
kteří se věnují taktice
a technickým dovednostem. I ta kondiční příprava by měla být dělaná odborníkem. Když
se podíváme na nejlepší týmy v zahraničí, tak
ty mají vlastní kondiční trenéry, nechávají
jim volnost, důvěřují
jim. Kdežto v České
republice nemáme
ještě tolik důvěry
ve specialisty. Kolikrát vidíme hlavní
trenéry, že si do
toho nechtějí
nechat povídat.
Důvěřují svým
zkušenostem
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
z hokejové kariéry, co dělali
to nereálné. Proto si taky myslím, před třiceti lety.“
že výkonnost hráčů a kvalita soutě- yy Je tedy z vašeho pohledu role
ží v České republice, pokud se mají kondičních trenérů v České rezlepšit, tak je individuální kondiční publice podceňovaná?
příprava dobrou volbou.“
„Myslím si, že určitě ano.“

vizitka
DAVID SKŘIVÁNEEK
✓ narodil se 8. února 1993 v Brně
✓ bývalý hokejový obránce, v současnosti
kondiční trenér
✓ s hokejem začal v brněnské mládeži,
později se přesunul do pražské Sparty
✓ příležitost v tamním „áčku“ nedostal a přesunul se do Prostějova
✓ v roce 2015 s hráčskou kariérou skončil a stal se z něj kondiční trenér
✓ o dva roky později se stal kondičním trenérem Jestřábů
✓ během letoška se postupně z dění v Prostějově stáhl, nyní působí
v Praze a na dalších místech ČR
✓ aktuálně pracuje na přípravě řady extraligových hráčů
Zajímavost: mezi jeho svěřence patří taky Matouš Venkrbec, donedávna
prostějovský kapitán

Pondělí 10. srpna 2020
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Opět se rozjede společná příprava,
ale tři zápasy turnaje v Porubě
byly odloženy
na neurčito

PROSTĚJOV Jak známo, hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
momentálně pobývají ve dvoutýdenní karanténě kvůli koronavirové nákaze v mužstvu. Domácí izolace platí pro hráče
i členy realizačního týmu od 29. července do 12. srpna, takže
pomalu končí a pro ptačí dravce už se blíží návrat do přerušené přípravy. Ten by měl být potvrzen tuto středu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Během uplynulého týdne mohli
Hanáci trénovat v rámci možností
jen individuálně zavření doma, samozřejmě i podle zdravotního stavu
každého jedince. Podle informací
Večerníku však nikoho z elhákáčka
nepostihly větší problémy a udržovat
se aspoň částečně fyzicky tedy bylo
možné.
Ti, kteří měli při prvním testování
na COVID-19 pozitivní výsledky,
se po svém vyléčení mohou od
středy 12. srpna znovu zapojit do
společné přípravy. Všechny ostatní
čekají právě v tento den druhé testy. A pokud budou opět negativní,
také oni by měli okamžitě naskočit do klubového tréninkového
procesu.

Nicméně tento předpokládaný průběh celého postupu zpochybnila
v rozhovoru pro Večerník krajská
epidemioložka Růžena Halířová,
která pohrozila, že karanténa Jestřábů může trvat i déle než čtrnáct dnů.
Což je už tak z hlediska vrcholových
sportovců zatraceně dlouhá doba…
„Věřím, že žádné další komplikace
nenastanou a zase začneme normálně trénovat. Problémů nám celá situace nadělala již teď více než dost, proto je na čase se vrátit zpátky do práce
a znova se naplno chystat na novou
sezónu,“ pravil odhodlaně sportovní
manažer elhákáčka Jiří Vykoukal.
Během tohoto týdne měli prostějovští muži odehrát tři duely turnaje O pohár RT TORAX 2020
v Porubě: 11. srpna proti Frýdku-Místku, 12. srpna s domácími a 13.
srpna proti polskému Jastrzebie. „V
původních termínech se tyhle zápasy neuskuteční, hledají se náhradní
možnosti. Což je však složité tím
víc, že do karantény kvůli korona-
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viru musely právě i celky Poruby a
Jastrzebie,“ povzdechl si Vykoukal.
Je tedy klidně možné, že zmíněná
střetnutí budou nakonec zrušena.
„Nad celým porubským turnajem
teď visí otazník, jestli jej za současných okolností vůbec půjde dohrát.
Je možné, že některá utkání nakonec
proběhnou třeba jen jako přáteláky.
Klíčové jsou termíny, kterých při
zachování původně naplánovaného začátku Chance ligy bude minimum. Jen kdyby se start sezóny
rozhodnutím výkonného výboru
Českého hokeje odsunul například
o dva týdny nebo o měsíc, vznikl by
časový prostor navíc,“ odtušil Vykoukal.
Každopádně termíny úvodních
přípravných mačů LHK Prostějov
doma stále platí, jestřábí letka by tak
měla na ledě místní Víceúčelové haly
– zimního stadiónu přivítat v úterý
18. srpna Třebíč a ve čtvrtek 20. srpna Jihlavu (shodně od 18.00 hodin).
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PROSTĚJOV Konečně makali
společně po létě dosud vyplněném takřka výhradně individuálními tréninky – a v tom bác!
Koronavirus v mužstvu, nástup
povinné karantény a na dva týdny přerušená příprava. Prostějovští hokejisté aktuálně řeší velmi nepříjemný zásah do svých
plánů v chystání se na nový prvoligový ročník.
Covid-19 je zastavil od úterka
28. července, to znamená zkraje
třetího týdne společné přípravy.
Na ledě přitom Jestřábi strávili

pouze několik dnů,
teprve se dostávali
do tempa. A místo
jeho postupného
zvyšování včetně
potřebného pilování herních prvků
teď stráví čtrnáct dnů
v domácí izolaci.
„Samozřejmě je to velká čára
přes rozpočet, celý předem naplánovaný tréninkový proces to hodně naruší. Včetně prvních tří přátelských zápasů. Ale nedá se nic dělat,
taková je prostě situace. A musíme
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PROSTĚJOV Proti nákaze koronavirem a následnému černému scénáři, kdy musí celý tým povinně do čtrnáctidenní karantény, se asi modlí celý sportovní svět. Jestřábí prosby ale
vyslyšeny nebyly. Když se v týmu objevila nákaza, znamenalo
to okamžitou stopku pro všechny hráče. Nová brankářská jednička Ondřej Bláha (na snímku) není výjimkou.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
yy V těchto dnech je celý tým
v karanténě. Jaké to pro vás bylo
z ničeho nic na čtrnáct dnů přerušit přípravu?
„Samozřejmě to bylo nepříjemné. Věděli jsme, že to riziko tady je, ale nikdo
jsme nepočítali s tím, že by to mohlo
zasáhnout takto přímo nás. Bohužel
se to ale objevilo a teď už s tím nejde

nic dělat. Pomalu odpočítáváme dny,
kdy budeme moci opět začít.“
yy Už jste měli tréninky na ledě,
takže stopka směrem dál určitě nepomůže…
„Ty první tréninky po pauze na ledě
byly těžké. Pomalu jsme se do toho
dostávali. Teď to holt budeme muset
absolvovat celé znova. Alespoň už
víme, co nás čeká. Věřím, že do toho
pořádně vlítneme.“
yy Jak vůbec karanténu prožíváte?
„Je to obtížné. Člověk nemůže ven,
zrovna teď, když je hezké počasí.
S nikým se nesmíme potkávat. Bohužel je to tak, že jsme fakt zavření doma. S tím se nedá nic dělat.

se
s ní
vyrovnat, nějak poprat.
Nejsme v tom
každopádně sami, stejné komplikace mají i jinde,“ zmínil sportovní manažer
elhákáčka Jiří Vykoukal, že nákaza
postihla například Litvínov, České
Budějovice či soupeře z Chance
ligy Kladno, Litoměřice, Slavii Praha a Sokolov.

Je zřejmé, že ptačí dravci nyní z valné části poztrácí to, co dosud natrénovali. „Dva týdny sice není nijak
fatální pauza, ale dlouhá v momentální fázi přece jen je. Jde o to, aby
kluci v rámci možností i zavření
doma něco fyzicky dělali, kondičně a silově se udržovali. Pochopitelně záleží na podmínkách, jaký
má kdo v bytě nebo domě prostor,
vybavení a podobně. Úplně zahálet
by však nikdo neměl,“ věří Vykoukal.
K takovému závěru ho opravňuje relativně dobrý zdravotní stav

Snažíme se v rámci možností nějak
udržovat, abychom neztratili všechno, co jsme natrénovali. V těchto
podmínkách je to samozřejmě těžší. Naštěstí se ale vždy dá něco vymyslet.“
yy Prozradíte, jak konktrétně na
sobě doma pracujete?
„Občas řeknu přítelkyni, ať po mně
něco hodí, jestli to alespoň ještě chytím. (smích) Snažím se cvičit, co to
jde. Používám tenisáky, abych si připomněl nějaké chytání. Udržuji se
zkrátka v rámci možností, které ten
byt nabídne.“
yy Pomalu vyhlížíte návrat. Tak
jaký podle vás bude?
„Nový začátek... Všechno budeme na
tom ledě dělat znova. Musíme ale i na
tomto hledat pozitiva. Teď se na to
více těšíme. Určitě se budeme i dost
hlídat, abychom se nenakazili a nemuseli to celé podstupovat znovu.
V tomto bychom mohli mít určitou
výhodu oproti ostatním. Jinak se na
tom asi nic dalšího pozitivního najít
nedá.“
yy Víte už, jak bude příprava pokračovat?
„Zatím nic nevíme. Teď tři přípravné
zápasy kvůli karanténě nestihneme.
Další týden po ní tam pak nějaká utkání jsou. Myslím si, že ty by
měly normálně klapnout. Nějaký

bližší rozpis však zatím nemáme.
Budeme asi pokračovat tam, kde
jsme skončili.“
yy Minulý týden byla ukázána
vaše nová maska. Co byste k ní
řekl? Proč právě motivy, které
tam máte?
„Tu jsem si tak nějak vymyslel a líbí
se mi. Vytvořil ji pan Koral, což je
profík v této branži. Dělal mi asi každou masku. Co jsem si zatím stačil
projít město, tak se mi dost zamlouvá, proto jsem si ho dal na spodní
část. Jsou tam také nějaké předlohy,
které jsem si našel na internetu. Nahoře je ještě král Leónidás, kterého
nasprejovali naši fanoušci na zeď
u zimního stadionu. To se mi moc
líbí, a tak jsem ho tam chtěl zakomponovat. Snad se maska bude líbit
i ostatním.“
yy Jaký podle vás bude mít koronavirus vliv na celou sezónu
2020/2021?
„Celkově je to nešťastné. Nuceně
už skončila loňská sezóna, kdy to
všem vzalo play-off. Mysleli jsme si,
že tím to tak celé končí a v září se
prostě v pohodě začne, bohužel je
to tady pořád. Bude potřeba se s tím
nějak sžít, najít nějaký kompromis,
aby mohl život fungovat normálně
dál, protože ten virus tu nějakou
dobu bude. Musí se to nějak udělat,

všech plejerů. „Kluci průběžně hlásí, že jsou naprosto nebo skoro bez
příznaků nemoci. Takže na sobě
můžou pracovat hned, případně
po nějakém nezbytném odpočinku. Pozitivní přitom je, že nakažení
by podle informací z hygieny měli
mít vůči koronaviru určitou odolnost, minimálně na nějakou dobu,“
vypíchl někdejší špičkový obránce
i jeden klad v nastalé prekérní situaci.
Nakolik zdatně z ní Jestřábi vybruslí, to ve větší míře ukážou teprve příští týdny a měsíce. (son)
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PROSTĚJOV Téměř polovinu klubů hokejové Chance ligy
mužů ČR už postihly problémy
s onemocněním COVID-19
včetně nutnosti umístění celých
týmů do domácí izolace. Jaký
mají někteří „karanténáři“ na
celou záležitost názor a kterak
snášejí vynucenou tréninkovou
pauzu, to přibližujeme v několika aktuálních ohlasech.

MICHAL GAGO,
útočník LHK Jestřábi Prostějov:
„Příjemné to určitě není pro nikoho. Na druhé straně zdraví každého
člověka a jeho rodiny je na prvním
místě, prostě ten čas v izolaci musíme vydržet. Beru to tak, že jsou
nastavená nějaká pravidla, která
se musí dodržovat, víc bych to komentovat nechtěl.“

ADAM KUBÍK,
útočník Rytířů Kladno:
„Prožívám to těžce, protože už jsme
se všichni těšili na zápasy a novou
sezónu, ale bohužel přišla druhá
vlna, která nám začátek zase o dva
týdny oddálila. Myslím si, že svým
způsobem je možná dobře, že nás
to zasáhlo už takhle na začátku. Věřím, že teď se to uklidní a celý ročník
bude moct v klidu odstartovat.“
FRANTIŠEK WÁGNER,
útočník LHK Jestřábi Prostějov:
„Bohužel se k tomu vyjádřit nemůžu, nerad bych si totiž pustil
pusu na špacír.“
MARTIN JANEČEK,
trenér HC RT Torax Poruba:
„Jsme si vědomí, že pro naši cestu
a pro úspěšnou sezónu to může být
komplikace. Záměrně říkám může
být, protože jsme se v mužstvu
shodli na tom, že komplikace bude
tak velká, jak jí to dovolíme. Zatím
moc scénářů nevíme, protože se
může něco opět zkomplikovat, ale
už teď se tým vzájemně podporuje
a předsevzali jsme si, že z nepříjemné situace vytěžíme maximum.
Chceme být prostě připraveni, a tak
všichni v klubu hledáme cesty, abychom byli ještě silnější a odhodlanější, až se po karanténě opět sejdeme.“
(son)
aby to fungovalo, ať už jde o ekonomiku, sport, prostě o všechno. Podle mě už nejde vše
stopnout tak, jak to bylo
v březnu.“
yy Na jakého soupeře se do sezóny nejvíce těšíte?
„Těším se zejména na
moravská derby. Na
Moravě a ve Slezsku
jsem přece jen nějakou dobu. Když
hrají regionální
týmy proti sobě,
tak to má svoji
hezkou stránku.
Ať už to bylo ve
Vsetíně s Havířovem, nebo to
teď bude Prostějov s Přerovem. Derby má
vždy největší
náboj. Vše ale
bude záviset na
tom, jestli budou plné haly
a chodit fanoušci. Pokud nebudou,
tak ten hokej ztrácí
na významu.“
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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Druhá etapa Czech Tour startovala a pak ještě jednou
projela Prostějovem, načež vedla dál silnicemi regionu

PROSTĚJOV Pátek 7. srpna, to byl pro celý náš okres velký den
ve znamení špičkové mezinárodní cyklistiky. V centru města
Prostějova odstartovala v pravé poledne druhá etapa nejvýznamnějšího silničního závodu na území ČR pod zkráceným
názvem Czech Tour 2020 (dříve Czech Cycling Tour – pozn. Czech Tour je. Máme z toho velkou
red.), jejíž trať poté vedla ještě desítky kilometrů po cestách radost a je nám ctí hostit elitní světové týmy, které mají v tomto populárregionu. U toho Večerník nemohl chybět.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Už když člověk přicházel v úterním
dopoledni do srdce Prostějova,
bylo jasně znát, že se tu schyluje
k něčemu mimořádnému. Po celém
náměstí T. G. Masaryka byla na různých místech zaparkovaná vymakaná doprovodná vozidla v týmových
barvách jednotlivých stájí, z nichž
ty top patřící do nejvyšší kategorie
World Tour (jmenovitě Mitchelton
Scott, Bora Hansgrohe, Jumbo Visma,
Sunweb, NTT Pro Cycling a Bahrain
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ním sportu ohromný zvuk i prestiž.
Věřím, že se tu všem aktérům bude
líbit a samotným závodníkům se po
našich silnicích pojede co nejlépe.
Osobně se moc těším na spurt rychlostní prémie,“ řekl v rámci uvítacího
projevu primátor František Jura.
Start byl přímo před radnicí, kde
vyrostlo montované pódium.
A právě na něj vystoupili v posledních desítkách minut před vyražením na trať reprezentanti všech
jednadvaceti zápolících týmů,
aby je moderátorka slavnostně
představila postupně se houfujícím divákům. Největší potlesk
2TQUV÷LQXUMÚRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCXÚUVąGNGO\RKUVQNGUNCXPQUVP÷QFUVCTVQXCNFTWJQWGVCRW%\GEJ6QWTPC/CUCT[MQX÷
logicky sklidili borci výše zmíněných P¾O÷UVÊRąGFTCFPKEÊ
Foto: Marek Sonnevend
favorizovaných profi stájí, ale rovněž
členové českého národního výběru i tu- „Pro tuto rovinatou etapu s pravdě- Přísná hygienická opatření kvůli žisko, Suchdol, Brodek u Konice,
zemské klubové jedničky Elkov Kasper. podobným hromadným dojezdem koronaviru nakazovala veškerým Skřípov a Šubířov. Potom už Czech
aktérům nosit roušky, jež odložili Tour zamířila mimo region, aby
až krátce před startem. Ten proběhl očekávaný hromadný dojezd na uniopravdu velkolepě. Nedaleko Ma- čovském náměstí ovládl Jordi Meeus
4x foto: Marek Sonnevend
sarykovy sochy v oploceném pro- z Belgie (SEG Racinag Academy).
storu se naštosovaly více než dvě Druhý skončil jeho krajan a úřadujístovky závodníků, které vstříc 193 cí mistr své země Tim Merlier (Alpekilometrům poslal na trať výstřelem cin – Fenix), třetí dosprintoval Max
ze startovací pistole František Jura. Kanter z Německa (Team Sunweb).
Za mohutného troubení doprovod- Z jezdců ČR se nejvýše dostal devátý
ných aut i motocyklů se celá kolona Dominik Neuman (Elkov Kasper),
dala do pohybu a přes Pernštýnské zatímco Tomáš Bárta z Tufo Pardus
náměstí zamířila k Mostkovicím. Prostějov v trikotu národní repreOdtamtud se peloton vrátil přes Do- zentace obsadil velmi solidní třinác/CPCåGT[ \×éCUVP÷PÚEJ FTWåUVGX RąK 8 T¾OEK UNCXPQUVPÊJQ RąGFUVCXQX¾PÊ 4[EJNQUVPÊ RTÆOKK RQ VąKP¾EVK MKNQOGV
mamyslice zpět do prostějovského té místo.
XÊVCNQ XGFGPÊ O÷UVC 2TQUV÷LQXC X éGNG XwGEJ \¾XQFPÊMč X[UVQWRCNK PC RÐFK TGEJVTCVKV÷UP÷X[JT¾NRąÊOQRąGFTCF
centra, kde po třinácti kilometrech „Byla to etapa podle předpokladů.
U RTKO¾VQTGO X QDąCFPÊ UÊPK TCFPKEG WO K éNGPQXÆ VÚOW $QTC *CPUITQJG PKEÊéGUMÚE[MNKUVC,CP$¾TVC
jízdy cyklistické příznivce potěšil Nefoukalo, takže to proběhlo naspurt rychlostní prémie v místě prosto v pohodě. Kdyby odjela větší
předchozího startu. Cenný finiš pa- skupina, tak bychom tam chtěli němáme ve svých řadách jednoho skvě- třil domácímu zástupci Janu Bártovi. koho mít. Necelé tři kilometry před
lého sprintera, na jehož vítězství poje- Následně kolečkářská atrakce defini- cílem došlo k pádu, což naše dva kludeme. Já bych rád zaútočil později, až tivně opustila Prostějov a pokračo- ky zbrzdilo, ale bylo to již v ochranné
v kopcovitějších etapách třetí a přede- vala vstříc cílovému městu Uničov zóně, takže v pohodě. Tomáš Bárta
vším královské čtvrté. Tam si věřím, že silnicemi našeho okresu. Konkrétně bydlí prakticky u trati, proto mu klubych mohl zabojovat o dílčí prvenství cesta vedla přes tyto obce: Smržice, ci chtěli v závěru pomoct a myslím,
a aspoň trochu navázat na rok 2015, kdy Čelechovice na Hané, Slatinice, Dra- že se jim to podařilo, když skončil
se mi celé Czech Cycling Tour podařilo hanovice, Pěnčín, Kandia, Budětsko, třináctý,“ okomentoval díl číslo dva
vyhrát,“ povědělo při krátkém rozhovo- Štarnov, Přemyslovice, Hluchov, na Czech Tour trenér nároďáku Česru české želízko v ohni Petr Vakoč.
Zdětín, Ptení, Ptenský Dvorek, Stra- ké republiky Tomáš Konečný.

McLaren) měly na místě i své působivě vypadající závodní autobusy. V těch
jezdci tráví spoustu času, kromě překrásného vzhledu jsou totiž i exkluzivně vybavené jak pro přípravu, tak pro
relaxaci.
Hodinu a půl před startem proběhlo v obřadní síni prostějovské
radnice slavnostní setkání manažerů zúčastněných družstev
s vedením města. Stájové bossy
přivítali primátor František Jura
společně s náměstky Miladou Sokolovou, Alenou Raškovou, Jiřím
Pospíšilem, Janem Krchňavým
a Jiřím Rozehnalem. „Jsme hrdí
na to, že se Prostějov po dvou letech
znovu stal jedním z dějišť natolik
významné cyklistické akce, jakou

jjak
ak czech
czzechh tour
toour startovala
starrtoovalaa v prostějově...
prostějjovvě.....
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Tři závody se však ještě mohou
uskutečnit mimo tuhle elitní sérii
PROSTĚJOV Už dříve bylo v kla- říct, že i moc těšili. Mělo se skákat od
sickém parašutismu bez náhrady
zrušeno červnové armádní mistrovství světa 2020 v Rakousku
a na příští rok přeložen civilní
světový šampionát 2020 původně plánovaný na srpen do Ruska.
Nyní mezinárodně komplikovaná
situace kolem koronaviru odpískala i další vrcholnou soutěž: letošní seriál Světového poháru na
přesnost přistání.
Ten má každoročně šest dílů, z nichž
dva v německém Tannheimu i rakouském Thalgau vzdali s velkým
časovým předstihem. Na poslední
chvíli pak byl zrušen závod ve slovinském Bledu, se kterým se v termínu
3. až 5. července dlouho počítalo.
„My jako reprezentace České republiky tvořená členy Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov
jsme se do Slovinska chystali a dá se

pátku, ale v pondělí předtím organizátoři informovali, že akce ze zdravotních důvodů neproběhne,“ řekl
Večerníku trenér národního týmu
ČR Ivan Hovorka.
Vedení Světového poháru se následně rozhodlo celou sérii pro aktuální
ročník 2020 oficiálně zrušit. „Situace
ohledně COVID-19 není globálně
příznivá a za těchto podmínek není
možné soutěž uskutečnit. Některé
jednotlivé závody mohou pořadatelé zorganizovat, ovšem mimo
hodnocení Světového poháru, jehož
celkové pořadí letos nebude vyhlášeno,“ stojí v komuniké mezinárodní
federace ParaWCS.
Momentální stav je takový, že pokud to hygienická opatření i další
okolnosti dovolí, jsou v plánu klání
v chorvatské Rijece (28. až 30. srpna), ve švýcarském Locarnu (25.

až 27. září) a v italském Bellunu (9.
až 11. října). „Jedna otázka je, zda
opravdu proběhnou. A druhá, za
jakých konkrétních opatření. Pokud
bychom si například měli nechat
udělat testy na koronavirus pro celou více než desetičlennou výpravu
za své vlastní peníze, vyšlo by to na
několik desítek tisíc korun, jež musí
někdo zaplatit. Proto asi uvidíme až
operativně podle situace, jestli do
Chorvatska, Švýcarska či Itálie skutečně pojedeme,“ odtušil Hovorka.
Jedinou jistotou - leč vzhledem
k současnému nárůstu počtu nakažených v ČR poněkud vachrlatou
– tak je termínově přeložené mistrovství republiky 2020 v klasických
parašutistických disciplínách. „Ve
Strakonicích by mělo být od 2. do 6.
září, snad jej tedy COVID-19 nezhatí,“ zadoufal Hovorka.
(son)

volejbal
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PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov zdárně pokračují vstříc novému soutěžnímu ročníku 2020/2021. Momentálně mají za sebou
druhý týden společné přípravy, která i tentokrát obsahovala pět tréninkových dnů od
pondělka 3. do pátku 7. srpna s následným
volným víkendem.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Nadále střídáme herní prvky
s kondičními cvičeními, posilováním i výběhy na Hloučelu. Vše
kombinujeme tak, aby tréninky
nebyly pokud možno jednotvárné,
jejich náplň se vhodně doplňovala
a holky do sebe dostávaly to, co je
potřeba,“ stručně popsal kouč žen
vékáčka Lubomír Petráš.

Na rozdíl od zahajovacího týdne
už měl k dispozici kompletnější
tým deseti hráček, když se k sedmičce Klára Dvořáčková, Iva Šípová, Kateřina Kvapilová, Petra
Kožoušková, Karolína Fričová,
Aneta Weidenthalerová a Gabriela Kopáčová připojilo trio Michaela Jurčíková, Tereza Pluhařová,
Adéla Stavinohová.
Chyběly tak již pouze Lenka Knorová z preventivních zdravotních důvodů a Tereza Baláková kvůli vrcholící beachvolejbalové sezóně. Prvně
jmenovaná naskočí do přípravného
procesu hned ode dneška, druhá
pravděpodobně koncem srpna.

Druhý tréninkový týden proběhl hladce,
prostějovským ženám už se blíží první přáteláky

K dosavadnímu průběhu společné
práce nemá slovenský kormidelník
výhrady. „Děvčata makají s chutí
a naplno, ani ´Kopy´ s Ivou nejsou
po svých zraněních nijak moc limitované. Vždycky ale říkám, že dokud
se nehrají mistráky, je všechno v pohodě – do tuhého začíná jít teprve
se začátkem soutěže,“ pousmál se
Petráš.
V aktuálním mikrocyklu od 10. do
15. srpna dá svým svěřenkyním zase
o něco víc zabrat v postupně se zvyšující intenzitě a tempu. Mimo jiné
i tím, že trénovat se bude premiérově
též v sobotu. A pomalu se také blíží
první přátelské duely.
„Předběžně se domlouváme s Olomoucí, že bychom spolu něco
odehráli okolo dvacátého srpna.
A pevně dohodnuti už jsme s Krá-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

lovým Polem na dvou přípravných
zápasech během jednoho dne, které
absolvujeme v Brně v pátek 28. srpna. Jedno dopoledne, druhé odpoledne,“ prozradil Petráš. Poté bude

následovat 5. a 6. září turnaj v Ostravě, 11. až 13. září Tomi-Remont
Cup v Olomouci a 19. září start
UNIQA extraligy ČR doma proti
Šelmám Brno.
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RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
„Soli“ zvládla návrat
z rodné Brazílie dobøe
Prostějov (son) - Bez větších
problémů a přesně podle plánu
se z dovolené ve svém brazilském
rodišti vrátila zpět do Prostějova
Solange Soares. Bývalá dlouholetá
hráčka místního VK a momentálně
trenérka oddílové mládeže však samozřejmě musela dodržet veškerá
opatření vůči koronaviru. V praxi
to znamenalo absolvovat dva testy
na COVID-19: jeden ještě před
odletem z Belo Horizonte a druhý
hned po příletu do České republiky.
A protože oboje testování bylo negativní, mohla od pondělka 3. srpna
tréninkově převzít kadetky vékáčka,
jež letos povede v extralize ČR. „Soli
absolvovala celý proces přesně tak,
jak je nutné podle současných hygienických nařízení a aby zároveň stihla
začátek přípravy. Jsme rádi, že všechno bez potíží klaplo a máme ji tady
zpět zdravou i natěšenou do další
práce,“ konstatoval sportovní ředitel
VK Prostějov Miroslav Čada.

0øOE\SUREøKQRXWORVHYURSVNÛFKSRK¿UĎ

Prostìjovanky èekají na soupeøe v Challenge Cupu

PROSTĚJOV Od roku 2008 prostějovské volejbalistky nepřetržitě
působí v klubových pohárech Evropy. Prvních deset let dokonce
hrály elitní Champions League,
v posledních dvou sezónách se
přesunuly do CEV Cupu. A letos
premiérově vstoupí do třetího nejvyššího Challenge Cupu. Snad…

„Minulý ročník evropských volejbalových pohárů se kvůli koronaviru vůbec nedohrál, takže určitá
nejistota nadále panuje. Zvlášť když
se teď nákaza ve větší míře vrací.
I vedení federace CEV asi ještě
vyčkává na aktuální vývoj situace,
neboť už by mělo v nejbližší době
proběhnout losování pohárových

soutěží 2020/21. Zatím však nebyly zveřejněny žádné informace kdy,
kde a další podrobnosti,“ řekl nám
sportovní ředitel VK Prostějov Miroslav Čada.
Přihláška vékáčka do Challenge Cupu každopádně platí. A byť
mladý tým Hanaček prošel další
hráčskou obměnou, rád by se na

mezinárodní scéně alespoň trochu
prosadil. „Ve Vyzývacím poháru
přece jen nebývá už tolik papírově
nejsilnějších družstev, tím pádem
se v něm dá o něco reálněji uspět
v porovnání s CEV Cupem a především špičkovou Ligou mistryň.
Proto chceme postoupit minimálně
přes našeho prvního soupeře, což

*DEULHOD .RSiĀRYi Å9\SDGi WR çH
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PROSTĚJOV V pouhých jednadvaceti letech se Gabriela Kopáčová (na snímku) od loňska
stala ústřední oporou i největší
bodovou lídryní volejbalistek VK
Prostějov. Po příchodu z KP Brno
měla úderná univerzálka vynikající začátek, ovšem postupně její
výkonnost trochu kolísala. I ve
spojení se zdravotními problémy,
které ji dlouhodobě trápí. Na prahu nové sezóny jsme s „Kopy“ rozebrali, co bylo, je a bude.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Jak zpětně hodnotíte uplynulý
ročník, váš první po přestupu do
vékáčka?
„Po týmové stránce si myslím, že nás
hodně lidí podceňovalo a my jsme
příjemně překvapily. Jen je škoda,
že koronavirus předčasně ukončil
soutěž už po dlouhodobé části. Věřila jsem, že v play off bychom se
ze čtvrtého místa mohly posunout
ještě výš. Náš kolektiv byl totiž super, což se odráželo i do herního
projevu. Z osobního hlediska jsem
začala dobře, ale potom přicházely

výkyvy, jednou byl můj výkon lepší
a podruhé horší. Celkově si myslím,
že minulou sezónu jsem neodehrála
nijak špatně, zároveň však pro sebe
vidím prostor ke zlepšení. Hlavně si
chci pohlídat, aby moje výkonnost
byla stabilnější.“
yy Čím to, že po skvělém nástupu se postupně dostavovaly i některé výpadky ve stylu nahoru
– dolů?
„Já to mám většinou tak, že pokud
se od začátku utkání rychle chytím,
tak se rozjedu a už jsem v laufu.
A naopak, když nejsem v takovém
zápřahu a nedostanu se pořádně
do hry, víc chybuju, nedaří se mi
tolik. V několika prvních zápasech
se hrálo dost přese mě, což vycházelo, cítila jsem se výborně. Pak mi ale
v některých fázích dalších utkání
chodilo nahrávek málo, já vychladla
a jistota šla dolů. Načež jsem někdy
přestala uhrávat těžké míče a situace, které předtím nebyly problém.
Nechci ale vinu házet na někoho
jiného, v tomhle se musím sama
zlepšit.“
yy Na smeči máte ohromné rány.
Může občas vyšší chybovost souviset i s touto velkou razancí?
„Určitě jo, někdy to prostě uletí.
(úsměv) Proto se snažím pracovat na
tom, abych jenom nedávala rány, ale

uměla do zakončení dát i víc techniky. V některých zápasech se
mi to myslím docela povedlo natolik, že to asi málokdo
čekal. (směje se) V pestrosti
útoku se proto chci dál rozvíjet,
samozřejmě nejen v tom.“
yy Dá se říct, že jako stále mladá
hráčka postupně nabíráte zkušenosti a tím i větší herní jistotu?
„Věřím, že to takhle je a dál bude.
Předchozí sezónu v Brně jsem kvůli
zdravotním problémům i jiným věcem víceméně odstála, po příchodu
do Prostějova to pro mě byl vlastně
takový nový začátek. Teď je na mně,
abych se po všech stránkách nadále
posouvala.“
yy Zmínila jste zdraví, které vás
delší dobu trápí. Oč přesně jde?
„Mám potíže s achilovkou, které
mě pronásledovaly v podstatě celý
minulý ročník od startu přípravy. A ke konci soutěže se to dost
zhoršovalo. V achilovce se mi totiž
udělal kostní výrůstek, od nějž tam
vznikl docela silný zánět. Proto
jsem průběžně chodila k fyzioterapeutovi, řešila to různými masážemi a podobně. Postupně léčba
u pana doktora Macháčka dospěla
k tomu, že každý týden dostanu
do achilovky injekci, díky čemuž
se podařilo odstranit zánět. Který

jsem také holkám řekl na úvodním
srazu při zahájení přípravy. Samozřejmě však záleží na konkrétním
protivníkovi, kterého nám los přidělí. A jestli se evropské poháry
vůbec rozjedou, případně kdy a za
jakých zdravotních podmínek či hygienických opatření,“ doplnil Čada
zamyšleně.
(son)

Ostrava má Štrbovou,
GR)UÙGNXMGH6WDÎNRY½
Prostějov (son) - Aktuální novinky týkající se změn v hráčských kádrech účastníků volejbalové UNIQA extraligy žen
ČR přiletěly tentokrát ze severu
Moravy. Klub TJ Ostrava získal
zajímavou posilu z beache, neboť
svou kariéru na písku se rozhodla
vzhledem k okolnostem dočasně
přerušit slovenská reprezentantka
Andrea Štrbová. A v nadcházející
sezóně 2020/2021 pomůže právě
ostravskému družstvu na smeči.
Kvalitní plejerku přivedl rovněž
TJ Sokol Frýdek-Místek, kam zamířila z Olympu Praha smečařka
či univerzálka Romana Staňková.
Trenérsky přitom tamní kolektiv
převzal Leoš Chalupa, který na
postu hlavního kouče vystřídal
Jaroslava Vlka. Asistentkou zůstává Alexandra Dedková. O dalších
akvizicích na soupisku frýdecko-místecké vedení jedná, neboť
potřebuje zacelit mezeru po odchodu pětice hráček (Michaela
Jurčíková a Tereza Pluhařová do
Prostějova, Karolína Šprochová
do Šternberka, Natálie Radivojevičová i Kateřina Vašinová ukončení aktivní kariéry).

)CDTKGNC-QR¾éQX¾LGXRNPÆRąÊRTCX÷U8-2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

se však může větší námahou vrátit.
Takže s nohou trochu bojuju, do
budoucna se celý problém musí vyřešit odstraněním toho výrůstku při
operaci. Jde jen o to kdy, zatím ještě
rozhodně ne. Teď se soustředím na
novou sezónu.“
yy Věříte, že ji zdravotně zvládnete?
„Určitě ano. Momentálně je stav mé
achilovky mnohem lepší, než byl
v předchozích týdnech a měsících.
A udělám maximum, aby zdraví nepoznamenalo moje výkony v nadcházejícím ročníku.“
yy Prostějovské družstvo se
přes léto z poloviny obměnilo.
Jak vnímáte částečně nově složený tým?
„Nové holky do kolektivu dost
rychle zapadly a vypadá to, že partu
budeme mít zase suprovou. Právě

5QNCPIG5QCTGUPC×VGTPÊOVTÆPKPMW
MCFGVGM8-2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

tohle byla a věřím, že znovu bude
naše silná stránka. Že se vzájemně
podržíme, za každé situace budeme
bojovat a na hřišti necháme vždycky
všechno.“
yy Ohledně rozložení sil v české extralize se obecně předpokládá, že za nejsilnější trojicí
Olomouc, Šelmy Brno a Olymp
Praha byste se mohly pohybovat
vy s Libercem. Souhlasíte s takovými názory?
„Asi jo, i když se nesmí podceňovat ani žádný z dalších celků. My
jsme po těch změnách v kádru
papírově o něco slabší, nejen proti
té silné trojce to budeme mít ještě těžší než dosud. Uvidíme, jak
úspěšně se s tím popereme.“
yy Nemrzí vás pouze kratičké naskočení do červnového soustředění reprezentace ČR?

„S nároďákem jsem byla tady
v Prostějově od začátku, ale trenér
ještě před startem přípravy věděl
o mém zdravotním omezení. Proto jsem do soustředění šla s tím, že
to zkusím a uvidí se. Bohužel po
pár dnech se ukázalo, že achilovka
není v pořádku. A abych neohrozila klubovou sezónu, radši jsem
se věnovala intenzivnější léčbě
i odpočinku. Navíc u reprezentace
hrozilo, že kvalifikaci Mistrovství
Evropy odloží kvůli koronaviru
na později, což se nakonec přesně
stalo.“
yy Á propos COVID-19: věříte,
že vůbec dovolí odehrát volejbalové soutěže 2020/21 podle plánu?
„Spíš doufám, asi jako všichni. Na
novou sezónu se moc těším a byla by
hrozná škoda, kdyby ji koronavirus
nějak víc poznamenal, nebo třeba
úplně zrušil. Na něco takového radši
nechci ani myslet.“

www.vecernikpv.cz
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zjistili jsme

BK Olomoucko vsadilo na Leona Šantelja

PROSTĚJOV Po několika týdnech usilovného jednání získali
basketbalisté Olomoucka vytouženou posilu pod koš. Do klubu
přichází na jednu sezonu Leon Šantelj, 205 centimetrů vysoký
Slovinec. Co si od něj lze slibovat?
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Může hrát na pozici čtyři i pět.
Umí hrát silově, což je v dnešním
basketbalu nutnost, současně umí
přihrát při nájezdu spoluhráče pod
koš. Navíc není ani špatným střelcem z dálky, jeho trojky mají úspěšnost šestačtyřicet procent,“ přiblížil
novou akvizici týmu jeho sportovní
manažer účastníka Kooperativy

NBL Michal Pekárek, který přiznává, že v dnešní době není snadné
vybírat odpovídající posily. „Nabídek je hodně. Ovšem trefit hráče,
který zapadne do kabiny i herního
systému, je často i otázkou štěstí.
Proto jsme třeba jednali se Sheltonem, který si už u nás na konci
minulé nedohrané sezony začínal
zvykat. Bohužel jeho příjezd ze
Spojených států nebyl možný,“ poznamenal klubový manažer týmu,
který má sídlo v Prostějově.
Pětadvacetiletý Šantelj se narodil

v Postojné a profesionální kariéru
zatím spojil výhradně se Slovinskem. Hrál za týmy UKK Koper,
Plama Pur, KK Rogaška a hned
dvakrát za Helios Suns Domžale
z něhož přichází do nejvyšší české
soutěže. „Domžale v minulé sezoně
skončilo na třetím místě. Současně hrálo mezinárodní ABA ligu.
Leon k nám přichází z dobré soutěže a věříme, že se stane výraznou
osobnostní nového týmu,“ doufá
Pekárek.
Sestava BK Olomoucko přes příchod nové posily dosud není uzavřena. Klub chce ještě získat alespoň jednoho hráče a v nejbližších
dnech přivítá dalšího basketbalistu
na čtrnáctidenní zkoušku.

Leon Šantelj

Foto: internet
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PROSTĚJOV O služby pivota
Viktora Vašáta přišli hodně rychle
trenéři BK Olomoucko. Nadějný
basketbalista, který měl v novém
ročníku Kooperativa NBL dostat
mnohem větší prostor, je na marodce a týmu bude chybět delší
dobu.
„Viktor má problém s kolenem, je
těžké odhadovat, jak dlouho bude
chybět. Ale má mladé tělo, třeba

léčení nebude až tak dlouhé. Musíme se smířit s realitou, nic jiného
nám ani nezbývá, i když je to nepříjemné,“ konstatoval neradostně
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
S týmem se naopak připravuje šikovný Adam Klepač (na snímku).
Bratr Erika, který již do Kooperativa NBL v hanáckém dresu naskočil, nastupoval v minulé sezoně

v první lize. V průměru odehrál přes
jednadvacet minut a dal téměř deset
bodů v každém utkání. Teď se bude
snažit udělat další výkonnostní krok.
„Je šikovný. Mladé křídlo se zajímavými předpoklady. Jsme domluveni, že s námi bude trénovat, herní
prostor bude zatím dostávat především v první lize, kde bude hostovat
v Olomouci,“ řekl na adresu nové
tváře Pekárek.
(lv)

Mládežnice VK zahájily Lehečka bodoval i v soutěži žen
v Národním sportovním centru
BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Ještě před středečním odjezdem na soustředění do
Karlova pod Pradědem, o němž
budeme podrobněji informovat
v příštím vydání Večerníku, zahájily mládežnické volejbalistky VK
Prostějov společnou přípravu na
novou sezónu 2020/21 v domácím prostředí.
Juniorky trénovaly tři dny od soboty
1. do pondělí 3. srpna pod vedením

Aleše Nováka, šéftrenéra mládeže ve
vékáčku. Kadetky vedené Solange
Soares i starší žákyně pod taktovkou
Lenky Fabikovičové naskočily do
přípravného procesu 3. a 4. srpna,
všechny prostějovské týmy přitom
shodně makaly v hale Národního
sportovního centra PV.
Snímky ve fotogalerii jsou z úterního tréninku kadetek a starších žákyň.
(son)
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PRAHA, PROSTĚJOV Závěrečným čtvrtým dílem vyvrcholila
v Praze charitativní exhibiční
tenisová série Tipsport Elite Trophy. Původně čistě ženské klání
v závěrečném podniku nečekaně
doplnili také muži a pro Růžový
výběr to byla dobrá volba. Prostějovský Jiří Lehečka totiž dokázal
porazit Václava Šafránka a pomohl spoluhráčkám k vítězství
5:4.
„Zvládl jsem to, i když to nebylo
snadné. Rozpálený centový dvorec
nám nepomohl. Lehká únava byla
znát, ale celkově slušný zápas z obou
stran,“ uvedl Lehečka, který si netradiční vystoupení užíval. „Na střídačce byly se mnou holky. Užili jsme si

to, byla to legrace. Dosud jsem byl
zvyklý, že vedle seděl maximálně
kapitán. A teď najednou taková persona jako Andrea Petkovičová, která
byla ve světové desítce. Jsem rád, že
jsem týmu pomohl,“ dodal Šafránek.
Nedařilo se Karolíně Plíškové, která
prohrála obě své dvouhry a bodovala pouze v deblu s Karolínou Muchovou. „Nezabíjím míče a k tomu
strašně kazím,“ zlobila se na své výkony Plíšková.
Výsledek závěrečného měření sil
určil také celkového vítěze. Růžový
celek ve čtyřdílné sérii uhrál výsledek 2:2 a uspěl díky lepšímu poměru zápasů. Akce vznikla jako souboj
Černého týmu hrající kapitánky
a světové trojky Karolíny Plíškové

s Růžovým celkem, který v prvních valo. „Vzhledem k turnajům WTA to
dvou kolech vedla wimbledonská bylo nutné kvůli dodržení všech pravítězka Petra Kvitová. S ohledem na videl,“ vysvětlili změny pořadatelé.
vývoj sezony se ale složení obměňo(lv)
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BRNO, PROSTĚJOV Jedním
z vrcholů beachvolejbalové sezóny 2020 bylo pro hráčku VK Prostějov Terezu Balákovou mistrovství republiky do 22 let v Brně.
Společně s domácí Veronikou
Šikralovou tam obsadily dělenou
sedmou pozici.
Holky přitom chtěly útočit i na
medailové posty, ovšem komplikací se stala těsná prohra 1:2 hned
v úvodním kole. Dva následné
zápasy v opravách však přinesly
dvě vítězství 2:0, čímž se podařilo
projít mezi nejlepší osmičku. Tam
bohužel přišla další porážka o kou-

sek, tentokrát již znamenající definitivní vyřazení po setech 18:21
a 26:28.
Na Letním poháru žen v Brně zastupovaly VK Prostějov juniorky Adriana Jurčíková a Viktorie Nečasová.
Společně zvládly první kolo, nestačily ve druhém a potom v opravách
vypadly po smolné prohře 14:21,
21:19, 15:17, což znamenalo devátou příčku v celkovém pořadí. Barbora Bartošíková z TJ OP Prostějov
s olomouckou Simonou Kašpárkovou podlehly v obou svých utkáních
(napodruhé o fous) a skončily třinácté.
(son)
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Mužstvo prozatím převzal David Ševčík

PROSTĚJOV Dlouhatánská soutěžní pauza způsobená koronavirem přinesla u druholigových házenkářů TJ Sokol
Kostelec na Hané HK změnu na trenérském místě. Post hlavního lodivoda totiž z vlastní vůle opustil Milan Varhalík a tým
dočasně vede dosavadní asistent David Ševčík.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Už jsem házenou nestíhal společně se zaměstnáním a rodinou, na
niž mi nezbýval dostatek času. Proto jsem klukům oznámil, že coby
trenér končím, a popřál jim hodně štěstí do další sportovní práce,“

pověděl Večerníku Milan Varhalík.
Jeho uvolněné pozice se zatím chopil jiný bývalý špičkový hráč a kostelecký patriot David Ševčík. „Za
dané situace jsem mančaft převzal,
abychom zahájili přípravu na novou
sezónu. Pomáhá mi Martin Grulich
a ještě se chci sejít i s Milanem Varhalíkem, jestli by v nějaké pro něho
časově přijatelné formě nechtěl pokračovat. Třeba jako asistent,“ řekl
nám Ševčík.
Jeho role prvního kormidelníka prý
není definitivní. „Ještě se o všem

poradíme a domluvíme. Definitivní
složení realizačního týmu pak oznámíme asi někdy na přelomu srpna
a září,“ upřesnil muž, který v nedávné
minulosti šéfem lavičky HK už byl.
Teď Hanáky provizorně vede vstříc
ročníku 2020/21. „Po uvolnění koronavirových opatření chodili kluci
během května a června společně
sportovat volnější formou, hrát fotbálky a podobně. Na další období
dostali individuální tréninkové plány,
v pátek 31. července jsme pak měli
úvodní informační schůzku před novou sezónou. A 7. srpna následoval
první trénink, teď se již budeme připravovat kolektivní formou,“ sdělil
Ševčík.
V jakém hráčském složení? „Přesná jména zatím neřeknu, kádr dává-

me dohromady. S řadou borců se
počítá tak nějak automaticky, další
jsou v jednání. Takže uvidíme. Každopádně máme předběžně domluvené přátelské zápasy proti starším
dorostencům Karviné a mužům
Litovle B, termíny se upřesní. Stejně
jako případná další přípravná utkání
či turnaje.“
O posledním srpnovém víkendu
přijde duel 1. kola Českého poháru
(venku s dosud neznámým protivníkem), 2. liga ve skupině Jižní
Morava poté odstartuje 19. září.
„Pohárové střetnutí vždy bereme za
součást přípravy, ale zároveň chceme postoupit. A v ligové soutěži
bychom se určitě rádi pohybovali
někde v lepší polovině tabulky,“ doplnil David Ševčík.
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Nejprve probìhne turnaj, pak dùstojné oslavy þHFKRYLFHYVRERWXSŐLYtWDMtXæURÿQtN
PROSTĚJOV Významný den
nohejbalu v Prostějově už je skoro za dveřmi. Oslavy padesáti let
existence tohoto sportu v našem
městě pod taktovkou klubu TJ
Sokol I přitom budou mít v sobotu 22. srpna hned dvě části.
Tou první se stane od 9.00 hodin
turnaj trojic pro registrované i neregistrované hráče na dvou venkovních kurtech v areálu u sokolovny na
Skálově náměstí. „Nově jsme se roz-

hodli, že se bude hrát na tři dopady,
abychom vyšli vstříc výkonnostním
a rekreačním nohejbalistům,“ sdělil
Večerníku čerstvou novinku jednatel oddílu Sokola I Richard Beneš.
Přihlášky do turnaje stále lze
posílat až do 15. srpna e-mailem
na adresu benes.nohejbal@seznam.cz, případně se telefonicky
domluvit na čísle 736 536 930.
„Rádi bychom naplnili maximální
kapacitu šestnácti zúčastněných

trojek. Startovné je 400 korun,
všichni aktéři dostanou zdarma
speciálně vyrobená trička k jubileu
a ti nejlepší vyhrají hodnotné ceny,“
upřesnil Beneš s tím, že klání potrvá
včetně vyhlášení výsledků maximálně do pěti hodin odpoledne.
Od 17.00 hodin jsou totiž na
programu výše zmíněné oslavy.
„Nejprve bude slavnostně otevřen
nově zrekonstruovaný kurt číslo
dva. Poté se akce přesune do při-

lehlé restaurace uvnitř sokolovny,
kde pronese projev k padesátému
výročí místního nohejbalu oddílový předseda Jaromír Faltýnek. Vzápětí přítomné seznámím s historií
našeho sportu v Prostějově, dojde
k představení juniorských medailistů na mistrovství světa i Evropy z TJ
Sokol I a k předání pamětních listů
zasloužilým členům klubu. Následně vše uzavře volná zábava,“ prozradil Richard Beneš.
(son)
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PROSTĚJOV Dlouholetou tradici má nohejbalový turnaj trojic
neregistrovaných hráčů a hráček
ve venkovním areálu u sokolovny
v Prostějově-Čechovicích. V sobotu 15. srpna od 8.30 hodin se
uskuteční jeho už 16. ročník.
Dvacet zúčastněných trojek bude
bojovat na čtyřech kurtech, a to
nejprve v základních skupinách.
Většina postoupí do hlavního play
off, kde se utká vyřazovacím k.o.
systémem o medailové posty i velmi hodnotné ceny. Týmy vyřazené
v základní fázi či v prvním kole play
off se pak přesunou do soutěže útěchy o bečku piva.

Čechovická akce v tradičním českém sportu má značnou tradici
i zvuk, startovní pole se letos podařilo kompletně zaplnit již do konce
července. Teď zbývá jediné: aby pořadatelům v čele s hlavním organizátorem Leošem Pluháčkem přálo
příznivé počasí.
Seznam přihlášených trojic: Čechovice A, Čechovice B, Čechovice C, Imbaque, Šumperk, Sokol
II, Křemeláci, Skudra tým, Výškovice, Holasovice, Jiřina, No stres
OL, Kaktus, Dřeváci, NoMoto,
Píšmistři, Devils, Válec, Mohelnice, Beznaděj.
(son)

V cíliDeset
rozpálené
DOMAMYSLICKÉ
STÌNY
zasahovali
i
záchranáøi
kilometrů v krásném
kopcovitém terénu dalo zabrat
MOSTKOVICE Není důležité zvítězit, ale doběhnout. S tímto
odhodláním se v tropickém vedru panujícím uplynulou sobotu 8. srpna vydalo na desetikilometrovou trasu pátého ročníku
Domamyslické stěny celkem 24 běžců a 8 běžkyň. I díky snaze
organizátorů, kteří zajistili jinde nevídané množství občerstvovacích stanic, se všem jejich přání splnilo. Jednoduché to však
rozhodně neměli. Celé klání jsme sledovali přímo zevnitř dění.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Domamyslická stěna původně
vznikla jako závod v běhu na lyžích.
Vzhledem k charakteru posledních

zim se však akce brzy přeorientovala na čistě běžecký letní závod.
První dva ročníky měly start přímo
v Domamyslicích, lepší zázemí však
účastníci nakonec nalezli v areálu
mostkovického fotbalového hřiště. Členitá trasa vedoucí po Záhoří
však i posléze zůstala zhruba stejná.
Ještě před hlavním závodem tři
nejmenší děti zvládly 900 metrů,
dalších 11 školáků změřilo své síly

BYLI JSME
U TOHO

na náročné tříkilometrové trati. Pak
už přišli na řadu dospělí, 15 začátečníků čekalo 5 kilometrů a zkušenější borce pak dvojnásobná porce. „Pořadatelsky to bylo výborně
podchyceno, tolik občerstvovacích
stanic jsem na žádném jiném desetikilometrovém běhu nikdy nezažil.
Trasa vedla pěknou přírodou a byla
opravdu různorodá, takže jsem si to
navzdory vedru opravdu moc užil,“
zhodnotil redaktor Večerníku a autor tohoto článku, který se závodu
aktivně zúčastnil.
V závodě nakonec zvítězil
v osobním rekordu Pavel Dvořák, který deset kilometrů v terénu zvládl za něco málo přes
36 minut. Ne každému však
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FOTOGALERIE
klikni na
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abnormální vedro sedlo. Jeden
z mladíků se v něm nechal až příliš strhnout svými soupeři a po
proběhnutí cílovou rovinkou se
skácel na zem. Navzdory velkému vyčerpání však zůstával při
vědomí, samostatného pohybu
však již nebyl schopen. Proto se
organizátoři rozhodli zavolat sanitku, která jej následně odvezla
do nemocnice.
Do běhu se zapojila i někdejší manažerka
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. „Začala jsem pravidelně
běhat a tohle byl můj první závod.
Nikdy bych do toho nešla, kdybych
startovné nevyhrála při jedné naší firemní akci. Troufla jsem si pouze na

pětikilometrovou trasu, nicméně mě
šokovalo, že jsem na ní mezi ženami
skončila druhá,“ prozradila nám Věra
Černá.
Organizátoři měli radost, že se po
roce opět sešli, sami však přiznali, že
čekali přece jen o něco více účastní-

(QVQ/CTVKP<CQTCN

ků. „Zatímco loni jsme se potýkali
s deštěm, letos účast ovlivnilo tropické počasí. Ale pro nás je to hlavně společenská událost výborné
party lidí, takže věřím, že do toho
příští rok půjdeme zase,“ pronesl za
pořadatele Richard Šatínský.
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PROSTĚJOV Jste fanoušci hokeje a už vám chybí? Tak proč
nezkusit fandit nějakému amatérskému klubu? Nyní máte
možnost. Do Olomoucké hokejové superligy (OHSL) se totiž
přihlásil místní klub HC Beerboys Prostějov. Beerboys čeká
spousta zajímavých soubojů proti dvanácti soupeřům, na
které se můžete přijít podívat i vy. Nový ročník začíná již tento
čtvrtek 13. srpna. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude u toho!
Petrem Hlatkým a Radkem Blahou.
První ročník 2016/2017 hrály pouze
čtyři týmy. Díky své oblibě se ale několikanásobně rozrostla a v nadcházející
sezóně ji bude hrát hned třináct družEva
stev. „Loni jich bylo deset a nabírat
REITEROVÁ
měli jen další dva. Radek a já jsme však
Olomoucká hokejová superliga je čistě měli před dvěma měsíci pohovor s veamatérská soutěž, která byla založe- dením. Udělali jsme asi hodně dobrý
na v roce 2016 Vladislavem Rojem, dojem a vzali nás jako třináctý tým,“

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

1RYÙPÖÄDVWQÉNHP
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]3URVWÈMRYD
upřesnil příchod Tomáš Fojtek, kapitán HC Beerboys Prostějov. Kromě
olomouckého zimáku nově liga zavítá
i do Prostějova. „Těžko říct, kdo tam za
námi přijede. Věřím, že do Prostějova
fanoušky dotáhneme,“ říká muž s „céčkem na prsou“.
Premiérová sezóna odstartuje pro
Beerboys 13. srpna ve 20:45 hodin na
zimním stadionu v Prostějově. Tým
bude mít při svém prvním startu hned
křest ohněm, jelikož jej čekají obhájci
titulu HC Stars. Hokejisté se ale niče-

„Máme ambice na play-off.

Věřím, že je to reálné,“

nováček OHSL
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-CTCHK¾V6QO¾w#PF÷N
Foto: Josef Popelka

ho nebojí, a i tak mají do sezóny velké O dalších termínech zápasů se dozvíte klubu. „Máme facebookové a instagracíle, jak naznačil Fojtek. „Naše ambice buď na stránkách ohsl.cz, nebo přímo mové stránky. Budeme dělat pozvánje play-off. Věřím, že je to reálné.“
na sociálních sítích prostějovského ky,“ vzkazuje Fojtek.
9ÙYRMSRÄWXWÙPÕY2ORPRXFNÅKRNHMRYÅVXSHUOL]H 2+6/

říká Tomáš Fojtek, kapitán týmu
HCC BBeerboys
eerrbooyss Prostějov
Prrosttějoov
PROSTĚJOV HC Beerboys Prostějov je nový
hokejový klub v Olomoucké hokejové superlize (OHSL), který má velké ambice. O jejich
vzniku, názvu a mnohém dalším Večerník hovořil v exkluzivním interview s kapitánem týmu
Tomášem Fojtkem (na snímku), který je společně se svým asistentem Radkem Pitelou zároveň
i zástupcem vedení oddílu. „Myslím si, že nejdůležitější je to, že jsme výborná parta, a to hodně
rozhoduje,“ odmítá individuální zásluhy.

<FTQL288GéGTPÊM

Eva REITEROVÁ

Foto: Josef Popelka

zapojili i naši spoluhráči. Klidně mohu mluvit v číslech
a prozradit, že jsme vybrali osmapadesát tisíc korun. Dalo
by se říct, že na základě toho máme nejlepší zázemí, co se
týče amatérských týmů. Myslím tím vybavení hráčů, například kompletní sady dresů nebo týmové polokošile.
Plán do budoucna je jasný, a to je mít pravidelný čas ledu.
Velmi jsme si oblíbili Vyškov, kde je nový krásný zimák
a šatny. Časem bychom se chtěli s vedením ligy a s Vyškovem domluvit na možnosti uskutečnění zápasů na jejich
stadionu a mít vlastní šatnu, ve které bychom si nechávali
svoje věci. Znamenalo by to pro nás úlevu od tahání hokejové výstroje. Toto je ale běh na dlouhou trať. Chtěl bych
poděkovat všem našim sponzorům za podporu. Budeme
se snažit předvést co nejlepší výsledek a věřím, že je nezklameme. Když už jsem u toho, tak bych chtěl poděkovat
našemu fotografovi a grafikovi Pepovi Popelkovi. On nám
s tímto dost pomohl a udělal nejhezčí logo ze všech týmů,
které nás symbolizuje.“ (úsměv)
ƔƔProzraďte nám něco o lize. Co vás čeá?
„Aktuálně ji bude hrát třináct týmů. Loni jich bylo deset
a nabírat měli jen další dva. Radek a já jsme však měli před
dvěma měsíci pohovor s vedením. Udělali jsme asi hodně
dobrý dojem a vzali nás jako třináctý tým. Systém ligy je
dvakrát každý s každým. Prvních osm jde poté do play-off.
Pro zbytek nejspíš sezóna končí, ale to se ještě uvidí, možná
bude nějaká dohrávka.“
ƔƔJaké jsou vaše ambice na nadcházející ročník?
„Play-off. Věřím, že je to reálné a že i v případě postupu dostatečně zabereme. Takže cílem je vyřazovací část a co přijde navíc, bude jen plus.“
ƔƔPozval byste fanoušky na vaše zápasy? Kde se dozví,
kde a kdy hrajete?
„Máme facebookové a instagramové stránky, takže tam to
určitě najdou. Budeme dělat pozvánky, a to vždy hned, jak
budeme vědět termíny. Hraje se v Prostějově a pochopitelně také v Olomouci. Těžko říct, kdo tam za námi přijede. Věřím, že do Prostějova fanoušky dotáhneme. Předpokládám, že to asi bude spíše rodina a kamarádi. Bylo by
super, kdyby se o nás veřejnost díky tomuto rozhovoru
dozvěděla a přišla se na nás podívat. Je to něco nového
a nové věci přece lidi zajímají.“

20080711222

ƔƔPovězte nám, jak se vytvořil váš tým?
„Jsme parta amatérských hokejistů, která začala v roce 2014 v Prostějově na zimním stadionu.
Chodilo nás vždy kolem dvaceti a hráli jsme kamarádi
proti kamarádům, žádný jiný soupeř. Část z nás neměla ani pořádnou výbavu. Hrávali jsme v pátek v čase od
půlnoci do jedné ráno. Takto to bylo až do roku 2017.
V tom roce jsme našli mnohem lepší čas na led, a to ve
Vyškově. Tam vznikl prvotní nástřel týmu Beerboys
Prostějov. Ten tým byl složený převážně z hráčů, kteří
chodili i v Prostějově. Hrávali jsme proti týmu Skalka,
který bude také nováčkem v soutěži OHSL.“
ƔƔ Máte zajímavý název. Proč zrovna Beerboys Prostějov?
„Ten vznikl tak nějak spontánně. Vymysleli jsme ho společně. Převážně proto, že jsme hrávali na žízeň. Všechny nás
spojuje.“
ƔƔ Proč jste se rozhodli hrát Olomouckou hokejovou
superligu?
„V roce 2019 nám byl ve Vyškově sebrán led na úkor krasobruslení. Tím pádem jsme minulou sezónu hráli jen tehdy,
když byl volno. Poté jsme se dozvěděli o této lize a měli jsme
obrovský zájem se do ní přihlásit. Chceme utužit naši partu
a hlavně si vyzkoušet něco nového.“
ƔƔCo byste řekl k hráčům samotným?
„Začnu věkovým rozmezím, to je od sedmnácti do necelých padesáti let. Část hráčů je z Prostějova, další jsou
z Konice, Ptení, Horního Štěpánova, Ondratic. Až na tři
nové kluky jsou to všechno ti hráči, kteří s námi chodili
v Prostějově nebo Vyškově. Jsme parta, která se zná minimálně pět let. Myslím si, že nejdůležitější je to, že jsme
výborná parta, a to hodně rozhoduje. Za tu dobu, co spolu hrajeme, jsme se ani jednou nepohádali a nenastal ani
žádný konflikt.“
ƔƔJak vypadají vaše tréninky? A jak často je máte?
„Tréninky jsou momentálně nepravidelné, dříve probíhaly
spíše formou zápasu. Až teď před ligou jsme začali normálně trénovat. Máme je pod taktovkou našeho nového
trenéra Vladimíra Štefanika, který býval profi hráč a atlet.
Většinou se nás schází kolem patnácti. Dáme si nějaké rozbruslení, pak následuje práce s hokejkou. Dále cvičíme hru
v oslabení nebo naopak přesilovky.“
ƔƔ Přece jenom jste čistě amatérský klub. Jaké tedy
máte zázemí? Jak to máte se sponzory?
„Nechci mít nos nahoru. Díky dvouměsíční práci s Radkem Pitelou se nám podařilo sehnat parttnery, kterých
máme dohromady osm. Do hledání se kromě nás dvou

