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PROSTĚJOV Tenhle člověk se nikdy nepolepší!
Razii proti Lukáši Šindýlkovi a jeho bandě sami
policisté označili za největší protidrogovou akci posledních deseti let. Dealer si očividně vůči
policejním uniformám vypěstoval alergii. Jak
se k nám z velmi důvěryhodného zdroje doneslo, byl to právě on, kdo agresivním a zvlášť
nebezpečným způsobem na motorce ujížděl
policejní hlídce v okolí hlavního nádraží. A to
i přesto, že by kriminalisté po jeho březnovém propuštění z vazby měli díky
speciálnímu náramku vědět o každém jeho
kroku...
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Martin ZAORAL
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zabloudil v Brnì
Prostějovsko Brno (mls) - Jako
bludný Holanďan si musel připadat
řidič kombajnu, který po žních skončil
šichtu na Prostějovsku. Následně se
chtěl za prací přesunout na Vysočinu,
jenže v pondělí 10. srpna zabloudil
v ulicích Brna. Se svým asi čtyři metry
širokým strojem se neúspěšně pokusil
projet úzkou Drčkovou ulicí v Líšni.
Zcela bezradný se rozhodl zavolat
policistům. „Hlídka na místě naplánovala nejvhodnější trasu s ohledem na
šířku techniky. Řidič pak po dostatečně dlouhou dobu následoval služební
vozidlo,“ prozradil mluvčí brněnských
strážníků Jakub Ghanem

Dali byste si nìco
GREUÅKRQDFKXy"
Prostějovsko (mls) - Máloco v dnešní době vzbuzuje tak velký zájem jako
dobré a kvalitní jídlo. Milovníkům
pochoutek z Hané nově v orientaci
pomůže brožura Katalog regionální produkce v kraji, kterou nedávno
vydalo olomoucké hejtmanství. Najdete v ní i potraviny z Prostějovska,
mezi něž patří modrý mák Dr. Rashid
z Aliky Čelčice, sýr Niva z Mlékárny
Otinoves či koktejlová rajčátka z Agro
Haná Smržice. Z uzenin se pak jedná
o Lešanskou tlačenku a sekanou s panenkou ze ZD Vícov a také o Poličan
a Hurvínkovy párky z produkce společnosti Makovec. Všechny tyto potraviny obdržely prestižní značku Klasa.

Pøipomeneme si
srpen 1968
Prostějovsko (mls) - Prostějov (mls)
- Prostějovská radnice zve na pietní akt
k uctění památky zastřelených spoluobčanů v roce 1968, který se uskuteční v pátek 21. srpna od 13:00 hodin
u pomníčku obětem intervence vojsk
Varšavské smlouvy na náměstí T. G.
Masaryka před budovou radnice.

Pondělí 17. srpna 2020
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Nová Kvitová? Prostějovská tenisová
líheň je snad bezedná. Především ta
v něžnějším pohlaví, kdy hned několik
hráček se odrazilo do světové špičky
právě z kurtů Za Kosteleckou ulicí. Další takovou může být Sára Bejlek, která
už jako hráčka TK Agrofert vyhrála
prestižní klání Pardubická juniorka.

Martin ZAORAL

CO NÁS UDIVILO…

PROSTĚJOV I když zrovna panuje parné léto, je neoddiskutovatelným faktem, že
Vánoce se už prostě blíží. Na tento fakt zareagovali na Záhoří, kde již v polovině letních prázdnin začali s prodejem vánočních stromů. Majitel plantáže v Čechovicích
Vlastimil Svoboda tím chce ušetřit lidem starosti v době předvánočního shonu.
V létě vybraný smrk, jedli či borovici jim zabalený doveze domů samozřejmě až
před Štědrým dnem.„Zájem je, už jsem prodal několik stromků,“ konstatoval muž,
který na Facebook umístil snímek dívky v plavkách a pilou v ruce, kterak si klestí
cestu mezi jehličnany. Nelze se divit, že u lidí vyvolal velký ohlas.

Agentura
Aktuální situace vyžaduje změny
v plánech! Agentura Hóser zjistila, že místo naplánované výstavby
sportovní haly s velkým parkovištěm na uvolněném pozemku za
místním nádražím hodlají prostějovští konšelé postavit zcela jinou
budovu. A klíčovým architektem
bude koronavir!
„Měli jsme to krásně vymyšlené,
měla tady stát obrovská sportovní hala a ještě větší parkoviště,
které by zároveň řešilo obrovský
problém s parkovacími plochami

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

•• Pondělí ••
Nebe splněných přání. „Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje,
ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi,“ všiml si francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. V průběhu celého týdne jsme mohli na obloze
v noci sledovat meteorický roj Perseid. Padající hvězdy nám prý mají plnit naše
přání, pohled na ně nám však určitě může pomoci si naše přání alespoň utřídit.
•• Úterý ••
Kdy nastává kritický věk? Podle vědců děti, které se ve třech letech nedokážou ovládat, budou mít v dospělosti problémy se zákonem, se zdravím
a budou též trpět nedostatkem financí. To všechno platí o teprve osmadvacetiletém Vladimíru Židlíkovi, který byl kvůli krádežím obžalován u prostějovského soudu. Těžko říct, jak se choval v době, kdy mu byly tři roky, jisté ale
je, že už v šestnácti začal brát pervitin.
•• Středa ••
Postelové lži. „Lež a nech si lhát,“ napsal Ondřej Ládek v jednom ze svých
textů. Úplně stejné poselství má zřejmě nejoblíbenější píseň Mikolase Josefa
s názvem Lie to me. Zpěvák oslovující zejména mladou generaci vystoupil
v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
•• Čtvrtek ••
Romantická píseň o potratu. „Jen lékař napsal krátkou svou zprávu úřední, o někom zmínka první, zmínka poslední, už nejsi dívko matkou. A ptáček nezpívá,“ zní text jedné z nejdojemnějších skladeb české populární
hudby. Píseň Dvě malá křídla už od sedmdesátých let minulého století zpívá Helena Vondráčková, která na náměstí zahájila Prostějovské „babí“ léto.
•• Pátek ••
Ztraceni v čase. „Takže, tohle je dnešek. Dnešek je včerejšek. A zítřek bude
také dnešek!“ Komedií postavených na časových smyčkách už vzniklo opravdu velké množství. Ta zatím poslední se jmenuje Palmsprings a byla k vidění
v prostějovském kině Metro 70. U diváků zabodovala poselstvím, že ač na ničem nezáleží, stále si stojí za to zachovat si alespoň trochu lidskosti a lásky.
•• Sobota ••
Guláš v žaludku. Sedí si tak spokojeně guláš v žaludku a z ničeho nic přiletí
vodka. Guláš se lekne a naráz se objeví fernet – všichni na sebe zděšeně koukají
a tu přiletí rum. Guláš se naštve a říká si: „Tak nahoře je párty, to se tam musím
jít hned podívat...“ Kdo si chtěl skutečně vychutnat Guláš Rock Fest na plumlovské přehradě, ten se míchání nejrůznějších druhů alkoholu jistě vyhnul.
•• Neděle ••
Láska, svoboda a pes. Nevíte, co je láska? Zeptejte se dítěte, které ztratilo
pejska. Právě na vztahu dvanáctileté holčičky a pejska Sputnika je založen
výtečně animovaný film Fany a pes. Snímek zachycující přelomové události
roku 1989 pohledem dítěte byl k vidění v letním kině v Mostkovicích.

Prázdná nádrž. Už se o tom spekuluje mezi lidmi prakticky všude.
Hned z několika zdrojů do Večerníku doputovala informace, že se má
údajně vypouštět plumlovská přehrada v souvislosti s opravami, které
by se měly týkat přepadu či obložení
hráze. Vedení Povodí Moravy říká, že
prý tomu tak nebude, ale kdo ví…
Foto: Vlastimil Svoboda
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v této lokalitě. Pokud ale ve městě
řádí mor, tedy pardon covid-19,
tak nemůžeme dělat, že to nevidíme. Sportovní halu tedy stavět
nemůžeme, kdo by do ní jako chodil sportovat, když budou všichni
nakažení? Musíme své plány změnit a přizpůsobit vývoji současné
doby,“ připustil nešťastně Juraj
Rozháněl, náměstek primátora
pro všechno, co se staví.
Agenturu Hóser pochopitelně zajímalo, zda už konšelé vědí, co za
místním nádražím bude stát místo
sportovní haly. Nikdo z radních
naší redakci dlouhou dobu nechtěl
na tuto otázku odpovědět, až se
nakonec toho chopil sám primátor. „Diskutovali jsme náhradní
plán s hygieniky. Ač to někomu

KRIMI
Ü½NGJ

Tak tohle musí být hodně důvěřivý, až naivní pán… Vydělat lehce na sportu se zachtělo
čtyřicetiletému chlapíkovi,
k němuž se dostala možnost
takzvaně „okotit prachy“
díky. Jenže, zdánlivě snadný
výdělek se změnil v totální
faux paux a ostudu!

20 000
Počátkem srpna se formou on-line komunikace dohodl muž
z Prostějovska s jemu neznámou osobou na zaplacení dvaceti tisíc korun za „stoprocentní tip na výsledek sportovního
utkání“. Ten měla nabízející
za úplatu získat od dobře informovaného zdroje a ona ho
dále nabídla poškozenému.
Žádný „zázračný“ tip od ženy
však nepřišel, v komunikaci
se začaly objevovat výmluvy
a nakonec byl profil ženy na
sociální síti odstraněn...

bude znít hrozivě, postavíme zde
obrovské sanatorium pro občany
nakažené koronavirem,“ pronesl
opatrně primátor Francimór Kopačka, z něhož Agentura Hóser
následně už nevytáhla ani slovo.
O tom, že se jedná o „drsnou“ investici města, která určitě vzbudí
kontroverzní reakce, svědčí i prohlášení dalšího radního. „Nebojím se říct, jak to bude. Postaví se
osmipodlažní budova s kapacitou
dva tisíce lůžek. Bude to takový
lágr pro nakažené. Budou sem
přemístěni jak všichni nakažení
spoluobčané, tak i ti, kteří kvůli
nim musí být v karanténě. Chceme
dosáhnout toho, aby každý, kdo
jakýmkoliv způsobem přijde do
styku s covid-19, byl soustředěn na

jednom jediném místě. Pak teprve
možná zabráníme dalšímu šíření
nákazy koronavirem,“ je přesvědčen Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora.
Objekt pro nakažené za místním
nádražím má být postaven v rekordní době dvou měsíců.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME

34,0

Přestože za sebou máme výjimečně
teplý týden, už nyní je jisté, že letošní
teplotní maxima rekordy z let minulých určitě nepřekonají. Vůbec
nejvyšší teplotu byla tento rok naměřena v úterý 28. července v 17:29
hodin. Tehdy teploměr ukázal hodnotu čtyřiatřčicet stupňů Celsia.
ZAUJALA NÁS...

VERONIKA ŽILKOVÁ

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.

Foto: Martin Zaoral

Jedna z nejpopulárnějších českých
hereček současnosti tráví tyto dny
na Prostějovsku, konkrétně na
plumlovském zámku, kde vystupuje
s cyklusem hned sedmi představení
komedie Ženy a sluhové.
ZASLECHLI JSME…

„NECHCI HNED
NA ZAČÁTKU
VŠE MĚNIT“
Nový ředitel obecně prospěšné
společnosti Národní dům Martin
Křupka ví, že ne všechno fungovalo za jeho předchůdce dobře, ale
na kroky k nápravě ještě vyčkává.

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

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 28/15 °C
Petra

¶WHUÙ

23/17 °C
Helena

Støeda 28/17 °C
Ludvík

PETRA KOVAŘÍKOVÁ

Ètvrtek 28/15 °C
Bernard

se narodila 13. srpna 1986 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. listopadu 2019. Její zdánlivé
stáří je 33 až 35 let, měří asi 176 centimetr.
Má střední postavu, modré oči a černé vlnité vlasy.

Pátek

29/17 °C
Johana

Sobota 27/14 °C

Bohuslav

Nedìle 25/13 °C
Sandra
Zdroj: meteocentrum.cz
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3ŐLäHOVLQD
zjistili jsme

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Rámus, nepořádek
a někdy až obavy vyjít po setmění
na ulici. Takové situace zažívají lidé
v některých částech Prostějova. Na
stále více místech totiž bývá, zejména v pátek a v sobotu, až příliš živo.
Místy přitom dochází i ke rvačkám,
jejichž svědky se pak nedobrovolně
stávají lidé bydlící například na náměstí E. Husserla či v blízkém okolí.
Také policie už přiznává, že problémové lokality se v Prostějově přesunuly z periferie právě přímo do
centra města. Co s tím?

PROSTĚJOV Tak už dojde i na
něj. Již zítra, tj. 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.
Na rekordní sumu měl dle obžaloby
podvodník dosáhnout prostřednictvím tzv. letadla, tedy obchodního

Místo ulice
boxerský

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 13

RING

modelu, kdy první klienti dostávají
výnosy z peněz těch, kteří se zapojí
později. Na ně však už obvykle žádné
peníze nezbývají. Státní zástupce celkovou škodu spočítal na neuvěřitelných 240 milionů korun, obžalovaný
měl o peníze obrat celkem zhruba
dvě stovky lidí. „Hlavní líčení v této
věci začne v devět hodin,“ potvrdila
Večerníku tisková mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová.
(mls)
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slunci i aktivity vyžadující nadměrnou fyzickou zátěž.
Někteří mají často tendenci hasit
žízeň alkoholovými nápoji. Odborníci však upozorňují, že právě
alkohol spolu s kávou tělo dehydratuje. Doporučují proto v takovýchto
dnech vypít ke kávě alespoň jednu
či dvě sklenice vody. Podle nich je
nejvhodnější tekutinou k udržování
pitného režimu čistá voda, jemně
slazená minerálka, ovocné džusy či
čaj.
(mls)

víc ztrácí pocit žízně, senioři tudíž
méně pijí a velmi rychle dehydratují. Lékaři doporučují, aby lidé
kolem poledne omezili pobyt na
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smrt z vyděšení,“ dodal
pro odlehčení
negativity na
emoce ve společnosti Ladislav Okleštěk.
Na dotaz, zda
zdravotnická zařízení i kraj mají dostatek ochranných pomůcek, odpověděl kladně. „Zařízení jsme
upozorňovali, aby se předzásobila. Udělali jsme si
administrativní prověrku a mají všude na jeden až
dva měsíce dostatek zásob. Máme také rezervy pro
kraj a stejně tak kompletní balíčky první pomoci přichystané pro místa, kde by se náhle vyskytl koronavirus,“ ubezpečil Ladislav Okleštěk.
(sob)
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PROSTĚJOV Současná vedra
jsou zátěží nejen pro zdravé lidi,
ale především pro chronicky nemocné a seniory. Prostějovská
nemocnice v průběhu minulých
dvou týdnů přijímala každý den
několik dehydratovaných pacientů, kteří podcenili pitný režim.
S přebarvením teplotní mapy České republiky do ruda přibyla práce
zejména záchranářům. Do nemocnic přiváželi pacienty s kolapsovými stavy, závratěmi a dehydratací.
„V posledních dnech přijímáme na
naše oddělení v důsledku tropických veder přibližně
tři pacienty denně
a doposud se vždy
jednalo o seniory.
V drtivé většině
podcenili pitný
režim,“ sdělil médiím Miloslav Špaček, primář interního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.
Právě dlouhodobé podceňování
pitného režimu je největší chybou. S vyšším věkem se u lidí na-

OLOMOUC, PROSTĚJOV Sedmadvacet nových případů. To je bilance koronaviru v uplynulém týdnu v Olomouckém kraji. Jedná se o nárůst
necelých tří procent, což je nižší než v týdnu předešlém. Křivka nemocných tak nijak zásadně nestoupá. Jako ještě důležitější ale vnímá hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk jiný faktor.
„Neevidujeme ani žádné extrémní číslo počtu hospitalizovaných, nejsou zde žádná strašná čísla ani
v aktivních případech. Průběh koronaviru zkrátka
není žádná divočina,“ lehce se usměje Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
A zdůrazňuje, že
není důvod k panice. „Je třeba ale
být obezřetný
a hlavně se snažit nenakazit lidi
se slabší imunitou,
tedy třeba dlouhodobě nemocné,
nebo seniory,“ vzkazuje Okleštěk.
V souvislosti s dalšími případy se zatím podle jeho
slov neplánují žádné úpravy nařízení. „I nadále platí, že doporučujeme používat roušky v sociálních
a zdravotnických zařízeních. Nic jimi nepokazíme,
a když si uvědomíme, jak můžeme tímto krokem
prospět, tak to vyvažuje možné nepohodlí,“ domnívá
se krajský hejtman. „Na září chystáme schůzku s řediteli nemocnic kvůli přípravě na podzim. Nejhorší
je, když by něco přišlo narychlo. A snad ještě horší je

PROSTĚJOV Nejen růže a kvetoucí stromy a keře zdobí Prostějov, louky plné kvítek jsou také na rušných dopravních tepnách. I tento snímek pochází z rušného středu města, kde se
podařilo zřídit luční plochy s různou květenou.
„Jsme moc rádi, že se tento záměr postupně daří a do Prostějova proniká stále více prosté
přírody. V této snaze budeme i nadále pokračovat a další louky vzniknou mezi bytovými
domy v ulici Dolní. Zdejší obyvatelé projevili zájem o takovýto výhled z okna, tak proč jim ho
nedopřát,“ usmívá se náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.
(red)

Nejvyšší soud udělal v minulých týdnech
poslední tečku za projektem rekonstrukce
jižní části centra města společností Manthellan. Podle justice byly smlouvy mezi městem
a soukromou společností od počátku neplatné.
Je dobře, že už je v celé věci definitivně jasno.
Jak pravděpodobně víte, naše město nyní
pracuje na nové podobě obnovy této části
Prostějova. Dobrou zprávou je zachování
kulturního a společenského centra, které si
ovšem vyžádá náklady v řádech stovek milionů korun. Jako primátor se domnívám,
že bychom měli objekt opravit skutečně důkladně, aby vydržel fungovat další desítky
let. Čeká nás samozřejmě také rozhodování
o důstojné podobě městské tržnice a o dostatečné kapacitě k parkování. Je to jednoznačně
největší úkol našeho volebního období a já
věřím, že ho společně s celým zastupitelstvem
zvládneme. Centrum města i všichni občané
Prostějova si to zaslouží.

František JURA,RTKO¾VQT
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Na otázky
starostka
Kralic
neodpovì
dìla
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Foto: Facebook

KRALICE NA HANÉ Při nástupu do funkce slíbila, že bude otevřeně komunikovat se všemi občany.
Neuplynul ani rok a vše je poněkud jinak. Veronika
Petrželová Bašná byla před rokem zvolena starostkou Kralic na Hané. Večerník zajímalo, jak maminka
dvou malých dětí zvládla uplynulý rok v takto náročné funkci. Na jednoduché otázky jsme se však odpovědí nedočkali...

Napsáno
à
pred

16. 8. 2010

Veronika Petrželová Bašná do povědomí veřejnosti pronikla zejména
coby aktivní a oblíbená provozovatelka
zumby ve Vrahovicích a Čechovicích. Po
předloňských volbách se stala nejprve místostarostkou a loni i starostkou městyse Kralice na Hané. Ve funkci
nahradila tehdejšího starostu Pavla Koláře, který jako důvod svého odstoupení uvedl nemožnost další spolupráce
právě s ní a druhou místostarostkou.
Do nové funkce nastupovala Petrželová Bašná dle vlastních slov s elánem a nadšením. Za svůj cíl si vytyčila, aby
obec byla konečně transparentní, moderní a otevřená komunikaci se všemi občany. S odstupem času nás zajímalo,
jak se jí to daří. „Na otázky vám po telefonu odpovídat
nebudu, pošlete mi je e-mailem. Ale ani tak nevím, jestli
zvládnu zareagovat, čeká mě nyní měsíční dovolená,“ odvětila na naše dotazy ohledně shrnutí uplynulého roku.
Ptali jsme se přitom pouze na banální záležitosti, co se
v Kralicích na Hané za dobu jejího působení v čele úřadu podařilo a co ne, či jaké jsou aktuální priority městyse.
Odpovědi ani po telefonické urgenci nedorazily. Asi nemá
o komunikaci s veřejností a svými voliči zájem... (mls)

Investici ale ještě provázejí majetkové problémy

PROSTĚJOV Před třemi lety
prošla budova čechovické sokolovny výraznou rekonstrukcí za
bezmála osm milionů korun. Jeden problém byl vyřešen, avšak
stále přetrvával další. Místní
sokolové už roky žehrali na neuspokojivý technický stav šaten
a také na nedostatečnou kapacitu sokolského areálu. Teprve až
nyní po rozhodnutí prostějovských radních se dá očekávat,
že dojde na řešení. I když věc
ještě naráží na majetkovou patálii. V každém případě se zdá, že
dvacetiletý STÍN MINULOSTI
a čekání nejen fotbalistů na dokončení zázemí je u konce.
>>>dokončení najdete na straně 14
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Mlátili policajty!ĠHNiMHWYUGĄWUHVW
V nepříjemné situaci se letos
ocitly dvě hlídky Policie ČR.
Při běžných kontrolách byli
policisté surově napadeni.
K prvnímu případu došlo na
začátku března tohoto roku
u Mostkovic, ke druhému v polovině července v Otaslavicích.
Podrobnosti k oběma napadením policie dosud nezveřejnila,
Večerníku se však od různých
svědků podařilo získat dílčí informace. Teprve až poté policie
promluvila...
„Mohu potvrdit, že k násilí proti úřední osobě letos skutečně
došlo. Dne 7. března asi dvě hodiny po poledni zastavila hlídka
z obvodního oddělení v Plumlově u obecního úřadu v Most-

kovicích vozidlo Škoda Felicia.
Jednalo se o rutinní kontrolu, nic
nenasvědčovalo tomu, že by mělo
dojít k nějaké nečekané události.
Jenže řidič škodovky nereagoval
a pokračoval dál v jízdě. Ujíždějící
vozidlo se hlídce podařilo zastavit
až v Tiché ulici. Řidič začal policisty častovat vulgárními výrazy
a jednoho člena hlídky chytil za
límec uniformy. Přitom ho hlavou
udeřil do oblasti nosu a čela. Druhý z policistů pak řidiče pomocí
hmatů a chvatů sebeobrany svedl
na zem. Muž se však opět vysmekl
a začal do obou policistů kopat.
Do hlavy i hrudníku. Nakonec se
oběma policistům podařilo agresivního řidiče zpacifikovat a nasadit mu pouta,“ uvedla k prvnímu

případu Eva Čeplová, policejní
tisková mluvčí. Jak později vyšlo
najevo, řidič byl výrazně ovlivněn
marihuanou. „Pětadvacetiletý příslušník plumlovského policejního
oddělení utrpěl zhmoždění hrudníku a hematom na čele. O pět let
starší kolega pak utrpěl zranění
v podobě naštípnuté nosní kosti,“
dodala Eva Čeplová.
Ke druhému podobnému případu
došlo 14. července 2020 ve 23.20
hodin v Otaslavicích. I tady šlo
o běžnou rutinní kontrolu vozidla. „Řidič hlídce ujel a zastavil
až před svým domem. Jakmile ho
policisté dostihli, vymlouval se, že
autem vůbec nejel. „Z jeho dechu
byl silně cítit alkohol. Nechtěl
ukázat doklady a utekl na dvůr

svého domu. Křičel, aby policisté
vypadli, a snažil se za sebou zavřít
vrata. Situace se začala vyhrocovat, na místě se dokonce objevili
dva psi, kteří na policisty rovněž
zaútočili. Do všeho se připletla
i manželka podezřelého řidiče.
Došlo k hromadné potyčce, při
níž jeden ze psů kousl policistu do
lýtka. Na druhého strážce zákona
žena zaútočila metlou, její manžel
ho pak uhodil toporem do ramene. Policisté utrpěli zranění, se
kterým museli být převezeni do
nemocnice,“ popsala druhý incident Eva Čeplová.
Oba případy se vyšetřují pro trestné činy násilí proti úřední osobě
a všem útočníkům hrozí až osmileté tresty odnětí svobody.

jak šel čas Prostějovem ...

$.78/1«
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Bohužel tyto dva staré případy nebyly
jedinými, ke kterým v průběhu dalšího
období došlo. Úcta a respekt k zástupcům zákona od listopadu 1989 všeobecně poklesly. Na Prostějovsku docházelo
k napadení policistů poměrně často,
mnohem častěji pak strážníků městské
policie. Téměř vždy se jednalo ze strany
útočníků o osoby ovlivněné alkoholem
nebo drogami. Večerník si samozřejmě
vždy všímal i toho, jakým způsobem
byli agresivní jedinci potrestáni. A v tom
bylo jádro problému. Snad nikdy nedošlo k tomu, že za napadení policisty
byl někdo odsouzen k nepodmíněnému
trestu. Žádný exemplární trest, který by
další případné útočníky odradil. Potom
se tedy respekt ke strážcům zákona jen
těžko navrací zpátky...
(mik)

Rejskova ulice
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Příště: Žeranovská ulice
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ZA ZARUČENÝ TIP ZAPLATIL 20 TISÍC KORUN ÿ(51É
168 Poslal
peníze na účet, žádný na sázku však nedostal
.521,.$
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Předminulou sobotu 8. srpna po šesté
hodině vyjížděli strážníci do jedné z prostějovských provozoven prověřit informaci o neplatících zákaznících. Na místě
zkontaktovali obsluhující personál. Číšník označil hlídce dva muže, kteří v průběhu noci zkonzumovali a pro ostatní
hosty objednali nápoje v hodnotě 3 167
Kč a nyní nemají peníze na zaplacení.
V podezřelých strážníci zjistili muže ve
věku 19 a 29 let. Oba uvedli, že do podniku přišli s vědomím, že nemají dostatek peněz na uhrazení útraty. I přesto oba
pánové ve značné míře konzumovali
a objednávali nápoje i dalším hostům.
Svým jednáním je dvojice důvodně podezřelá z přestupku proti majetku.

Opilec hulákal
na expřítelkyni
V neděli 9. srpna krátce před polednem
na linku 156 volala žena, které opakovaně
kopal do dveří bytu její bývalý přítel a slovně ji urážel. Strážníci před domem objevili
třicetiletého opilého muže, který neustále pokřikoval směrem na balkon, kde
se nacházela jeho bývalá přítelkyně. Na
výzvy zakročujících strážníků nereagoval
a uklidnit se nehodlal, naopak nadále se
choval značně agresivně. Za pomoci donucovacích prostředků byl strážníky zpacifikován. Dechová zkouška u něj zjistila
2,43 promile alkoholu. Jelikož byl třicetiletý muž ve stavu, kdy nekontroloval svoje
chování, rozhodla hlídka o jeho umístění
do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Před vlastním převozem muže
prohlédl přivolaný lékař. Tím, že třicetiletý muž nadával bývalé přítelkyni a i dalším
bydlícím v domě, se dopustil přestupku
proti občanskému soužití.

Udal nasávající
bezdomovce, sám pil pivo
Minulé úterý 11. srpna odpoledne vyjížděli strážníci ke skupince mužů holdujících alkoholu na místě, kde to není
povoleno. Vyslaná hlídka objevila čtveřici
mužů bez domova, která konzumovala
alkoholické nápoje před obchodem. Pivo
na místě popíjel i muž, který vše telefonicky ohlásil. Tím se i on dopustil přestupku.
Všichni pánové včetně oznamovatele byli
hlídkou poučeni o vyhlášce, která popíjení alkoholu na tomto místě zakazuje.
Nyní jim hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Lov na netopýra
V pondělí 10. srpna půl hodiny po půlnoci se na linku 156 obrátila žena s tím,
že jí do bytu vletěl netopýr a nechce
odletět. Strážníkům se na místě podařilo
zmateného netopýra odchytit a následně vypustit do volné přírody.

Kamarádi zabránili
dalšímu napadání
Ve středu 12. srpna po třetí hodině bylo
nahlášeno rušení nočního klidu v centru města. Strážníci na místě zjistili, že
v jednom z bytů došlo ke konfliktu mezi
mužem (19 let) a ženou (17). Slečna
měla viditelné zranění v obličeji, lékařské ošetření ovšem odmítla. Dle svědků
i napadené vyvolal konflikt mladý muž,
který měl ženu opakovaně uhodit do obličeje. Dotyčný tvrzení kamarádů popřel
a uvedl, že slečna napadla jeho a on se
jen bránil. Při potyčce došlo k poškození
jeho brýlí. Viditelně zraněný nebyl, ale
stěžoval si na bolest ruky. Proč k napadení došlo, se zjistit nepodařilo. Mladý
muž je nyní podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití.

PROSTĚJOVSKO Jestli v něco mnozí z nás ještě aspoň
trochu věří, pak je to nepoctivost těch druhých. Někteří
na ni dokonce spoléhají natolik, že na ní chtějí i vydělat.
Ne vždy se jim to však podaří a tito „chytráci“ mohou být
sami přechytračeni. To se přihodilo i čtyřicetiletému muži
z Prostějovska, který si chtěl vylepšit svůj rozpočet zaručeným tipem na sportovní utkání. Naletěl přitom prohnané internetové podvodnici.

Martin ZAORAL

Obtěžoval e-maily
E-mailový teror zažívali dlouhého půl roku jednasedmdesátiletá žena a padesátiletý
muž z Prostějova. Výhružnými elektronickými dopisy je
od února terorizoval další jedenapadesátiletý Prostějovan.
V minulých dnech už pohár
trpělivosti přetekl a terozivaný muž a žena oznámili věc
na policii. Muži zákona začali
věc vyšetřovat jako přestupek
proti občanskému soužití. Za
to pisateli výhružek hrozí až
dvacetitisícová pokuta.

5¾\MCąUKWåOCNQXCNUPCFPÚXÚF÷NGM6QJQUG
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O nejrůznějších „cinknutých“
sportovních zápasech se hojně
diskutuje nejen u nás. Vydělat na
nich chtěl muž, který se v neděli
2. srpna přes internet dohodl s neznámou ženou na zaplacení dvaceti tisíc korun za „stoprocentní tip
na výsledek sportovního utkání“.
Poskytnout ho přitom byla ochot-

na za maličkost – za dvacet tisíc
korun.
„Tip měla nabízející za úplatu získat
od dobře informovaného zdroje
a ona ho dále nabídla poškozenému.
Ten si chtěl její totožnost ověřit, učinil tak ovšem bez osobního setkání,“
informoval o zajímavém případu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Zdání poctivého jednání pak v poškozeném zvýšila ochotou, podrobit se částečnému zveřejnění své
identity. Přestože toto ověření identity proběhlo pouze ve virtuálním
světě, muž ženě uvěřil a na její účet
poslal požadovanou částku. Vstřícné
jednání nabízející však bylo pouze
taktikou, jak překonat obezřetnost
poškozeného. To se naplno ukázalo
hned po bezhotovostním zaplace-

ní sumy. „Žádný zázračný tip však
nepřišel. V komunikaci se ze strany
ženy začaly nejprve objevovat výmluvy a nakonec její profil ze sociální sítě zmizel,“ prozradil policejní
mluvčí.
Experti na kyberkriminalitu začali po vypečené podvodnici pátrat.
V případě, že se jim ji podaří odhalit, dopadnout a postavit před soud,
hrozí jí až dva roky kriminálu.

PROSTĚJOV Vztahy v některých
rodinách bývají vyhrocené. Obvykle bývá problém s nezdárnými potomky. Toto pravidlo však
nemusí platit vždy. Potíže mohou
dělat i příslušníci nejstarší generace.

Ve středu 12. srpna dopoledne se na
policisty obrátil muž s tím, že byl napaden vlastním vnukem. Prostějovští
strážníci však na místě zjistili, že celá
záležitost se má poněkud jinak. „Vyšlo najevo, že pětaosmdesátiletý muž
slovně urážel svoji snachu. To se ne-

líbilo jeho vnukovi, proto se matky
zastal. Svého dědu chytil za ruku se
slovy, co si to dovoluje k jeho matce. Při vyproštění se z úchopu došlo
k oděrce a podlitině na ruce seniora,
který lékařské ošetření na místě odmítl,“ popsala Tereza Greplová, tisko-

vá mluvčí Městské policie Prostějov.
Svým jednáním si pětaosmdesátiletý
muž příliš nepomohl. Nyní je podezřelý z přestupku proti občanskému
soužití. „Záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu“ dodala
Greplová.
(mls)

Zastal se matky,GĚGDQDQĚM]DYRODOSROLFLVW\
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Lukáše Šindýlka odvezli do nemocnice,
k soudu stále nemůže
➢ztitulnístrany

PROSTĚJOV Lukáš Šindýlek byl
po velkolepém zátahu policejního
komanda zadržen předloni před
loňskými Vánocemi. Následně
putoval do vazby a na začátku letošního roku začal prostějovský
soud projednávat obžalobu, která
jej viní z prodeje drog řadě feťáků.
Vše se protahuje mimo jiné kvůli
velkému množství důkazů, které
proti němu byly shromážděny.
Na začátku letošního března byl
Šindýlek po více jak roce propuštěn
z vazby. Podmínkou byl monitorovací dohlížecí systém v podobě náramku, který má upevněn na noze. Měl

povoleno pracovat, ale po zaměstnání
byl povinen jít ihned domů. O tom,
že to tak ve skutečnosti nefungovalo,
svědčí i fakt, že se v polovině července
proháněl na motorce v okolí hlavního
nádraží.
„Policisté prováděli hlídku v Rozhonově ulici v Prostějově. Přitom si všimli
podezřele se chovajícího motocyklisty. Ten, když je zahlédl, razantním
a agresivním způsobem z místa ujel,“
popsal tehdy František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Následovala divoká honička, z níž
dle svědků běhal mráz po těle. Motocyklista nakonec havaroval na Joštově náměstí. Pozoruhodné bylo, že
následná zkouška u něj neobjevila

přítomnost alkoholu, a dokonce ani
drog. Řada lidí tehdy nechápala, proč
tedy motorkář před policejním vozem vlastně ujížděl. „Zřejmě si vytvořil nějaký podmíněný reflex, když vidí
policisty, tak zdrhá,“ uvažoval v této
souvislosti s nadsázkou zdroj, který
nás na Šindýlkovu roli při nehodě
upozornil.
Mnoho kolemjdoucích pak na místě
vidělo motorku zaklíněnou až pod
policejní vozidlo. Z toho povětšinou
usoudili, že auto do motorkáře zezadu narazilo. Dle vyjádření policie však
ke střetu došlo až poté, co ujíždějící

Drahý spánek
Zmožen alkoholem ulehl
v noci na lavičku poblíž křižovatky Plumlovské a Jungmanovy ulice čtyřiatřicetiletý chlapík. Když se zhruba
po hodině a půl osvěžujícího
spánku probral, zjistil, že je
sice čilý jak rybička, ale chudší
o 5 500 korun. Jeho opileckého spánku totiž využil nějaký
pohotový chmaták a z kapsy
mu ukradl peněženku s doklady, platebními kartami a zmíněnou sumou peněz.

řidič nezvládl řízení a sám havaroval.
Okolnosti nehody policisté posléze
prověřovali. S otázkami na aktuální
průběh vyšetřování případně na jeho
výsledek jsme se ve čtvrtek odpoledne obrátili na policejního tiskového
mluvčího, odpovědí jsme však do
uzávěrky vydání neobdrželi.
Sám Lukáš Šindýlek po nehodě putoval do nemocnice, kde se podrobil operaci, následně byl ze špitálu
propuštěn. Nyní se čeká, až se zcela
zotaví, aby se mohl opět rozběhnout
soudní proces, v němž mu hrozí mnohaleté vězení.
(mls)

Musí pěšky
Pěšky nebo MHD se nyní
bude muset pohybovat mladík z Prostějova, který v závěru uplynulého týdne navštívil zdejší policisty. Značně
rozhořčen oznámil mužům
zákona, že mu ze sklepní kóje
v domě v ulici Hvězda někdo
ukradl jízdní kolo v ceně deset
tisíc korun. Policisté mladíkovi slíbili, že po bicyklu budou
pátrat. Zloději v případě dopadení hrozí dva roky vězení.
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PĚT LET SEDĚL, NA SVOBODĚ
OPĚT
ZAČAL
Vladimír Židlík nedlouho po smrti
FETOVAT A KRÁST maminky opět putoval za mříže
PROSTĚJOV Malý mozek, velké srdce. Tak sám sebe charakterizuje Vladimír Židlík. Osmadvacetiletý muž bohužel už ve
svých šestnácti propadl pervitinu a od té doby se s ním vleče
jeden průšvih za druhým. Navzdory svému mládí si už celých
pět roků odseděl ve vězení, z něhož byl propuštěn loni v květnu. Na svobodě vydržel přesně rok. Během této doby se vrátil
ke drogám a pod jejich vlivem kradl, kde mohl. Nedlouho po
tragické smrti své maminky, která letos v dubnu zemřela pod
okny paneláku na sídlišti Hloučela, opět putoval do vězení.
A už nyní je jasné, že se z něj hned tak nedostane. Večerník
uplynulé úterý sledoval další líčení u Okresního soudu
v Prostějově s velkým napětím.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Vladimír Židlík byl obžalován
z toho, že se v celkem pěti případech vloupal do nejrůznějších prodejen či stánků, v dalších sedmi případech pak kradl v supermarketech
či drogeriích tak, že věci vzal a bez
zaplacení prošel přes pokladnu. Co
ukradl, to prodal, a takto získané

peníze utratil buď za jídlo, drogy,
alkohol, či je prostě naházel do automatů.
„Moji rodiče se rozvedli, když mi
bylo sedm let. Maminka to pak
moc nezvládala a hodně pila. Letos
v dubnu spáchala sebevraždu. Já sám
jsem v šestnácti letech začal brát pervitin. Sehnat ho v Prostějově nebyl
žádný problém, dodával mi ho třeba
Marcel C.,“ vypověděl zcela spontánně otec šestiletého syna Vladimír
Židlík, který své vzdělání ukončil po
vychození základní školy.
Sám obžalovaný byl přitom poprvé odsouzen již v 18 letech,
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o čtyři roky později putoval do
vězení na dlouhých pět let. Propuštěn byl v polovině loňského
května, dlouho však na svobodě
nepobyl, už letos v květnu se do
basy opět vrátil. „Říkal jsem si, že
už nikdy nechci jít sedět. Ale pak
jsem zjistil, že mě bývalá přítelkyně
podváděla s kamarádem, a tenhle
problém jsem řešil tím, že jsem

opět začal brát drogy. Pak už se to
se mnou vezlo,“ zavzpomínal Židlík, který kromě obligátních „čórek“
v Tescu či v řadě drogerií vykradl
například občerstvení v pasáži Hloučela, či opravnu oděvů na hlavním
prostějovském náměstí, kam se opakovaně vracel.
Ač tedy obžalovaný inteligencí skutečně příliš nevynikal, dobrá vůle se
mu do jisté míry upřít nedala. U soudu se ke všemu přiznal, poškozeným
napsal i omluvné dopisy, problém
měl pouze s výši způsobené škody.
„Tolik peněz, kolik uvádí poškozený,
jsem určitě nevzal. Kde by se tam
vzalo sedmnáct tisíc korun?!“ argumentoval obžalovaný v souvislosti
s vykradením opravny oděvů.
O tom, že se v jeho případě nejedná
o ojedinělý exces, svědčí mimo jiné
fakt, že kromě Prostějova je obžalován také u soudu v Kroměříži, kam
se letos v lednu odstěhoval za svojí
současnou přítelkyní.
Rozsudek dosud nepadl, hlavní
líčení bylo odročeno za účelem
výslechu majitele opravny oděvů
a čekání na dobu, kdy se předchozí rozsudek stane pravomocným.
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Zvali celou hospodu,
peníze neměli

Tomáš ANTOŠKO
11. 8. 2020 50 cm 3,15 kg
Kostelec na Hané

Ema MARÁKOVÁ
9. 8. 2020 49 cm 3,10 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz

Jaroslav KUKAL
11. 8. 2020 50 cm 3,10 kg
Horní Štěpánov

Valerie VAŠUTOVÁ
10. 8. 2020 48 cm 2,95 kg
Ptení

Tobiáš MALČÍK
11. 8. 2020 51 cm 3,45 kg
Dobrochov

Veronika PINKAVOVÁ
11. 8. 2020 50 cm 3,50 kg
Prostějov

mluvčí Městské policie Prostějov.
Vrchol celého setkání strážníků
s dětmi přišel až na úplný závěr.
„Nejvíce děti zaujal konec besedy,
kdy si mohly prohlédnout a vyzkoušet služební pouta. Za odměnu
děti obdržely omalovánky a pexesa,“ podotkla s úsměvem mluvčí
prostějovských strážníků.
(red)
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nalezly injekční stříkačku. Nechyběly ani názorné ukázky, do kterých byly děti zapojeny a mohly si
konkrétní situace vyzkoušet,“ prozradila Tereza Greplová, tisková

LG FXQWNGVÚ MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW ·åCUP¾ RUÊ F¾OC
MVGT¾MP¾ORąKwNCLCMQwV÷ÿ¾VMQMVGTÆRTQF÷NCNQV÷åMÆQRG
TCEG+MF[åQFéNQX÷MCPG\CåKNCPKEFQDTÆJQPG\VTCVKNCXP÷L
FčX÷TW2QVąGDWLGFQOQXDG\F÷VÊRUčKMQéGMMFGPGDWFG
OÊVéCUPCNWOR¾TP[

ALEXANDRA
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LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUTQwċ¾EMÚOWJTCPéKXÚOMWMWéGOC
FQDT¾EMÚOUTFÊéMGOXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč
,GVQXGUGNÚRGLUGMURą¾VGNUMQWRQXCJQWMVGTÚDWFGUXÆOW
R¾PGéMQXKX÷TPÚORCTċ¾MGO8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾F
MQW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

ŠIBA

ONCFÚRGUMąÊåGPGERNGOGPGUJKDC,GVQwKDCNMVGTÚOKNWLG
RQJ[DCO¾GPGTIKGPCTQ\F¾X¾PÊ0CQUVCVPÊRGLUM[XGUO÷U
PGTGCIWLG C U HGPMQW UG DG\ RTQDNÆOW UPGUG 0C XQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾,GQDNÊDGPÚJNCXP÷WF÷VÊMVGTÆJQ
URQNGéP÷UTQFKéKUVTCwP÷T¾F[XGPéÊ

HERMIONKA

LG MąÊåGPGE UVąGFP÷ OCNÆJQ X\TčUVW XG X÷MW FGUGV C XÊEG
TQMč2ąKwNCMP¾OXGXGNOK\WDQåGPÆOUVCXW&ÆNGVTXCNQ
F¾VLKFQRU[EJKEMÆCH[\KEMÆRQJQF[*GTOKQPMCLGMT¾UP¾
XGVGT¾PMCMVGT¾XGNOKwRCVP÷XKFÊCUN[wÊ*NGF¾OGRTQPK
FQOQXMFGDWFGD[FNGVFQOCCRTQXQ\QXCVICWéKPM

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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„Skupinka jedenácti dětí se během
hodinového setkání seznámila
s činností městské policie a zásadami bezpečného chování. Děti si od
strážníků vyslechly užitečné rady,
například jak se chovat při přecházení přechodu pro chodce, jízdě na
kole nebo v okamžiku, kdy by se
setkaly s rozzuřeným psem nebo

Filip DOHNAL
10. 8. 2020 55 cm 3,90 kg
Určice

www.vecernikpv.cz
Pondělí 17. srpna 2020

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

ednoty Sokol Čechovice na bezúplatný převod městského pozemku
do vlastnictví Sokolů. Z jednání radních nakonec vyšel souhlas s bezúplatným převodem. „Nabyvatel se ve
mlouvě zaváže, že ve lhůtě do deseti
et ode dne uzavření smlouvy provede
dostavbu a rekonstrukci stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu. Pro případ
prodlení se splněním tohoto závazku
bude ve smlouvě sjednána možnost města
Prostějova od smlouvy odstoupit. Dále
bude zřízeno věcné předkupní právo
k převáděnému pozemku tak, že se nabyvatel zaváže tento pozemek nebo jeho část
v případě svého úmyslu tento prodat nebo
inak zcizit, nabídnout k bezúplatnému
převodu statutárnímu městu Prostějov.
Správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí bude hradit
nabyvatel,“ vysvětlil nutné jistoty města
náměstek prostějovského primátora Jiří
Pospíšil.
Tělovýchovná jednota se tak rozhodla
oprášit“ původní projektovou dokumenaci a vnést do ní moderní technologické
stavební prvky. Vedle dalších šaten by
měla vzniknout i společenská místnost.
Začít chtějí sokolové ještě letos, záleží však
na přidělení dotací.
(red)
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„Jestliže chceme podporovat sportování mládeže, je prvotním úkolem
vytvářet k tomu podmínky. A v případě šaten hokejistů se jednalo spíše
o to, že byli noví adepti tohoto sportu
oněmi podmínkami spíše odrazováni.
Je skvělé, že se karta obrací. Prostějovský hokej si nové prostory více než
zaslouží.“
yy Konzultovali jste podobu zázemí i se zástupci SK Prostějov 1913?
„Hrubé rysy projektu ve fázi přípravy
byly konzultovány zúčastněnými stranami, tedy i s hokejisty ještě v minulém
volebním období. U toho jsem nebyl.
(a SK Prostějov 1913 byl ještě před vznikem – pozn.red.). Podle mého názoru
byl projekt příliš velkorysý. Potom
musely být některé parametry změněny, abychom vůbec mohli stavbu realizovat. Díky dotaci a přístupu města se
podařilo dlouho slibované realizovat.“
yy Jak vnímáte postoj veřejnosti
k tomuto projektu? Je spíše kladný,
nebo záporný?
„Jsem přesvědčen, že převažuje kladný postoj. Že bylo potřebné udělat
sportovní zázemí pro mládež, to je

neoddiskutovatelné. Polemiku může
vzbuzovat cena akce. Ale nenazývejme novou stavbu jenom ‚šatny‘. Bude
to kompletní zázemí hodné standardu
jedenadvacátého století.“
yy Někteří lidé ovšem argumentují,
že stavba šaten je předražená. Není
to ale spíše důsledek toho, že se příliš neorientují v náročnosti hokeje
a v propojení mládežnické a profesionální úrovně, jež je v hokeji zcela
evidentní?
„Celková částka se jeví jako vysoká.
Jestliže chcete mít i solidní zázemí
pro sport, nasčítají se položky do jiné
částky, než vidíte očima laika. Podrobně jsem si prošel stadion ve Vyškově
a srovnával. Mnohokrát jsme konzultovali základní položky se stavaři.
Zkrátka cena odpovídá tomu, co stavíme.“
yy Jak může podle vašeho názoru
takový projekt posunout rozvoj hokeje v Prostějově?

yy Už netrpělivě vyhlížíte den,
kdy se nové zázemí pro SK Prostějov 1913 zpřístupní?
„Samozřejmě. Osobně kontroluji
stavbu v podstatě každý den, jak
postupuje. (úsměv) Velmi se na to
těšíme.“
yy Postupuje stavba podle plánu?
A kdy by se do ní měli hokejisté
nastěhovat?
„S nikým ze stavební firmy v kontaktu nejsem. Nedokážu tak říct,
jestli nějaké zpoždění je, nebo není.

Petr KOMÁREK

PROSTĚJOV Šatny, posilovna,
tělocvična, střelnice i místnosti
určené k administrativní činnosti. To vše budou v novém zázemí
na zimním stadionu využívat hokejisté SK Prostějov 1913. Předseda klubu a jeden z trenérů Marek Černošek (na snímku) už se
stejně jako oni nemůže dočkat,
až bude stavba hotová. Stát by se
tak mělo do konce letošního kalendářního roku. Prostějov s dokončením projektu získá něco,
co nikde jinde v Olomouckém
ani v sousedním Moravskoslezském kraji nemají. Minimálně
na úrovni menších klubů, jako je
SK 1913, rozhodně ne. „Budeme
moci využít tělocvičnu, posilovnu, nad všemi budeme mít dohled. A budeme dětem schopni
poskytnout lepší tréninkové podmínky než dosud,“ připomněl bývalý extraligový obránce a český
reprezentant.

Podle informace, kterou mám, by
mělo být hotovo do konce kalendářního roku.“
yy Příprava na sezónu ale nepočká, v jakým podmínkách ji teď
Prostějované absolvují?
„Momentálně mámě ještě trošičku
větší provizorium, než jsme měli
předtím. V rámci stavby jsme museli uvolnit buňku, která dětem sloužila. Nyní máme děti roztroušené
po celém zimním stadionu. Ve
všech možných prostorách, které se dají využít. Ve spolupráci
s panem Horákem a domovní
správou se nám to zatím daří
úspěšně organizovat.“
yy S čím vším v novém zázemí počítáte?
„Stavbě se říká šatny pro mládežnický hokej. Ale málokdo
už asi ví, že nepůjde jen o šatny, ale o komplexní zázemí.
Podle projektu tam bude asi
třináct šaten jak pro naše hokejisty, tak pro krasobruslaře.
Součástí bude, pokud mám
správné informace, i nová
elektrorozvodna a v patře
tělocvična, posilovna a dvě
střelnice. Děti tam mohou trávit čas během tréninků a nebudou střílet do zdí zimního
stadionu. Chybět nebude ani
administrativní zázemí a nová
vzduchotechnika.“
yy Co všechno vám projekt
ulehčí?
„V první řadě směřování dětí.
Všechny je budeme mít na jednom
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žadatele – byl stanoven od 1. června
do 30. června. Ve stanoveném ter- Petr
mínu bylo přijato celkem třináct KOMÁREK
žádostí. Na realizaci těchto akcí
město Prostějov přispěje částkou 313 yy Hokej má v Prostějově více než
stoletou tradici a stejně jako jiné
tisíc korun,“ předeslal Krchňavý.
sporty se neobejde bez mládeže.
Jaký přínos pro ni bude mít nové
zázemí?
„Dnešní moderní sport se bez kvalitního zázemí neobejde. Když jsem
procházel zázemí stadionu a viděl stav
šaten hokejistů a krasobruslařů, celkem mě to šokovalo. Nutnost postavit
nové nebo radikálně opravit staré šatny byla alarmující.“
yy Stav dosavadních prostor pro
mladé hokejisty přímo volal po
tom, aby k nějaké obnově došlo.
Spadl vám jako jednomu z čelních
představitelů města, které sportoviště vlastní, kámen ze srdce, že
se takový projekt povedlo zrealizovat?

(QVQKPVGTPGV

PROSTĚJOV Na prostějovské radnici spadá do jeho kompetence
mimo jiné sport. Že si hokej na městském zimním stadionu nové prostory zaslouží, si Jan Krchňavý (na snímku) dobře uvědomuje. Cena
projektu je podle jeho slov odrazem toho, co se v ulici U Stadionu
buduje.„Jestliže chcete mít i solidní zázemí pro sport, nasčítají se položky do jiné částky, než vidíte očima laika,“ vzkazuje kritikům.
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místě, zároveň s nimi budou mít šatnu i trenéři.
Budeme moci využít
tělocvičnu, posilovnu,
nad všemi budeme
mít dohled. Budeme
schopni poskytnout
lepší tréninkové podmínky než dosud.“

„Jednoznačně pomůžeme mladým
hokejistům a krasobruslařům. Oddíly
a trenéři budou moci nabídnout naprosto jiné podmínky a zázemí. Mohou přilákat nové talenty. A všem se
bude lépe trénovat, pracovat a žít.“
yy Znamenají nové šatny začátek
nové, úspěšné éry hokeje v Prostějově?

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

d%GPCQFRQXÊF¾VQOWEQUVCXÊOGq

9HGOH9ËFHØêHORYÇKDO\]LPQËKRVWDGLRQXEøæËYÛVWDYED]¿]HPË

+ "7*í010(-,()!+6

'27$Ć1Ì3(1Ì=(

Dìti si vyzkoušely i pouta!

PROSTĚJOV Strážníci Městské
policie Prostějov v rámci své preventivní činnosti navštívili v úterý 28. července děti z Dětské
skupiny Hradčany na Husově náměstí. Zhruba hodinová beseda
o úskalích běžného života vyústila v atraktivní závěr. Děti si mohly vyzkoušet policejní pouta...

Pondělí 17. srpna 2020

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

6WU¿æQËFL]DPËĆLOL]DQHMPHQxËPL

Teodor VOLNÝ
10. 8. 2020 52 cm 3,35 kg
Němčice nad Hanou

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

děti a pejsci

20081311235
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
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yy Z hlediska zázemí pro hokejovou mládež na tom byl Prostějov
z Olomouckého kraje nejhůře.
Bude na tom nyní naopak nejlépe?
„Mám nějaké zkušenosti. S dětmi
jezdím po Olomouckém a Moravskoslezském kraji a mohu říct, že
z menších klubů na tom opravdu
budeme nejlépe. Srovnatelný je
třeba Přerov, ale ten to nemá na
jednom místě. Spolupracuje s přilehlou školou, kde má také vybudované podmínky. Ovšem co se
zimního stadionu týče z hlediska
šaten, sociálního zázemí, posilovny, tělocvičny i administrativní
části na tom Prostějov bude teď
nejlépe.“
yy Mohli jste jako klub stavbu
připomínkovat, abyste v ní měli
vše potřebné?
„Měli jsme jednu příležitost, kdy
jsme měli schůzku na stavebním
odboru a tam možnost sáhnout do
projektové dokumentace. Předpokládám, že od té doby se nezměnila. Není to ale o tom, že bychom
pravidelně chodili na nějaké
schůzky, jak stavba vypadat má
a jak ne.“
yy Mají na projekt pozitivní
názor i rodiče mladých hokejistů?
„S rodiči jsem se během čtrnácti dnů, co trénujeme, a na
stadionu se nám točí kempy,
o projektu bavil. Ptali se, jak
to vypadá, jestli bude do
konce roku hotovo. I oni
vnímají stavbu velice pozitivně. Sami vědí, v jakém
stavu současné šatny jsou.
Rozhodně jsou rádi, že se
pro jejich děti tolik udělalo. Rád bych ještě dodal, že
jsme jako klub SK Prostějov
1913 zastupitelstvu města
za tento projekt vděční. Zároveň ale věřím, že druhá
ledová plocha nedošla úplně
v zapomnění – i při vědomí
současné nelehké situace.“

„To nedělají jen šatny a solidní zázemí.
To je o lidech. Věřím, že všichni, kteří
teď bojují o kvalitu hokeje v Prostějově, dostanou realizací stavby zázemí
stadionu nový impulz a práce s talentovanou mládeží povede i k oněm
sportovním úspěchům.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Tematickou
dvoustranu
RąKRTCXKN
Petr
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„Zastupitelstvo města Prostějova před
časem schválilo dotační program na
podporu jednorázových sportovních
akcí v roce 2020 z rozpočtu statutárního
města Prostějova s vyhlášenými
dotačními tituly. Prvním titulem je
podpora jednorázových sportovních
akcí se spoluúčastí žadatele a titul číslo
dvě je podobný, a to podpora jednorázových sportovních akcí bez doložení
finanční spoluúčasti žadatele,“ uvedl prostějovský primátor František

Michal KADLEC

Pozemek, o který projevil spolek zájem, je součástí sportovního areálu v Kostelecké ulici v Prostějově. Radní lukostřelcům vyšli vstříc a vyhlásili záměr bezúplatného převodu části pozemku z vlastnictví statutárního města Prostějov
do vlastnictví spolku Lukostřelba Prostějov. „Bezúplatný převod proběhne
za určitých podmínek. Nabyvatel, tedy Spolek Lukostřelba Prostějov, se ve
smlouvě zaváže vybudovat na převáděném pozemku ve lhůtě do deseti let ode
dne uzavření smlouvy stavbu sociálního zázemí, a to včetně vydání kolaudačního
souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude
povoleno její užívání. Pro případ prodlení se splněním tohoto závazku bude
ve smlouvě sjednána možnost města Prostějova od smlouvy odstoupit,“ popsal jednu z podmínek první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil,
vzápětí ale přidal další. „Ve smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města
k převáděnému pozemku tak, že se nabyvatel zaváže tento pozemek nebo jeho
část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit, nabídnout k bezúplatnému převodu městu. Předkupní právo zanikne vydáním kolaudačního
souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno užívání stavby sociálního zázemí na převáděném pozemku. Náklady na
zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel,“ přidal
vcelku složité podmínky převodu pozemku Pospíšil.
„Máme radost, protože konečně víme, jak postupovat dál. Nyní můžeme
plánovat,“ zareagovala Magda Robová, předsedkyně Lukostřelby Prostějov.
„Dlouho se nevědělo, jak vše bude kvůli novým šatnám, i z toho důvodu se
rozhodnutí zdrželo. Musíme nyní ještě počkat do září, než to projde zastupitelstvem a budeme to mít černé na bílém,“ usmála se. „Máme radost, že
je to bezplatný převod, potom nám zbydou finance na základní náležitosti.
Uvidíme pak, zda budou nějaké dotace z kraje nebo budeme muset stavbu zajistit z vlastních zdrojů. Následně podle toho budeme plánovat, jak vše bude
vypadat konkrétně,“ dodala Robová.
(mik, sob)

PROSTĚJOV Spolek Lukostřelba Prostějov potřebuje nové sociální
zázemí. Obrátil se proto na město Prostějov se žádostí o bezúplatný
převod části městského pozemku o výměře 150 metrů čtverečních za
účelem vybudování zmíněných sociálek. A bylo mu vyhověno.

„Do deseti let na něm musí
vybudovat šatny,“
zmínil jednu z podmínek
první náměstek Pospíšil
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Radní se
rozhodli
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PROSTĚJOV Zastupitelé na
svém zářijovém jednání budou rozhodovat o kladném
stanovisku radních poskytnout
dotace jednorázovým sportovním akcím ve druhém kole.
Na tuto dotační podporu jsou
v rozpočtu města Prostějova
vyčleněny statisíce korun.

POUZE DESET KORUN!

každou středu od 16.00 do 17.00 hodin a zaplatíte

Poznámka: neplatí na rubriku vzpomínky

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

!

>>>pokračování ze strany 4
V současné době je skýtá areál
nedostatečné a nevyhovující prostory.
Mládež se musí převlékat ve starých
dřevěných šatnách vedle kiosku. Rozhodčí
fotbalových zápasů mají prostor v místnosti s bojlerem. A jelikož aglomerace místní
části Prostějova Čechovice se rozrůstá
a tím pádem potřebuje i více místa pro
sport a kulturní vyžití, bylo třeba jednat.
Zástupci Tělovýchovné jednoty Sokol
proto musí řešit, jak navýšit kapacitu svého
areálu. „Spolek již dlouhodobě plánuje
dostavbu a rekonstrukci budovy šaten.
Stavba po dvaceti letech vyžaduje obnovu
a kapacitně už nestačí. Postavena byla na
padesáti procentech původního plánu
a počítalo se s dostavbou,“ vysvětlil úskalí
první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
„Při zpracování dokumentace byl však
zjištěn poměrně velký problém. Pozemek,
který je určen pro dostavbu šaten, je sice ve
vlastnictví Sokolů, ovšem ten pod stávající
budovou patří magistrátu. Po dostavbě
a rekonstrukci dojde proto ke spojení
a vznikne jedna ucelená budova, která bude
stát na dvou pozemcích různých majitelů,
což stávající legislativa nedovoluje.“
Proběhly diskuse s projektanty i odborníky na stavební a dotační zákon.
Možnou cestou je návrh Tělovýchovné
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s tím, že přidal vyhodnocení 2. kola
tohoto dotačního titulu. „Termín pro
podávání žádostí ve druhém kole
druhého dotačního titulu – podpora jednorázových sportovních akcí
bez doložení finanční spoluúčasti

6RNRO

tedy k dispozici až 1,62 milionu korun, přičemž Rada města Prostějova
doporučila zastupitelům schválit dotace v celkové výši 1,02 milionu korun,“ vyčíslil náměstek primátora pro
sport Jan Krchňavý.
Rada města dále také schválila
převod nevyčerpaných finančních
prostředků z dotačního titulu 4 –
programu na podporu sportovní
činnosti v roce 2020, a to ve výši
294 tisíc korun do dotačního programu na podporu jednorázových
sportovních akcí v roce 2020. Tyto
finance budou využity ve druhém
dotačním titulu – podpora jednorázových sportovních akcí bez
doložení
finanční
spoluúčasti
žadatele. „V prvním kole bylo vyplaceno pouze 390 tisíc korun. Schválená alokace na druhé kolo tohoto
dotačního titulu je 200 tisíc korun.
Celkem je tedy k dispozici 494 tisíc
korun,“ vyčíslil náměstek Krchňavý

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

Jura s tím, že část prostředků již byla
vyčerpána v kole prvním.
V rámci návrhu rozpočtu na rok
2020 byly celkově schváleny finanční
prostředky pro Program na podporu jednorázových sportovních
akcí v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova ve výši tří
milionů korun. Pro první dotační
titul – podpora jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele,
byla alokována celková částka ve
výši dvou milionů korun. „Vzhledem
k mimořádným opatřením vlády
bylo v prvním kole vyplaceno pouze
380 tisíc korun z celkové alokace 1,6
milionu korun pro toto kolo. Po schválení poskytnutí dotací Zastupitelstvem města Prostějova byla jedna
žádost žadatelem stornována. Tato
částka byla společně s nevyčerpanými
prostředky ve výši 370 tisíc korun
převedena do druhého kola tohoto
dotačního programu. Celkem je
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14
Pondělí 17. srpna 2020

Pokrok nelze zastavit. Žijeme
v době, kdy si čím dál více musíme dávat pozor nejen na pusu, ale
i na klávesnici. Všichni na sebe totiž musíme být milí a běda tomu,
kdo není. Aby byl svět ještě hezčí,
vymysleli jsme si pro staré nehezké
věci krásná nová slova. Propouštění se tak dnes říká reorganizace,
z vězení se stala nápravná zařízení
a místo hnoje nám za domem smrdí kupa organického hnojiva.
Jenže ráj na zemi se nevybuduje
jen tak sám od sebe. K tomu, aby
se nám staré ošklivé věci a názory
nedostávaly mezi ostatní, slouží
cenzura. S tou se nedávno setkal
chorvatský šachista Antonio Radić,
jemuž YouTube zablokoval video.
Všemocné algoritmy vyhledávající
zlo na internetu v něm objevily pro-

empatie a věštění. Dále nebude
přípustné vzájemné vyhazování figurek. Jestliže bude některou z nich
chtít vstoupit na již obsazené pole,
bude se muset hráč zeptat o svolení. V případě, že je dostane, budou
obě figurky pole sdílet společně ve
vzájemné harmonii...
Šachy samozřejmě nejsou jedinou
oblastí, které se revoluční vývoj
dotkne. V budoucnosti se již nebude rasisticky říkat trefa do černého,
ale trefovat se již budeme moci
pouze do bílého. Na klavíru již nebude 52 kláves bílých a jen 36 černých. Buď bude bílých i černých
44, nebo prostě budou všechny
šedé. Největší revoluci však dozná
hokej. Cožpak je v našem úžasném
novém světě, aby deset povětšinou
bílých hráčů mlátilo hokejkami do

toho černého a další dva ho nechtěli nikam pustit! To musí okamžitě
přestat!
Přijde vám tohle všechno absurdní,
či dokonce vtipné? Myslíte si, že by
nám nikdo neměl určovat, co můžeme říkat a psát? Jste naopak přesvědčeni, že bychom měli hájit své
právo na to, abychom čistě po svém
mohli ze sebe udělat třeba i blbce?
Možná. Ale každopádně všechny tyto věci nepodceňujte! Řada
faktů nasvědčuje tomu, že každý
vtip bude velice brzy buď zakázán,
nebo se stane realitou...

N

vždy všechny jedince s volebním
právem, že práva volit by měli využívat, ne vždy to bylo samozřejmostí,
vzpomeňme mnohaleté úsilí českých vlastenců, ale také boj českých
ženských aktivistek za svá práva na
politickou participaci. Zmíním to
zde ještě několikrát, teď zatím připomínám, že volby budou!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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S potěšením jsem sledoval, jak potvůrky praskají v záři modrého světla, ale preventivně jsem se šplíchal
i repelenty a podobnými přípravky,
což mnohdy odnesl můj nos, jelikož
jsou tyto produkty velmi dráždivé
vůči nosní sliznici. Svůj boj s komáry jsem tak posunul na jinou úroveň a zatím vítězím, i když chvílemi těsně. A komáři stále výhružně
bzučí. Snad za svůj boj nebudu osočen nějakým ekologem, že hubím
hmyzeček, jak to tak poslední dobou
v našem městě chodí s antichemickým hnutím.
teď k těžké vědě filozofii. Konečně se nám rozjíždí proces
připomínání si našeho významného
rodáka Edmunda Husserla, fenomenologa světového významu. Je jedno
zda to děláme tradičním, či netradičním
způsobem, ale i pamětní deska potěší,
případně počin místního muzea také.
Řekněme si upřímně, že takových
osobností světového významu zas
tolik nemáme a je potřeba si konkrétní velikány připomínat i na rodné hroudě, tudíž nebýt ignorantem.

Přidám i osobní vzpomínku, kdy
jsem při rigorózní zkoušce z filozofie vyfasoval právě našeho
rodáka a hodinu diskutoval s tím
nejpovolanějším, tedy Ivanem
Blechou, protože kdo jiný než on
ví o tomto člověku víc.
aše město slaví 630 let. Chci
podotknout, že akce máme
sice osekanější kvůli koronakrizi, ale
snad si je o to více užijeme, protože
máme být, myslím, na co hrdí. Takže
pojďme si ten slavnostní den 3. října
užít do sytosti a kochejme se programem od rána až do večera, a to včetně šermířů a tvrdší muziky, jak již náš
list zmínil. Připomínám také, že nám
běží sice kratší, ale o to jistě zajímavější kulturní léto a nezapomínejme
ani na hanácké slavnosti alias hody
v září. Třetí říjen bude také druhým dnem krajských voleb, které
rozhodnou o tom, kdo v nedaleké
Olomouci bude velet celému kraji, tedy i našemu městu. Je tak třeba
se o tomto tématu zmínit, jelikož
pomaloučku se rozbíhá jakás takás
kampaň, ale vzhledem k uplynulým
měsícům budou strany spíše zřejmě
šetřit. Možná se vše přesune hlavně
na internet. O to pozorněji asi bude
třeba kandidáty sledovat a pročítat
volební programy. Upozorňuji jako

Slabá ochranka
Supermarket ve Vrahovické ulici je doslova rejdištěm nekalých živlů. Denně sem
vyjíždí několikrát městská policie řešit různé krádeže nebo dokonce napadení.
A není divu. Do obchodu chodí nuzně vypadající bezdomovci, členové nejmenované komunity, feťáci a další darmožrouti. Překvapila mě ale také jiná věc. Vedení prodejny, přestože ví, že tady velice často dochází k nepravostem, nedokáže do
supermarketu nasadit razantnější členy ochranné služby. Vidím zde jen pobíhat
drobnou ženu nebo jindy staršího pána. Copak tito členové bezpečnostní ostrahy
dokáží vzbudit u někoho respekt?
Jiří Nádvorník, Prostějov

Proè to nikdo nekontroluje?
Nedávno jste ve Večerníku psali, jak technické služby velice rychle pročistily
kanály v silnici, které v době přívalových dešťů nedokázaly vodu pojmout.
Bodejť by také ano, když byly ucpány ještě od podzimu spadaným listím! Zajímavé je, že město nechává tyto kanály čistit až ve chvíli, kdy na problém upozorní magistrát sami občané. A tak se ptám, copak neexistuje nějaká pravidelná kontrola propustnosti městských kanálů? To je potřeba zareagovat až ve
chvíli, kdy se silnice v době lijáků změní v přehradu a občané podají stížnost?
Petr Zouhar, Prostějov

Zbyteèné chlubení
Docela jsem se pobavil chlubením zástupců města a hlavně stavební firmy, že se dokázala zkrátit rekonstrukce vozovky na Vápenici v Prostějově takřka o polovinu. A prosím vás, co by tam jako dva měsíce dělali? Osobně se vůbec divím, že vyfrézování a pokládka nového asfaltu trvaly více než jeden měsíc na tak
krátkém úseku. Proto mi vychloubání o zásluhách a rychlé práci připadá úplně zbytečné.
Radim Dovalil, Prostějov

N

šichni jsme například sledovali,
jak bude probíhat rekonstrukce
ulice Vápenice, a byli jsme příjemně
šokováni, že celá akce skončila o měsíc dřív. Snad nám vydrží déle než po
rekonstrukci minulé a nebudeme
za chvíli opět uskakovat po deštích,
když budou hlavně autobusy projíždět kalužemi ve vyjetých kolejích
v asfaltu. Jinak jsem mile překvapen
chováním spoluobčanů během rekonstrukce. Neměl jsem totiž pocit, že by se dopravní situace ve
městě stala hodně kritickou, spíše jsem byl potěšen ukázněností
a malou nervozitou kolegů-řidičů. Musím se přiznat, že jsem si také
užil průjezdy okolo radnice, to se mi
už asi nepoštěstí.
ejsem sám, kdo byl nepříjemně překvapen nečekaným
množstvím komárů obtěžujících nás
všechny Prostějovany, kteří si chtějí
posedět venku, případně něco ugrilovat a jemně popít. Nastal zásadní
boj s tímto hmyzem a došlo to tak
daleko, že jsem i já zakoupil přístroj
na hubení tohoto obtížného tvora.

V

Máme tady osmý měsíc roku, druhou polovinu prázdnin a je
čas se opět podívat do prostějovských kronik. V kulatých
letech se toho stalo opět dost, bohatý byl především srpen
přesně před třiceti roky. Takže pojďme na to.

a n e b„okurky“ přece jen nastaly

O RŮZNÝCH VĚCECH

jevy rasismu. Šlo přitom o popis
šachové partie, v níž se objevovaly
věty jako „pokud jde černý na B6
místo C6, bílý vždy zvítězí“.
Z určitého „moderního“ úhlu pohledu jsou šachy skutečně vrcholem rasismus. Bílí bojují proti černým, ale bílý vždy začíná! Stejně tak
je neuvěřitelné, že až dosud mohly
bílé figurky vyhazovat ze hry ty
černé. Vždy na životě každé černé
figurky záleží!
Tomu by se měla udělat co nejdříve
přítrž. V první řadě by bílé figurky
měly před černými pokleknout, následně se musí změnit pravidla hry.
Nejenže oba hráči budou začínat
současně, i každý další tah budou
provádět v jednu chvíli. K vítězství
tak již nebude třeba pouze schopnost kombinace, ale i jistá dávka

publicistika

Šachy jako vrchol rasismu. Horší už je
jen hokej

Martin ZAORAL
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WZK^d :Ks hďĢŚůŽ ĚĂůƓşŚŽ ēƚǀƌƚ
ƌŽŬƵĂũĂŬũĞƚŽŵƵũŝǎĚƌƵŚǉŵƌŽͲ
ŬĞŵ ĚŽďƌǉŵ ǌǀǇŬĞŵ͕ sĞēĞƌŶşŬ
ŽƉĢƚŽǀŶĢǌŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂů:ŝƚŬƵŚĂͲ
ůĄŶŬŽǀŽƵ͕ ƐĞŶĄƚŽƌŬƵ ǌĂ WƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀƐŬŽ͕ <ŽũĞƚşŶƐŬŽ Ă dŽǀĂēŽǀƐŬŽ͕
ĂďǇĐŚŽŵ ǌĂƐĞĚůŝ Ŭ ĚĂůƓşŵƵ ĞǆͲ
ŬůƵǌŝǀŶşŵƵ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘ dĂƚŽ ēŝŶŶĄ
ĚĄŵĂ ŵĄ ǌĂ ƐĞďŽƵ ŝ ǀ ŚŽƌŬǉĐŚ
ůĞƚŶşĐŚ ĚŶĞĐŚ ĚĂůƓş ƉŽƌĐŝ ƉƌĄĐĞ
ǀŚŽƌŶşŬŽŵŽƎĞWĂƌůĂŵĞŶƚƵĞƐŬĠ
ƌĞƉƵďůŝŬǇ͘ũŝƓƛŽǀĂůŝũƐŵĞŶĞũĞŶ͕ĐŽ
ũĞǀũĞũşŵƌĂŶŬƵŶŽǀĠŚŽ͕ĂůĞŝũĂŬ
ƉƌŽǎŝůĂĚŽǀŽůĞŶŽƵ͘
ƔƔ:ĂŬƚƌĄǀşƚĞƉƌĄǌĚŶŝŶŽǀĠĚŶǇ͍
ͣ^ĞŶĄƚ ƷƉůŶĢ ƉƌĄǌĚŶŝŶǇ ŶĞŵĄ͕
ǀēĞƌǀĞŶĐŝŝǀƐƌƉŶƵũĞĚŶĄŵĞ͕ƉƌĄĐĞ
ũĞƉŽŵĢƌŶĢĚŽƐƚ͘ŽǀŽůĞŶŽƵũƐĞŵ
ƚƌĄǀŝůĂ ĚŽĐĞůĂ ƐƉŽƌƚŽǀŶĢ ǀ ũŝǎŶşĐŚ
ĞĐŚĄĐŚ͕ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ũşǌĚĂŵŝ ŶĂ
ŬŽůĞ͘KŬŽůşEŽǀĠǇƐƚƎŝĐĞĂdƎĞďŽŶĢ
ũĞƐŬƵƚĞēŶĢŶĄĚŚĞƌŶĠ͘ŶǇŶşũƐĞŵ
ŽƉĢƚǌĚĞƵŶĄƐŶĂDŽƌĂǀĢ͕ƉƌŽƐƚĢ
ĚŽŵĂŶĂ,ĂŶĠ͘ēĂƐǎŶşƐĞŵŝǌĚĞ
ŵŽĐůşďş͕ƚŽũĞŶĄƓĚŽŵŽǀ͘͞
ƔƔ sůĄĚĂƉƌŽŚůĄƐŝůĂ͕ǎĞǀďŽũŝƐŬŽͲ
ƌŽŶĂǀŝƌĞŵǀǇƵǎŝũĞƚǌǀ͘ĐŚǇƚƌŽƵŬĂͲ
ƌĂŶƚĠŶƵ͘&ƵŶŐƵũĞƚŽ͍
ͣ< ĐŚǇƚƌĠ ŬĂƌĂŶƚĠŶĢ ƉƌŽďĢŚůŽ
ǀ ēĞƌǀŶƵ ǀ ^ĞŶĄƚƵ ǀĞƎĞũŶĠ ƐůǇƓĞŶş͘
 ďǇůŽ ƉŽĚůĞ ŵŶĞ ǀĞůŵŝ ǌĂũşŵĂǀĠ͘
dĂŬǌǀĂŶĄŚǇƚƌĄŬĂƌĂŶƚĠŶĂƐĞƐƚĂůĂ
ƐƉşƓĞŬŽŵƉůŝŬĂĐşƉƎŝƎĞƓĞŶşŽŶĞŵŽĐͲ
ŶĢŶşŬŽƌŽŶĂǀŝƌĞŵ͘ƉƎĞĚĞǀƓşŵďǇůĂ
ƐƉƵƓƚĢŶĂǀůĄĚŽƵŵŝŵŽƎĄĚŶǉƉƌĄǀŶş
ƌĄŵĞĐ͕ĐŽǎƉŽǀĂǎƵũŝǌĂŵŝŵŽƎĄĚŶĢ
ǌĄǀĂǎŶĠ͘ KƉƌĂǀĚƵ ŶĞůǌĞ ǌĂďƌĄŶŝƚ
ŵŽǎŶĠŵƵ ǌŶĞƵǎŝƚş ƚŽŚŽƚŽ ǌĄŵĢƌƵ
ŬĞ ƐůĞĚŽǀĄŶş ŽďēĂŶƽ͘ Ŷŝ ƐŽƵŚůĂƐ
ŽďēĂŶĂ ŶĞŵƽǎĞ ŶĂŚƌĂĚŝƚ ƎĄĚŶǉ

ǌĄŬŽŶ͕ŬƚĞƌǉũĂŬŽũĞĚŝŶǉďǇƐƚĂŶŽǀŝů
ƉƎĞƐŶĠƉĂƌĂŵĞƚƌǇŽŵĞǌĞŶşǌĄŬůĂĚͲ
ŶşĐŚƉƌĄǀ͘ƚĂŬŽǀǉǌĄŬŽŶƉƌŽĚůŽƵͲ
ǎĞŶ ŶĞďǇů͘ ŝƚƵũŝ ũĞŶ ĨĂŬƚĂ ǌ ǀĞƎĞũͲ
ŶĠŚŽƐůǇƓĞŶşǀ^ĞŶĄƚƵ͘WŽĚƌŽďŶĢũƓş
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞũƐŽƵŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝŶĂŝŶƚĞƌͲ
ŶĞƚŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚ^ĞŶĄƚƵ͘͞
ƔƔ WŽŬƵĚ ũĚĞ Ž ǀĂƓŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŬŽƵ
ĂŐĞŶĚƵ͕ŵĄƚĞŶĢĐŽŶŽǀĠŚŽ͍
ͣŶŽ͕ ĚŽĐĞůĂ ǌĄƐĂĚŶş͕ ĚĄ ƐĞ ƎşĐŝ͘
WƎŝ ƉƌŽũĞĚŶĄǀĄŶş ƚƌĞƐƚŶşŚŽ ǌĄŬŽŶĂ
Ă ƚƌĞƐƚŶşŚŽ ƎĄĚƵ ũƐĞŵ ƵƉŽǌŽƌŶŝůĂ
ŶĂƐŬƵƚĞēŶŽƐƚ͕ǎĞƚǌǀ͘ŽƉĂƚƌŽǀŶŝĐŬĠ
ƐŽƵĚǇŶĞŵĂũşŵŽǎŶŽƐƚƉƎŝƐǀĢƎŽǀĄͲ
ŶşĚĢƚşĂũŝŶǉĐŚŽƐŽďĚŽƉĠēĞǌşƐŬĂƚ
ŽƉŝƐƚƌĞƐƚŶşŚŽƌĞũƐƚƎşŬƵ͘ƚĂŬƐĞƐƚĂůĂ
ƚĂŚƌŽǌŶĄŬĂƵǌĂǀWƌĂǌĞŶĂŝǎŬŽǀĢ͕
ŬĚǇ ďǇůĂ ŚŽůēŝēŬĂ sŝŬƚŽƌŝĞ ƐǀĢƎĞŶĂ
ĚŽƉĠēĞďĂďŝēŬǇ͕ŬƚĞƌĄũŝŬƌƵƚĢƚǉƌĂͲ
ůĂ͘ şǀĞŶŬĂ ũĞ ĚŶĞƐ ŶĞǌǀĢƐƚŶĄ͘ ůĞ
ƐŽƵĚǇŵĢůǇŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉŽƵǌĞǀǉƉŝƐ
ǌ ƚƌĞƐƚŶşŚŽ ƌĞũƐƚƎşŬƵ͕ ŶŝŬŽůŝǀ ŽƉŝƐ͘
ƐƚĂƌĠƚƌĞƐƚǇ͕ĚŶĞƐũŝǎǌĂŚůĂǌĞŶĠ͕ǀĞ
ǀǉƉŝƐƵŶĞďǇůǇ͘ƚĂƚŽďĂďŝēŬĂƉƎĞĚ
ůĠƚǇ ŬƌƵƚĢ ƚǉƌĂůĂ ƐǀĠ ǀůĂƐƚŶş ĚĢƚŝ͘
DĄŵƉƎĞĚƐĞďŽƵũĞĚŶĄŶşŬƷƉƌĂǀĢ
ǌĄŬŽŶĂ ǀ ƚĠƚŽ ǀĢĐŝ͕ ĂďǇ ƐĞ ƚĂŬŽǀĠ
ƐƚƌĂƓŶĠƉƎşƉĂĚǇŶĞƐƚĄǀĂůǇ͕ƉŽŬƵĚũĞ
ƚŽŵƵŵŽǎŶĠǌĂďƌĄŶŝƚ͘͞
ƔƔŽƌĞŐŝŽŶĄůŶşƵĚĄůŽƐƚŝ͍
ͣ^ ƌĂĚŽƐƚş ũƐĞŵ ƉƎŝũĂůĂ ƉŽǌǀĄŶş ŶĂ
ŽƐůĂǀǇϭϭϴůĞƚ,ĂƐŝēƐŬĠŚŽǌĄĐŚƌĂŶͲ
ŶĠŚŽ ƐďŽƌƵ ǀ ŽďĐŝ ,ĂŵƌǇ͕ ŬƚĞƌĠ
ƉƌŽďĢŚůŽ ƉƌǀŶşŚŽ ƐƌƉŶĂ͘ EĄůĂĚĂ
ŝƉŽēĂƐşǀǉďŽƌŶĠ͕ŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƎŝƐŬǀĢůş͘
ǇůŽǀŝĚĢƚ͕ǎĞƚĂŬŽǀĠĂŬĐĞƉƎŝƐƉşǀĂũş
ŬĚŽďƌǉŵǀǌƚĂŚƽŵǀŽďĐŝ͘sĞēƚǀƌͲ
ƚĞŬ ƉĄƚĠŚŽ ƐƌƉŶĂ ũƐĞŵ ũĞĚŶĂůĂ ƐĞ
ƐƚĂƌŽƐƚŽƵŵĢƐƚĂdŽǀĂēŽǀĂDĂƌŬĞŵ
^ǀŽďŽĚŽƵŽƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞĚŽƉƌĂǀǇ

Ă ƉƌƽũĞǌĚƵ ŬĂŵŝŽŶƽ ƉƎĞƐ dŽǀĂēŽǀ
Ă ŽŬŽůŶş ŽďĐĞ ƐŵĢƌĞŵ ŶĂ WƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀ͘ dĠŵĂ ƉŽǀĂǎƵũŝ ǌĂ ŵŝŵŽƎĄĚŶĢ
ǌĄǀĂǎŶĠƐŽŚůĞĚĞŵŶĂŬǀĂůŝƚƵǎŝǀŽƚĂ
ǀƚĢĐŚƚŽŽďĐşĐŚ͘ƵĚĞǌĂƉŽƚƎĞďşŬŽͲ
ŽƌĚŝŶŽǀĂŶĠŚŽƷƐŝůşŽǀǇƎĞƓĞŶş͘:ĞƚŽ
ǀĞůŬǉƉƌŽďůĠŵ͘͞
ƔƔ Ž ƉŽƉƎĞũĞƚĞ ŶĂƓŝŵ ēƚĞŶĄƎƽŵ
ǀƚĢĐŚƚŽĚŶĞĐŚ͍
ͣWƎĞĚĞǀƓşŵǌĚƌĂǀşĂŬƌĄƐŶĠƉƌĄǌĚŶŝͲ
ŶŽǀĠĂĚŽǀŽůĞŶŬŽǀĠĚŶǇ͘ŚŽĚŶĢ
ƐŝůĚŽĚĂůƓşĐŚĚŶƽ͕ŬƚĞƌĠǌƌƽǌŶǉĐŚ
ĚƽǀŽĚƽŶĞďƵĚŽƵƐŶĂĚŶĠ͘EĞďƵĚƵ
ǌĚĞĚŶĞƐŬĂǌŝƚŶĄůĂĚƵŝŶĨŽƌŵĂĐĞŵŝ
ŽƐƉŽůĞēŶĠŵĞǀƌŽƉƐŬĠŵǌĂĚůƵǎĞŶş
ŶĞďŽ Ž ƚůĂĐşĐŚ ǌĂ ƐƚƌĂŶǇ ǀƌŽƉƐŬĠ
ŬŽŵŝƐĞ ŶĂ ƎĞƓĞŶş ƚǌǀ͘ ŐĞŶĚĞƌŽǀĠ
ƌŽǀŶŽƐƚŝ͘ ůĞ ŵƽǎĞƚĞ ŵŝ ǀĢƎŝƚ͕ ǎĞ
ƚǇƚŽŶĞƐŵǇƐůǇƐůĞĚƵũŝǀĞůŵŝƉĞēůŝǀĢ
Ă ƉŽŬƵĚ ŶĢēĞŵƵ ŵŽŚƵ ǌĂďƌĄŶŝƚ͕
ƚĂŬƚĂŬŝēŝŶşŵ͘:ƐĞŵƉƎĞƐǀĢĚēĞŶĂ͕
ǎĞ ŶĂƓŝ ůŝĚĠ ũƐŽƵ ƚǀŽƎŝǀş Ă ƓŝŬŽǀŶş͘
:ĞŶŵƵƐşŵşƚƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚĂŵŽǎŶŽƐƚŝ
ŬƵƉůĂƚŶĢŶş͘͞
;ƉƌͿ
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Na koupališti ve Vrahovicích vypuknou

63257291Ì+5<6(1,25Ţ
PROSTĚJOV Ve dvaceti může
sportovat každý. Ale udržet si vnitřní sílu, otevřenou mysl a odvahu
pustit se do věcí nelehkých, ač je
vám třikrát tolik, to už o člověku
opravdu něco vypovídá. Starší lidé,
kteří nerezignovali na hravost i ducha mládí se po roce opět sejdou na
koupališti ve Vrahovicích. Sportovní hry seniorů prostějovského regionu se zde budou konat ve čtvrtek
20. srpna od 14:00 hodin už potřetí.
První ročník akce již tradičně konané
pod záštitou náměstkyně primátora
Aleny Raškové se konal před dvěma
lety v prostějovském aquaparku. Loni
se přestěhoval na koupaliště ve Vrahovicích, kde se bude konat i letos.
„Účastníci budou mít vstup do areálu
koupaliště zdarma. Registrace odstartuje ve 13:00 hodin, o hodinu později
budou hry slavnostně zahájeny,“ prozradila Marie Hájková, vedoucí organizačního štábu 3. sportovních her
seniorů prostějovského regionu 2020
Akce, jejímiž pořadateli jsou Domovní

2TXPÊTQéPÊMJGTUGMQPCNXCSWCRCTMWWåNQPKUGXwCMCMEGRąGUWPWNCPCMQWRCNKwV÷
FQ8TCJQXKE
(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

správa a Zdravé město Prostějov, je určena seniorům starším 60 let. Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií,
oddělených věkovou hranicí 70 let.
Postupně se zapojí do osmi skutečně
různorodých disciplín. „Samozřejmě,
že se bude plavat, ověří si svoji tenisovou zručnost, zahází si šipkami i míčkem na cílem, zahrají pétanque, budou
srážet plechovky a čekat na ně bude
i pozemní hokej,“ vypíchla z bohatého
programu Hájková s tím, že pro ty nejlepší jsou připraveny hodnotné ceny.
Vstup a registrace soutěžících proběh-

ne ve 13.00 hodin u brány koupaliště
ve Vrahovicích. „Každý soutěžící dostane kartičku závodníka s rozpisem
osmi disciplín, přičemž zápis výsledků
bude provádět výhradně rozhodčí,“
vzkazuje vedoucí organizátorka. „Důchodci z celého prostějovského regionu tak zcela jistě stráví velmi příjemné
odpoledne. Občerstvení a kulturní
program pro účastníky her jsou zajištěny, včetně jednoho překvapení, které
zajišťuje Městsá policie Prostějov,“ láká
soutěžící a současně zve i širokou veřejnost Marie Hájková.
(mls, pk)
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ÈASOVÝ PROGRAM
9.00 h – 12.00 h
13.00 h – 13.50 h
14.00 h – 14.30 h
14.30 h – 16.00 h
16.30 h
do 18.00 h
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aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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K lékaøi nejprve zavolejte!

PL
LUML
MLO
OV Už se o tom spekuluje mezi lidmi prakticky všude. Hned z několika zdrojů k nám doputovala informace, že
Povodí Moravy má údajně plánovat vypouštění plumlovské
přehrady v souvislosti s plánovanými opravami, které by se
měly týkat přepadu či obložení hráze. Večerník se pokusil
zjistit, co je na tom pravdy.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Mezi rybáři putujícími pravidelně ke
břehům plumlovské přehrady se hovoří o tom, že by se nádrž měla opět
vypouštět. Důvodem jsou dle některých problémy s hrází, která v minulosti prošla rozsáhlou opravou. Následně
se hovořilo o tom, že dojde k záručním
opravám prasklin ve spárách mezi kameny. To ovšem dle našich informací
stále neproběhlo. „Slyšel jsem o tom,
původně se to mělo dělat už letos, ale

bylo to odloženo. Jedná se však o rekonstrukci přepadu hráze, který jako
jediný zůstává v původním stavu,“
potvrdil nám jeden z lidí, který je s přehradou velmi těsně spjat.
Přirozeně jsme oslovili správce nádrže,
kterým je Povodí Moravy. „V této věci
mám již připravenu tiskovou zprávu,
která ovšem v tuto chvíli čeká na odsouhlasení. Zveřejněna by měla být
v příštím týdnu. Nyní mohu pouze
potvrdit, že na přehradě se chystá realizace rozsáhlejšího projektu, která by
měla probíhat v příštím roce. O vypuštění přehrady ovšem určitě neuvažujeme,“ zareagoval na konci týdne tiskový
mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.
Tak uvidíme…

Zjistili jsme, co za další opravy
chystá Povodí Moravy, a kdy...

Němčice nad Hanou (mls) Praktičtí lékaři ordinující v Němčicích nad Hanou a Doloplazech
žádají své pacienty, aby v případě,
že mají zvýšenou teplotu nebo příznaky onemocnění dýchacích cest,
nechodili do ordinace, ale nejdříve
si zavolali. Důvodem je prevence
šíření infekce koronavirem.

Kladky se rozšíøily
Kladky (mls) - Obec Kladky požádala o posunutí dopravních značek
upozorňujících řidiče na začátek
a konec obce o několik metrů ve
směru k obci Vysoká. Důvodem je
nová zástavba rodinných domů na
samém okraji vesnice.

Kulturák získá
novou støechu
Ohrozim (mls) - Novou střechu
získá co nevidět hojně využívaný
kulturní dům v Ohrozimi. Obec
již vybrala zhotovitele stavby. Na
investici získala dotaci ve výši 600
tisíc korun z Olomouckého kraje.
*T¾\RNWONQXUMÆRąGJTCF[RTQwNCTQ\U¾JNQWTGMQPUVTWMEÊRQPÊåUGUPÊåKNRQéGVMCOGPčXPÊ0[PÊD[UGF÷NPÊEKO÷NKXTJPQWV
PCLGLÊRąGRCF
(QVQ/CTVKP<CQTCN

Chystají se na prostor
pøed školou

1HSRFKRSLWHOQÄ

Otaslavice (mls) - Opravu komunikace vedoucí před místní základní
školou a rekonstrukci navazující silnice na Sýpkách plánují v Otaslavicích. Obec v celé záležitosti aktuálně
chystá projektovou dokumentaci.

KOSTELEC NA HANÉ Je to pořád dokola. Zatímco jedni se snaží něco vybudovat, druzí to ničí.
To je případ pivní budky u Ptení,
stánku v Mořicích a naposledy
také servisního stojanu v Kostelci
na Hané. Na něm lidé donedávna mohli najít základní nářadí na
opravu svých kol.
K čemu mu to jen bude? Bude tak
vypatlaný, že by ten bicykl ani spravit neuměl… To člověka napadne

stojany vyrábí a zdarma rozmisťuje
u frekventovaných cyklotras.
Cyklistický nadšenec už letos takto
v Prostějově a jeho okolí umístil tři
podobné stojany. Dalších zhruba
pět má v plánu vyrobit do konce
roku. „Zatím mě to neodradí, ovšem kdyby to bylo častěji, budu
muset tento projekt zrušit. Jak kvůli
finančním nákladům, tak hlavně
z časových důvodů,“ posteskl si Roman Hájek.
(mls)

V Kostelci ukradli
Iµü<?ÁI<JKM<QPFJG

5GTXKUPÊUVQLCPX-QUVGNEKPC*CPÆRąGFCRQą¾F÷PÊ\NQF÷LGZHQVQ(CEGDQQM

v souvislosti se zlodějem, který vykradl stojan s nářadím na kola. Ke
krádeži došlo v noci ze čtvrtku 23.
na pátek 24. července u zahrádky
Depo, která se nachází v Kostelci
na Hané u cyklostezky vedoucí
od Prostějova. „Bylo to rychlé. Ale
dáme to zpět do pořádku a nahodíme fotopast. Nejhorší je, že na
to doplácí normální lidé, jimž bylo
nářadí určeno,“ konstatoval Roman
Hájek z Prostějova, jenž servisní

6RXGSRWYUGLOSRGPËQNXSURVWDURVW%ËORYLF

Miroslav Hochvald
UQFXQN¾PÊOPGWUR÷N

BRNO Začátkem června byl starosta Bílovic-Lutotína Miroslav
Hochvald odsouzen k podmíněnému trestu v souvislosti s náhlým
úmrtím Zuzany V. Sedmadvacetiletá žena se loni v březnu zabila
po pádu do sklepa, když si během
oslavy spletla sousedící dveře.
Místo na záchod tak vstoupila na
nebezpečné schodiště vedoucí do
kotelny. Krajský soud v Brně nedávno potvrdil původní rozsudek
prostějovského tribunálu.

Martin ZAORAL
Žaloba vinila Miroslava Hochvalda
zejména z toho, že nezamezil tomu,
aby do nebezpečného prostoru
s nezkolaudovaným schodištěm
v historickém žudru nikdo nechodil,
a zároveň umožnil další pronajímání
objektu ke společenským akcím. Za
to byl nakonec odsouzen ke 30 mě-

sícům vězení, trest mu však byl podmíněně odložen. Starosta byl odsouzen navzdory faktu, že organizátoři
akce přistoupili k uzamčení nebezpečného schodiště více než laxně
a situaci s nebezpečným prostorem
v minulosti nijak zásadněji neřešila
ani projektantka, ani stavební úřad.
Součástí rozsudku naštěstí pro
něj nebyl zákaz výkonu činnosti
v obecní samosprávě.
Miroslav Hochvald opakovaně vyjádřil lítost, nicméně v celé záležitosti se
cítil nevinný. I proto se proti rozsudku
odvolal, Krajský soud v Brně však jeho
odvolání zamítl. „Neznalost zákona
neomlouvá. Jako představitel obce měl
znát stavební předpisy a za situace, která v objektu panovala, nepřipustit akce,
navíc s alkoholem,“ odůvodnila brněnská soudkyně Halina Černá.
Starosta obce přijal její rozhodnutí s pokorou. „Pro mě osobně to nic

5VCTQUVCQDEG$ÊNQXKEG.WVQVÊP/KTQUNCX*QEJXCNFUVCPWNRąGFUQWFGO
MXčNKUOTVK<W\CP[
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

zjistili jsme

nemění. Dál si o tom mohu myslet
svoje, ale víc se s tím asi dělat nedá,“
konstatoval Hochvald, kterého jsme
se zeptali, zda už pozůstalí po Zuzaně V. u civilní soudu vznesli nárok na
odškodné. To již před časem vyčíslili
na více jak 7 milionů korun. „Ano,
tento nárok již soudně vymáhají,
a to v obdobné výši. Obec by měla
být pro podobné případy pojištěna.
Celá věc je však v tomto ohledu pouze na začátku, takže bych se k ní dále
nerad jakkoliv vyjadřoval,“ zareagoval Miroslav Hochvald.

20081311236
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Václav Horák, prezident Větřáku. To vše
pěkně po hanácku. „Počasí se vydařilo, to
je hlavní. A přišlo hodně lidí. To je dobře.
Jen aby viděli, jak se to dříve dělávalo,“ poznamenal k tomu starosta Pivína Kamil
Štětař, který na dožínkovém veselí též
nemohl chybět.
Stejně jako hudba a tanec. Parket u hasičárny se po předání věnce zaplnil kroji.
Ale co to? Tyhle na hanácké nevypadaly.
A opravdu nebyly, své kolegy přijeli podpořit folkloristé z Kořence. A to nejen
krojem a tancem, ale také úsměvy. O ty
během dne nebyla nouze, a zatímco za
některé mohly čtvrtky, jiné byly zkrátka
známkou toho, že je akce pohodová a po-

tvrzením, že měl jen před několika dny
jediného jointa marihuany.
Poprvé policisté muže zastavili v sobotu 4. července v centru Němčic nad
Hanou. Zkouška objevila přítomnost
amphetaminu, který by poukazoval na
požití pervitinu. „S výsledkem testu řidič nesouhlasil a přiznal pouze užití jednoho ‚jointu‘ marihuany asi před dvěma
měsíci. Dále uvedl, že se částečně živí
jako řidič a také, že chce být dobrým
příkladem pro svého syna, proto by
nikdy před jízdou drogy neužil,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Zkušené policisty neobelstil a putoval do nemocnice na krevní testy. Ty
prokázaly v krvi takovou koncentraci

pervitinu, že z původního dopravního
přestupku se vyklubal trestný čin.
Když se muž o několik dní později
v pondělí 10. srpna dostavil na policii,
aby si vyslechl sdělení obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky, znovu
ukázal, jakým příkladem pro své děti je.
„Na návštěvu obvodního oddělení totiž přijel autem a krátce po odjezdu byl
znovu kontrolován. A situace se opakovala, test opět ukázal přítomnost amphetaminu v krvi,“ prozradil Kořínek.
Další jízdu mu policisté zakázali. „Pro
své jednání je podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu. Za
ten mu hrozí pokuta dvacet tisíc korun
a zákaz činnosti na dobu od šesti měsíců do jednoho roku,“ uzavřel policejní
mluvčí.
(mls)

zrovna dobrý příklad

NĚMČICE NAD HANOU Drtivá
většina lidí závislých na drogách
s nimi chce skončit. Říkají to tak
často, že tomu snad i oni sami věří.
Realita však bývá docela jiná. To se
prokázalo i u čtyřiačtyřicetiletého
řidiče, u něhož policisté dvakrát po
sobě zjistili drogy v krvi. „Živím se
částečně jako řidič a chci být dobrým příkladem pro syna,“ tvrdil čtyřiačtyřicetiletý muž s tím, že žádné
omamné látky neužívá. V krvi mu
přitom kolovala dávka pervitinu.
Policisté chlapíkovi, který má bohatou trestní minulost včetně drogových
deliktů, tvrzení, že je čistý, nevěřili.
Zvlášť, když orientační lízací test říkal
něco jiného. Řidič s výsledkem testu
nesouhlasil a policisty se pokusil zviklat

PROSTĚJOVSKO Máte-li luxusní
auto, musíte počítat s tím, že se každá
oprava může pořádně prodražit. To je
i případ řidiče Jaguaru, který doplatil na
defekt pneumatiky nákladního automobilu jedoucího před ním. Vzniklou
škodu mu tak zřejmě zaplatí pojišťovna.
K nehodě došlo ve čtvrtek 13. srpna 40 minut po půlnoci na dálnici D46 ve směru od
Vyškova. „Při defektu nákladního automobilu došlo k odtržení běhounu pneumatiky, který odpadl do levého jízdního pruhu
bezprostředně před jedoucí automobil
značky Jaguar. Řidič Jaguaru již neměl šanci střetu s překážkou zabránit a na běhoun
najel. Při tom došlo k poškození osobního
automobilu, se škodou předběžně vyčíslenou na sto šedesát tisíc korun,“ popsal
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při nehodě nedošlo. Alkohol u řidičů obou vozidel policisté na místě
vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Řidič kamionu dostal pokutu. „Porušil povinnost užít vozidlo, které splňuje
stanovené technické podmínky,“ vysvětlil
Kořínek.
(mls)
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sezení pod novou pergolou,“ ohlédl se
v závěru uplynulého týdne provozovatel pláže U Vrbiček Radek Kocourek,
který kvitoval, že lidé na koupání
v přehradě stále ještě nezanevřeli.
Mohou tak činit i v následujících
dnech.
Kvalita vody je však dle hygieniků poněkud zhoršená. „Existuje zde mírně zvýše- všem doporučujeme osprchování,“ vyná pravděpodobnost vzniku zdravotních světlila Eva Čehovská z Krajské hygienické
Martin ZAORAL
problémů během vodní rekreace a u ně- stanice Olomouckého kraje. Stejně jako
Stejnou známku jako nyní už přehrada le- kterých vnímavých jedinců by se již mohly v předchozích letech jsou příčinou problétos jednou obdržela. Stalo se tak v polovi- vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání mů zejména sinice.
ně července. Jenže následně začaly přicházet od hygieniků výrazně optimističtější
zprávy. Po dva následující týdny sklidila
nádrž nejlepší možnou známku, tedy jedničku. To se projevilo i na návštěvnosti.
„Když bylo dobré počasí, tak to u nás bylo
super. Lidé si ve velkém užívali nejen vodu 2ąKR÷MPÆORQéCUÊD[NCP¾XwV÷XPQUVPCRN¾åK78TDKéGMXGNKEGUQNKFPÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
a sluníčko, ale také opravené záchody a po- 

„Vzhledem ke skutečnosti, že jsme pro
oblast Prostějovska od obcí neobdrželi žádné připomínky ani podněty ke
změnám jízdních řádů, zůstávají jízdní
řády s platností do 30. srpna 2020 beze
změny,“ uvedla pro Večerník a připo-

Lidé mohou posílat připomínky

Přehrada opět hlásí zhoršenou vodu

MOSTKOVICE, PLUMLOV Tak to
je škoda! Plumlovskou přehradu hygienici aktuálně hodnotí známkou tři.
Voda v ní tak sice stále zůstává vhodná
pro koupání, nicméně s její kvalitou to
není právě nejlepší. Informace o zhoršení přišla poté, co si během parných
dní uplynulého týdne k přehradě našly
cestu stovky lidí.

agresor nejprve dvaatřicetiletou poškozenou odstrčil tak silně, až upadla na zem.
Do ležící ženy se pak nestyděl ještě několikrát kopnout,“ popsal konflikt František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Když se ženy pokusil zastat její šokovaný
přítel, byl agresivním mladíkem napaden
také. „Jediným úderem do obličeje
ho agresor srazil k zemi. Muž
přitom ještě upadl na vedle
zaparkovaný automobil,“
2¾TPCJT¾\KT[DPÊMCPCTC\KNPCTX¾éG
uvedl policejní mluvčí.
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Oba napadení museli vyhledat lékaře. V případě
muže se obešla bez následků, žena se bylo konáno zkrácené přípravné řízení.
však z následků brutálních kopanců dá- „V případě prokázání viny a odsouzení
vala dohromady dva týdny. „Policisté věc podezřelému muži hrozí trest odnětí svošetřili pro podezření z přečinu ublížení body na šest měsíců až tři roky,“ prozradil
na zdraví a přečinu výtržnictví. Ve věci František Kořínek.
(mls)

11

žádných vyzývavě vonících uzenin se ani
nedotkl. Otevřel jenom pokladnu, ze které
sebral toliko několik drobných mincí.
„Škodu vyčíslil majitel krámu na dva a půl
tisíce korun. Největší díl přitom dělají rozbité vchodové dveře. Policisté případ vyšetřují pro trestný čin krádež,“ konstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
s tím, že pokud se jim podaří řezníka - vegetariána dopadnou, hrozí mu až dva roky
kriminálu.
(ofr)

URČICE Příjemné změny čekají děti
v Určicích. Obec nedávno dokončila
práce na zcela nové budově školky, jež
by měla nahradit více než čtyřicet let
starou budovu nacházející se v centru
obce. Ta přitom nebude s otevřením
čekat až na začátek školního roku, své
brány tak školka otevře už tuto neděli
23. srpna ve 14.30 hodin.
„Bude samozřejmě stříhání pásky, ale také
vystoupení dětského sboru. Lidé navíc
budou mít možnost si školku prohlédnout,“ zve Marcela Melková, ředitelka
místní základní školy, pod níž školka spa-

87TéKEÊEJQVGXąQWPQXQWwMQN
MW6CLGQéVXTVKPWX÷VwÊCPC
DÊFPG PQXÆ X[DCXGPÊ K F÷VUMÆ
JąKwV÷ Foto: Michal Sobecký

dá. Od půl čtvrté by tentýž den měl následovat program pro děti. Marcela Melková
pak vysvětlila, proč vůbec nápad na vznik
nové školky vznikl. „Jedním z důvodů je
navýšení kapacity, nyní máme šestaosmdesát dětí, nově jich budeme moci mít
sto šest. Prostory staré školky už tak byly
nevyhovující. Neodpovídaly ani po psychologické stránce, navíc školka nebyla
bezbariérová.“
Nová školka, která sousedí se školní budovou, vyšla nakonec na zhruba 41 milionů
korun. Pouze desetinu platila z rozpočtu
obec, zbytek získaly Určice z dotace. (sob)

'ÈWHPY8UÄLFÉFKGRNRQÄLOLvNRONX

Vítejte v novém!

PLUMLOV Jako řezník se sekáčkem
v na maso v ruce se vloupal neznámý
darebák do řeznictví v Plumlově. Neměl však v úmyslu bourat tam maso
a ušetřit řezníkům práci, ale šlo mu
o peníze.
Zloděj sekáčkem doslova rozporcoval na
tisíce kousků skleněnou výplň vchodových dveří. Tím si udělal cestu do krámu.
Obchod včetně skladu a veškerých přilehlých prostor důkladně prohledal. Zřejmě
to přitom byl vegetarián, protože masa ani

PROSEKAL
VHN¼çNHPQDPDVR

'RŐH]QLFWYtVH

Pondělí 17. srpna 2020

KOSTELEC NA HANÉ Tuhle smutnou zprávu asi nikdo nečekal. Předminulou sobotu 1. srpna zemřel ve
věku nedožitých 70 let Jiří Kastner
z Kostelce na Hané. Místní patriot,
bavič, živel a nadšený sportovec byl
v Kostelci známý jako majitel Sběrných surovin, následně i coby provozovatel galerie Zelený domeček a neúnavný organizátor řady akcí.
Galerie Zelený domeček zahájila svoji
činnost před pěti lety přehlídkou děl
fotografa Vladimíra Bruntona. Poslední z akcí, které se tu konaly, byla
výstava snímků Boba Pacholíka v zá-

věru loňského roku. „Opravdu jsem
ho obdivoval, že se zrovna v Kostelci
sám pustil do pořádání výstav. Měl to
tam pěkně uděláno, jinak jsme se znali
zejména přes hory a vandrování,“ zavzpomínal Bob Pacholík.
Jiří Kastner coby vášnivý cyklista
mimo jiné neúnavně propagoval
vznik cyklostezky podél Romže z Kostelce na Hané až do Konice. Podílel se
také na organizaci cyklistických závodů na Kosíř. Jeho nejbližší se s ním rozloučili v pátek 7. srpna, v prostějovské
obřadní síni nechybělo ani jeho opuštěné horské kolo...
(mls)

Foto: Facebook

Jiří
Kastner
zemřel
A Zelený domeček v Kostelci osiřel...

mněla, že od 1. září se vrací školní spoje.
Cestující ale nadále mohou přispět k úpravě jízdních řádů. „Veřejnost a starostové
obcí mají možnost zasílat návrhy na změny
jízdních řádů až do 11. září 2020, kdy by
případné změny byly zapracovány do hlavních celostátních změn jízdních řádů k 13.
prosinci,“ dodala Dostálová.
(sob)

6SRMHEH]H]PĚQ\

K události došlo ve čtvrtek 21. května
2020 před dvacátou hodinou v Plumlově. Mladík potkal na hrázi Podhradského
rybníka v Plumlově dvaatřicetiletou ženu,
doprovázenou jednatřicetiletým přítelem. Na ženě se mu zřejmě něco nelíbilo,
protože když dvojici míjel, projevil více
než neslušné chování. „Zpočátku verbální spor muže a ženy se rychle změnil ve
fyzické napadení ženy. Sedmadvacetiletý

Martin ZAORAL

PLUMLOV Ke rvačce došlo na hrázi Podhradského rybníka. Agresivní
mladík nejprve napadl ženu a následně i jejího přítele, který se jí zastal. Kopat do ležící dámy se nestyděl sedmadvacetiletý agresor z Prostějovska. Za
brutální chování z května mu teď hrozí
tři roky kriminálu.

Brutální
útok
na hrázi rybníka

vedená. „Chodím pravidelně, protože pocházím z Pivína. Tentokrát se vše vydařilo,
počasí je akorát ani horko, ani zima. Na
akci mám nejraději celkovou atmosféru.
A chodím sem i na hudbu,“ pochvalovala si třeba paní Marie, jedna z návštěvnic.
A stejně spokojený byl i Jiří Vrba. „Měli
jsme trochu obavu, že bude pršet, strašili
nás bouřkami. Naštěstí zatím nás svatý
Petr opatruje a vodu vypustí možná až
nad ránem, ale to nám vadit nebude,“
usmál se.
Kéž si tedy všichni účastníci Dožatou po
bujarém slavení pamatují. Byl to zážitek,
který stejně jako předvedené tradice stojí OLOMOUC, PROSTĚJOV Beze změn
zůstanou prázdninové autobusové spoje
za uchování.
na Prostějovsku. Důvod? Lidé o ně neměli zájem. Alespoň podle vyjádření ReNAJDETE NÁS I NA
náty Dostálové z Krajského integrovanéWWW.VECERNIKPV.CZ ho dopravního systému (KIDSOK).

2QNGOPGRQNGO1DKNÊD[NQWRN[PWNQWUQDQVWJNCXPÊOJTFKPQWFPGFoto: Michal Sobecký
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Takže zrno je plné, úroda je ohromná,“
poznamenal Jiří Vrba z divadelního spolku Větřák. Právě ten Dožatou v tradičním duchu organizuje. Dožatá přitom
znamená zábavu už na poli, spustila na
něm například muzika, tvořily se hloučky
známých. A vtipný byl už jen pohled na
krojované postavy, které neodolaly mo-

derním technologiím a byly tak k vidění
s chytrými telefony…
Ani občerstvení nechybělo, po poli se
rozdávala vajska, program obohatila i hanácká obdoba pikniku. Všeho ale s mírou.
„Zatím se toho moc nevypilo, napřed práce, pak zábava,“ zdůraznil Vrba. To už ale
musel jít popohnat mnohohlavý průvod
ve směru střed Pivína. Tam došlo k předání slaměného věnce hospodáři. „Me vám
přenášíme dáreček, tento zlaté věneček.
Tento věneček není ze dřeva odělané ani
z bláta opleskané,“ upozornil hospodáře

0CP¾XGUFQTC\KNCJKUVQTKEM¾ON¾VKéMCF÷XéCVCUGWPÊO÷NC -TQLGC\CUGMTQLG2KXÊPLKEJD[NQXÊMGPFWRNPÚ
EQQJ¾P÷V
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Nabrousit nástroje, přichystat vozy a jde
se. Nejprve čekal kostelík s bohoslužbou
za úrodu, pak už vyrazily desítky lidí do
kopce. Cíl představovalo pole u hřbitova,
kde následně chasa nakládala obilí do
vozu. A že ho bylo požehnaně. „Úroda
je opravdu dobrá, protože bylo hodně
vláhy jak na jaře, tak během vegetace.

Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

PIVÍN Kombajny a traktory? Ne, v Pivíně jdou na žně i jinak. Třeba v krojích a se žebřiňákem.
Uplynulou sobotu tak k místnímu hřbitovu vyrazil pestrý průvod plný krojů, koní a povozů. Cíl?
Naložit obilí a dovézt ho do centra na mlácení. Jak ale na Hané dobře vědí, po práci je potřeba
také nějaká ta zábava. A té bylo v Pivíně během víkendu dost a dost. „Veselit se budeme až
do noci,“ ubezpečil organizátor Dožaté Jiří Vrba, že ani v této tradici Pivín nezůstane pozadu.

83RGKUDó¿NX]NRSDOæHQXD]PO¿WLOPXæH

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz

SENO,
SLÁMA! PIVÍN SI UŽIL DOŽATOU ZALITOU SLUNCEM
Historická mlátička jela naplno. Obec zaplnily kroje

region

Pervitin za volantem není 1DGiOQLFLE\OSRäNR]HQë-DJXDU

Z uplynulého školního roku si
zřejmě mnoho znalostí neodnesl dnes patnáctiletý mladík
z obce na Prostějovsku. V prvním pololetí omluveně zameškal
celkem 268 vyučovacích hodin
a dalších 110 vyučovacích hodin
zameškal bez omluvy. S jakou
pílí pak pracoval ve druhém pololetí školního roku, kdy se do
školy nechodilo, už není otázka
pro policisty. Ty na věci zajímají
zejména mladíkovy neomluvené
hodiny. Pro podezření z přečinu
ohrožování výchovy dítěte za to,
že svému synovi umožnil vést
zahálčivý život a nedohlédl na
jeho řádnou docházku do školy, teď stíhají jeho otce. Zatímco
syn nebyl pro vysokou absenci
v prvním pololetí v řádném termínu klasifikován, otci v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Škole moc nedal,
otci hrozí trest

V dosud přesně nezjištěné době
ve dnech 8. až 10. srpna se dosud nezjištěný pachatel násilím
vloupal do kovové klece na propan-butanové láhve umístěné
u vchodu do prodejny potravin
v obci na Drahansku. Z ní pak
odcizil čtyři láhve s obsahem 10
litrů zkapalněného plynu, čímž
majiteli prodejny způsobil dosud přesně nevyčíslenou škodu.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádež. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Bral propan-butanové
láhve
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Martin Křupka vyhrál výběrové řízení a naplno se ujal funkce ředitele
PROSTĚJOV Po odvolání Jiřího
Hlocha byl jako člen správní rady
pověřen dočasným vedením obecně prospěšné společnosti Národní
dům v Prostějově. Zároveň se ale
hned přihlásil do výběrového řízení na nového ředitele. Martin
Křupka (na snímku) v něm uspěl
a od 21. července Národnímu
domu oficiálně šéfuje. Zajímalo
nás, jaké změny v řízení provozu
připravuje a co vše pod pokličkou
chystá? Jenže... „Musím si nejdříve
všechno takzvaně ochytat,“ říká
muž, který je zároveň zastupitelem
města Prostějova.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Jak jste dříve vůbec ve svém
životě vnímal Národní dům v Prostějově a jaký jste měl k němu
vztah?
„Jako nádhernou stavbu, která je jedinečná, a samozřejmě jsem chodil
občas na obědy i na taneční večery.
Národní dům na mě jako na kluka
působil zvláštně, vždy jsem miloval
minimalismus a funkcionalismus,
ale z této budovy přímo dýchá respekt a vážnost. A když si ji prohlížíte
z venku nebo i zevnitř, tak si všimnete, jak se dbalo na detaily. Prostě je to
budova krasavice.“
yy Vloni na podzim jste byl zvolen do správní rady Národního
domu. Jaké jste měl už tehdy plány
ohledně vývoje tohoto zařízení?
„Hlavně se týkaly naplnění podstaty
Národního domu jako obecně prospěšné společnosti, aby praxe studentů probíhala tak, jak se očekává.
Je mnoho různých aspektů, které si
takový provoz žádá, ale není vždy
jednoduché zvolit tu správnou variantu. A když se vám do toho třeba
plete ´korona´, tak jsou veškeré plány pryč.“
yy Po odvolání Jiřího Hlocha jste
byl pověřen dočasným řízením

Národního domu. Jaké jste z toho
měl pocity?
„Nijak zvláštní, prostě to přišlo. Děláte věci, které jsou nutné a potřebné.
Provoz musí fungovat, je to živý organismus. Musím říct, že ve velice krátké
době, neřkuli téměř hned, jsem našel
společnou řeč s aktuálním pracovním
týmem Národního domu. A to je to
nejdůležitější pro dobrý start.“
yy Po úspěšném výběrovém řízení jste se nakonec stal ředitelem.
Co to pro vás znamená?
„Jen ve zkratce – zodpovědnost,
hodně práce a spoustu plánů, jak
vytvořit dobré podmínky pro
všechny jak zaměstnance, studenty,
tak samozřejmě hosty, kteří chodí
na obědy nebo si Národní dům vyberou pro různé akce. Máme před
sebou mnoho práce a cítíme, že
potenciál je větší, než se zdá. Cesty
k lepším výsledkům má Národní
dům jen dvě, pomalejší a rychlejší.“
(pousměje se)
yy Už máte jasno, co je potřeba
udržet nebo následně zlepšit ve
službách, které Národní dům poskytuje?
„Ano, bude potřeba udělat postupně určité kroky, ale nechci předbíhat událostem. Nechci hned na
začátku vše měnit, nejdřív si chci
provoz trochu tazvaně ochytat.
Chceme, abychom byli více čitelní
v tom, co klienty u nás čeká, budeme více naslouchat a analyzovat,
co si zákazník žádá, půjdeme mu
více naproti v přístupu i službách.
Každý obchod je o vztazích a tady
je to stejné, jen to jinak uchopit…
Dobré jídlo, přístup a služby tvoří
vztah.“
yy Národní dům prošel v předešlých letech výraznou rekonstrukcí. Líbí se vám, jak je tato
secesní památka opravena?
„Líbí se mi velmi a myslím, že si
možná jako Prostějováci neuvědomujeme, jaká je to s divadlem nádherná stavba. Je dobře, že tyto rekonstrukce proběhly a že se pokračuje. Je
jen málo důvodů pro turisty, aby sjeli
z dálnice, ale když už sjedou a zastaví
se v Prostějově, tak dát si u nás dobré

jídlo v tak výjimečných prostorách,
udělat si fotku na
památku nebo absolvovat prohlídku
divadlem, to, myslím, za to stojí.“
yy Dá se podle
vás zajistit, aby
Národní dům
byl finančně nezávislý? Dokáže
si vydělat na svoji činnost a vytvořit případný
zisk bez dotací
města i v této těžké koronavirové době?
„Národní dům funguje jako obecně
prospěšná společnost, a proto takový provoz žije trochu jiným životem.
Co se týká gastronomie všeobecně,
je to velice komplikované podnikání. Kdo v tom nepracoval jako provozovatel, tak se velmi nelehce orientuje. Ale to by bylo na samostatný
článek, protože by bylo potřeba mluvit k této problematice od úplného
začátku devadesátých let minulého
století. Korona komplikuje život
většině podnikatelů a gastronomii
určitě také, tak budeme doufat, že se
nebude opakovat stejný scénář, protože by druhé kolo mohlo mít fatální
následky. Trh se mění, ceny rostou
a zákazník chce samozřejmě za své
peníze odpovídající služby.“
yy Prozraďte, jaké vy osobně
máte profesní zkušenosti s gastronomickými službami?
„V gastronomii se pohybuji od roku
2000, ale nejvíce si mne Prostějováci asi mohou pamatovat z kavárny
v Atriu, kterou jsem provozoval devět let. Vedl jsem několik provozů se
zmrzlinou a malou pekárnu, zaměstnával za celou dobu podnikání desítky lidí. Mám několik cukrářských
kurzů a myslím, že pár set dortů už
mám za sebou, ale nejsem jejich vášnivý konzument, jsem spíš na buchty, vdolky, nebo sladké knedlíky. To
je moje slabina!“ (směje se)
yy Odbočme nyní od Národního
domu. Máte také slibně rozjetou

Mám několik cukrářských kurzů a myslím,
že pár set dortů už mám za sebou, ale nejsem
jejich vášnivý konzument, jsem spíš na buchty,
vdolky, nebo sladké knedlíky. To je moje slabina...
politickou kariéru, za SPD jste
zastupitelem města. Míříte v politice ještě výš?
„Politika slouží jako prostředek
k naplnění určitých cílů a potřeb
ve společnosti. Politiků a stran je
hodně, a to znamená, že domluvit
se na konkrétní věci je o jednáních,
a hlavně o kompromisech. Já se
vždy snažím o výsledek a dohodu,
která má plnit účel. Jsem pravicově
orientovaný, ale nemám problém
sedět u stolu a hledat dohodu téměř
s kýmkoliv, kdo chce najít určité řešení. Co cítím z dnešní doby je, že
politika více a více lidi rozděluje,
a na to platí staré rčení – Rozděl
a panuj.

Národní dùm Prostìjov
Vojáčkovo náměstí 1, Prostějov 796 01

VOLNÉ TERMÍNY
na svatební hostiny,
pohøby, oslavy, firemní akce.

Páteèní hudební veèery
(za pøíznivého poèasí)
INOVUJEME MENU
ZKUSTE NAŠE NOVINKY

20081411253

Tìšíme se na návštìvu!
Rezervace na tel.: 582 329 611
E-mail.: rezervace@ndpv.cz
Otevøeno: po - so 9:00 - 22:00, v nedìli zavøeno

Jsem staromilec v některých
věcech, věřím na férové jednání, slib a podání ruky. Pokud bude chuť i vůle a budu
cítit, že to má smysl, tak se
politice chci věnovat i nadále.“
yy Dokážete stihnout obojí?
Mám tím na mysli řízení Národního domu a politickou činnost.
„Pokud bych si nebyl jist, tak bych
to nedělal, ale stíhal jsem v minulosti daleko víc, jak se říká, seděl jsem zadkem na více židlích.
Jsem jen v uvozovkách zastupitel
a nejsem na to sám, mám skvělého
kolegu zastupitele Pavla Dopitu
a myslím, že se velmi dobře doplňujeme.“
yy Jaké je vaše největší přání
v souvislosti s funkcí ředitele
Národního domu?
„Aby skvěle fungoval a aby jak za
aktuálním týmem, tak i za těmi
budoucími zůstala pozitivní stopa.
Chceme, aby značka Národní dům
měla zvuk a punc. Těšíme se na
všechny zákazníky.“

Foto: Michal Kadlec

vizitka
MARTIN KŘUPKA
✓ narodil se 26. září 1974 v Prostějově
✓ je ženatý a má dvacetiletou dceru
✓ absolvoval Střední odbornou školu
strojírenskou, obor technologie strojírenství
✓ v letech 2000 až 2016 podnikal jako provozovatel cukrárenských
a kavárenských provozů, devět let například vedl kavárnu v Atriu
v Prostějově
✓ mezi roky 2017 až 2019 vedl tým obchodních zástupců společnosti
AVON
✓ v roce 2020 pracoval i jako technický poradce při revitalizaci
bytových domů
✓ je členem SPD a za tuto stranu je již třetím rokem zastupitelem
města Prostějova
✓ od podzimu 2019 je členem správní rady Národního domu, obecně
prospěšné společnosti
✓ dne 21. července 2020 byl jmenován ředitelem Národního domu
✓ mezi jeho záliby a koníčky patří běhání, cvičení,
má rád dobré víno a dobré lidi
Zajímavost: v září 1989 se chystal emigrovat, ale než se vše naplánovalo,
tak byl listopad, a jak sám říká, tak to asi mělo být...

Pondělí 17. srpna 2020

zpravodajství

www.vecernikpv.cz

KONEČNĚ PŘIŠLY TROPY !

CELKOVĚ VŠAK BYLO LÉTO NEJCHLADNĚJŠÍ ZA 10 LET

PROSTĚJOV Tak se to podařilo! Ani letos jsme nemuseli do
Chorvatska, tropy nakonec přece jen dorazily i k nám. Prostějov
si v polovině srpna na své konto připsal jeden tropický týden,
v němž nejvyšší denní teploty pravidelně překračovaly 30 °C.
Definitivně skončil v pátek 14. srpna. Celkově lze však říci, že letošní léto u nás bylo nejchladnější za posledních deset let.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Od pátku 7. až do pátku 14. srpna
panovaly v Prostějově skutečné
tropy. Ve všechny tyto dny rtuť
teploměru alespoň na chvíli „přelezla“ tropických 30 °C. Největší
vedro panovalo hned první srpnový pátek, kdy bylo neměřeno

32,3 °C, v dalších dnech již teploty překračovaly hranici jen nepatrně. Teplé a slunečné dny pak
vystřídal déšť. „Docela jsem se na
ty bouřky těšil. Ale nechápal jsem
lidi, kteří si stěžovali na údajně
extrémní vedro. Myslím, že se jednalo o skutečně normální letní počasí obvyklé v našich končinách.
Přispívaly tomu snad jen zprávy
od meteorologů. Přijde mi, že za
mých mladých let meteorologové počasí předpovídali, dnes před
ním varují,“ vystihl Radek Kohout.
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Přestože za sebou máme výjimečně teplý týden, už nyní je jisté, že
letošní teplotní maxima rekordy
z let minulých určitě nepřekonají.
„Vůbec nejvyšší teplotu jsme tento
rok naměřili v úterý 28. července
v 17:29 hodin. Tehdy teploměr
ukázal hodnotu 34,0 °C,“ uvedl Martin Tylšar z prostějovské
hvězdárny, která data pravidelně
sbírá a zveřejňuje.
Z dlouhodobých statistik vyplývá,
že se jedná o druhou nejnižší maximální letní teplotu za posledních
deset let. Ta zatím nejvyšší, konkrétně pak 37,5 °C, byla na prostějovské hvězdárně naměřena 8.
srpna 2013. Hranice rekordních
37 °C přitom v tomto roce byla
překonána hned dvakrát. Předtím se to v historii podařilo pouze
jednou, a to 10. srpna 1992.

Foto: Martin Zaoral
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Přestože léto ještě zcela neskončilo, z vývoje počasí jasně vyplývá,
že letošní maximum už překonáno
nebude. Dle předpovědi by teploty
během následujícího týdne tropickou třicítku atakovat neměly.
Nelze se tedy divit, že mnoho lidí

celkově hodnotí letošní léto jako
chladné. Pokud se podíváme do
statistik za uplynulých deset let,
tak tomu tak nepochybně je. Mnozí však upozorňují na fakt, že podobný ráz počasí před nějakými 30
lety býval zcela obvyklý.
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V Prostějově přibydou přechody

PROSTĚJOV Tuto středu 19. srpna je naplánovaná úplná uzavírka
ulice Partyzánská (v místě stavby nové tělocvičny) z důvodu nadměrného nákladu. Stane se tak bez objízdné trasy.
(red)

i ostatní. Úřady se rovněž při posuzování vzniku přechodu řídí hustotou
provozu. Lidé v Moravské ulici se tak
přechodu už dlouho marně dožadují.
Nyní by ale měly vzniknout v Prostějově hned dva nové.
„Aktuálně zpracováváme projektové dokumentace na dvě místa s návrhem přechodu nebo místa pro
přecházení. Jedná se o přechod pro
chodce v ulici Okružní a ulici Werichově, dále chystáme projektovou
dokumentaci osvětlení přechodu pro
chodce v Kojetínské ulici,“ uvedla ná-

Pøes Tichou
se nedostanete
Prostějov (sob) – Minulý týden
začala pro řidiče na Prostějovsku
další nepříjemnost. Od 10. srpna je uzavřená Tichá, konkrétně
křižovatka s Kosteleckou ulicí.
Důvodem je rekonstrukce křižovatky. Řidiče by tak v budoucnu
mohla potěšit nová křižovatka
a vozovka, která by měla nahradit
dosud v hrozném stavu se nacházející pokryv silnice. Šoféry naopak zcela jistě nepotěší délka uzavírky. Ta je totiž naplánovaná až
do konce roku. Oficiální objízdná
trasa počítá s dlouhou zajížďkou
přes Lešany a Ohrozim.
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PROSTĚJOV Kudy přes silnici?
S tímhle problémem si nejednou
lámou hlavu obyvatelé Prostějova.
Některé vozovky se sotva dají kvůli neustálým proudům aut přejít.
Jenže přechody pro chodce nikde.
A na místech pro přecházení řidiči
nezastavují. Magistrát se tak rozhodl dvě místa vhodná pro překonání silnice dodělat.
Přechody jsou částí odborného i politického spektra haněny. Důvodem je
to, že někteří lidé se před vstupem na
ně ani nerozhlédnou a ohrožují sebe
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Prostějov (sob) – Dvaadvacet let
uplyne v úterý 18. srpna od smrti
chemika a vynálezce kontaktních
čoček Otty Wichterleho. Prostějovský rodák vystudoval na vysoké
škole fakultu chemicko-technologickou, později pracoval pod
firmou Baťa. V padesátých letech
minulého století pracoval na vývoji
očních čoček a v roce 1961 vývoj
završil. Pak se tento jeho vynález
rozšířil do celého světa. Od společnosti se ale nikdy nedočkal uznání,
problémy mu s prací způsoboval
nejprve nacistický a později komunistický režim. Význam tohoto
prostějovského rodáka je celosvětový, později byl navíc podpořen
i dalšími kroky, které ho měly vyzdvihnout. Třeba pojmenováním
planetky, například v Praze nebo
v Liberci jsou po něm rovněž pojmenovány ulice. Wichterle zemřel
v roce 1998.

městkyně prostějovského primátora
pro dopravu Alena Rašková (ČSSD).
Exprimátorka také shrnula některé
další počiny vedení města. Důvodem
jejich uskutečnění je bezpečnost provozu. „V letošním roce dojde k úpravě
přechodu na ulici J. Lady u tzv. Zámečku a k zúžení komunikace tak, aby zde
byl pouze přechod o šířce šest metrů,“
prozradila Rašková. Vedení města
podle ní rovněž předalo podnět odboru dopravy ohledně špatné rozhledové
situace při výjezdu od benzínové stanice k supermarketu Billa.
(sob)

Centrum města čelí rámusu
➢

Ze strany 3

PROSTĚJOV Noc koncem června narušila šarvátka. Do bitky
před prostorem Hotelem Avion se
postupně přidal až tucet lidí a vše
sledovalo několik diváků. Situace
brzy přerostla v pěstní souboje,
načež vše musela řešit policie.
Dorazilo pět aut, jejichž posádky
výtržníky zpacifikovaly a nastolily
tak – alespoň na pár dnů - znovu
klid.
Tohle není příběh z Prahy nebo třeba z některých brněnských čtvrtí, ale
přímo z centra Prostějova. A není
přitom ojedinělý. S narušováním
veřejného pořádku se přitom dříve
setkávali lidé třeba v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. „Situace je
zde ale lepší, než bývala. Objevují
se sice třeba rozepře, rušení nočního
klidu nebo odkládání odpadu všude
možně,“ uvedl ředitel městské policie Jan Nagy. Jedním dechem ale
dodává, že jsou už v Prostějově místa, kde je situace horší. Třeba právě
centrum města.

Vše ovšem uklidňuje mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Vysloveně problematická místa z našeho pohledu v Prostějově nejsou. Pokud bych však měl
určit jednu lokalitu, kde by měli být
obyvatelé města opatrnější, bylo
by to okolí Městského hřbitova
v Brněnské ulici. Zde se již roky
potýkáme s vloupáními do vozidel
a krádeží odložených a nehlídaných
věcí,“ poznamenal František Kořínek. Na dotazy ke konkrétní rvačce,
jíž byl večerník svědkem, však neodpověděl.
S jeho tvrzením by však nejspíš
někteří obyvatelé města nesouhlasili. Třeba autoři petice, která
vyzývala loni město k řešení situace
právě v centru, kam se sestěhovali
sociálně slabší lidé. Výsledkem byl
vznik pracovní skupiny, která se má
problémem zabývat. Jejím členem
je také Pavel Dopita, prostějovský
zastupitel. Podle něj není situace na
řadě míst města tak růžová, jak se
podle policejních statistik může zdát.

„Lidé víc vnímají problémy okolo
starého Kauflandu, centra města
nebo ubytovny na Olomoucké ulici.
Zejména lidé, co tam musí v okolí
bydlet. A teď jsem zaregistroval na
sociálních sítích nějaká vykradená
auta v okolí ulice M. Pujmanové,“
kontruje. A je i konkrétní ohledně
toho, co se v centru mnohdy děje.
„Na městě výběr mýtného, na které
jsem sám volal policii, obtěžování,
Olomoucká hluk do rána, špína, odpadky,“ doplnil.
Situace se dá řešit různě: třeba hlídkami policistů, kamerovým systémem.
Nebo vyhlášením bezdoplatkové
zóny. Na takový krok ale doplácejí
až nově přistěhovaní lidé, ne stávající obyvatelstvo. Určité řešení se už
ale vyskytlo: od podzimu by totiž
v Prostějově měla začít působit
nová policejní jednotka, oddělení
hlídkové služby. Ta má být právě připravena na řešení pouličních šarvátek
a podobných situací. Otazník pak visí
nad tím, s čím v budoucnu přijde pracovní skupina při zastupitelstvu.
(sob)

20081411238

i pouličním bitkám
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No ano, škola už pomalu volá a dětem končí prázdniny. Tím ale nevzniká
problém ani tak pro děti, ale spíše pro dospělé. Rodiče v Prostějově tak
začnou propadat menší panice, protože potřebné školní nákupy nechali
jako vždy na poslední chvíli.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Týden
načnete velice vlažným tempem
a mnozí o vás začnou říkat, že jste
flákači. Možná nebudou daleko od
pravdy, takže se je snažte přesvědčit,
že ve skutečnosti jste jiní. Nepodceňujte, co říká okolí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Ve chvíli,
kdy budete přesvědčeni o své neodolatelnosti, přijde rána pod pás.
A to od člověka, od kterého byste
to nejméně čekali. Vaše sebevědomí rázem spadne na bod mrazu, ale
musíte se s tím popasovat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Dáváte
až příliš okatě najevo své emoce, a to
ve všech směrech. Jste tedy pro okolí
lehce čitelní a objeví se někteří lidé,
kteří toho mohou zneužít. Zkuste se
tvářit neutrálně, ať se děje cokoliv.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Musíte
napravit chybu, kterou jste udělali
v předchozích dnech. Dejte do toho
úplně všechno, protože na vaši nápravu bude čekat opravdu hodně
lidí. Uvidíte, že vaši snahu ocení
i vaši nadřízení.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nepříjemné
počasí z úvodu týdne vám zkříží plány.
Budete muset vymyslet náhradní řešení a podniknout zcela jiný romantický
výlet. Popravdě řečeno, vašemu protějšku bude stačit, když budete s ním.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Maximálně si odpočiňte a sbírejte síly na
další období, které bude opravdu
kruté. Po dovolené vás čeká opět
pracovní stres. Tentokrát o to větší,
že několik vašich kolegů dá v zaměstnání výpověď.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Soustřeďte
se jen na to, co musíte bezodkladně
řešit. Ostatní věci pusťte k vodě, vůbec
se jimi nezaobírejte. Během víkendu vás pak potká velice milá událost.
Dalo se to předpokládat, vaše rodina
se rozšíří.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dlouhodobě máte problém udržet si odpovídající fyzickou kondici. S tím by
nyní mohl být konec. Najdete totiž
parťáka, se kterým vás sportování
bude bavit daleko víc, a do pohybu
se nebudete muset nutit.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. V domácím prostředí budete velet a každý
vás bude respektovat. Úplně jiné to
ovšem bude na pracovišti, kde budete muset poslouchat. A to i takové
příkazy, které budete považovat za
nesmyslné.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Neradi se podřizujete, teď ale budete
muset. Někdo jiný totiž vymyslí plán,
podle kterého byste mohli i vy poměrně snadno zbohatnout. Tomu dotyčnému budete doslova zobat z ruky.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Užijete si naprosto pohodových chvilek,
což vám vlije do žil zcela novou energii. Odpočinek v blízkosti lidí, které
máte rádi, vám přijde vhod i kvůli
tomu, že vás čeká poměrně složitější
období plné překvapení.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Je třeba se
zaměřit na školní přípravu svých potomků, což každoročně necháváte na
poslední chvíli. Budete muset sáhnout hlouběji do kapsy, na dětech se
nesmí šetřit! O víkendu myslete také
na odpočinek.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NANUKY A ZMRZLINY…

Magnum White 440 ml

179,90

-

179,90

89,90

179,90

-

Ben&Jerry´s 465 ml

189,90

-

199,90

-

189,90

-

Míša Protein kakao 400 ml

109,90

-

84,90

114,90

84,90

-

Häagen Dazs Vanilla 460 ml

189,90

-

169,90

99,90

169,90

-
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Komu by nepřišel v těchto parných dnech vhod? Dát si kvalitního nanuka nebo kopeček zmrzliny či rovnou celý kyblík doma patří ke koloritu
letního období. Proto jsme zjišťovali, jak si na tom stojí prostějovské
markety, kde však nabídka značkových pokrmů tohoto druhu nebyla
příliš velká. Velký Magnum White i vanilkový Häagen Dazs nabízí nejlevněji Kaufland, kde společně s Billou lze zakoupit i cenově nejvýhodnějšího Míšu. Pro Ben&Jerry´s se stavte v Albertu či Tesku, kde pořídíte
za nejnižší cenovku také čokoládový Carte d´Or a vanilko-čokoládový
Manhattan.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 13. srpna.

^ƌƉĞŶŶĂŚǀĢǌĚĄƌŶĢ͊
hWKKZE E1͕sE,ϲ͘ĂǎϮϭ͘ϴ͘:,s ZE psKh^dZKEKD/<yW/hs\E͘
ĢŬƵũĞŵĞǌĂƉŽĐŚŽƉĞŶşĂƚĢƓşŵĞƐĞŶĂsĄƐŽƉĢƚϮϰ͘ϴ͘
EĞŶĞĐŚƚĞƐŝǀƐƌƉŶƵƵũşƚƉŽŚůĞĚŶĂŶŽēŶşŽďůŽŚƵ͘,ŶĞĚǌǀĞēĞƌĂŶĂĚũŝǎŶşŵŽďǌŽƌĞŵŵƽǎĞŵĞƉŽǌŽƌŽǀĂƚĚǀĢŶĞũǀĢƚƓşƉůĂŶĞƚǇŶĂƓşƐůƵŶĞēŶş
ƐŽƵƐƚĂǀǇĂƚŽ:ƵƉŝƚĞƌĂ^ĂƚƵƌŶ͘WŽŵŽĐşŶĂƓŝĐŚĚĂůĞŬŽŚůĞĚƽƉĂŬŵƽǎĞŵĞƐƉĂƚƎŝƚ:ƵƉŝƚĞƌŽǀƵĂƚŵŽƐĨĠƌƵŝēƚǇƎŝũĞŚŽŶĞũǀĢƚƓşŵĢƐşĐĞ;'ĂůŝůĞŽǀƐŬĠͿ͘
^ĂƚƵƌŶŶĄƐƉĂŬǌĂƵũŵĞƐǀǉŵŶĄƉĂĚŶǉŵƉƌƐƚĞŶĐĞŵĂǌĂĚŽďƌǉĐŚƉŽĚŵşŶĞŬŵƽǎĞŵĞƐƉĂƚƎŝƚŝũĞŚŽŶĞũǀĢƚƓşŵĢƐşĐdŝƚĂŶ͘
WŽƉƽůŶŽĐŝƐĞƉĂŬƉƎŝĚĄŝƉůĂŶĞƚĂDĂƌƐĂŶĂĚƌĄŶĞŵŶĂĚǀǉĐŚŽĚŶşŵŽďǌŽƌĞŵŝƐĞƐƚƌĂŶĂƓşĞŵĢ͕ũĂƐŶĄƉůĂŶĞƚĂsĞŶƵƓĞ͘
DĢƐşĐďƵĚĞǀƷƉůŸŬƵϯ͘ϴ͘ĂϭϮ͘ϴ͘ƉĂŬďƵĚĞǀƌĐŚŽůŝƚŵĂǆŝŵƵŵŵĞƚĞŽƌŝĐŬĠŚŽƌŽũĞWĞƌƐĞŝĚ͘ĂůƓşĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŬĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂůĞǌŶĞƚĞŶĂŶĂƓŝĐŚ
ƐƚƌĄŶŬĄĐŚŚǀĞǌĚĂƌŶĂƉǀ͘ĐǌǀƐĞŬĐŝͣĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŬĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͘͞
WŽǌŽƌŽǀĄŶşǀƐƌƉŶƵƉƌŽďşŚĂũşǀĞĚŶĞĐŚϰ͘ϴ͕͘Ϯϱ͘ϴ͕͘Ϯϳ͘ϴ͕͘Ϯϴ͘ϴ͘ĂƚŽʹƉŽǌŽƌŽǀĄŶş^ůƵŶĐĞǀǎĚǇŽĚϭϱ͗ϬϬͲϭϲ͗ϬϬ
ĂǀĞēĞƌŶşƉŽǌŽƌŽǀĄŶşǀǎĚǇŽĚϮϭ͗ϯϬʹϮϮ͗ϯϬ͘
EĂŶŽēŶşƉŽǌŽƌŽǀĄŶşũĞŶƵƚŶĠƐĞŽďũĞĚŶĄǀĂƚƉƎĞĚĞŵƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇŶĂēşƐůĞĐŚϲϬϲϬϱϬϲϵϱŶĞďŽϳϮϰϬϭϯϬϯϵĂƚŽǀƉƌĂĐŽǀŶşĐŚĚŶĞĐŚŵĞǌŝ
ϴ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬŚŽĚ͘WƌŽƷƐƉĢƓŶĠƉŽǌŽƌŽǀĄŶşŽďůŽŚǇũĞƉƎĞĚƉŽŬůĂĚũĂƐŶĄďĞǌŵƌĂēŶĄŽďůŽŚĂ͘

,ǀĢǌĚĄƌŶĂƉƌŽĚĢƟϮϰ͘ʹϮϴ͘ϴ͘ϮϬϮϬ͘

7ĆHWËNRORRYVWXSHQN\QD)ORUX
Letní Flora Olomouc je již pomalu za dveřmi a PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám přináší poslední 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 předminulém 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©
0C.GVPÊ(NQąGUGDWFGVGOQEKV÷wKVPC\CLÊOCXÆMX÷VKPQXÆGZRQ\KEG,GFPQW\PKEJLGGZRQ\KEG
RQFMąÊFN[O×\XJKUVQTKEMÆQTCPåGTKKXGUOGVCPQXÚEJUCFGEJFPGULUQWX[WåÊX¾P[MGMWNVWTPÊOCMEÊO
XÚUVCX¾OéKUNCXPQUVPÊOWF¾NQUVGO8ª6'-è'/714#0ä'4+'5.17ä+.;8/+07.156+"
a) k pěstování citrusů
b) k pěstování zeleniny
c) k pěstování levandule
Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách Flory Olomouc 2020...
Výherci volné vstupenky z čísla 32: Jana Horáková, Prostějov * Jitka Portešová, Ptení * Jana Marinicová,
Kostelec na Hané * Marián Borovský, Prostějov * Zdeňka Oujezdská, Buková * Hana Chroumalová,
Prostějov * Drahomír Duchek, Mostkovice
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.

NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ TEL. ČÍSLO. Výherci budou kontaktováni telefonicky.
Na odpovědi čekáme v redakci do čtvrtka 20. srpna do 12:00 hodin. Výherci budou zveřejněni v následujícím vydání Večerníku.

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, Vrahovice
Obec: Bedihošť
Obec: Kladky
Dne: 2. 9. 2020 od 7:00 do 14:30 Dne:7. 9. 2020 od 8:00 do 14:30 hodin. Dne: 10. 9. 2020 od 7:00 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: levá stra- Vypnutá oblast: část obce Bedihošť: hodin. Vypnutá oblast: část obce
na ul. M. Alše s č. 3 - č. 51 a parc. č. jednostranně ul. Komenského od Kladky: č. p. 15-19, 40, 59, 131,
641/9, pravá strana s č. 811, 813, ul. č. 89 po č. 3, celá ulice B. Němcové, 172, 202, 203, 212-214, 217, 221,
Husitská s č. 4 - 22 + odb. místo Mo- jednostranně ul. Prostějovská od č. 75 225, 230 a parc č. 1320/15-19.
ravská vodárenská, a.s.
po č. 183.
Obec: Kobylničky, Myslejovice,
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Obec: Prostějov
Alojzov
Slavíkov, Budětsko
Dne: 7. 9. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 10. 9. 2020 od 7:30 do 14:00
Dne: 7. 9. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: bytové hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: domy Krasická č. 43 a 45.
Kobylničky, Myslejovice, Alojzov.
Odběratelské trafostanice: MysleŠtarnov, Nová Dědina. Část obce Obec: Prostějov
Slavíkov od č. 35 a 28 po č. 17 a 15 Dne: 7. 9. 2020 od 7:30 do 15:30 jovice ZD (č. 300712), Kobylničky
(vč. č.e. 2, 3, 9, 8, 1). TS Vodafone hodin. Vypnutá oblast: ul. Morav- vojsko (č. 300704), Areál ELMO-PLAST a.s. Alojzov, FVE Určice 3.
Budětsko (703662).
ská č. 1 - 8.
(702149).
Obec: Seloutky, Určice
Obec: Klenovice na Hané
Dne: 7. 9. 2020 od 7:30 do 12:00 Dne: 8. 9. 2020 od 7:30 do 15:00 Obec: Alojzov
hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 11. 9. 2020 od 7:30 do 16:30
Seloutky. Část obce Určice: ulice Klenovice na Hané: ulice od č. 128 hodin. Vypnutá oblast: část chatové
od č. 254 a 275 oboustranně smě- a 215 po č. 288 a 312, ulice od č. 80 a 70 oblasti 99, 127, 150, 81, 120, 87, 89,
rem ke kostelu, okolí kostela včetně po 224 a od č. 254 a 107 po 320 a 122. 95, 121, 124, 126, 123, 166, 114,
102, 177, 147, 122, 119, 98, 97, 101,
domova důchodců, pošty, obecní Obec: Kobeřice, Hradčany,
100, 88, 103, 136, 62, 20, 21, 22, 80,
úřad. Lokalita novostaveb. Část Dobromilice
obce kolem d. hřiště od č. 140 po č. Dne: 8. 9. 2020 od 7:30 do 13:00 79, 91, 104, 78, 77, 105, 142, 92,
67 a 45 a dále od č. 14 a 42 po ko- hodin. Vypnutá oblast: celé obce: 106, 96, 75, 169, 547, 194, 74, 118,
nec obce směr ZD ohraničený čísly Kobeřice, Hradčany, Dobromilice. 983A, 85.
410, 39, 36, 31, 18, 371 a ulice od Odběratelské trafostanice: Dobro- Obec: Křenůvky, Prostějovičky,
373 po 379. Jednostranně od č. 351, milice ZD (č. 300690), Kobeřice Krumsín, Soběsuky
vč. BUS nádraží a dále od č. 335 po lom1 (č. 300702), Kobeřice ZD (č. Dne: 1. 9. 2020 od 7:30 do 15:00
385 včetně sokolovny. Oboustranně 300648), Hradčany ZD (č. 300696), hodin. Vypnutá oblast: celé
od č. 406 a 386 po 401 a 390 a dále Kobeřice lom2 (č. 300703).
obce: Křenůvky, Prostějovičky,
ulice s č. 391, 392 a 453. Regul. st. Obec: Přemyslovice, Růžov
Krumsín. Část obce Soběsuky
RWE + jídelna ZD. Oboustranně od Dne: 9. 9. 2020 od 7:30 do 16:00 podél státní silnice s uličkou za
č. 244 a 214 podél silnice směr Se- hodin. Vypnutá oblast: celé obce: hostincem po č. 78 a 35, dále část
loutky po konec obce, včetně č. 63 Přemyslovice, Růžov na Moravě. sm. Krumsín vč. celé návsi. Odaž 61. Ulice od č. 280 a 507 po 226. Chaty směr Růžov od č. 7 po č. 24. běratelské trafostanice: Soběsuky
Odběratelská trafostanice Určice Odběratelská trafostanice: Přemyslo- ZD (č. 300792), Krumsín Konšel
závlaha (č. 300734), FVE SOLAR vice drůbežárna 1. (č. 300814), Pře- (č. 300763), Prostějovičky Zetest
3 s.r.o. Určice, Bioplynová stanice myslovice drůbežárna 2. (č. 300815), (č. 300730).
Určice (702928).
Přemyslovice ZD (č. 300816).
E.ON Distribuce a.s.

Blokové îLÔWüQt

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 5. května.
úterý 18. srpna
M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská,
Čechůvky, K. Světlé parkoviště + komunikace policie ČR, spojka I. Olbrachta (M. Alše – I. Olbrachta), Čs. armádního sboru, Vrahovická (most Romže - Čs.armádního sboru)
čtvrtek 20. srpna
Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní - parkoviště 2, Dolní - parkoviště 3, Dolní
- parkoviště 4, Dolní - parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova - Dvořákova parkoviště, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28,
30), Dolní (komunikace SSOK) včetně ostrůvků a přechodů a kruhového objezdu, Dolní vnitroblok 8-24, park
u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)
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Pondělí 17. srpna 2020

ZPRÁVA
VŠEM

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!

ABONENTŮM

REALITY

AUTO-MOTO

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

AUTO-PYTELA výkup starších vozů
od roku 1960. Platba hotově při převzetí
volejte 602 720 182.

Pronajmu 2 místnosti v rodinném domě
na kancelář, sklad, ubytování. WC, umyvadlo, vana. Cca 38 m2. Tel.: 727 875 306

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád, proč osud
byl tak krutý a musel Ti ho brát.

Dne 20. srpna 2020
by se dožil 44 let
pan Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná táta.

Pronajmu byt 2+1, částečně zařízený, velká šatna, včetně inkasa 7 000 Kč.
Tel.: 605 263 098

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

1292 67$9%<1$. /Ëý
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Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 40m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
3+1 Plumlovská 120m2
.þLQN
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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Dne 20. srpna 2020
by se dožil věku 30 let můj syn
Honzík VYSLOUŽIL.
Stále vzpomíná maminka
s manželem a sestra
Zuzka s rodinou.
Dne 18. srpna 2020
uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila
paní Jitka KOPEČNÁ
ze Stražiska.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. S láskou stále
vzpomíná syn.
Kdo tě miloval, ten ví, co ztratil.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. www.seceni-kaceni.cz,
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
tel.: 605 86 41 40
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
606 166 853.
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
přebroušení přímo na místě.
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Tel.: 721 817 009
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

352 . /, (17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
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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
2007102112
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3URGHM]DKUDG\QD3OXP
ORYVNp SĜHKUDGČ Plocha
P
þWYHUFRYpKR
WYDUX FFD[P 3R]HPHN OHåt Y FKDWRYp REODVWL
Y þiVWL 3OXPORYVNp SĜHKUDG\ ]YDQi ýXEHUQLFH 3R]HPHN MH RSORFHQê XGUåRYDQê
EH] GĜHYLQ 3ĜtVWXS N SR]HPNX SR OiYFH SĜHV SRWRN
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SOiQX YKRGQê SUR YêVWDYEX UHNUHDþQt FKDW\ 1D SR]HPNX MH HOHNWĜLQD 
&HQD.þ
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Dotlouklo srdce
drahé maminky, odešlo
na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš
s námi ve večných vzpomínkách.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Volejte: 723 335 940
5'3URVWČMRYSRUHN
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Volejte: 739 322 895
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PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého
dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

'2 0<

PRODÁM

Dne 23. srpna 2020
vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí
pana Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Drahomíra, dcera Lenka
s rodinou a dcera Soňa
s rodinou.

Dne 21. srpna 2020
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
paní Boženy RŮŽIČKOVÉ
ze Ptení.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje syn Jaroslav s rodinou
a dcera Pavlína s rodinou.

KOUPÍM

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

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

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

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

OZNÁMENÍ

Koupím rod. dům v PV a blízkém okolí: Žádáme o pomoc v hledaní. Dne
29.7.2020 nám v ulici Žeranovská v Pro732 116 877
stějově uletěl papoušek Alexandr malý,
Spěchá. Koupím byt 1+1. Peníze z prode- ochočený, slyší na jméno Charllie. Za
každou zprávu, kde se Charllie nachází
je domu. Tel. 737 827 329
budeme rádi. Odměna jistá. Kontakt:
Hledám chatu ke koupi(do 30 km od 007verulinkaa@seznam.cz
PV), nebo zahradu. T: 605 011 594

352./,(17$6(
=$-,â7ċ1é0),1$1&29È1Ë0
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%<71(%2
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Dne 19. srpna 2020
by se dožila 100 let naše maminka,
babička a prababička
paní Marie TASOVÁ.
Kdo jste ji měli rádi, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku.
Děkuje rodina Tasova.

Dnes, tj. 17. srpna 2020
uplyne 5. smutné výročí,
co nás opustila
paní Jaroslava HALENKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje syn
Pavel a dcera Ivana
s rodinami.

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
21. SRPNA
V 10.00 HODIN

www.realitypolzer.cz

Dne 19. srpna 2020
vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
paní Olgy LYSICKÉ
z Hluchova.
S láskou vzpomíná rodina
Lysická a Vyhlídalová.

Těžké je zapomenout,
když slzy v očích stojí,
těžké je vzpomínat, když srdce bolí.
Odešel jsi všem, kdo Tě měli rádi,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Dny, týdny a měsíce plynou, ale nikdy
nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 18. srpna 2020
uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
můj milovaný manžel, náš tatínek,
dědeček, tchán a kamarád
pan Jiří KONEČNÝ.
Tvůj odchod nás nepřestal bolet.
Chybíš nám. S láskou stále
vzpomínají manželka a děti
s rodinami. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád...

Jen vzpomínky nám zůstaly,
na roky kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Dne 14. srpna 2020
jsme si připomenuli 12. výročí
úmrtí naší drahé maminky,
paní Marie POSPÍŠILOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Marie

Dne 12. srpna 2020
jsme vzpomenuli 7. výročí
umrtí naší tetičky
paní Růženy TYLŠAROVÉ
z Přemyslovic.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
švagrová Helena, neteř Dana
a synovec Stanislav
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
16011421482

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

Pohřební služba Pavel Makový

Zavzpomínejme
20081021225

na naše
blízké!

GRATULACE
Dne 21. srpna 2020
oslaví 55 let
společného života manželé
Jiřina a Ladislav PLUSKALOVI
z Držovic.
Do dalších společných let
přejeme pevné zdraví.
Dcera Věra a syn Ladislav,
vnoučata Aneta, Lukáš,
Erika a Monika,
pravnoučátka Klárka a Natálka
a také Jakub a Michaela.

WWW.VECERNIK.PV
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
POZOR ALE JEN
VE ŠŤASTNOU HODINKU
a to ve středu mezi
16 a 17 hodinou
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 17. srpna 2020
Miroslav Vavrečka 1970
Kostelec na Hané Jarmila Veselá 1936 Mostkovice 9.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Eva Novotná 1941
Prostějov Jaroslav Švéda 1942 Lešany 13.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv + hrob Zdětín
Jarmila Osladilová 1928
Prostějov Jarmila Vláčilová 1933 Žešov 15.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Anna Hebelková 1936
Prostějov Čtvrtek 20. srpna 2020
Vladimír Daniel 1955
Prostějov Marta Hořavová 1934 Baldovec 15.00 OS Rozstání
Jiří Špringer 1946
Skalka Pátek 21. srpna 2020
Jan Vičar 1957
Prostějov Josef Drobníček 1928 13.15 Obřadní síň Prostějov
Otilie Kyselá 1929
Prostějov Ryszard Laptas 1961
Prostějov
Jan Polák 1948
Březsko Jiří Suchánek 1935
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dana Ošťádalová 1948 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 18. srpna 2020
Marie Bekrová 1935 Prostějov 14.00 kostel Dubany
Středa 19. srpna 2020
Božena Bartlová 1930 Čechůvky 11.45 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Praszková 1948 Vřesovice Obřadní síň Mlýnská (úzký rod. kruh)

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Zuzana Ryšavá 1975

Výšovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 19. srpna 2020
JUDr. Květoslava Kleinerová 1925 Prostějov 11:00 Obřadní síň Prostějov
Eva Appelová 1936 Prostějov 13:15 Obřadní síň Prostějov
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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&,

Hledámekuchařku-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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

20071721121

Ošetřovatelé drůbeže
22 000-23 000 Kč jednosměnnný
bez vzdělání
XAVEROV, Přemyslovice
Obchodní zástupci
25 000 Kč
pružná prac. doba základní+praktické
OBB stavební materiály, Pv
Obsluha balící linky
16 950 Kč
nepřetržitý
základní+praktické
PROFROST, Pv
Řidiči nákladního vozidla 25 000-32 000 Kč jednosměnný
základní+praktické
Miroslav Grulich, Určice
Svářeči
25 000-27 000 Kč jednosměnný
střední odborné
AQUA-STYL, Držovice
Učitel/-ka angličtiny
23 301 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
Obchodní akademie, Pv
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.

2007162117

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

20081411256

20080511206

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
21. SRPNA
V 10.00 HODIN

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

2007162118

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 17. srpna 2020

MIMOØÁDNÁ

LETNÍ
AKCE

!

Podejte si
řádkový inzerát
v jakékoliv velikosti,
do jakékoliv rubriky,
s jakýmkoliv
zvýrazněním
každou středu
od 16.00 hodin
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
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OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
UVĚŽIČEK
Pavel BEDNÁŘ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5,8,4,5
Pavla BLAHUNKOVÁ, Čelechovice n.H.
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
.
KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Učení nemusí být mučení během léta vaše dítě úspěšně doučíme
JarkaPÁLENÍKOVÁ,Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební vyuč. hod..
SU
DO
KU

19111261313

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu obce na Prostějovsku,
která si již za osm dnů připomene výročí sloučení horní
a dolní části v jednotné katastrální území, jehož chloubou je
Obrova noha či zmodernizovaný biotop…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá VSTUPENKU
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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VPIS, SYNEK, ANOA, TVAROHY, KROJ, ARAB, RTÍKY, DNES,
ZNOJ, TUHNOUT, INAK, KRYT, TRNÍ, SHOZ, ZLATNÍK, STRH,
KOVY, STAN, BEAT, TAMTO, UHLÍ, LATINKA, HAJNÝ, IŠKA,
ÚDAJ, SEJMOUT, JÍST

20072461167

PŘÍPRAVA DO ŠKOLY, ...

7tKD

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

$IULFNê
VDYHF
SĜtEX]Qê
åLUDIČ

X[JT¾NC

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
David Pekárek
Marie DLOUHÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.

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

6PXWQê
NOXE

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Rostislavova 7
Marek VÝSKAL, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby zařízení.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

7DYHQtP
SURGČ
UDYČW

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

URT¾XP÷

Rovněž třiatřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 20. 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.

%R.
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soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 17. srpna 2020

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDNRQ]XPDFLYNDYiUQČ
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zveme vás...

TIP

Pondělí 17. srpna 2020
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IBÉRICA 2020: VRACÍM SE PRO SVÁ KŘÍDLA

KDY: PÁTEK 21. SRPNA, 19:30 HODIN
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V pátek 21. srpna od 19:30 hodin se
bude konat v oranžerii zámku v Čechách
pod Kosířem španělský večer. Známý
herec a moderátor Tomáš Hanák bude
číst texty F. G. Lorky ze sbírky Vracím se
pro svá křídla. Vše bude doplněno ukázkou flamencového tance v podání Virginie Delgado, kterou doprovodí Petr Vít
na kytaru a Azar Abou na perkuse.
Festival iberoamerických kultur Ibérica
se obvykle koná v Brně a v Praze na přelomu června a července. Vládní nařízení
související s pandemií koronaviru zapříčinily, že se letošní 17. ročník festivalu
v tradičním termínu neuskutečnil. Pořadatelé však nezaháleli, přesunuli slavnosti
na konec prázdnin a rozšířili působnost

o dvě nová místa. Jedním z nich je oranžerie v Čechách pod Kosířem. Můžete
tak využít jedinečné příležitosti a navštívit tuto hudebně-taneční akci.
Ibérica přinese na Hanou zážitky v podobě hudebně-tanečních vystoupení
s účastí španělských hvězd – tanečnice
Móniky Iglesias, kytaristy Luise Mariana
a houslisty Yorricka Tromana. Festivalovému publiku se představí i světově uznávaný klasický kytarista Pavel Steidl, rodák
z Rakovníka, který prorazil na světovou
scénu začátkem 80. let minulého století.
Známý český herec Tomáš Hanák pak
bude číst texty granadského básníka Federika Garcíi Lorky. Spojujícím prvkem
každého představení Vracím se pro svá
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 17. srpna
17:30 CASTING NA LÁSKU
česká komedie
20:00 LOLA
drama Belgie/Francie
úterý 18. srpna
14:30 LE MANS ´66
americké životopisné akční drama
17:30 VZPOMÍNKY NA ITÁLII
romantická komedie VB/Itálie
20:00 K2 VLASTNÍ CESTOU
český dokument
středa 19. srpna
17:30 ZTRACENÝ BŘEH
dokument ČR
20:00 CASTING NA LÁSKU
čtvrtek 20. srpna
17:30 ŠARLATÁN
české životopisné drama
20:00 V SÍTI 18+
necenzurovaná verze
českého dokumentu
pátek 21. srpna
15:00 TROLLOVÉ:
SVĚTOVÉ TURNÉ
animovaný muzikál USA
17:00 PALM SPRINGS
americká romantická komedie
19:00 ŠARLATÁN
sobota 22. srpna
15:00 TROLLOVÉ:
SVĚTOVÉ TURNÉ
17:00 ŠARLATÁN
19:30 CASTING NA LÁSKU
21:00 DÉMON ZATRACENÍ
horor USA
neděle 23. srpna
10:30 HURÁ DO DŽUNGLE
animovaný rodinný film Mauricius
15:30 SCOOB!
americký animovaný dobrodružný film
17:30 ŠARLATÁN
20:00 PALM SPRINGS

Knihovna

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

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

křídla je hudebně-taneční koláž flamencové tanečnice Virginie Delgado a kytaristy Petra Víta, jenž dodává Lorkově
poezii nový rozměr a barvu. Hostem
večera v Čechách pod Kosířem bude
izraelský perkusista Azar Abou, který
je všestranný umělec, jenž studoval na
konzervatoři v Tel Avivu.
Před představením navíc proběhne
ochutnávka španělských a jihoamerických vín. Celý program naleznete na
webových stránkách www.iberica.cz.
Vstupenky stojí v rozmezí od 200 do
250 korun a je možno zakoupit je na pokladně zámku Čechy pod Kosířem nebo
na oficiálním webu festivalu. Španělská
vášeň může začít!

aneb, co se
kde děje…
Zámek Plumlov
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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

Mgr. František Jura
primátor mìsta Prostìjova

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

Zámek Èechy p/K

ZLATÁ

vojsk Varšavské smlouvy
na námìstí T. G. Masaryka
pøed budovou radnice.

do 4. září
PAMPEKLEC
výstava uměleckých řemesel
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky M. Vykydalové

středa 19. srpna
20:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
pátek 21. srpna
středa 19. srpna
20:30 POSLEDNÍ
21:00 LETNÍ KINO: MEKY
ARISTOKRATKA
česko-slovenský dokument
(nádvoří zámku) komedie ČR
sobota 22. srpna
čtvrtek 20. srpna
20:30 KAREL SVOBODA:
21:00 SHREK
ŠŤASTNÁ LÉTA
animovaná dobrodružná komedie USA
český dokument
do 27. srpna
neděle 23. srpna
JEHLOU A NITÍ
20:30 OVEČKA SHAUN
výstava Ivety Stodůlkové
VE FILMU: FARMAGEDDON
animovaná dobrodružná komedie
USA/VB

BRÁNA
Skálovo nám.6, Prostějov
nám. T. G. Masaryka, Prostějov
do 31. srpna
do 31. srpna
HUSSERL ART – ACTIVE
MÁ VLAST
kolekce autorských tisků
(Galerie Na Půdě) výstava maleb Vladimíra Franze

v pátek 21. srpna 2020
ve 13.00 hodin
u pomníèku obìtem intervence

Zámek Konice

Zámek Prostìjov

pátek 21. srpna
19:30 IBÉRICA 2020 – VRACÍM SE
PRO SVÁ KŘÍDLA
Tomáš Hanák čte texty...

Dovoluji si Vás pozvat na pietní akt
NXFWÈQÉSDP½WN\]DVWÔHOHQÙFK
spoluobèanù v roce 1968,
NWHUÙVHXVNXWHÄQÉ

středa 19. 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
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akce v regionu...
Pohádkový les Plumlovských nadšenců
Nadcházející sobotu 22. srpna se bude v kempu Žralok konat
Pohádkový les v režii Spolu Plumlovských nadšenců. Zahájení
akce je plánováno na 13:30 hodin, kdy bude zároveň otevřen vstup do pohádkového
lesa. Ve 14:15 a 16:15 hodin bude připravená hasičská pěna pro děti. K uzavření
vstupu do pohádkového lesa dojde v 17:00 hodin. O půl hodiny později se představí
skřítek Lumpína s kamarádem dráčkem, od 18:30 hodin předvedou zásah hasiči.
V rámci bohatého doprovodného programu budou připraveny projížďky na
koních, výstava hasičské techniky, kreslení křídami, malování na obličej, nafukovací
a skákací atrakce, lesní bar a mnoho dalšího. Akce by měla skončit ve 20:00 hodin.

Železný hasič v Určicích
MSDH Určice pořádá tuto sobotu 22.
srpna od 9:00 hodin na místním hasičském hřišti 1. ročník TFA Železného
hasiče. Muži i ženy se utkají v několika věkových kategoriích. Připraveno
bude bohaté občerstvení a večerní
afterparty.

Dračí lodě na přehradě
V sobotu 22. srpna od 9:00 hodin se bude
u plumlovské přehrady na pláži U Vrbiček
konat závod dračích lodí O pohár primátora Františka Jury. Velké dračí lodě se
utkají v závodě na 200 metrů a 1 kilometr. Připraveny budou i nafukovací atrakce
a další aktivity.

Z pohádky do pohádky v Náměšti
Městys Náměšť na Hané zve v sobotu 22. srpna od 14:00 hodin na zámek na akci Z pohádky do pohádky. Uvidíte divadelní ukázky z pohádek Sněhurka a sedm trpaslíků, Jezerní
královna, Šíleně smutná princezna a další. Nutná rezervace na telefonu 585 952 184.

VOLEJBAL
sobota 22. srpna
9.00 Dudy cup (5. ročník charitativního
turnaje neregistrovaných hráček, hřiště
u aquaparku Prostějov)

KDE SE
CO DÌJE?
691~0×7<
32=9~1.<
NA AKCE NÁM
92/(-7(3,Ĝ7(

608 960 
,1)2#9(&(51,.39&=

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 18. srpna od 9:00 hodin se uskuteční lesní vycházka pro rodiny s dětmi
„PUTOVÁNÍ S ŽABKOU ŽOFKOU“,
délka trasy je 8 km a není vhodná pro
kočárky
* v pátek 21. srpna od 8:40 hodin se koná
dopoledne pro rodiny s dětmi plné her
„LESNÍ VYCHÁZKA U ŽRALOKA“
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 13. srpna od 9:00 hodin
proběhne tvořivá dílna „PLETENÍ
Z PEDIGU“
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.00-16.30,
čtvrtek 9.00-12.00 hodin.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

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).

I letos se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE (nám. T. G. Masaryka,
Prostějov). Provozní doba pondělí až
čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, 14:00 a 15:00
hodin, pátek 9:00, 10:00 a 13:00 hodin,
sobota 13:00, 14:00, 15:00 hodin a neděle a státní svátky 13:00 a 14:00 hodin.
PROHLÍDKY RADNICE S VĚŽÍ
se konají v dny pondělí, čtvrtek, neděla
a ve státní svátky v 15:00 hodin. Stanoviště průvodce je u vchodu do radnice.
Vstup je zdarma.
V komunitním centru v Konici nadále probíhá výstava fotografií na téma
HISTORIE MĚSTA KONICE slovem
i obrazem 1970-2020 u příležitosti 50
let od povýšení Konice na město a 820
let první písemné zprávy o Konici.
Výstava probíhá do 31. srpna a je přístupná ve všední dny od 8.00 do 14.00
hodin vždy po předchozí telefonické
domluvě s vedoucí komunitního centra
(702 269 964).

už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST

Číslo 33 •Ročník 24
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BEJLEK

ƔƔ Další tematická strana zve na letní

DOBYLA

akce nejen pod širým nebem. Máme
i pár tipů pro volné chvíle…strana 24
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ƔƔ V sobotu 22. srpna se na hřišti ve
Vrahovicích střetnou bývalí hokejisté
kolem Petra „Pupy“ Doseděla (Duba,
Jedlička, kolibár, Miklenda, Poledna)
proti FC Beseda Prostějov. Začít se má
ve 14.00 hodin.
ƔƔ Přívalové deště z uplynulého víkendu nepřinesly na Prostějovsku žádné
větší újmy.

PARAŠUTISTA
S KORONOU

ƔƔ Český reprezentant a člen Dukly

V PARDUBICÍCH

Na Prostìjovsku hrály
a zpívaly hvìzdy
tuzemského nebe
dvoustrana 22-23

Prostějov prodělal COVID-19, naštěstí se bez následků mohl stát otcem
strana 27
Foto: www.tenisovysvet.cz

PARDUBICE, PROSTĚJOV Překvapivě, ale naprosto zaslouženě ovládla 93. ročník Pardubické juniorky Sára Bejlek. Tenistka prostějovského TK
Agrofert nebyla přitom ani nasazená, přesto při svém prvním startu na
prestižním turnaji dominovala a ukázala, že na Hané stále vychovávají velké naděje českého tenisu.

ƔƔ Katalog regionální produkce, který mapuje místní výrobce kvalitních
domácích dobrot, zajímavé služby
a nevšední zážitky, vydal v těchto dnech
Olomoucký kraj. Brožura nabízí přehled více než 246 certifikovaných regionálních produktů.
ƔƔ Poslední srpnový víkend juniorští
florbalisté FBC Playmakers Prostějov
stráví dvěma přátelskými zápasy, v sobotu s Kroměříží a v neděli s Blanskem.
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A HOKEJ ZASE JINAK...

ƔƔ Chance liga má znovu změnit herní systém. A prostějovští Jestřábi neskrývají, že tuto inovaci nepodporují
strana 35

3RJXOiåtFKXSőHKUDG\VHMHQ]DSUiåLOR Přijede Machala!Eskáčko hostí
ŠLÁGR VEČERNÍKU-FOTBAL

v premiéře sezony Blansko
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PROSTĚJOV Po miniaturní letní přestávce tu máme
opět fotbal na nejvyšší úrovni. O nadcházejícím víkendu začínají prvním kolem
obě profesionální soutěže.
Na úvod se mohou těšit také fanoušci 1.SK Prostějov, jejichž tým čeká
premiéra ročníku Fortuna:Národní ligy 2020/2021 na domácí půdě.
Se třinácti soupeři nebude příliš utkání možných označit za derby.
Jedno z takových ale bezpochyby slibuje měření sil s nováčkem soutěže z Blanska. Jak připomněl sám trenér Pavel Šustr, nejen díky regionální blízkosti, vždyť obě města od sebe dělí sotva padesát kilometrů,
ale díky hrátkám osudu, který si zahrál s místy na trenérských lavičkách. Do Prostějova totiž zavítá opět trenér Oldřich Machala, tentokrát ovšem na „druhé“ straně. Během bohaté přípravy, již nováčkovi
soutěže na rozdíl od eskáčka umožnil předčasný konec MSFL, dosáhlo Blansko jistých pozoruhodných výsledků s prvoligovými týmy. Na
soupisce se objevila některá zajímavá jména a soudě podle výroků
domácích hráčů, motivace do zápasu chybět nebude. Vše dohromady
je tou nejlepší pozvánkou na sobotu 22. srpna od 17.00 hodin na stadion Za Místním nádražím.
(tok)

vs.

ƔƔ Šestadvacet let dnes slaví prostějovský hokejový útočník Petr Mrázek,
jedna z posledních posil Jestřábů, která
přišla na Hanou ze Znojma.
ƔƔ Minulým týdnem skončila dvanáctým kolem jarní část šipkařského ČDS
Cupu, který se hraje v prostějovské restauraci La Putica.

Naleznete
uvnitř

KAM ZA ZÁBAVOU

JUNIORKU

Foto: Michal Kadlec

Pondělí 17. srpna 2020

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

(QVQ6GTG\C/CEJQX¾

www.vecernikpv.cz

MOSTKOVICE Kde se guláš vaří, tam se dobře daří! Toto pravidlo se po roce opět potvrdilo na pláži
U Vrbiček, kde se uplynulou sobotu 15. srpna konal tradiční Guláš rock fest. Nehledě na chmurnou
předpověď počasí byl zájem i letos opravdu velký, dle organizátorů se všech zhruba 1 500 porcí
vyprodalo již o půl desáté večer. Lidé si akci užili, a to i přes bouřku, která u přehrady necelou hodinu
řádila. Kombinace dobrého jídla, pití a muziky na pláži U Vrbiček opět slavila úspěch.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 25

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

➢

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA NAJDETE NA
DVOUSTRANĚ 28-29, PŘEDSEZÓNNÍ SERVIS PAK
VE SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE „FOTBAL SE VRÁTIL“,
KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

OKRESNÍ PØEBOR-II.TØÍDA – 3. KOLO

SK LIPOVÁ
FC DOLANY
NEDĚLE 23. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL URČICE
SOBOTA 22. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 23. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL KLENOVICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 22. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ HANÁ PROSTĚJOV
JESENEC-DZBEL
NEDĚLE 23. 8. 10:15 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím Prostějov

SOKOL VRAHOVICE
HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 22. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

kultura v prostějově a okolí

ŠARMANTNÍ HELENA
921'5ÉĠ.29É=$+É-,/$
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Radim Schwab
s kapelou
i s Promìnami

Zatímco hvìzda stála na
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Od té doby uplynulo hodně času a příběh hudebníka nabral na obrátkách,
jeho písně jsou slyšet z rádií, koncertuje, účastní se charitativních akcí. A je
o něm slyšet. Má už také něco za sebou
a podle toho vypadala jeho show pod

3x foto: Martin Zaoral
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Kosířem. Netrvalo dlouho a diváky
dostal do varu. „Na české poměry to
má fakt dobré, kvalitní,“ ocenil jeden
z návštěvníků, kterého podle jeho slov
zpěvák a kytarista hodně překvapil.
Příjemně. Jiní lidé naopak dorazili najisto. „Tenhle song bych rád věnoval
Maggie, její kamarádce a jejímu tatínkovi. Protože mám fanynku, která se
svou rodinou jezdí všude, kam jezdíme my,“ vzkázal Mikolas Josef. Během
více než hodinu trvajícího koncertu
zpíval anglicky a španělsky. Nechyběla
ani píseň Lie to me, kterou se proslavil
v Eurovizi.
Mikolas se představil nejen jako
zpěvák a tanečník, kytarista, ale taky
jako showman. S fanoušky komunikoval, povzbuzoval je. Ti mu tak odpustili, že místo Kosíře zabrousil do
Košířů. I některé pomalejší hitovky.
„Není tancovací, není skákací, ale
zaprvé potřebuji chvilku neskákat,

Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

nedávno přišli, že mám těžké astma.
Takže se trochu zklidním,“ vzkázal
publiku, které koncert doslova hltalo. A nejen mladé ženy doprovodily jeho další písničku zapalovači
a rozsvícenými telefony. „Bylo to
naprosto super, pravidelně na jeho
koncerty nejezdím. Líbily se mi
hlavně ty nejznámější písničky,“ ocenila snažení Zuzana Mrázková. Lidé
skutečně prakticky všichni odcházeli nadšení a s úsměvem. „Koncert
byl skvělý, konkrétně jsem přijela na
dvě písničky, které znám a u kterých
jsem si mohla zatancovat. Dočkala
jsem se,“ přidala se Stanislava Richtrová.
K samotnému interpretovi se Večerník nedostal, dle hlasů od organizátorů byl ale místním prostředím nadšen. Zámek a jeho okolí obdivoval,
vřele pak mluvil na adresu publika.
Tato akce se povedla.
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jakk vypadal
vyy padaal koncert
kon
nceert mikolase
mikkolaase josefa...
joseffa...

ček jsem hrál se zavřenýma očima a pak
jsem je otevřel a doufal jsem, že tam bude
někdo stát a někdo mi do futrálu něco
hodí. A ono se tak stalo!“ vyprávěl posluchačům a zavzpomínal tím na roky, kdy
jezdil s kytarou po Evropě a hrál na ulici.
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Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

Před nějakými pěti či šesti lety znal Mikolase Josefa nejspíš jen málokdo. Poté
se však dnes čtyřiadvacetiletý zpěvák
a muzikant prodral pod záři reflektorů.
Nezapomněl však na to, jaké to je s muzikou začínat. „Prvních pět až deset písni-

ČECHY POD KOSÍŘEMZpěv, tanec, ale také extravagantní oblečení. A nenápadná vzpomínka na Fredieho
Mercuryho.Tak se ukázal pod Kosířem Mikolas Josef, jedna z vycházejících hvězd na českém hudebním nebi.
A právě pod nebem v zámeckém parku také ve středu vystupoval. Z jeho koncertu se stala velká show a při
pohledu do publika bylo vidět, že nezaujal svými španělskými a anglickými hity zdaleka jen lidi kolem patnácti nebo dvaceti let. Ale také například takzvané„Husákovy děti“ a mezi nimi i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Skvělá akce pod hvězdami,
mladý zpěvák pobláznil Čechy pod Kosířem

PŮVODNÍ
reportáž

jak
ja
ak to
o žilo
žilo
o na
na n
náměstí...
ám
městtí.....

0C\¾X÷TMQPEGTVWFQwNQVCMÆPCMąGUVPQXÆJQMCNGPF¾ąG 4GUVCWTCéPÊ RąGF\CJT¾FM[ NKFÆ \CRNPKNK FQ RQUNGFPÊJQ &ÊM[ MQPEGTVW UG PC P¾O÷UVÊ QDLGXKNC K ąCFC UV¾PMč
4CFKOC5EJYCDC
OÊUVGéMC
XPKEJåUKNKFÆOQJNKMQWRKVVąGDCEWMTQXQWXCVW

3x foto: Martin Zaoral

MIKOLAS JOSEF TO
ROZJEL V PARKU

V centru Prostějova se sešlo nepochybně přes tisíc lidí, většina z nich pozorně
poslouchala, ale jejich reakce byly ve
srovnání s jiným koncerty spíše vlažné.
Pouze na přilehlých chodnících někteří
nadšenci tancovali a letní rozptýlení si
náramně užívali. Po odeznění poslední
skladby vše rázem skončilo, bylo překvapivé, že si lidé nevytleskali ani jeden
přídavek. „Vzala jsem sem maminku
a byl to pro nás velice příjemný zážitek.

Na námìstí dorazilo
pøes tisíc lidí

Schwaba a vše uzavřel společný duet neviděla. Zaujal nás i Radim Schwab Podobně to viděli i pořadatelé. „Z kon- Bude-li většina z nás v třiasedmdesáti le- má hlas skutečně jako zvon,“ vyjádřila se
hlavních protagonistů. „Chtěla bych a Proměny, společně jim to velmi hezky certu jsem byla nadšená a jsem ráda, tech vládnout takovým šarmem, vypadat náměstkyně prostějovského primátora
ho věnovat Karlu Černochovi a Karlu ladilo. Jsme rádi, že takovou akci pro že lidé přišli v takovém počtu a zaplnili tak skvěle, vystupovat s takovou grácií odpovědná za kulturu Milada Sokolová.
Gottovi, s nimiž jsem ho rovněž zpívala,“ zavzpomínala na své pěvecké kolegy
Helena Vondráčková.


6KRZMDNP¼EØW

Program na náměstí odstartovala mladá
kapela z Němčic nad Hanou Tak určitě.
Následně ji na pódiu před prostějovskou radnicí vystřídaly Proměny, které
kromě zpěvu zaujaly i ostře rudými šaty.
Zanedlouho se k nim přidal také Radim
Schwab se svojí doprovodnou kapelou.
V tu chvíli se náměstím rozezněly hity ze
slavných muzikálů a lidé se dostávali do
varu. Všichni společně pak přivítali svého hosta, jímž nebyl nikdo jiný než zlatá
slavice Helena Vondráčková. Během
jejího vystoupení se však rozlehlé pódium až na zpěvačku zcela vylidnilo. Zato
po celém hlavním náměstí začaly znít
písničky, které někdy slyšel snad každý
z nás. Patřily mezi ně například Dlouhá
noc, Sladké mámení či Dvě malá křídla. V závěru akce došlo přímo na pódiu
také na křest nového kalendáře Radima

PROSTĚJOV Jestli to takhle půjde dál, tak bude Prostějovské „ba- PŮVODNÍ
bí“ léto pořádně horké. O zahájení hvězdného kulturního progra- reportáž
FOTOGALERIE
mu se během parného čtvrtečního podvečera společně postarali
klikni na
pro Večerník
BYLI JSME
kapela z Němčic Tak určitě, prostějovský pěvecký soubor Proměny,
www.vecernikpv.cz
U TOHO
muzikálový zpěvák Radim Schwab a dlouholetá stálice české poMartin
*GNGPC8QPFT¾éMQX¾X2TQUV÷LQX÷FQM¾\CNCåGO¾UV¾NGwOTPE
Foto: Martin Zaoral
pulární scény Helena Vondráčková. Ta ukázala, že věk nemusí být
ZAORAL
na překážku tomu, aby člověk vypadal skvěle a měl šmrnc.
nás město na náměstí zadarmo po- podstatnou část náměstí. Ostatně vidět a zpívat jako Helena, tak budeme hodně
Nejdiskutovanějším tématem po jejím vystoupení však bylo to, Písničky Heleny Vondráčkové ji prová- řádá,“ zhodnotila usmívající se Alena a slyšet takovou legendu, jako je Helena rádi. Také vystoupení Proměn a Radizda zpívala na živo, či nikoliv. Jak to tedy bylo?
zí celý život, ale takhle na živo ji zatím Jeřábková.
Vondráčková, se nepoštěstí každý den. ma Schwaba bylo vynikající, dokázal, že
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Skálově náměstí. Pro větší pohodu
všech zúčastněných z více než desítky přihlášených trojek se bude hrát
na tři dopady míče, a to nejprve v základních skupinách a poté formou
vyřazovacího play-off. Výkop finále
i duelu o bronz je plánován okolo
čtvrté hodiny odpolední.
„Chceme, aby aktéři turnaje oslavili
naše jubileum tím, co mají nejvíc
rádi, a sice hraním svého milovaného sportu. Věřím, že sobotní nohejbal bude mít kvalitu, účastníkům
přinese radost a všichni společně si
to parádně užijeme,“ těší se jednatel
a trenér Sokola I Richard Beneš s dovětkem, že každý plejer dostane speciálně vyrobené tričko k padesátému
výročí.
V 15.30 hodin před rozhodujícími
zápasy o medaile je na programu
slavnostní otevření zrekonstruovaného dvorce číslo dva (takzvaného
spodního), který má nově umělý
povrch. „Tohoto slavnostního aktu
se chopí vrcholní představitelé statutárního města Prostějov i Olomouckého kraje, předběžně přislíbil
svou osobní přítomnost také primátor František Jura,“ prozradil Beneš.
Od 17.00 hodin pak v Baru Monte
Christo uvnitř sokolovny památný
den vyvrcholí slavnostním setkáním
pozvaných hostů. Program podvečera otevře projev předsedy nohejbalového oddílu TJ Sokol I Jaromíra
Faltýnka, vzápětí Richard Beneš přítomným přednese průřez klubové
činnosti od zakládajícího roku 1970
po současnost. Následně budou
představeni prostějovští medailisté
z mistrovství světa i Evropy v juniorské kategorii, načež dojde k předání
pamětních listů členům oddílu. Tím
skončí oficiální část oslav, leč neformálně může večírek pokračovat
volnou zábavou u bohatého občerstvení.
„Půlstoletí už je pořádný kus historie, který si zaslouží důstojně připomenout. Přesně o to se s Jardou Faltýnkem i dalšími klubovými parťáky
snažíme. A současně je naším velkým přáním, aby budoucnost prostějovského nohejbalu byla minimálně tak úspěšná, jako jeho dosavadní
minulost,“ zdůraznil Beneš.

Foto: Facebook

s koučem reprezentace ČR Ivo Kracíkem. Jedním z lektorů byl i koordinátor Školního korfbalu v Prostějově a okolí Petr Šnajdr, zároveň hráč
extraligového týmu ergéčka i člen
národního výběru ČR.
Týdenní tréninkový kemp pod širým nebem v Pecce a za nepříznivého počasí ve sportovní hale Nové
Paky obsahoval všestrannou přípravu s důrazem na korfbal, práci s míčem i jednotlivé herní činnosti, ale
nechyběla přitom ani kondiční cvičení, různé zábavné hry, odpočinek
a samozřejmě též přátelské zápasy.
To vše při dodržení veškerých hygienických zásad vyplývajících z pokračujícího boje s koronavirem. (son)
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jak vypadala brodecká noc na Karlštejně...

formou grilovaných dobrot, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Závodníci budou dostávat poukaz na
občerstvení zdarma, každý dostane
medaili za účast. Nejlepší tři v každé
kategorii – ženy, muži, muži nad 35
let a masters – získají i poháry, na další účastníky čekají věcné ceny. První
ročník akce se bude konat na hasičském hřišti v Určicích, a to v sobotu
22. srpna od 9:00 hodin. Událost pořádá místní sbor dobrovolných hasičů.
(sob)

PECKA, PROSTĚJOV Český
korfbalový svaz uspořádal v Rekreačním areálu Pecka premiérový ročník Korfbalové akademie
pro mládežnické hráčky a hráče.
Akce proběhla od 1. do 8. srpna
a mezi čtyřicítkou zúčastněných
dětí ve věku 6 až 15 let měl velmi
početné zastoupení náš region.
Vždyť více než polovinu aktérů nového soustředění tvořili zástupci
Prostějovska! Přesně to bylo sedmnáct členů oddílu SK RG PV plus
šest zástupců nedávno vzniklého
kroužku z Kostelce na Hané.
Mladým nadějím pomáhala zlepšovat jejich korfbalové dovednosti
řada renomovaných trenérů v čele
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Hrozba nepříznivého počasí visela
nad tradiční akcí od pátku, kdy se
Českou republikou začaly prohánět
bouřky. Ještě v sobotním ránu nad
čechovickým areálem trochu pršelo,
ale před plánovaným startem bojů
přestalo. Načež většinu dne panovaly
ideální podmínky: teplo, přitom však
žádné vedro, pod mrakem a úplné
bezvětří.
Zúčastnění nohejbalisté toho využili
k bezproblémovému odehrání téměř šest hodin trvající základní části.
Osmnáct přítomných trojek (ze dva-

Marek
SONNEVEND
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mezi elitní kvarteto prošli všichni
čtyři nejvýše nasazení vítězové základních skupin. Nejjasněji Fitness
13, kteří přesvědčivě porazili Nádhery dvakrát 10:6. Ostatní čtvrtfinálové
bitvy shodně vrcholily závěrečnými
obraty. Čechovice A měly za stavu
1:1 na sady a 9:8 v tiebreaku dva mečboly, ovšem poslední výměny zvládl
lépe silný obhájce loňského triumfu
Výškovice. Dohromady pět mečbolů ve druhém i třetím setu dokonce
odvrátili Píšmistři proti Mohelnici,
díky čemuž se radovali z perně vydřené výhry 6:10, 10:9, 10:9. A Sokol II
v rozhodujícím tiebreaku ztrácel na
Imbaque 5:8, aby působivou šňůrou
pěti bodů za sebou zachránil téměř
ztracený postup.
Před semifinále se poté jala nebezpečně zatahovat v průběhu dne projasněná obloha. Přesto se málem stihl

/QOGPVMC\GUGOKHKP¾NGOG\K(KVPGUUC8ÚwMQXKEGOKPGå\CéCNQRTwGV

ceti přihlášených) bylo rozlosováno
do čtyř skupin, kde se utkaly vždy
každá s každou na dva hrané sety.
Získané sady se sčítaly, v každé grupě
vzniklo konečné pořadí a do následného play-off postoupily čtyři nejlepší týmy jednotlivých tabulek. To znamená kromě dvou kolektivů všichni.
Opravdu naostro tak celé klání odstartovalo jako obvykle až od vyřazovací fáze. Ta začala před třetí hodinou odpolední a dlouho probíhala
bez jakýchkoliv větších překvapení.
Hned v osmifinále přitom přišel na
řadu velký zápasový šlágr – derby
mezi dvěma domácími výběry Čechovic. Favorizované áčko mělo namále, neboť v obou dějstvích ztrácelo 7:9. Leč pokaždé tři setboly béčka
zdárně odvrátilo a otočením na 10:9,
10:9 zažehnalo hrozbu brzkého vyřazení.

A tím vlastně sportovní část turnaje
skončila. Průtrž mračen totiž trvala
přibližně hodinu a dvorce po ní ležely skoro kompletně pod vodou, což
s ohledem na málo času zbývajícího
do příchodu tmy znamenalo jediné, a sice nutnost do té doby skvěle
rozjetou akci předčasně ukončit.

ká škoda, ale musíme se s tím smířit,
něco takového se nám
B Y Lstalo
I J S Mpoprvé
E
U TOHO
v historii turnaje. Každopádně
všem
aktérům děkuju, opět byl tady k vidění výborný nohejbal neregistrovaných,“ zhodnotil hlavní organizátor
Leoš Pluháček. Poděkování partnerům a sponzorům.

2x foto: Marek Sonnevend

jaké bylo divadlo na plumlovském zámku...
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prudký vítr, hřmělo a z nebe se spustil
déšť. Utkání medailových bojů bylo
proto přerušeno, zatímco na vedlejším
kurtu Křemeláci a Penízci obětavě pokračovali navzdory sílící bouři ve finále
soutěže útěchy pro vyřazené osmifinalisty a dvě nejhorší tria základní fáze.
Z těsného vítězství 8:10, 10:8, 10:9

PROSTĚJOV Turnaj trojic v nohejbalu neregistrovaných
každoročně pořádaný v areálu TJ Sokol Čechovice u tamní sokolovny měl v sobotu 15. srpna na programu svůj už
šestnáctý ročník, přesto však zažil jednu premiéru. A to
bohužel neradostnou, neboť kvůli náhlému řádění příVe čtvrtfinále pak již byl plošně k vi- dokončit úvodní semifinálový duel, a tím zisku tradiční ceny v podobě beč- „Bohužel se nedá nic jiného dělat.
rodních živlů v pozdním odpoledni nemohl být poprvé dění vysoce kvalitní, vyrovnaný a tím v němž Výškovice při skóre 10:9, 9:9 ky piva se radovali totálně promočení Počasí neporučíme a teď už hrát
v historii dokončen. Tím pádem zůstal bez vítěze.
pádem i dramatický sport. Přesto nevyužily mečbol. To už se ale zvedl Penízci.
opravdu nejde. Je to samozřejmě vel-

JEHO VYVRCHOLENÍ ODPLAVILA PODVEÈERNÍ BOUØKA
3"/,+&(Û&)(,3
KüDQ@UG<I<KGPHGJQNFÑ
UµH@FÜµMnK<IîGNF½GµNFT

NOHEJBALOVÝ TURNAJ V ÈECHOVICÍCH SE NEDOHRÁL,
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Dá se tedy při složitosti úkolů očekávat,
že v kombinaci s možným vedrem půjde o mimořádně náročnou soutěž.
A v čem budou disciplíny spočívat?
Třeba v práci s rozdělovačem v úkolu
dostat se se závažím přes tunel nebo
třiceti úderech do hammer boxu. Lidé
znalí siláckých soutěží pak určitě poznají další z disciplín – převracení pneumatiky od traktoru. Hasiče zkrátka
čekají samé těžké výzvy.
Pořadatelé pak slibují nejen kvalitní podívanou, ale taky občerstvení

985þ,&Ì&+352%ę+1(52þ1Ì.7)$

URČICE Skvělá show pro diváky a pořádný zápřah pro účastníky. Určice na sobotu plánují
první ročník závodu TFA. Tedy
Toughest Firefighter Alive (nejtvrdší hasič přežije). Název mluví
sám za sebe: jedná se o klání, při
kterém se hasiči i hasičky představí při celé řadě disciplín. Ty mají
prověřit jejich rychlost, vytrvalost, sílu nebo ohebnost.
Co je podstatné? Závodník bude mít na
sobě třívrstvý ochranný oblek a přilbu.

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2020

Nadcházející oslavy přitom budou
mít dvě části. Tou první se stane
turnaj trojic pro registrované i neregistrované hráče, který proběhne
od 9.00 hodin na dvou venkovních
kurtech v areálu u sokolovny na

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Nejbližší sobota
22. srpna bude patřit významnému a zároveň kulatému jubileu prostějovského nohejbalu. Tento tradiční český sport
existuje v našem městě přesně
padesát let, roku 1970 byl založen nohejbalový oddíl TJ Sokol
I Prostějov. A krásné výročí je
samozřejmě potřeba si náležitě
připomenout.

sama,
vystoupil

V SOBOTU OSLAVY 50 LET PROSTÌJOVSKÉHO NOHEJBALU! 24156ö,185-1/ö.11$4185-¦
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basketbal/tenis

ketbalistu se slovinským
pasem, který hrál právě ligu ve Slovinsku.
Realizační tým věří,
že tentokrát už vše
dobře
dopadne.
„Chceme mít sestavu

ZAORAL

,WTG$GUGFKéMVGTÚJT¾NX+V¾NKKCXG
5NQXKPUMWUGRQUKNQW$-1NQOQWEMQ
nestane.
Foto: internet
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můžeme vyhrát, v semifinále jsme
s Kateřinou měly i trošku smůly. Ve
dvouhře to bylo zvláštní. Zápas se Simonou jsem si chtěla užít, předvedla
jsem ale hodně zbytečných chyb.
Ovšem takové duely potřebuji. Podařilo se mi získat set, to je pozitivní,“ uvedla Krejčíková.
Zbývajícím českým hráčkám se na
domácí půdě nedařilo. V prvním
kole totiž skončila Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a také Linda
Fruhvirtová, která podlehla krajance
Plíškové.
(lv)

Radim Schwab
s kapelou
i s Promìnami

Mertensovou z Belgie. „Ve zkrácené
hře druhého setu jsem měla nadějné
vedení. Škoda že se nepodařilo vyrovnat, chyběl kousek,“ posteskla si
tenistka.
Smíšené pocity měla po svém pražském vystoupení Barbora Krejčíková. V singlu doplatila na těžký los
a vypadla ve 2. kole s nejvýše nasazenou Simonou Halepovou z Rumunska a ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou vypadla v semifinále, přestože
jejich dvojice byla v soutěži párem
číslo jedna. „Věřila jsem, že v deblu

➢
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Praha – WTA Tour
'YRXKUDÿWYUWÀQiOH NRORKristýna Plíšková
± / )UXKYLUWRYi   .UHMþtNRYi ± 7LJRYi
(Rumunsko) 6:4, 6:3, Strýcová (7) – Sorribesová
âSDQČOVNR 6LQLDNRYi±=LGDQãHNRYi
(Slovinsko) 3:6, 6:3, 0:6.  NROR Kristýna
3OtãNRYi ± 0DUWLþRYi &KRUYDWVNR   
.UHMþtNRYi±+DOHSRYi 5XPXQVNR 
ýWYUW¿QiOH.ULVWêQD3OtãNRYi±%RJGDQRYi
5XPXQVNR   VNUHþ 6HPLÀQiOH Kristýna
3OtãNRYi±0HUWHQVRYi %HOJLH 

PRA
RAHA, PRO
OSTĚJOV V Praze
na Štvanici se rozběhl první ze
série čtyř challengerů na území
České republiky, která vyvrcholí v září v Prostějově. Z prostějovských hráčů zatím do zápasů
zasáhl Jiří Lehečka a Zdeněk
Kolář. Oba zvítězili bez ztráty
setu a postoupili do další fáze
turnaje.

BYLI JSME
U TOHO

þW\ĝKUD ²  NROR +UDGHFNi .ULVWêQD
3OtãNRYi   ± 7 0RUGHUJHURYi < 0RU
GHUJHURYi 1ČPHFNR    9LćPDQRYi
/ )UXKYLUWRYi ± 9RUiþRYi /LVWHURYi ý5
âYpGVNR    .UHMþtNRYi 6LQLDNRYi
  ± )ULHGVDPRYi 3DDURYi 1ČPHNR5X
PXQVNR     6WUêFRYi +DOH
SRYi ý55XPXPVNR  ± .XGČUPČWRYRYi
3DYOMXþHQNRYRYi 5XVNR    
þWYUWÀQiOH +UDGHFNi .ULVWêQD 3OtãNRYi ±
9RUiþRYi/LVWHURYi.UHMþtNRYi6LQL
DNRYi±.XGČUPČWRYRYi3DYOMXþHQNRYRYi

TENIS

„Byl to po dlouhé době turnaj, na
kterém se hrálo o body. S trenérem
jsme vymysleli dobrou taktiku, která platila. Byl jsem lepší na servisu
a nechyběla mi trpělivost při dlouhých výměnách,“ komentoval duel
Lehečka, který získal od pořadatelů
divokou kartu a dokázal ji využít.
Necelou hodinu strávil na kurtu
Kolář. O postupu před Nouzu roz-

Talentovaná tenistka v průběhu
turnaje ztratila pouhé dva sety, těsně před začátkem ale zvažovala, že
start v Pardubicích zruší. Nemohla
ohnout koleno a přepadaly ji černé
myšlenky. Nakonec se rozhodla bojovat a bohatě se to vyplatilo. „Zápas
od zápasu bylo koleno lepší, i když
nějaké omezení tam zůstalo. Nakonec to tak moc nevadilo,“ usmívala
se Bejlek.
Ve finále proti Havlíčkové vedla 2:0
a přestože soupeřka dokázala vyrovnat, získala první sadu. Ve dvanácté
hře získala její podání a Havlíčková
pak totálně zkolabovala. „Jediná
hra v závěru prvního setu rozhodla.
Dala jsem tam takové šťastné ‚prase‘ a Lucka se pak složila,“ všimla si
Bejlek, která navíc s oddílovou spoluhráčkou Lindou Klimovičovou
postoupila do finále čtyřhry. Druhá

3$5'8%,&.É-81,25.$
'Ì9.<
1RYiNRYi ±6PpNDORYi%HMOHN
±1RYiNRYi.OLPRYLþRYi3iYNRYi
8UEDQRYi0DQGHOtNRYiVNUHþ2V
PLÀQiOH 8UEDQRYi ± +UGLQNRYi   
)UXKYLUWRYi ± .QČåNRYi   .OLPRYLþRYi
±1RYiNRYiâiONRYi±%HMOHN
7RPDMNRYi±3DOLFRYiþWYUWÀQiOH
&+/$3&,
'YRXKUDNROR Minárik – Otypka 3:6, 3:6, 0HQãtN±+RUiN3HWU±-X
+UD]GLO±*DOXãND.DOLQD±0HQãtN UDMGD+UD]GLO±%DUWRĖâPpGHN
  .UDWRFKYtO ± 1RYiN    NROR ± 0DOLã    9iOHN ± 1LFRG  
6YUþLQD±$SOWDXHU0XVLO±2W\SND 2VPLÀQiOH3ĜtKRGD±6LQLDNRY9HOtN
1RYiN±3UDFKDĜ0UĤ]HN±6LQLDNRY ±1RYiN2W\SND±'RQDOG

'YRXKUDNROR9DOHQWRYi±%HMOHN
4:6, Krýslová – Fruhvirtová 0:6, 0:6, Urbanová
± -HOtQNRYi   +UGLQNRYi ± +UDQiþRYi
6PpNDORYi±0XQ]DURYi:LU
JOHURYi7RPDMNRYiNROR Štruplová
± )UXKYLUWRYi    +UGLQNRYi ± $EHO
GLQRYD   âPHMNDORYi ± 7RPDMNRYi 

âPpGHN±3HWU+UD]GLO±0HQãtN
6YUþLQD±9iOHNþWYUWÀQiOH'RQ
DOG ± 6YUþLQD    0HQãtN ± 6LQLDNRY
5:7, 4:6. 6HPLÀQiOH Siniakov – Krumich 4:6,
)LQiOH'RQDOG±.UXPLFK

%HMOHN±)UXKYLUWRYi+DYOtþNRYi±
8UEDQFRYi.OLPRYLþRYi±7RPDMNR
Yi6HPLÀQiOH%DUWĤĖNRYi±%HMOHN
+DYOtþNRYi±.OLPRYLþRYi
)LQiOH%HMOHN±+DYOtþNRYi

7:6, 6HPLÀQiOH .UHMþtNRYi 6LQLDNRYi ± 1L
FXOHVFXRYi 2ODUXRYi 5XPXQVNR   
 +UDGHFNi .ULVWêQD 3OtãNRYi ± 5XVRYi
=LGDQãHNRYi 1L]R]HPt6ORYLQVNR   
)LQiOH+UDGHFNi.ULVWêQD3OtãNRYi±1L
culescuová, Olaruová 6:2, 6:2.
08å,
3UDKD²$73FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kROR/HKHþND±.XKQ âS 
.ROiĜ±1RX]D

hodl poměrně rychle. Od stravu 2:2
v první sadě získal osm her v řadě
a klíčový náskok si pak dokázal bez
problémů uhájit.
Ve 2. kole se již představí také druhý
nasazený Jiří Veselý. Česká jednička
patří mezi favority na celkové vítězství. Turnaj v Praze bude probíhat
až do 22. srpna, kdy je na programu
finále dvouhry.
(lv)

BYLI JSME
U TOHO

jak to žilo na náměstí...

nejúspěšnější prostějovská tenistka
na turnaji byla v singlu v semifinále.
Turnaj přinesl celou řadu překvapení. Favorizovanou Brendu Fruhvirtovou vyřadila pozdější vítězka
ve čtvrtfinále. V poli poražených
skončil rovněž nejvýše nasazený
hráč prostějovského klubu Dalibor
Svrčina, toho ale výrazně limitoval
podvrtnutý kotník.
Z pohledu Prostějova byl však 93.
ročník Pardubické juniorky úspěšný.
Dívky se předvedly ve skvělém světle, dva chlapci postoupili v singlu do
čtvrtfinále a Hynek Bartoň společně
s přerovským Ondřejem Horákem
vyhráli čtyřhru. „Finále mi sedlo.
Dařil se servis. Tempo bylo slušné.
Cítil jsem se dobře. Soupeř byl kvalitní. Byla to dobrá náplast na dvouhru, kde se mi příliš nevedlo,“ uvedl
Bartoň.
(lv)

O<G@IOP1(BMJA@MO

jak vypadal koncert mikolase josefa...

BK Olomoucko – NH Ostrava 78:72 (15:22, 36:39, 54:54)

2Ąª24#80¦76-0ªt.¦61
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EXKLUZIVNÍ reportáž

Na začátku třetí periody Nová huť
odskočila na šest bodů, ve 24. minutě
pro Večerník přesto bylo po nájezdu Váni vyrovnáno na 45:45 a soupeři se začali přeLadislav VALNÝ
tahovat ve vedení. Dvě minuty před
Především na domácím výběru bylo koncem čtvrtiny Ostrava odskočila a
hlavně v prvním poločase vidět, že jde vedla 54:48, závěrečné okamžiky pato první utkání nově tvořené sestavy.
Často vázla spolupráce rozehrávačů a
Hlasy trenérù
pivotů, kteří se tak téměř nedostali do
zakončení. Ostrava toho dokázala vyuPredrag BENÁÈEK - BK Olomoucko:
žít a šla do vedení. Svůj náskok v jednu
chvíli navýšila dokonce až na dvanáct „Bylo pochopitelně vidět, že jsme hráli první zápas po půl roce. Těch chyb
bodů.
tam bylo opravdu hodně. Na druhou stranu tým chtěl hrát. Prohrával
Hanáci si naštěstí dokázali pomoci dvouciferným rozdílem, dokázal se ale vrátit a výsledek ještě otočit. Nemá
střelbou z pole a začali manko sta- smysl dělat nějaké velké závěry, ale chuť hráčů do hry mě pochopitelně
hovat. Dařilo se především trojici potěšila.“
Peter BÁLINT - NH Ostrava:
Lukáš Palyza, František Váňa a David
Pekárek. S jejich zakončením měla „Snažili jsme se hrát rychle, to je směr, kterým chceme jít. Nebylo to špatné,
Ostrava problémy, těsné vedení do ale budeme ještě rychlejší. Bylo znát, že všechny věci ještě hráči nemají zažité.
poločasu ovšem uhájila. Po dvaceti S týmem, který máme, potřebujeme být opravdu rychlí, jedině tak budeme
mít v sezóně šanci. Ukazuje se, že ještě potřebujeme jednoho hráče pod koš,
minutách Olomoucko prohrávalo věřím, že nějakého rychle seženeme.“
36:39.

řily domácímu týmu. Po trojkách Palyzy a Kouřila bylo vyrovnáno - 54:54.
V poslední části se basketbalisté Olomoucka nadechli a šli do vedení. Důležité trojky proměnil Váňa a Sychra
a do poslední pětiminutovky soupeři
vstupovali za stavu 70:64 pro domácí.
Další přípravné střetnutí na tým
Olomoucka čeká již v úterý 18. srpna a soupeřem budou Královští Sokoli z Hradce Králové. Utkání se hraje v hale Sportcentra DDM a začíná
se v 18.00 hodin.

ROZJEL V PARKU

PROSTĚJOV Na první přípravné utkání BK Olomoucko před novým ročníkem Kooperativa NBL dorazily do haly prostějovského
Sportcentra téměř dvě stovky fanoušků. Příznivci prostějovského
týmu viděli v neděli večer zajímavý duel. První půlka patřila hostující Ostravě, po pauze se domácí zlepšili a Novou huť porazili 78:72.

Pondělí 17. srpna 2020
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PROSTĚJOV V původním harmonogramu v pořadí třetí plánovaný přípravný zápas basketbalistů
BK Olomoucko v prostějovské
hale Sportcentra DDM neproběhne. Soupeřem Hanáků měla být 21.
srpna Spišská Nová Ves, slovenský
tým ale nepřijede.
„Bohužel ze Slovenska přišla zpráva,
že soupeř nemá ještě tým kompletní a nechtěl přijet s dorostenci. Je
to docela nepříjemné, protože nám
vypadlo důležité utkání, které mělo
sloužit k sehrání sestavy. Nedá se nic
dělat, zkusíme najít nějaké náhradní
řešení,“ uvedl sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek. (lv)

PRAHA, PROSTĚJOV Ve slušné formě se na pražském turnaji
WTA představila Kristýna Plíšková, když v hlavní soutěži postoupila až do semifinále. S Lucií
Hradeckou navíc ovládla soutěž
ve čtyřhře.
„Kdybych semifinále dělala všude,
bylo by to dobrý. Vidím spoustu
pozitiv, ale jsem ráda, že se teď dám
zase na beton, protože antuky teď
bylo fakt hodně,“ hodnotila své vystoupení ve dvouhře Plíšková po
těsné semifinálové porážce s Elise

www.vecernikpv.cz

Plíšková si v Praze zahrála semiﬁnále

pohromadě, potřebujeme si ale hráče
prověřit a otestovat. Když bude vše
sou všechno,“ dodal Pekárek.
podle našich představ, můžeme uzavřít
V tomto týdnu své umění trenérovi smlouvu a soustředit se už výhradně na
PROSTĚJOV
Predragu Benáčkovi předvede další přípravu,“ řekl sportovní manažer BK PARDUBICE,
Vítězkou letošního ročníku Partestovaný hráč. Půjde o srbského bas- Olomoucko.
dubické juniorky se stala teprve
čtrnáctiletá Sára Bejlek. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou
a členka prostějovského klubu
zaskočila ve finále o rok starší
Lucii Havlíčkovou. Účastnici kvalifikace nedávného Prague Open
porazila Bejlek 7:5 a 6:0.
PØÍPRAVNÉ
„Je to neuvěřitelné. První start
ZÁPASY
a hned vítězství. To jsem opravdu
nečekala,“ přiznala Bejlek, která se
BK OLOMOUCKO
zařadila mezi slavné vítězky tradičQFGJT¾PQ
$-1NQOQWEMQt0*1UVTCXC
ního turnaje. Před ní v Pardubicích
UTRPC 18.00 $-1NQOQWEMQ*TCFGE-T¾NQXÆ
triumfovala například Martina NaUTRPC 18.00 +PVGT$TCVKUNCXCt$-1NQOQWEMQ
vrátilová, Jana Novotná nebo Petra
UTRPC 16.00 0*1UVTCXCt$-1NQOQWEMQ VWTPCLXG<NÊP÷
Kvitová. „Vím to a budu se snažit dál.
Pokusím se dostat tam, kam to doUTRPC 18.00 $-1NQOQWEMQ+PVGT$TCVKUNCXC
táhly předchozí vítězky,“ naznačila
UTRPC 16.00 <NÊPt$-1NQOQWEMQ VWTPCLXG<NÊP÷
své plány do budoucna prostějovská
\¾ąÊ
18.00 $-1NQOQWEMQt$%-QNÊP
tenistka.

EXKLUZIVNĚ

uvedl sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „Ukázalo
se, že je dobré pozvat hráče na
zkoušku. Reference nej-

5RKwUM¾0QX¾8GUPGRąKLGFG

Hanáci doufali, že posilou bude Jure
Besedič, který dříve hrál v Itálii za Angri a v domovském Slovinsku nejvyšší
soutěž v Portoroži a Domžale. Naposledy působil v německém celku Dragons Rhöndorf, kde v průměru dával
přes deset bodů. Po krátké zkoušce se
s ním Olomoucko rozloučilo.
„Reference jsme na něj měli dobré.
Na hřišti potvrdil, že má šikovnou
ruku a dobré basketbalové myšlení.
Bohužel dorazil fyzicky hodně špatně
připravený. Do kondice by se dostával
několik měsíců a na to opravdu není
čas. Museli jsme jej poslat domů,“

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Ještě jedno volné místo v sestavě pro příští sezónu
zůstává neobsazeno v kádru BK Olomoucko. Vedení klubu počítá s kvalitní posilou pod koš a v důsledku nedostatku českých
pivotů půjde o zahraniční akvizici. Definitivní rozhodnutí by
mělo padnout v nejbližších dnech.

ŠARMANTNÍ HELENA
921'5ÉĠ.29É=$+É-,/$
35267ħ-296.eÅ%$%Ì´/e72
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Divadlo, to je obvykle lepší, nejlépe pak
společenské oblečení, decentní chování, občas sklenička vína. Vždycky je ale
většinou bráno jako společenská akce.
Tak tomu bylo i na jihu Prostějovska.
Přesto ale byly některé věci jinak. Do
divadla s pivem v kelímku? Proč ne.
A kdo chtěl, mohl k tomu přidat kus
vepřové kýty. Čtvrteční vystoupení tak
nabídlo kromě kulturního i gurmánský

zážitek. K uvolněné atmosféře pak pomohlo nepochybně i točené pivo stejně jako krásná, téměř jasná obloha.
Diváci se přitom měli skutečně na co
těšit. Do Brodku u Prostějova totiž
přijelo Moravské divadlo Olomouc,
navíc s adaptací známé Noci na
Karlštejně. Lidé se tak mohli těšit na
císařovnu Elišku, Peška či na vévodu
Štěpána, který navíc trousil společně
s Petrem, králem cyperským a jeruzalémským, jednu hlášku za druhou.
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Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

a profesionální výkony plný park lidí.
„Jsme velmi spokojení, představení
bylo vyprodané, což je skvělé,“ uvedl
za Moravské divadlo Olomouc David
Kresta. Podotkl, že až v červenci se divadlo vrátilo ke hraní, a to ještě všechny hry má ve venkovních prostorech.
Nyní pak objíždí městyse a menší města v kraji. Důvod? Návrat k tradici. „Aktuálně máme program Kočování, který
vznikl ke sto letům českého divadla
v Olomouci. Až před sto lety vznikla

3x foto: Michal Sobecký

%ÊUCą-CTGNUGFQUVCNFQJT[CåRąGFLGLÊRQNQXKPQW

jakk vypadala
vyp
pad
dalla brodecká
brodeeckáá noc
noc n
naa K
Karlštejně...
arllštejn
ně...

Ze zprvu spíše mysticky pojaté hry,
v jejímž začátku císařovna skládala
manželský slib, se tak stalo dílo plné
komických momentů a jemného humoru. A lidé to ocenili. „Je to moc
hezké, nám se to líbí. Je to určitě dobrý nápad takhle kočovat. Do divadla
často nechodíme, ale když už někam
jdeme, tak většinou do Prostějova,“
prozradila třeba Martina Benešová.
Na dvě poloviny rozdělené představení
nakonec nalákalo na skvělou výpravu

Komedie spisovatele Lope de Vegy dala
vzpomenout na doby starého a již zmizelého Španělska, kdy ženy byly střeženy jako poklad a muži se honosili ctí být
jejich rytíři a ochránci. Příběh vášnivých
sester Luciany a Violante, kterým se
dvořili urození nápadníci, ale ony našly
zalíbení v jejích sluzích, však jasně ukázal, že ženská krása a lstivost si už tehdy
hravě poradily s mužskou ješitností a zabedněností.
Nedávno objevenou hru ve verších
do češtiny čtyři roky překládal Cyril Na-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

vrátil. Jeho maminka Veronika Žilková
celý projekt pak vzala pod svá křídla a zároveň si v něm zahrála jednu z rolí. Doplnilo ji hned kvarteto absolventů plumlovské ZUŠ. „S nápadem uvést hru tady
u nás v Plumlově přišel Pepa Koudelka.
Je to ochotník, který u nás vystupuje třeba
v pohádkových prohlídkách zámku a zná
se s Agátou Hanychovou. Díky tomu
se do projektu vložila Veronika Žilková
i herci kolem ní a také lidé se vztahem
k plumlovskému zámku. Všichni se v Praze dali dohromady a zkoušeli u Veroniky
Žilkové na zahradě. Když se o projektu
dozvěděla třeba Dana Pešková, která profesionálně působila v divadlech v Brně,
tak jí bylo jasné, že u toho prostě nemůže
chybět. A podobně to měli snad všichni,
kteří tu dnes vystupují,“ prozradila Večerníku plumlovská starostka Gabriela
Jančíková, jejíž dvě dcery si ve hře rovněž

PLUMLOV Deset let se rok co rok na zámku v Plumlově pořádal dvoutýdenní divadelní workshop. Jeho uvolněnou atmosféru připomněl
cyklus hned sedmi představení komedie Ženy a sluhové. S ním přijela
do Plumlova známá herečka Veronika Žilková, která celý sympatický
projekt zaštítila. Premiéra hry se konala ve čtvrtek 13. srpna, poslední
uvedení je naplánováno na nadcházející středu 19. srpna.

Foto: Martin Zaoral

jste ji dosud nevyužili, máte šanci ještě dnes a po další dva následující dny.
O tom, že divadlo na plumlovský zámek skutečně patří, se pak budete moci
přesvědčit také v sobotu 22. srpna, kdy
na něj zavítá Divadelní soubor Temno
z Týniště nad Orlicí se hrou Duchařina.

3x foto: Martin Zaoral
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jsem se v ději poněkud ztrácel. A na to,
že se mělo jednat o komedii, jsem se zas
až tolik nezasmál,“ zhodnotil jeden z diváků.
Jisté je, že se zřejmě už nikdy nebude
opakovat příležitost vidět na vlastní oči
tento zcela výjimečný projekt. Pokud
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„Moc se mi líbilo, jak herci pracovali
s prostorem na zámku i před ním. Ocenil jsem třeba i to, že přestože byli často
od diváků poměrně dost vzdáleni, stále
jim bylo dobře rozumět. Téma hry plné
lásky, intrik a nedorozumění bylo rovněž atraktivní, ale musím se přiznat, že
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zahrály. Zatímco pro šestnáctiletou Marii
to byla první z výraznějších divadelních
zkušeností, o čtyři roky starší Ladislava už
je relativně zkušenou herečkou působící
aktuálně ve stálém angažmá v šumperském divadle.
Premiéra hry se konala ve čtvrtek 13.
srpna a přilákala pozornost tří stovek
diváků. V další dny už byla návštěvnost
o něco slabší, nicméně určitě se dá říci,
že celý projekt zámecké nádvoří dokázal
oživit naprosto originálním způsobem.

Komedie Ženy a sluhové spojila
ostřílené profíky s místními nadšenci
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U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

stálá scéna v Olomouci, do té doby se
v budově na Horním náměstí hrálo jen
německy. Program byl původně širší,
kvůli koronaviru jsme ho ale museli
upravit,“ poznamenal Kresta.
O představení ale Brodek u Prostějova
naštěstí pro místní nepřišel. Řada diváků totiž ocenila jak atmosféru, tak právě
dění na jevišti. „Bylo to super. Zaujalo
mě, že se hrálo venku. To bylo perfektní
a taky jsem byl rád, že jsem tuhle hru viděl podanou jiným divadlem,“ neskrýval spokojenost Jiří, jeden z návštěvníků. Měl už přitom s čím porovnávat.
„Já na tom byl i přímo na Karlštejně.
To úplně nejde porovnávat, ale měli to
moc pěkné,“ uvedl pro Večerník.
Spokojeností se pak netajil ani ředitel divadla David Gerneš, který se do
Brodku u Prostějova přijel podívat.
„Jsme velice spokojeni. Pro nás je prima zde hrát. A mám dojem, že si to
i diváci užili, za nás tedy spokojenost,“
uvedl David Gerneš. A že lidé chodili
do publika s kýtou? „Občerstvení bylo
v režii místních pořadatelů. K venkovním představením ale může patřit
i tohle jinak ne zcela typické divadelní
občerstvení,“ poznamenal.

BRODEK U PROSTĚJOVA Jindy klidný večer byl ve čtvrtek
plný ruchu. Brodek u Prostějova se na jeden večer proměnil
v divadelní Mekku. Do městyse zavítalo Moravské divadlo
Olomouc, které si zámecký park vybralo jako jeden z cílů
svého kočování. A vybralo si dobře, diváci se na hru Noc na
Karlštejně nahrnuli ve velkém. Zklamaní přitom rozhodně
nebyli, velkolepě pojatá hra se spoustou historických kostýmů, herců a kulisami se totiž spojila s humorem. Kdo tak na
počin divadla dorazil, určitě nelitoval.

Divadlo hlásí:
vyprodáno!
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Řada lidí se v souvislosti s vystoupením
Heleny Vondráčková pozastavila nad
tím, že ačkoliv z reproduktorů zněly
skladby v plném aranžmá, zpěvačka na
velkém pódiu stála úplně sama. Někteří
ji dokonce podezřívali z toho, že pouze otvírá pusu a hlas jde z playbacku.
Tak tomu ovšem nebylo. „Jednalo
se o tzv. half-playback, kdy zpěvačka
zpívala na živo, ale kapela a další hlasy
byly skutečně pouštěné. Samozřejmě
že by existovala varianta pozvat Helenu
Vondráčkovou i s celou její doprovodnou kapelou a sborem, ale náklady na
koncert by se v takovém případě více
jak zdvojnásobily. V našem případě tedy
vlastně vystoupila jako host Radima
Schwaba,“ vysvětlila Sokolová.
Čtvrtečním koncertem prostějovské
babí léto ovšem teprve začíná. Už
ve středu 26. srpna se na stejném místě představí Hana Zagorová s kapelou
Boom! Band Jiřího Dvořáka. Ještě před
nimi potěší produkce prostějovské skupiny Suzi Quatro revival a Smokie revival. „Pro mě osobně to bude vrchol celého léta, miluji skladbu Hany Zagorové
Mimořádná linka Praha–Tokio. Věřím,
že i ostatní si přijdou na své,“ pozvala
všechny Milada Sokolová. O den později, tj. ve čtvrtek 27. srpna, pak přijde
na řadu další očekávaný večer se slovenskou kapelou No Name. Jako předskokanka vystoupí prostějovská zpěvačka
Gabriela V.G. s kapelou.

Vystoupení na half-playback

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

najdete nás na:
www.vecernikpv.cz
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Vymyslet někdy narychlo, co dělat, abyste se zabavili, dá zabrat. Náš
seznam zážitků vám s tím pomůže. Jsou v něm věci, které jste už během léta nejspíše zažili. Naleznete v něm ale i třeba něco, co by vás
nenapadlo, ale nakonec vám to vytvoří úsměv na tváři a budete na to
rádi vzpomínat. Začtěte se do následujícího soupisu a odškrtávejte si
v něm splněné zážitky!
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někam za exotikou, k našim sousedům nebo klidně zůstat v České republice. Všude se totiž najde spousta
míst, kam jste se nikdy nevypravili,
ale kam byste se během těchto dní
určitě vypravit měli. Tak kam to
bude?
Grilování se v letních měsících
skloňuje ve všech pádech. Nechte
odpoledne plynule přejít do voňavého podvečera s jiskřivými uhlíky.
Nachystejte maso, dipy, pečivo a zeleninu ze zahrádky. Poslouchejte cinkot
skleniček a praskání ohně. Pobavte se
s rodinou, přáteli nebo pozvěte souse- Léto bez koupání, to prostě nejde!
dy. Přímo se nabízí teplé večery takto Možností, kam vyrazit, je opravdu
mnoho. Doporučujeme klidný přístrávit.
rodní biotop Otaslavice, zmodernizované přírodní koupaliště. Alergici
se tak nemusí obávat chemicky upravené vody. Pokud dáváte přednost
krytým bazénům, navštivte nějaký
aquapark, kterých je v Olomouckém
kraji dostatek (například v Olomouci, Vyškově apod.) nebo si udělejte
Objevte kouzlo letních pikniků, kte- výlet do Termálů ve Velkých Losiré budete rádi opakovat. Nakupte nách.
nebo si uvařte jídlo a spolu s dobrým
pitím a dekou ho dejte do piknikového koše. Přizvěte partu kamarádů a
uspořádejte nezapomenutelný piknik
třeba v parku, na louce, v lese nebo u
vody.

Letní měsíce jsou nadupané různými kulturními akcemi. Nemusíte se
tedy bát, že byste si nevybrali. Každý víkend jich v okolí najdete hned
několik, takže vás spíš bude trápit,
že je všechny nestihnete. Vyrazit
můžete třeba na hudební nebo filmové fesťáky, do letního kina či na
letní scénu.

Každoroční meteorický roj Perseid
byste neměli rozhodně opomenout.
Velkou výhodou je, že ho spatříte
pouhým okem. Pozorování padajících hvězd tak můžete spojit například s již zmíněným piknikem. Důležité je najít vhodné místo daleko
od měst s co nejlepším výhledem
do všech stran a s malým světelným
smogem.

20081311232

20081111230

20081211231

20072911180;

Když je venku tak krásně, tak je
opravdu škoda sedět doma. Vezměte proto kolo nebo brusle a vyrazte
na výlet. Jděte si ráno zaběhat nebo
odpoledne někam zaplavat. Zahrajte
si tenis, badminton nebo volejbal.
Možností je opravdu spousta, takže
Léto je samozřejmě spojeno přede- si určitě nějakou vybere i ten, kdo na
vším s cestováním. Můžete vyrazit sport moc není.
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Akce GULÁŠ ROCK FEST nabídla 18 druhů oblíbeného jídla,
MOSTKOVICE Na pláži
U Vrbiček se uplynulou sobotu
sešly stovky lidí. Nabízeno bylo
18 druhů guláše a mnozí z návštěvníků nezůstali jen u jedné
porce. U plumlovské přehrady
nechyběl ani PROSTĚJOVSKÝ nějak označený,“ odpověděla mladá
Večerník, mediální partner akce. maminka, která se k přehradě vypra-

SNĚDLO SE VŠECH 1 500 PORCÍ

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
„Dlouho jsem zvažovala, jestli sem
dneska vyrazit, protože předpověď
nic dobrého neslibovala. Chuť na
dobré jídlo ovšem u mě nakonec zvítězila. Když jsem přišla, byla jsem překvapená, kolik se tu sešlo lidí, přesto
se netvořily dlouhé fronty. Samo jídlo
bylo fantastické,“ neskrývala spokojenost Táňa Mačáková, které jsme se
zeptali, jaký si dala. „Tak to ani nevím,
nevšimla jsem si, že by byl u stánku

vila hned se dvěma malými dětmi
a tak uvítala, že pro ně byl připraven
nafukovací hrad. „Když už se platí
vstupné, tak by ovšem mohl být buď
zdarma, nebo aspoň levnější. Jsou
tu pro děti i nějaké další atrakce, ale
u všech je cedulka soukromý majetek,
vstup zakázán,“ připojila pro Večerník
svůj další postřeh.
Přítomným postupně hrálo celkem
sedm kapel. „Osobně mě velice zaujal Revox z Přerova, který je jakýmsi
revivalem skupiny Vox Pavla Nováka.
Jejich vystoupení bylo perfektně uděláno a znamenalo skutečné pohlazení
po duši. Zvědavý jsem byl rovněž na
to, co po návratu z nemocnice předvede Roman Pytlík Doležel se svojí
bandou, a musím říct, že mě moc

Stíhací eso z Otaslavic
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bavil a svým komentářem několikrát i rozesmál,“ zhodnotil muzikant
a organizátor Petr Zlámal, který byl
s průběhem akce maximálně spokojený. „Opět se ukázalo, že kombinace
dobrého jídla, pití a muziky perfektně

funguje. Jediné, co se tedy nevydařilo, bylo přistání parašutistů, které
jsme kvůli větru a dešti museli zrušit,“
okomentoval Zlámal, kterého jsme se
zeptali, zda si i on dal některý z gulášů.
„Samozřejmě. Byl od Hudečků a moc
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jsem si na něm pochutnal,“ reagoval majitel agentury HIT TRADE,
která na pláži U Vrbiček každoročně
pořádá řadu pozoruhodných akcí.
Tou další by měl být koncert skupiny Olympic plánovaný na sobotu

19. září. „Počítáme spíš s tím, že akce
proběhne v ‚Kasku‘, ale pokud bude
hezky, určitě bychom chtěli opět
k přehradě. Zásadní také bude, zda
nám akci nezakáže COVID-19,“ přemítal Zlámal.

Srpnový
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bude mít opět „svůj“ stroj Akce nabídla dvojitou kuchaøskou Restaurant

OTASLAVICE, DUXFORD Elitní československý pilot a hrdina
legendární bitvy o Británii Josef
František se dočkal dalšího významného uznání. Jedeno z letadel
Hawker Hurricane nově ponese označení stroje, s nímž rodák
z Otaslavic skutečně létal.
Je to už šest let, co se v Otaslavicích konaly oslavy 100. výročí narození leteckého
stíhacího pilota Josefa Františka. Odvaha
a vlastenectví dovedly tohoto místního
rodáka až za kanál La Manche, kde den
po svých šestadvacátých narozeninách
našel smrt. Ještě předtím se během jediného měsíce stihl stát pilotem s největším počtem sestřelů celé bitvy o Anglii,

která byla klíčovým leteckým soubojem
celé druhé světové války. Nyní si jeho památku připomněli také ve Velké Británii.
80 let od porážky nacistické Luftwaffe
i Františkovy tragické smrti změní jeden z mála letuschopných Hurricanů
na světě svůj vzhled a stane se na dobu
neurčitou Františkovým „erkem“. „Společnost Historic Aircraft Collection
sídlící na letišti v Duxfordu usoudila, že
nejvhodnějším letounem, kterým uctít
památku Josefa Františka, je stroj Hurricane Mk. XIIa sériového čísla 5711,“
uvedl pro server seznamzpravy.cz Tom
Dolezal, který se ve Velké Británii dlouhodobě stará o udržení odkazu československých pilotů.
(mls)

VÝŠOVICE Zábavu pro všechny věkové generace si do Výšovic
předminulý víkend přijela užít
řada lidí z okolí. Hody nabídly
něco každému: pátek byl ve znamení hodové zábavy, sobota už
se nesla v klidnějším duchu. Tedy
jak pro koho: to se totiž přiřítily
do parku za zámkem děti s cílem
zařádit si na kolotočích. I když ze
začátku byla účast skromná. „Kde
jsou lidi?“ ptali se nahlas stánkaři,
kteří do Výšovic přijeli se sladkými
pendreky, perníkem nebo balónky.

Michal SOBECKÝ

Postupně se ale dočkali. Koneckonců ochutnávky soutěžních gulášů
a bábovek byly dobrou motivací,
proč vyjít do úmorného vedra. „My
jsme s bratrem z oboru, necháváme
teda vařit mladé. A to kulaté? Pepř,
samozřejmě, vždyť tam patří,“ vysvětlil jeden z účastníků druhého
výšovického Gulášfestu. O kus dál
už také typicky český pokrm bublal.
„Děláme normální, poctivý hovězí
guláš. Speciální ingredience tam
.GVWUEJQRPÚEJ*WTTKECPčUGLKåPCUX÷V÷OPQJQPGX[UM[VWLG,GFGP\PKEJDWFG žádné nejsou, je tam zkrátka vše,
\CUX÷EGP,QUGHW(TCPVKwMQXK

Foto: www.twitter.com
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co má být v guláši,“ oznámila Jana
Kroupová.
Kdo se zúčastnil soutěže, měl šanci,
že vyhraje nějakou příjemnou cenu.
„Jsou tady dárkové balíčky, ve kterých
je třeba Republica, nějaké to víno.
Máme ale i dětské ceny,“ prozradila za
organizátory Veronika Zatloukalová
a zároveň se trochu smutně dívala na
v tu chvíli poloprázdný park. „Celkově si myslím, že akce je super, ale lidi

zatím moc nejsou. Byla ale včera zábava, tak uvidíme, kdy přijdou. Loni
bylo pět set lidí, to byla největší účast
za celou dobu na hodech,“ uvedla.
Lidé ale nakonec na hody našli cestu:
ať už v sobotu na program věnovaný
jedlíkům a dětem, nebo na nedělní
dospělé soutěže a také fotbalový sranda mač. A co při svatovavřineckých
hodech už vůbec nemohlo chybět?
Správně, mše svatá.

PROSTĚJOV V důsledku malého zájmu kuchařů, pekařů,
cukrářek se letoší srpnový Restaurant Day přesouvá na podzim. Večerníku to sdělila Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova,
který je jedním z pořadatelů akce.
„Zkusíme opět listopad,“ slibuje.
„Řada tradičních účastníků se
omluvila s tím, že při koncentraci
lidí, která na akci vždy je, s ohledem
na možnou koronavirovou nákazu účast nebude riskovat,“ uvedla
Sokolová. Stejně tak se neozvali ani
noví zájemci z řad veřejnosti.
Termín tak pořadatelé přesouvají
na podzim, s největší pravděpodobností na listopad. „Přesuneme
i místo konání, tentokrát zase do
Společenského domu,“ plánuje Milada Sokolová.
(red)

SENZA DÍLNA OSLAVÍ KULATINY
Handicapovým lidem dává činnost i životní náplň

PROSTĚJOV Skrytá, nenápadná, přesto ale důležitá, a to jak
pro pracovníky, tak pro klienty.
Prostějovská dílna Senza se nachází ukrytá v budově bývalé
mateřinky, doslova na dohled
zdí prostějovské staré nemocnice. „Jsme obklopeni sídlištěm
a lidé nevědí, že tu vůbec jsme,“
říká za předsednictvo Senzy
Jiří Vejvoda při podávání rukou
a zve dál. Dostáváme se díky
tomu poprvé do chráněných
dílen pro lidi se zdravotním handicapem.

bízí mnohem více služeb. „Tady jsou
určití lidé schopni dělat určité práce.
Mistři rozhodnou, na co se hodí, pak
jim přidělí práci. Na menší dílně, kde
lidé potřebují asistenci, tak tam lidé
jsou schopni dělat jen tu nejjednodušší
práci,“ vysvětluje mi Daniela Vočková,
která byla už u zrození Senzy. „Mám
postiženou dceru a tenkrát chodila do
staré nemocnice do stacionáře. Já jsem
ji doprovázela a jak jsem šla nazpět, tak
naše předsedkyně magistra Čekalová
EXKLUZIVNÍ
stála před tou budovou a dívala se na ní.
reportáž
Znali jsme se, tak jsem se jí zeptala, co to
pro Večerník
prohlíží. Odpověděla, co bych řekla na
to, kdybychom zde udělali chráněnou
Michal
dílnu? A to byl ten okamžik,“ vzpomíná
SOBECKÝ
nyní, dvacet let od založení.
Dosud jsem pouze věděl, že se zde Za tu dobu si Senza dílna prošla slovaří. Netušil jsem ovšem, že Senza na- žitým vývojem. Zprvu se věnovala

například i rozebírání a kompletování počítačů nebo stříhání textilu. Jak
vzpomíná Jiří Vejvoda, dokonce se zde
hotovily tužky pro závod na jihu Čech.
„Zezačátku jsme byli rádi, když jsme
dělali cokoli – za málo peněz hodně
muziky. Pak jsme oslovovali firmy
a nakonec nejvíce práce máme od těch
z Vyškova, v Prostějově je to špatné,“
vysvětluje mi Vejvoda a předává mě do
schopných rukou mistrů z dílen Pavla
Stigurka a Romana Jukla. Spolu pak
procházíme dílny, dvojice mi vysvětluje, kde se co nachází a já nevěřím svým
očím, co se do zdánlivě malé budovy
vejde – velká jídelna s moderní kuchyní, dále dvě velké a jedna malá dílna
v patře nebo prádelna. Hlavně ale kolik
lidí, v Senze jich s rozmanitými problémy našlo práci na šedesát – někdo má
mentální postižení, další lidé mají zase
trable se sluchem nebo s hybností.
Naopak společným pro všechny byl
problém uplatnitelnosti na trhu práce.
Aby tak tito lidé měli šanci, právě proto
dílna vznikla. A je vidět, že zaměstnan-
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ci, kteří podle svých možností dělají
třeba tři či čtyři, ale také více hodin, to
oceňují a jsou vděční. O to těžší bylo,
když přišla v roce 2008 hospodářská
krize, Senza dílna musela tehdy dát
dvaceti lidem sbohem. „Obrečeli to,“
vzpomínají dodnes smutně všichni
ostatní. Snad proto zde zůstávají stále

chmury. Když se zeptám na budoucnost zařízení a na plány, odpověď je
okamžitá. „Přežít“. Zazní smích, pak
ale osazenstvo kanceláře, kam jsem
se z prohlídky vrátil, zvážní. „Rádi bychom udrželi to, co máme. Další lidi
nepřijmeme, ale chceme zůstat u naší
činností. Jedno je ale jisté, nebýt stát-

BYLI JSME
U TOHO

ních dotací, nezvládneme to,“ shoduje
se vedení.
Záhy poté odcházím a napadá mě, jak
moc na hraně fungují podobné chvályhodné podniky. A že by byla velká
škoda, kdyby Senza z nějakého důvodu k aktuálním dvacetinám nepřidala
další.
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Kadeti SKC TUFO PARDUS Prostějov na vítězné vlně!

Mládežnický tým má přitom pod svou taktovkou trenér
Martin Cetkovský, ke kterému se ale od loňského roku přidal také zkušený trenér některých legend české cyklistiky
Pavel Vršecký.
„V rámci fungování SCM si trenérský tým nemohu vynachválit. Došlo k ideálnímu propojení obrovské zkušenosti,
autority i neutuchajícího elánu pro cyklistiku s ambicióz2TQUV÷LQXUMÚ/CV[¾w-QDNÊåGMNGVQU\CVÊOXN¾FPGE[MNKUVKEMÚOMCFGVčOXè4
Foto: SKC TUFO PARDUS
ním mládím. To jsme od této spolupráce očekávali a jsem
PROSTĚJOV Všechny prozatím odjeté šampionáty ČR v dráhových disciplínách 2020 rád, že to takhle funguje. Funguje ale také propojení s naším
vyhráli cyklističtí kadeti Tufo Pardus Prostějov. Nejvíce vítězství – a to hned devět během elitním týmem a je vidět, že všichni koučové dokázali ve
letošní sezóny – má na kontě Matyáš Koblížek, jeden z největších příslibů prostějovského složité situaci koronavirové pauzy většinu závodníků moticentra mládeže.
vovat k přípravě,“ říká předseda Tufo Pardus Petr Šrámek.

První medaile a úspěchy začali prostějovští jezdci sbírat už
na konci roku 2019 při MČR v olympijském omniu a vylučovacím závodě v pražském Motole. Po nucené pauze
v tom pak pokračovali a momentálně drží své postavení
mezi nejúspěšnějšími mládežnickými oddíly tuzemska.
„Zvláštní pozornost přitom poutá jeden bezesporu velmi
talentovaný závodník Matyáš Koblížek. Ten své první dva
triumfy započítávané do letošní sezóny získal právě na už
zmíněném MČR v Motole. Dále pak zůstal neporažený ve
všech sprintérských disciplínách na dráhovém mistrovství
republiky v Praze Třebešíně. Vyhrál tam pět set metrů s pevným startem, sprint i keirin, vždy před svým bratrancem
Vojtěchem Koblížkem. A společně s Radovanem Štecem
oba kluci ovládli rovněž team sprint,“ připomněl vítěznou
vlnu Martin Cetkovský.
Na vytrvaleckém šampionátu v Plzni barvy Tufo Pardus
znovu potvrdily svou neporazitelnost. Matyáš Koblížek
vyhrál tři ze čtyř disciplín, a to scratch (čtvrtý skončil Vojtěch Koblížek), bodovací závod (čtvrtý byl Pavel Novák)
i stíhací závod družstev ve čtveřici s Matyášem Koblížkem,
Radovanem Štecem a Pavlem Novákem. Posledně jmenovaný opanoval stíhačku jednotlivců, kde bronz vybojoval V.
Koblížek a čtvrtou pozici Štec. „Ke stíhačce družstev směřovala hlavní příprava celého družstva kadetů v aktuálním ročníku. Právě v této disciplíně se naši kluci chtějí při závodech
GP ČSC a Memoriálu Otmara Malečka před domácím
publikem pokusit o překonání národního rekordu, který
jim na plzeňské dráze unikl o pouhé dvě vteřiny,“ prozradil
Cetkovský.
Navíc se mladí cyklisté Prostějova neztratili ani v rámci
Českého poháru na silnici. Zde se bohužel stihl odjet pouze
jediný závod, a to kritérium v Olomouci, které vyhrál opět
Matyáš Koblížek. Prozatím je tak stále vedoucím kadetem
silničního ČP 2020.
Přestože mají talentovaní jezdci Tufo Pardus před sebou
ještě dlouhou cestu, tak je už teď jisté, že se v Prostějově rodí
velmi nadějná generace mladých závodníků.
(jl, son)

Prostějovští uspěli

v mezinárodní
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konkurenci

PROSTĚJOV V předminulém týdnu se závodníci
Tufo Pardus Prostějov postavili na start hned několika závodů. Část týmu odcestovala na tradiční jednorázový polský závod Memorial Henryka Lasaka,
Tomáš Bárta oblékl reprezentační dres, když byl
nominovaný na etapový závod Czech Tour, a mládež
sbírala medaile v rámci dalšího dílu silničního ČP.
Jednorázový závod Memorial Henryka Lasaka v Polsku
letos výjimečně nebyl zařazen do kalendáře UCI, konkurence se však sešla neméně kvalitní jako v předchozích
ročnících. Z prostějovských závodníků se na start postavila sestava ve složení Bruno Stoček, Maxim Müller, René
Smékal, Filip Řeha, Daniel Babor, Karel Tyrpekl a Marek
Dolníček. Pořadatelé si pro letošek připravili novinku
v podobě zcela jiné trati, která byla dle slov sportovního
ředitele Michala Mráčka velmi náročná: „Trať byla diametrálně odlišná od předešlých let. O její náročnosti vypovídá už jen to, že do cíle dojelo kolem patnácti závodníků.
Mezi nimi na velmi dobrém sedmém místě také náš Karel
Tyrpekl, který potvrdil, že náročné profily mu sedí.“
S týmem tentokrát do zahraničí neodcestoval úřadující
mistr republiky na silnici do 23 let Tomáš Bárta. Čekaly
ho totiž milé povinnosti v podobě startu na největším
mezinárodním etapovém závodě na našem území Czech
Tour, a to v národních barvách. „Tomáš se snažil svým
výkonem maximálně přispět k úspěchu týmu, přesto se
mu podařilo na sebe ve dvou etapách upozornit, když
v konkurenci jezdců WorldTour stájí obsadil jednou třinácté a pak dokonce desáté místo“ chválil Mráček.
Mládež si v Táboře odbyla teprve druhý díl Českého
poháru na silnici TECHNISERV CUP 2020. Bylo jím
kritérium s názvem Táborské okruhy a na stupně vítězů
se probojovali Pavel Novák, který bral druhé místo mezi
kadety a mezi kadetkami skončila třetí Patricie Müllerová.
(jl, pk)
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MICHÁLEK BRONZOVÝ

µVSõFK

na Kyjovském poháru

V LETECKÉ AKROBACII
bezmotorových letadel
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Marek SONNEVEND
KYJOV, PROSTĚJOV Další úspěch v letecké akrobacii bezmotorových letadel
si připsal Tomáš Michálek z prostějovského Aeroklubu Josefa Františka. V 6.
ročníku Kyjovského poháru získal bronz za třetí místo v kategorii Intermediate.
V závodě, který byl součástí Poháru Moravy 2020, porazili letce z Prostějova
na stroji OK-1107 jen Radim Jordán a René Šuman, ostatní soupeře nechal za
sebou. Poděkování za podporu patří statutárnímu městu Prostějov, jež Tomáši
Michálkovi finančně přispělo na jeho sportovní činnost v letošním roce.

Nadšenec KREMLA 2CTCwWVKUVC2GVT%JN¾FGM
¸VSøFKPH]LNRO\

bodoval mezi veterány
PROSTĚJOV Úspěchy mohou
přicházet v každém věku. Důkazem je nedávné působení Pavla
Kremly z Prostějova na amatérském Mistrovství České republiky. V kategorii veteránů se totiž
probojoval mezi nejlepší a v jednom případě dokonce na stupně
vítězů. Jak se ukázalo, terén jižních Čech muži z Hané svědčil.
„Bylo příjemné, že se tímto úspěchem projevily naježděné kilometry. Jinak to ale beru opravdu jako
formu zábavy, závody byly ryze
amatérské,“ poznamenal Pavel
Kremla.
Kremla na šampionátu absolvoval
dva typy závodu: časovku a kritérium. Úspěšnější byl ve druhé z disciplín. „. Mistrovství pro veterány
jsem ještě nejel, byla to tedy pro mě
taková malá premiéra. V časovce,
která začínala ve Vimperku, jsem
skončil čtvrtý. V kritériu dokonce
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druhý a získal stříbrnou medaili,“
usmívá se úspěšný cyklista.
A co za dobrým umístěním stojí?
Dřina, jak už to tak u sportovců bývá.
„Najel jsem si asi dvanáct tisíc kilometrů. To už je velké penzum. Vše
tak bylo v pohodě, rozhodně byla
příprava vidět,“ vyjádřil se Kremla.
Neopomněl však ani řadu svých kolegů z Hané. Koneckonců Prostějov
patřil v minulosti i nyní do centra
cyklistických sportů. „Jsme taková
skupinka veteránů, kteří se schází zhruba třikrát týdně. A je tam
spousta špičkových cyklistů. Akorát letos tedy nikdo od nás nejel,“
poznamenal Pavel Kremla.
Jelikož pak amatérské mistrovství,
které se letos konalo v červenci,
nemá omezenou věkovou hranici,
je klidně možné, že stříbrný medailista své výkony obhájí a že se
k němu přidá i někdo další z Prostějova.
(sob)

RTQF÷NCNKORONAVIRUS

PROSTĚJOV Koronavirový příběh s happyendem prožili parašutisté Armádního sportovního
oddílu Dukla Prostějov. Jeden
z tamních závodníků Petr Chládek
se totiž nakazil covid-19, naštěstí
ale onemocnění od něj nikdo jiný
nechytil, díky čemuž nebyla nijak
zásadně narušena příprava jeho týmových parťáků. A sám nakažený
se ve středu 12. srpna stal šťastným
otcem prvorozené dcery!
„Všechno začalo tím, že Peťovi vylétla
horečka, bolela ho hlava a nebylo mu
dobře. Proto šel k doktorovi, ten ho
poslal na testy koronaviru a výsledky
ukázaly, že je pozitivní. Okamžitě byl
tedy izolován s tím, že jeho zdravotní
stav se rychle zlepšil a v dalším průběhu nemoci už neměl žádné větší problémy,“ prozradil Večerníku reprezentační trenér ČR Ivan Hovorka.
Sám byl s Chládkem v inkriminované
době úzce ve spojení. „Všichni ostatní
kluci Dukly odjeli na soustředění do
Polska, jen Peťa zůstal v Prostějově
kvůli blížícímu se porodu manželky.
Já mu pomáhal na místním letišti, aby
netrénoval sám, když v tom onemocněl a vzápětí přišla i zpráva o jeho nakažení covid-19,“ popisoval.

Další postup si zřejmě každý správně
domyslí. „Na testy jsem okamžitě musel nejen já, ale samozřejmě každý, kdo
s Petrem častěji byl v osobním kontaktu. Tedy jak všichni členové ASO Dukla, tak rodina a kamarádi. Do výsledku
testování museli všichni zůstat doma
v karanténě, nicméně veškeré testy
byly negativní a to naštěstí znamenalo rychlý konec karantény,“ oddechl si
Hovorka.
Prostějovští parašutisté tudíž mohli
pokračovat v přípravě jak dalším soustředěním na Slovensku, tak následným trénováním v domácích podmínkách. A uzdravený Chládek se dočkal
narození prvního potomka. „U porodu sice ještě nemohl být, protože mu
končilo léčení. Ale má zdravou dcerku,
jeho žena je taky v pořádku a celá příhoda uplynulých týdnů tak má šťastný
konec,“ uzavřel celý příběh Ivan Hovorka s úsměvem.
Otázkou nyní je, zda se právě kvůli
koronaviru uskuteční plánované mezinárodní závody v chorvatské Rijece
(28. až 30. srpna, mimo obvyklý seriál
letos zrušeného Světového poháru)
a následné mistrovství republiky v klasických disciplínách, které se má konat
od 2. do 6. září ve Strakonicích. (son)
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Asi je to jen náhoda, ale věříte na ni? Nebo patříte
k fatalistům přesvědčeným o tom, že všechno se
děje z nějakého důvodu a má své opodstatnění?
Každopádně teď během dost krátké doby zemřely
hned tři legendy prostějovské žurnalistiky.
Když jsem na tomto místě nedávno vzpomínal na
své novinářské začátky po boku známého sportovního redaktora Vlastimila Kadlece, netušil jsem, že
krátce po něm (měřeno optikou věčnosti) opustí
náš pozemský svět další dva lidé, kteří mi na úsvitu
kariéry obětavě pomáhali.
Také Olgu Katolickou jako špičkovou redaktorku zná
snad každý, kdo aspoň občas pročítal regionální periodika, vždyť na různých štacích pracovala desítky let. Totéž platí o vášnivém fotografovi Milanu Začalovi, jehož
snímky dříve hojně zásobovaly nejen novinové stránky.
Loni mě napadla taková myšlenka, že těmto třem
báječným lidem (i několika dalším), kteří pozitivně ovlivnili můj život, koupím láhev dobrého vína
a někdy je navštívím se srdečně přátelským poděkováním za vše. U Vlastíka Kadlece, Olgy Katolické ani Milana Začala už to nestihnu. Tak jim alespoň vzdávám zasloužený hold.

Koronavirus neblaze zasáhl veškeré sféry lidské existence. Nadmíru tvrdě postihl prostřednictvím přísných opatření hlavně sport v čele
s vrcholovým a profesionálním, který se vinou
leckdy až přehnaně omezujících nařízení začal
dostávat do ohrožení své další existence.
Proto není divu, že právě ze strany sportovní
profi scény divácky nejsledovanějších odvětví se
zvedla opozice vůči strašáku (či spíše chiméře?)
covid-19. Zásadní požadavky jsou prosté – zmírnit až drakonické podmínky karantény pro celé
týmy, umožnit fanouškům návrat do hledišť ve
větších počtech a kompenzovat finanční ztráty
způsobené „bojem“ proti nákaze.
Vychází najevo, že nový typ onemocnění prezentovaný jako obrovská globální hrozba není pro
valnou většinu lidí vůbec nebezpečný. Proto zní
apel od sportovců jednoznačně: kdo je opravdu
ohrožen stářím či jinými vážnými problémy se
zdravím, ať na sebe dává pozor. Ale všichni ostatní se přestaňme zbytečně bát a normálně žijme
dál i s koronavirem. Ne vyděšeným utíkáním
před ním.

Mor. Neštovice. Španělská chřipka. Ebola. To
byly, případně ještě jsou smrtelně nebezpečné
choroby, které vraždily milióny lidí. Každý se jich
oprávněně bál, osobní setkání s nimi často nekončilo dobře. Koronavirus je v porovnání s nimi jako
slabý čajíček, přesto dokázal náš současný svět –
ustrašený, hyperkorektní a ovlivnitelný – totálně
obrátit vzhůru nohama.
„Ovčí“ společnost bez většího vzdoru přistoupila
na dočasný systém jakéhosi domácího přežívání.
Postupně se befely vyvolané záměrnou panikou
uvolnily a vše se aspoň trochu vrátilo do normálu,
ovšem teď se nenápadně vracejí snahy zasahovat
do lidských práv a svobod. Chci věřit tomu, že si
je nenecháme znovu tak lehce vzít.
Sport se v takhle sešněrovaných podmínkách zoufale snaží přežít, ale je to těžké. Některé ekonomicky silné soutěže – například fotbalové, tenisové,
hokejová NHL, basketbalová NBA – se rozhodly
jít cestou fungovat momentálně dál za každou
cenu uzavřením se do bubliny před vším ostatním
včetně diváků přímo u hřišť. Jsem zvědavý, čeho
jiného se v těchto šílených časech ještě dočkáme.

fotbal

uzavřelo s letním koncem angažmá na
Hané i celé jeho kariéry.
Dalším adeptem, jenž nosíval na jaře
kapitánskou pásku, byl Jan Koudelka,
jenže ani on v kádru aktuálně není. Je
prakticky jisté, že přestoupí do Zbrojovky.
A tak jako z adeptů na podzimního
kapitána se nejlogičtěji jeví opět Aleš
Schuster, zkušenějšího borce v aktuální soupisce nenajdete. Pokud mu tato
funkce nakonec bude svěřena, velmi
pravděpodobně se na jaře bude hledat
kapitán nový, protože Schuster kývl
na prodloužení kariéry v horizontu
tohoto podzimu. Vedení možná i proto hodlá více zodpovědnosti naložit
na bedra také Michalu Střížovi. „Ještě
nemáme kapitána rozhodnutého. Budeme to řešit v pondělí, poradím se
s asistenty i s kabinou. V úvahu připadá více jmen,“ řekl trenér týmu Pavel
Šustr.
(tok)

Na zkoušku dorazil záložník Kopřiva ze Sokolova

še dozadu, a rozdělovat míče se mu ne
vždy dařilo. „Omalemu je devatenáct
roků. Přesto dokáže hrát fotbal jako
zkušený chlap. Je jasné, že tam budou
nějaké ztráty. Jde nám spíš o to, aby byl
v záloze někdo zkušený, kdo v momentě, kdy se on pouští do těžkých situací,
aby zůstal pod ním a vykryl prostor.
Takového hráče ale nemáme,“ připustil
trenér Šustr.
Na hrotu se pak vedle Píchala objevil
Martin Zikl, který naskočil rovnou do
utkání bez jakéhokoli tréninkového
sehrání. „S Brnem jsme předběžně
domluveni, že k nám může přijít. Je
vidět, že není rozehraný, nemá takový
ten drajv, ale zapadl do naší hry,“ byl po
zápase shovívavý trenér eskáčka.

Tomáš
KALÁB
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yy V mužstvu jste se objevil týden
před začátkem sezóny, můžete
přiblížit, jaký to mělo vývoj?
„Ve Zbrojovce mi řekli, že se mnou
nepočítají, dostal jsem nabídku
z Prostějova. Přijal jsem ji, chvíli

trvala administrativa, ale jsem rád, že jsem
tady aspoň týden před soutěží. Je to pro mě
hodně těžké přijít hned v novém týmu na
zápas, nebylo to úplně jednoduché.“
yy A to jste hrál hned proti olomoucké
Sigmě. Jak jste vůbec vnímal tohle utkání?
„Samozřejmě to bylo proti ligovému týmu
hodně náročné. Myslím si, že jsme si vypracovali některé zajímavé věci, mohli jsme
v první půli vyrovnat na 1:1, pak by se možná zápas vyvíjel úplně jinak. To už ale zpět
nevezmeme. Jak jsem říkal, předvedli jsme
pár zajímavých věcí, ale musíme zabrat. Nebude to určitě jednoduché.“
yy Kde jste s fotbalem začínal?
„Jsem odchovancem Brna. Začínal jsem
v Židenicích, pak jsem byl ve Zbrojovce, naposledy jsem byl rok na hostování v Líšni.“

yy Nastoupil jste v útoku s Davidem Píchalem, jak jste si takhle zčerstva rozuměli?
„Musíme se ještě sehrát, zapracovat na tréninku, ale věřím tomu, že to bude dobré.“
yy V Líšni jste zažil nováčkovskou euforii, Prostějov má v prvním kole také nováčka, jak vidíte zápas s Blanskem?
„Blansko bude určitě kvalitní tým, nebude
to vůbec nic lehkého. Chceme-li uspět, musíme zabrat. O žádném podcenění nemůže
být řeči. Blansko vyhrálo třetí ligu s přehledem, takže k soupeři přistoupíme s respektem.“
yy Měl jste ve fotbalových začátcích nějaký vzor, k němuž jste se chtěl herně
přibližovat?
„Mám rád třeba hru Zlatana Ibrahimoviče.“

Typicky hrotový hráč je
na první štaci mimo Brno

KRGQRWLOSUHPLpUXYHVNiĀNX0DUWLQ=LNO

Tomáš KALÁB

nevidí, trápí něco jiného. „Tým zatím
nemá takového toho ducha. Je tam
jeden dva kluci, kteří to dokáží strhnout, ale ostatní zatím koukají. To je
problém. To musíme za pět dnů vyřešit. Musí pochopit, že to budou oni
na hřišti, kdo bude rozhodovat, jak
tým bude vypadat. Každý jednotlivec
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klikni na

FOTOGALERIE

nevedla, Vepřekova dorážka už ale
ano – 2:0. Čtvrthodiny před koncem
odpískal sudí penaltu a míč si postavil
na penaltový puntík Radič. Brankář
Bréda však uhodl pravou stranu a míč
vyrazil! Jenže třetí branka nakonec
přišla. Po rychlé akci domácích si přízemní centr srazil do vlastní branky
vracející se Sečkář – 3:0.
Na obou stranách bylo sice k vidění
množství chyb, v hledišti sedící trenér
Blanska Oldřich Machala však představu o ofenzivní síle eskáčka příliš
nezískal.
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www.vecernikpv.cz
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„S utkáním z naší strany nejsem spokojen. Nevadí mně chyby v obraně, to se ve fotbale
stává, mně vadí to, že nejsme odvážní a nejsme schopni hrát otevřenější partii. Na klukách
jsou pořád vidět obavy si to se soupeřem pořádně rozdat, nevím, čeho se bojí, jestli stadionu, Olomouce, nevím. Když se hra rozjede, kluci dokáží sehrát některé situace dobře.
Nejde ale o kvalitu, oni to umí, ale jakmile se něčeho obávají, o to méně běhají, o to méně
se nabízejí, hrají pomaleji a tým jako Olomouc si s námi dokáže lehce poradit.“

Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:

„Na můj vkus bylo v utkání ještě hodně chyb. Několikrát jsme soupeře pustili do brejkových situací, kterými nás mohl potrestat. Vítězství jsme však potřebovali, hlavně proto,
abychom získali sebevědomí před startem ligy. Těší mě i nula vzadu.“

Radoslav LÁTAL - SK Sigma Olomouc:

Pozápasové hodnocení trenérù
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strukci! Deset minut před přestávkou
vrátil z dálky míč na bránu opět González a Mucha musel míč lovit těsně
pod břevnem vlastní branky.
Do druhé půle vstoupilo eskáčko aktivněji, Zikl před gólmanem jen těsně
minul. Vzápětí získal míč Zapletal,
zleva nabídl míč před bránu, kde Zikl
přenechal míč vpravo nabíhajícímu
Langerovi, ani ten ale nebyl přesný.
Omale z přímého kopu trefil jen připravenou náruč Mandouse. Neuplynula ještě hodina hry, když Hála odcentroval, Radičova střela ještě k cíli
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BYLI JSME
U TOHO

Na Sigmě ustrašený výkon, Bréda chytil penaltu

Zkouška u prvoligového mužstva mu
i do určité míry dala zpětnou vazbu.
V Prostějově se tak mohou těšit, že na
sobě tento hráč dále bude chtít zapracovat. „Určitě musím zlepšit první dotek na
míči a ještě zapracovat na běhání. Právě
ale první dotek je asi největším rozdílem
mezi první a druhou ligou. Tam je často
rozhodující,“ povšiml si Jan Šteigl. Jeho
setrvání v Prostějově je nepochybně pro
eskáčko skvělou zprávou. Už tak divoké změny v mančaftu
mohly být s jeho
odchodem ještě
výraznější a bolesOLOMOUC Na generálku nejkvalitnější soupeř. V sobotu v podvečer
tivější.
(sob)
za fotbalově vydařeného počasí nastoupili fotbalisté 1.SK Prostějov na
trávník Androva stadionu, aby v oboustranné generálce změřili síly s olomouckou Sigmou. Jenže svému výkonu ze druhé půle ve Zlíně zůstali
hodně dlužni. Směrem dopředu předvedli jedinou vydařenou akci, střela
Zapletala ale gólem neskončila. Sigma se trefila dvakrát, třetí branka byla
vlastní a to ještě Bréda ve druhém poločase chytil Radičovi penaltu.
Sigma byla nadále při chuti, jenže
PŮVODNÍ
Gonzálezův přízemní centr před
reportáž
branku nikdo nezpracoval. Nešpor si
pro Večerník
mohl zopakovat po zaváhání obrany
úspěšný atak, tentokrát však defenziva
eskáčka vše napravila. Po rozehraném
rohu Gonzálezovu střelu zlikvidoval
Domácí od prvních minut dávali naje- Mucha.
vo, kdo tady hraje o soutěž výš. Po cen- Ten musel zasahovat po Chytilovu nátru Gonzáleze měl šanci Chytil, vzá- jezdu zleva u vlastní tyče, agilní Gonpětí se z přímého kopu netrefil mezi zález po kombinační akci domácích
tři tyče Zahradníček. Na konci úvodní pálil z hranice šestnáctky těsně mimo.
desetiminutovky nevyšla Schusterovi Po půlhodině hry přišla jediná gólová
rozehrávka, míče se zmocnil Nešpor šance eskáčka. Po pravé straně utekl
a tváří v tvář brankáři Muchovi se ne- Matoušek, nacentroval na zadní tyč,
(QVQCTEJÊX8GéGPTÊMW mýlil – 1:0.
kde Zapletal napálil brankovou kon-

OLOMOUC Jedenadvacetiletý
útočník hrál za různé brněnské kluby a působil také v mládežnické reprezentaci. Jde tak
trochu ve šlépějích Karla Kroupy,
když i s ním Zbrojovka přestala
počítat. A právě bývalý kapitán eskáčka spolu s trenérem
Pavlem Šustrem mají hlavní podíl
na tom, že Martin Zikl (na snímku)
nastoupil v prostějovském dresu.
A rovnou do zápasu proti prvoligové Sigmě. Křest jako hrom!

Slova pochopení měl i pro zkušeného fotbalistu Aleše Schustera, který stál u zrodu
první branky Sigmy. „Každý se dopustí
chyby, ale on je jeden z mála, který dokáže i v těžkých situacích souboje vyhrávat
svojí zkušeností,“ upozornil Šustr.
Toho více než chyby, které sice k fotbalu patří, i když je žádný trenér rád
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obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Na generálku nemohl nastoupit třeba
stoper Roman Bala. „Jde o relativní
drobnost, na start sezóny budu připraven, nechtěl bych si to nechat ujít,“
ujistil v civilu sedící hráč na lavičce
eskáčka u plochy Androva stadionu.
Kvůli zdravotním potížím nenastoupil ani Jurásek, či Sklenář. Na stoperu
tak nastoupila známá dvojice Schuster
– Bialek, v záloze pak Jakub Kopřiva,
dvaadvacetiletý záložník nastupující
naposled za Sokolov, který disponuje
druholigovými zkušenostmi už z Táborska. Další hráč na testech.
Ve středu zálohy se od začátku představil Nigerijec Omale, který přihrával spí-

Tomáš KALÁB

OLOMOUC Času ubývá, do startu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
zbývá už jen pár dnů. Obrovský pohyb v kádru 1.SK Prostějov se
zatím nezastavuje, a dokonce do generálky naskočili úplně noví
hráči. Na druhou stranu nováčky už pronásledují zranění. Jak řekl
trenér Pavel Šustr, kádr zřejmě nebude definitivně uzavřený až do
konce letního přestupního okna.
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FOTBAL

PROSTĚJOV Radost na straně eskáčka a určité zklamání u Jana Šteigla. Tak
nakonec dopadla zkouška, kterou prostějovský záložník podstoupil v prvoligové Karviné. U týmu pobyl nakonec
jediný týden, odehrál také jeden poločas. Nicméně nakonec to nedopadlo
a číslo 12 tak zůstává na Hané.
„Řešilo se to dlouhou dobu. Nakonec
to dopadlo tak, že zůstávám v Prostějově,“ prozradil Večerníku Jan Šteigl.
Karviná měla dát vědět už minulou
neděli, verdikt se ale nakonec prostějovský hráč dozvěděl až později.
Zkušenost ze severu Moravy bere i přes
neúspěch jako dobrou. „Byla to má zatím
nejlepší zkušenost. Bral jsem to tak, že se
jdu prostě poprat o šanci. I když to nevyšlo, bylo to pro mě určitě cenné,“ je si vědom Šteigl, který platí mimo jiné za solidního střelce. Nakonec ale trenér Karviné
dal přednost jiným. „Klub by i měl zájem,
ale ouč prosadil své hráče. Měl jsem ale
více přesvědčit,“ domnívá se ofenzivní
univerzál eskáčka.

Karviné nezamíří

Jan Šteigl do

PROSTĚJOV S masivním pohybem v kádru Prostějova vyvstává také otázka, kdo bude novým
kapitánem týmu. V této čestné
funkci se vystřídala spousta hráčů, připomeňme v raných třetiligových dobách třeba Martina
Hirsche, který býval prototypem
prostějovského srdcaře. Asi nejdelší dobu byl šéfoval v kabině
Karel Kroupa, který ale před letošní sezónou definitivně ukončil
hráčskou kariéru a oblékl si sako
sportovního manažera.
Kroupa býval v této funkci stálicí,
a když většinou ze zdravotních důvodů absentoval, našla se nějaká adekvátní náhrada. Zkušených borců, kteří
se takříkajíc umí s rozhodčími bavit,
prošla eskáčkem celá řada. Pásku tak
nosili stopeři Aleš Schuster či Tomáš
Janíček. Na jaře se stal novým kapitánem Jan Polák, jenže jeho období se

Kdo bude novým kapitánem? ESKÁČKO JAKO PUZZLE. ZAPADNOU JEDNOTLIVÉ
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KRALICE NA HANÉ Pořádný skok
zaznamenal útočník či křídlení záložník Patrik Gábor (na snímku). Po
krátké jarní pauze totiž naskočil ne do
I.B třídy, jak je zvyklý, ale do krajského přeboru za Kralice na Hané. Tedy
o dvě soutěže výš. Kralický dres už mladý útočník v minulosti oblékal, nyní by
zde ale měl pobýt delší dobu. Je známý
zejména jako rychlý běžec, ofenzivní
hráč, který umí dávat góly. Proti Lutínu se nakonec k jedné střele dostal,
nevešla se však mezi tři tyče. I přesto
ale byl na hřišti vidět. Svým pohybem
dělal soupeřům nemalé problémy, se
spoluhráči si párkrát ťukl. A byl právě
jedním z hráčů, které jako kdyby průtrž mračen polila před druhým poločasem živou vodou.

Tou největší byl nakonec déšť, který se
přehnal nad hřištěm. Pohled na hlouček
fanoušků choulících se v posledních dvou
řadách na tribuně působil úsměvně. Fotbalovou zajímavostí pak byla osoba kouče
Pavla Zbožínka na lavičce hostujícího
celku. Tedy ten Pavel Zbožínek, který
byl společně s Petrem Gottwaldem v nedávné anketě Večerníku často hlasujícími
čtenáři oceňován jako jeden z nejlepších ƔƔZažil jste druhý ostrý zápas v noprostějovských fotbalových rodáků.
vém týmu. Jaký byl váš přechod do
Kralic na Hané, jak hodnotíte hru?
„Je to těžké. Soutěž je zde rychlejší,
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ a ještě se chytám. Snad bude dobrá
sezóna. Natrénuje se a uvidíme. Je to
Bouřlivá, později doslova. Výroky roz- tady něco jiného než na Hané. Hra je
hodčího Štětky vyvolávaly rozhořčení, hlavně celkově rychlejší.“
nejprve hlavně na straně Lutína, později ƔƔ V utkání jste byl velmi natěsno
u kralických hráčů. Někteří příznivci Lutí- hlídán soupeřem. Myslíte si, že se
na pak byli vzteky bez sebe, když rozhodčí informovali o vaší rychlosti?
posuzoval zákroky domácích podle ná- „Těžko říct. Máme tady kvalitní kádr,
zoru Sigmy příliš vlažně. Emoce trochu i kluci v kabině jsou silní. Ale nedaří se
zchladil déšť. Naštěstí pro diváctvo.
nám. Vždycky se na góly natrápíme …

=DMÉPDYRVWGXHOX

A měl důvěru na rozehrávání standardek. Hlačík se tak neprojevil jen jako
klasický pes-obranář. I když právě díky
této roli se dařilo domácím držet soupeře střelecky na uzdě.

ƔƔ Penalty se Kralicím nepovedly.
Vy jste ale nekopal...
„Tak trenér určil ty, co byli na tréninku.
Já jsem naposledy nebyl, takže jsem
nekopal. Škoda no, myslel jsem, že na
ně vyhrajeme.“
ƔƔ Utkání se skládalo ze dvou rozdílných poločasů. Ten druhý ale
Kralicím vyšel lépe, vidíte to stejně?
„Ve druhém jsme měli lepší nasazení.
Měli jsme větší chuť a hlad po gólu než
v tom prvním. A než soupeř. Ale byl
z toho jen jeden gól.“
ƔƔAspoň to vyrovnání…
„Ano, aspoň že tak.“

6ąKCFXCEGVKNGVÚ 2CVTKM )¾DQT RQ UXÆO
FTWJÆONGVQwPÊO\¾RCUG\C-TCNKEGPC
*CPÆ
Foto: Michal Sobecký
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Rozhodčí: Štětka – Kopecký, Halenka

( 0 :1)

1 : 1
p k

3 : 4

LUTÍN

Prucek

Los

Konečný

Skopalík

Láner

Diváků: 100 Střely mimo branku:

Branka: 16. Konečný

Kubáč

Vymazal

Dohnal

Chrást

5

Rohové kopy:

5
4

Pavel
ZBOŽÍNEK

Střely na branku:

Nejezchleb

Žluté karty: 26. Prucek

4

KRALICE

Cibulka

Skoumal

Střídání: 54. Tichý za Konečného, 64. Schon za Prucka, 72. Kráčmar za Kubáče

Rohové kopy:

4

Baran

Vincourek

Prokop

Gábor

Baran

Žluté karty: 81. Prokop, 90. Novotný

3

Hlačík

Střely na branku:

Němčík

Merta

Peka

Rus

3DYHO=%2l©1(.s6LJPD/XWÉQ
„Po konci utkání je samozřejmě spokojenost se dvěma body. Pořád je to vítězství, ale chtěli jsme si odsud odvézt všechny tři body.
Zápas ovlivnila průtrž mračen. Protože dokud byl povrch ideální,
tak jsme míč drželi pod kontrolou my a jasně domácí tým přehrávali. Potom se změnil způsob hry a na hřišti, které bylo podmáčené, to pak bylo více o bojovnosti a jednoduchém překopávání
míčů. My jsme se tomu přizpůsobili, ale jediná střela na bránu,
která byla od soupeře, byla gólová. Jak se říká, počasí neovlivníme.
Kluci se toho však zhostili zodpovědně a s bojovností. A jsem rád,
že když ne tři body, tak si odvážíme alespoň dva.“

Střídání: 46. Novotný za Vincourka, 75. Dračka za Šupa, 81. Jurtík za Rusa

Střely mimo branku:

Branka: 54. Cibulka

Petr
GOTTWALD

TJ Sigma Lutín
1:2
2. kolo Clean4you krajský přebor Olomouckého KFS
FC Kralice na Hané

„Každý poločas byl jiný. V tom prvním jsme působili jaksi ustrašeně, byli jsme všude
pozdě, odražené míče jsme neměli, neovládali jsme střed pole. To, co jsme si řekli
v kabině, nám vůbec nefungovalo, chtěli jsme se prezentovat nátlakovou, presinkovou hrou., abychom je dostali pod tlak. Což musím pak kvitovat, že se nám podařilo
ve druhém poločase, kdy jsem musel v kabině trošku zvednout hlas. Samozřejmě
nám pomohl trošičku déšť, po kterém zápas dostal bojovnější náboj. Kluci začali
jezdit a vyústilo to v šance, vyústilo to ve vyrovnávací gól. Škoda jen šance Prokyho
na 2:1. Tam si myslím, že bychom vítězství už urvali. Remíza byla asi spravedlivá,
penalty nám bohužel nejdou. Trénujeme, trénujeme a trénujeme, ale na tréninku je
to něco jiného než v zápase, na někoho ten tlak prostě dolehne.“

3HWU*277:$/'s.UDOLFHQD+DQÅ

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

d0'0ª61.'*-%'56#q

První polovina patřila jednoznačně Lutínu. Ten svého soupeře přehrával rychlostí i v kombinaci, ne však v počtu střel.
Ten stoupal na obou stranách jen velmi
pozvolna, přeci jen však pomaleji na té
Kralické. Dlouhou dobu měli domácí na
svém kontě jen jednu nedůraznou střelu
na bránu. Až ke konci poločasu celek
z Kralic na Hané zabral a dokázal, že si
umí také pohrát. S míčem i se soupeřem.
Přesto Kralice prohrávaly 0:1.
Druhý poločas naopak vyzněl jasně ve
prospěch Kralic. Přinesl sice řadu hluchých pasáží, ale také mnoho momentů,
v nichž domácí svého soupeře přehrávali. Už z první větší šance po standardní
situaci srovnali. Hostům se naopak nedařila tolik kombinace, i když i oni si vypracovali pár šancí. Tu největší v zápase ale
zahodil domácí Prokop, který v dobré
pozici ze druhé vlny neuspěl. Základní
hrací doba pak o vítězi nerozhodla, přišel

9ÙYRM]½SDVX

Týmy šly do zápasu v opačném rozpoložení. Loni devátý tým tabulky Lutín
v prvním zápase porazil Dolany těsně
1:0. Naopak Kralice, které byly v předešlém ročníku až třinácté, podlehly
na úvod Velkým Losinám. Ovšem až
po velkém boji. Jak před týdnem okomentoval trenér Kralic na Hané Petr
Gottwald utkání, jeho tým se ve druhé
půli zvedl. Což se ostatně mělo stát také
proti Lutínu.

6WDYSÔHGYÙNRSHP

Michal
SOBECKÝ

tedy na řadu penaltový rozstřel. Hned spustilo nadělení. Hráči prchli do kabin
první dvě střely domácí neproměnili, a čekalo se, co bude dál. Prudká přeháňka
což se záhy ukázalo jako klíčové.
naštěstí neměla dlouhého trvání a poté,
co se déšť zmírnil, hra asi s patnáctimi=½VDGQÉRNDPzLN\ nutovým zpožděním pokračovala. Jak se
přitom ukázalo, déšť se měl stát důležitým
Zápas začal velmi vlažně. O první šanci prvkem zápasu. Ještě v 51. minutě dával
se postaral v 5. minutě domácí Šup, střela Prucek do vápna a Pekovi míč vypadl
však nebyla z kategorie nebezpečných. málem k dobíhajícímu hráči. Jenže pak
Navíc to byla na dlouhou dobu posled- se začaly probouzet Kralice. A už v 54.
ní šance ze strany Kralic na Hané. Ve minutě vyrovnaly, domácí snajpr Josef
13. minutě ale mohlo zahřmít na druhé Cibulka se prosadil po centru zprava na
straně. Skoumal solidně odcentroval druhou tyč. Od té doby byl domácí celek
do vápna, před Pruckem byl ale u míče lepší. Převahu jim mohla narušit jen dobPeka. V minutě šestnácté už se ale hosté rá střela z dálky, kterou v 67. minutě musel
dostali do vedení. Tomáš Konečný se Peka vyrazit na břevno. Pak už byl ale opět
dostal k hlavičce po rohu a zužitkoval ji v akci Cibulka, který po standardce Hlazakončením k tyči – 0:1. Prokop se brzy číka trefil hlavou brankáře. Právě Hlačík
snažil odpovědět, pořádnou herdu ale se následně zaskvěl při bránění, Schön se
schytal hráč soupeře před ním. 22. mi- přes něj nedostal do velké šance. To v 80.
nuta naopak přinesla další nebezpečný minutě hostující defenziva propadla, když
centr Losa, který se v zápase ukázal jako dala spoustu místa k náběhu Prokopovi.
velmi kvalitní plejer na standardky. Vy- Ten sice dostal dobrou nahrávku do pomazal jeho nabídku trefil, už ne ale brá- hybu, následná střela, která měla volat po
nu. A přicházely další šance a pološance. gólu, ale zmizela v nenávratnu. Nakonec
Ve 25. minutě se dostal Chrást za obra- se nejen díky této střele ukázal závěr jako
nu, jeho zakončení ale nebylo povedené to nejzáživnější z celého zápasu. Nejprve
a našlo jen Peku. Záhy nato dostal Pru- minul bránu Los, chvíli poté Skopalík
cek žlutou kartu, čímž si rozhodčí Štětka způsobil zmatek ve vápně. Gáborovi se
znepřátelil lutínské fanoušky. Pak se opět zase podařilo udržet míč pro Novotného,
připomněl Konečný, jehož zakončení ten však centrem nikoho nenašel. Zápas
opět měl brankář. V akci se objevil také pak zakončil střelou z dálky Němčík.
Los, z dálky ale minul. Přestože pak byl Jelikož však neuspěl, šlo se do penalt. Ty
Lutín lepší, do stoprocentní šance už se se nevyvíjely zprvu vůbec dobře, Dračka
nedostal. A ke konci poločasu se připo- míč zakopl a Baranovi ji brankář chytil.
mněly také Kralice. Šup například těsně Poté se sice prosadili Hlačík, Cibulka
nestihl dobrý centr ze strany, Kralice ko- a Prokop, jenže to nestačilo a Lutín tak
nečně ukazovaly, že si umí také ťuknout. bral bonusový bod.
Pohodu konce poločasu jim ale mohl
střelou z osy hřiště narušit Los – Peka
2VREQRVWXWN½QÉ
však byl na místě. Na to své naopak doplatila dívka sedící v přední řadě, nehezky ji totiž ve 44. minutě bacil do hlavy Jan Hlačík možná není sprinter, ukázal
však, že umí řešit ošemetné situace. Proti
míč po odkopu jednoho z domácích.
To už si ale vzalo hlavní slovo počasí. Za- Lutínu byl u všeho důležitého: dařilo
tímco se celý první poločas nebe kabo- se mu odzbrojovat soupeře, rozehrávat
nilo, těsně před hvizdem rozhodčího se pod tlakem. Nebál se těžkých nahrávek.

*QUVÆ\.WVÊPC XGåNWVÆO D[NKXRTXPÊORQNQéCUGLGFPQ\PCéP÷CMVKXP÷LwÊ2CMUG
CNGTQNGRTQJQFKN[C-TCNKEGWTXCN[CNGURQÿDQF
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

WUOÊX¾UGVTGPÆTPQX¾éMC
za bodem, penalty domácím nevyšly

KRALICE NA HANÉ V sobotním souboji 2. kola Clean4you Krajského
přeboru Olomouckého KFS 2020/2021 mezi Kralicemi na Hané
a Lutínem mnoho branek nepadlo. Přesto (nebo snad právě proto)
šlo o velmi dramatické utkání, které sice nenabídlo mnoho šancí, zato
však dávkovalo infarktové momenty rovnoměrně. Stejně jako body
po základní části. Utkání, v němž zprvu Kralice tahaly za kratší konec
provazu, nakonec musely rozhodnout penalty. A jelikož Lutín neproměnil jen jednu, odvezl si nakonec bonusový bod na Olomoucko.

pro Večerník

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

fotbal
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LUGOVKRQXCNq
KRALICE
DOHRÁVALY
V BAZÉNU
Průtrž mračen nastartovala tým v honbě
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fotbal



RYCHLÝ

6. R. Procházka (Držovice)
Z. Švéda (Brodek u PV)
Koutný (Držovice)
Hulka (Plumlov „B“)
Kratochvíl (Dobromilice)
všichni 2 branky

4. Vodák (Určice „B“)
Dospiva (Ptení) oba 3 branky

2. Bross (Držovice)
O. Petržela(Kralice na Hané „B“)
oba 4 branky

1. Aleš Burget (Brodek u Konice)
5 branek

32ē$'Ì.$121ê5ĝ

Prostějov (jaf) - Týden před sezónou bylo
naplánované první kolo okresního poháru.
Losování se ujal dnes již s největší pravděpodobností bývalý hráč eskáčka Jan Koudelka a nalosoval opravdu zajímavé dvojice.
Výšovice si tak s Brodkem u Konice kromě
poháru daly odvetu hned o týden později
v prvním kole, to ale nebylo vše. Stejná situace potkala Ptení a Brodek u Prostějova.
Ty si ale pro změnu pouze přehodily pořadatelství. Zatímco v poháru zavítal Brodek
do Ptení, tak v prvním kole přivítal Brodek
soupeře. A aby těchto náhod nebylo málo,
tak i semifinále bude dvojbojem mezi celkem Výšovic a Brodku u PV. Nejprve by se
měly utkat ve středu 2. září a poté v neděli
šestého si dají repete na stejném hřišti.

.QURQJ¾TWUKUEGNM[
XVKRP÷RQJT¾N
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Loňská suverénní jízda Vrahovic je
zatím pryč. Po domácím zaváhání s Vícovem přišel ještě větší šok ve
Ptení, kde svěřenci kouče Mezuliánka prohráli 1:2. Ani loni třetí celek
z Brodku nezažívá povedené období. I když v Nezamyslicích vedl o dvě
branky, odjel s prázdnou. A po dvou
kolech mu tak stále svítí nula bodů.
Stejná situace platí i pro černého koně
soutěže z Výšovic, který po sloučení se
Skalkou buduje kvalitní tým. Všechny
tři celky by se měly rychle probudit,
než jim rozjetý vlak ujede úplně...

FAVORITÉ SPÍ

KOLA

ZAJÍMAVOST

PETR NAVRÁTIL

KOLA

VÝROK
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řování stoper Hanák. Ten se v 65.
prezentoval výborným zákrokem
proti šumivce Šmídy z pravého rohu
vápna. Zbytek utkání se pak nesl ve
znamení jalové snahy hostujícího
mužstva něco udělat s nepříznivým
výsledkem. Papírově silnější mančaft hrál špatně, na pevnou defenzivu Ptení nebyl schopný nic vymyslet a vyprodukoval pouze tři více či
méně nepřesné pokusy Petíka a Bukovce z dálky i Dvořáka hlavou z jedenácti kroků. Domácí výsledek bez
problémů uhájili, aby cenné vítězství
oslavili děkovačkou se spokojenými
fanoušky.

'DYLG0(=8/,1(.– Sokol Vrahovice
„V sobotu večer jsem klukům říkal, že vyhrajeme a půjdeme na „Prvních dvacet minut jsme hráli dobře, přesně podle toho,
první místo tabulky. Podařilo se, proto panuje maximální spo- jak jsme chtěli. Po vedoucím gólu jsme však hrát přestali
a
nejspíš
si mysleli, že to dál půjde samo. Naopak nadšení
kojenost. (směje se) Ze začátku jsme ještě měli zbytečný respekt
a doplatili na to inkasovaným gólem, ale od té chvíle chlapci pří- domácích postupně rostlo, dost rychle vyrovnali a byli bokladně bojovali, proti silnému soupeři si šli za vítězstvím. Důleži- jovnější, celkově lepší. My jsme špatně přihrávali, neměli
té bylo naše poměrně rychlé vyrovnání, potom jsme měli navrch. pohyb bez míče, prohrávali osobní souboje. Prostě z naší
A převahu korunoval Peťa Novák překrásným trestňákem přímo strany špatný výkon, jednoznačně nejhorší v mistráku pod
do šibenice. Řekl bych, že jsme tři body víc chtěli, rvali se o ně. mým vedením. Proto jsme se ve zbytku utkání vlastně k ničemu nedostali, tohle zklamání si musíme důkladně rozeVelká pochvala patří celému mužstvu, po návratu do přeboru
BYLI JSME
jsme zatím v euforii. Budeme se ji snažit co nejdéle udržet.“ U T O H O brat.“

)UDQWLvHN9/$&+s)&3WHQÉ





Branky: 31. Dospiva, 54. Novák – 21.
Dvořák. Rozhodčí: Peřina – Zatloukal,
Vičar. Žluté karty: 75. Šmída – 88. Dvořák. Diváci: 100.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Novák,
Hrabal, Lang – Šmída, Doležel, Nevrla,
Koudelka, Holinka – Dospiva. Střídali
(hokejovým způsobem): Procházka,
Chlup, Kučera, Vyroubal. Trenér: František Vlach.
Sestava Vrahovic: Krč – Michalec, Prucek, Hanák, Vitásek – Petík, Marek, Kratochvíl, Němec – Dvořák, Studený. Střídali
(hokejovým způsobem): Varga, Bukovec, Doležel. Trenér: David Mezuliánek.

FC Ptení
Sokol Vrahovice

8TCJQXKEMÚ,CP&XQą¾M XNGXQ RT¾X÷F¾X¾JNCXQWIÐNPCCNGFQO¾EÊ2VGPÊ
XÚUNGFGMQVQéKNQ
Foto: Marek Sonnevend
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značném vedru opadlo, tudíž zbytek vstupního poločasu nepřinesl
nic kloudného kromě Holinkovy
přízemní rány do Krčovy náruče
těsně před přestávkou.
Okamžitě po pauze mohl Sokolu
vrátit vedení agilní Dvořák, který
byl u centru z levého křídla dříve
než Grulich a balón ťukl okolo něj
do bližší tyčky. Tentýž plejer v 50.
vystřelil z hranice velkého čtverce
mimo, proto o čtyři minuty později
platilo obligátní nedáš – dostaneš.
A byla to skutečná paráda, neboť
Novák zakroutil trestňák z pravé
strany asi pětadvacet metrů od brány
levačkou nádherně do bližšího vinklu – 2:1. Při marné robinzonádě se
navíc o brankovou konstrukci zranil
gólman Krč, místo něhož musel do
svatyně po pětiminutovém ošet-

BYLI JSME
U TOHO

Haná Nezamyslice
Sokol Brodek u PV









Branky: 8. Burget A. – 15. z penalty a 43.
Vodák. Rozhodčí: Protivánek – Zatloukal,
Minx. Žluté karty: 7. Vodák, 31. Plišťák
(oba U). Diváků: 110.
Sestava Brodku u K.: Kováč – Zemánek,
Ščudla, Burget H., Blatner – Grepl K., Müller, Ošlejšek, Koudelka Z. – Burget A. Grepl
M. Střídali: Zatloukal. Vedoucí mužstva:
Radovan Vičar.
Sestava Určic: Pokorný – Grulich, Nakládal, Pospíšil, Ježek – Hanzelka, Menšík, Plišťák, Antoníček – Vodák, Kouřil. Střídali:
Rolný, Pospíšil. Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Radovan Vičar: „Vyrovnaná první půle,
ve které jsme se brzy dostali do vedení.

Jiskra Brodek u Konice
Sokol Určice „B“





Branky: 9. a 50. Koutný, 22. a 79. Procházka,
26. a 31. Bross, 13. Srbený, 71. Grepl. Rozhodčí: Dömisch – Horák, Weiser. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 35.
Sestava Držovic: Lošťák – Valenta M.,
Šťastný, Srbený, Kolkop – Grepl, Procházka,
Hodulák, Koutný – Bross, Valenta S. Střídali: Valach, Chlup, Kučera. Hrající asistent:
Viktor Šťastný.
Sestava Plumlova „B“: Moravec – Bárta,
Čarný, Surma, Kolomazník – Pur, Stoklasa,
Bureš, Křupka – Vysloužil, Pavel. Trenér:
Radek Bureš.
Pohledem trenérů:
Viktor Šťastný: „Soupeř přijel v jedenácti
lidech, jelikož jim hrálo zároveň i A mužstvo.
Navíc se jim hned ze startu zranil brankář,
takže hráli celý zápas v deseti, a ještě chytal
hráč z pole. Byla to už spíše otázka času, kdy
se nám podaří dát nějaké góly a jen záleželo,
kolik to nakonec skončí. Klukům chci poděkovat, že do toho šli naplno, i když bylo
o výsledku už rozhodnuto, připomínalo to
spíše přátelský zápas.“
Radek Bureš: „V Držovicích jsme si zopakovali loňskou ostudu. Zase nám tento
zápas vyšel zároveň, s tím se nedá nic dělat.
Zápas jsme tam odehráli ve velmi slátané sestavě. Navíc se hned ve druhé minutě zranil
brankář, kterého při zákroku píchlo v koleni.
Pak už bylo jasné, že bude zase pouze otázkou, kolik dostaneme. Kluci v deseti makali
a vytvořili jsme si i nějakou šanci, ale o výsledku bylo jasno ještě před výkopem.“

TJ Sokol Držovice
Sokol Plumlov „B“

Hostům se ale po chvíli podařilo srovnat
z penalty a ke konci poločasu se jim podařilo využít brejkovou situaci, což zřejmě
rozhodlo o osudu utkání. Ve druhém poločase jsme soupeře tlačili, hrálo se de facto na
jednu branku, ale bohužel jsme nedokázali
dát branku ani z těch nejvyloženějších šancí. Dnes jsme tak ztratili doma všechny tři
body. Bohužel.
Karel Vlach: „Rozhodl první poločas.
Domácí se dostali do vedení, ale to se nám
podařilo brzy srovnat díky proměněné
penaltě. Z brejku před přestávkou jsme
se dostali do vedení. Druhý poločas už
moc fotbalové krásy nepřinesl. Především
z naší strany. Domácí byli lepším celkem
a zatlačili nás. Nám se to podařilo se štěstím
ukopat. Domácí si za tu druhou půli určitě
prohrát nezasloužili, ale takový je někdy
fotbal.“

0





Branky: 67. R. Petržela, 73., 80., 88. a 90. O.
Petržela. Rozhodčí: Procházka – Weiser,
Dömisch. Žluté karty: 51. Zapletal (K).
Červená karta: 32. Chmelař (N) Diváků:
97.
Sestava Němčic: Chmelař – Řezáč, Tomek
M., Chalánek, Hutera – Pěnčík, Župka,
Hrabal, Jordán – Studený, Vrána. Střídali:
Handl, Tomek O., Kopřiva, Buček. Trenér:
Pavel Voráč.
Sestava Kralic: Miler – Haluza, Uličný, Répal, Dvořák – Petržela O., Havlíček, Kawij,
Zapletal – Petržela Z., Petržela R. Střídali:
Dokoupil, Zatloukal, Frýbort, Daniel, Přidálek. Trenér: Petr Navrátil
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „Musím sportovně uznat
kvalitu Kralic. Ta byla jednoznačně vidět,
mají to dobře poskládané. Je tam spousta
zkušených hráčů doplněná o mládí a je

FK Němčice nad Hanou
FC Kralice na Hané „B“
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Branky: 8. a 83. Kratochvíl. Rozhodčí:
Krátký – Mašek, Protivánek. Žluté karty:
89. Hůlek. Diváků: 178.
Sestava Dobromilic: Klusal – Blumenstein, Rochla, Špaček, Bako – Selucký, Šoc,
Václavík, Fialka – Neděla, Kratochvíl. Střídali: Richter, Nosek, Abeles, Svozílek, Ryška. Trenér: Michal Rochla.
Sestava Tištína: Pokorný – Stančík, Hůlek,
Slavík, Rehák – Hýsek, Hamala, Matoušek,
Bosák – Špička, Varga. Střídal: Koutský.
Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Z mého pohledu jednoznačný zápas, který jsme si zbytečně
komplikovali neproměňováním šancí.
Kdybychom po poločase vedli o tři čtyři
góly, mohli jsme předejít zbytečným nervům a emocím, které ve druhé půli byly.
Uklidnil nás až Kratochvíl pár minut před
koncem druhou brankou. Naprosto zasloužené vítězství, jen mohlo být daleko
klidnější a vyšším rozdílem.“
Zdeněk Oulehla: „Dnes nám nehrálo do
karet počasí, jelikož nás přijelo jedenáct, tak
jsme věděli, že budeme mít problém s fyzičkou. Moc dlouho jsme bezbrankový stav
neudrželi a prohrávali. Za stavu jedna nula
to bylo stále hratelné, ale když jsme otevřeli
hru, soupeř přidal druhou branku a dnes
zaslouženě vyhrál.“

FC Dobromilice
TJ Tištín





Branky: 18. Dostál. Rozhodčí: Machourek – Strachoň, Capanda. Žluté karty: 38.
Dostál – 35. Fildán, 60. Pelikán, 60. Hýbl, 63.
Hýžďál. Diváků: 100.
Sestava Vícova: Dokoupil – Pliska, Humpolíček, Tesařík, Chytil – Ježek, Rozsíval,
Dostál, Mrňka D., – Sovík, Studený. Střídali: Mačkal, Mrňka P., Pliska P., Trnečka.
Trenér: Miroslav Krutovský st.
Sestava Výšovic/Skalky: Škop – Ryšánek,
Slamenec, Křivinka, Kozdas – Bartoník,
Pelikán, Hýžďál, Fildán – Hýbl, Makoš. Střídali: Krejčí, Krčmář, Dudík, Chlud, Olbert,
Pychora. Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský st.: „Velice vyrovnaný
zápas. Spousta soubojů i emocí z obou stran.
Podařilo se nám brzy skórovat, a to zřejmě
rozhodlo. Šance byly k vidění na obou
stranách, ale kromě jedné se neuchytila
žádná. Soupeř navíc neproměnil penaltu.
Za vítězství jsme rádi. Dneska jsme byli
šťastnějším mužstvem, ale kluky jsem chválil
za velkou bojovnost. Opravdu si za těmi
body šli.“
Michal Dudík: „Je to ta samá písnička jako
minulý týden. Herně jsme určitě nepropadli, jenže se dostaneme po šestnáctku a tam
nám chybí pořádné zakončení. Chybí nám
tam větší lehkost. Věřím, že se nám podaří
urvat body a konečně získáme větší sebevědomí před soupeřovou brankou. Dneska
jsme Vícov pustili do dvou velkých šancí
a jedna se jim podařila proměnit. Proto nás
dnes porazili. Věřím, že příští týden to už
prolomíme.“
(jaf)

Sokol Vícov
FK Výšovice/Skalka

to na tom hřišti znát. Do třicáté minuty
jsme se soupeřem drželi krok. Pak jsme
ale vyrobili zbytečnou chybu, kterou hasil
náš brankář za cenu vyloučení, které bylo
bez debat. V deseti už nebyla síla soupeři
vzdorovat a na konci nám nasázel další
branky.“
Petr Navrátil: „Od začátku zápasu jsme
měli hru více pod kontrolou, ale soupeř
hrál velmi bojovně a dobře bránil. Pak přišlo
vyloučení jejich brankáře, o kterém nebylo
pochyb. Soupeř do poločasu vzdoroval,
a dokonce si i vytvořil dvě šance. Ve druhé
půli už to bylo na jednu bránu. Podařilo se
nám soupeře nalomit dvěma brankami, pak
už bylo hotovo. Skvěle sedl zápas Ondrovi
Petrželovi a chtěl bych pochválit i Kubu Répala, který to vzadu jistil výborně.“

2. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

Marek
SONNEVEND
Domácí se s tím nemazali, hned po
čtyřech desítkách sekund tvrdě vypálil Lang ze dvaceti metrů vedle.
Jinak ale začátek střetnutí patřil spíš
hostům, kteří se prosazovali kombinačním pojetím a dostávali do
zajímavých možností. V 7. bombu
Vitáska z dálky pod břevno vyboxoval Grulich, vzápětí hlavičkoval
Studený hodně nad. Stejný hráč
po čtvrthodině duelu napřáhl zpoza šestnáctky k levé tyči a Grulich
opět dobře zasáhl. Leč ve 21. už
neměl nárok, když Vitásek posadil
centr z přímáku přesně na hlavu
Dvořákovi, jehož trknutí zaplulo
k levé tyčce – 0:1. Soupeř zareagoval zvýšenou aktivitou. Ve 25.
napálil Koudelka odražený balón
z 23 metrů nechytatelně, ovšem
do břevna. O dost nepřesnější byl
zanedlouho na opačné straně pokus Petíka levačkou, načež tým FC
srovnal skóre. Ve 31. minutě po
chybě vrahovické obrany získal míč
Dospiva, z pravé strany šel sám na
Krče a s přehledem ho obstřelil na
bližší tyč – 1:1. Následně tempo ve

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PTENÍ V minulém, koronavirem utnutém ročníku II. třídy
mužů OFS Prostějov dominovali fotbalisté Sokola Vrahovice.
V nedávno zahájené nové sezóně okresního přeboru však zatím vládnou jiné pořádky. Ve 2. kole soutěže 2020/21 favorita
přemohli odhodlaní borci FC Ptení, kteří tím navázali na svůj
úvodní triumf z Brodku u Prostějova. A nadšený nováček se tak
senzačně usadil v čele průběžné tabulky!

Úvodní kolo přineslo šlágr rivalů na půdě nováčka

PTENSKÁ SENZACE POKRAČUJE, ODNESLY TO VRAHOVICE!

připravila sportovní redakce Večerníku

ESKÁČKO
JAKO PUZZLE. ZAPADNOU JEDNOTLIVÉ
2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

Branky: 54. Otáhal, 64. Stejkora, 70. Přikryl
– 26. Švéda, 35. Soldán. Rozhodčí: Procházka. Žluté karty: 28. Flajzar, 33. Přikryl
– 44. Jelínek, 61. Rakáš. Diváků: 115.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Otáhal, Frgál M., Hájek, Lakomý – Stejkora, Přikryl,
Návrat, Frgál J. – Musil, Flajzar. Střídali: Vévoda, Špička, Dostalík, Machálek, Oulehla.
Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Brodek u PV: Vystavěl – Hudeček,
Stejskal, Matoušek J., Holomek – Zatloukal,
Rakáš, Piňos, Kordzik – Janura, Švéda. Střídali: Soldán, Selucký, Jelínek, Štěrba. Trenér: Michal Jelínek.
Pohledem trenérů:
Marek Pavelka: „Od začátku zápasu jsme
byli aktivnějším mužstvem. Jenže jsme nebyli schopni proměnit šance. Soupeř nám
„Zápas vyšel nadstandardně
dvakrát utekl a my jim ještě k těm gólům poOndrovi Petrželovi, během
mohli. Po poločase jsme tak prohrávali o dvě
necelých dvaceti minut nasázet branky. Do druhé půle jsme šli stejně aktivně
čtyři branky z pozice levého křídla jako do první a vyplatilo se. Vstřelili jsme tři
branky a vedení už nepustili. Se třemi body
se jen tak nevidí. Pokud nejste
panuje spokojenost, kluci zápas odmakali
Lewandowski.“
a patří jim velký dík.“
Trenér kralické rezervy Petr Michal Jelínek: „První půlka z naší strany
NAVRÁTIL byl po další výhře ještě relativně dobrá. Ve vyrovnaném průdobře naladěný
běhu půle se nám podařilo dvakrát skórovat.
Bohužel jsme nepřidali těsně před přestávkou třetí gól, v situaci dva na nikoho se to
tam hráčům nějak zamotalo. Ve druhé půli
jsme dostali branku na dva jedna a najednou
jsme se začali bát, což bylo špatně. Soupeř
skóre otočil a nám už se nepodařilo ztrátu
dohnat.“

7-6RNRO7LvWÉQ).1ÈPÄLFHQDG+DQRX
Tip
VS.
Němčice po zaváhání v úvodu soutěže a posledním domácím 9HÄHUQÉNX
výprasku už nepřipustí překvapení. A svého soupeře přehrají

i přestřílí.

7-6RNRO%URGHNX3URVWÈMRYD)&'REURPLOLFH
VS.
Tip
Týmy z horní půlky tabulky předvedou solidní zápas. 9HÄHUQÉNX
Spokojenější budou ale brodečtí, kteří využijí domácího

prostředí.

Tip
)&.UDOLFHQD+DQÅc%p7-6RNRO'UzRYLFH
VS.
Souboj dvou týmů, které rády a často dávají branky. I tento- 9HÄHUQÉNX
krát to bude přestřelka s lepší tečkou pro domácí.


Tip
7-6RNRO8UÄLFHc%p7-6RNRO9ÉFRY
VS.
Další vyrovnaný mač. Určice využijí toho, že budou mít k dis- 9HÄHUQÉNX
pozici více hráčů. Vícov pak tradičně hraje spíše na méně bra
nek, prokáže se to i teď.

7-6RNRO3OXPORYc%p7--LVNUD%URGHNX.RQLFH
Tip
VS.
Domcáí mají co napravovat, ale vyrovnaný zápas nakonec 9HÄHUQÉNX
rozhodnou až pokutové kopy a v nich se bude dařit hostují- 3.
címu celku.

).9ÙvRYLFH6NDOND)&3WHQÉ
Tip
VS.
Souboj prakticky dvou nováčků soutěže, leč domácí jsou 9HÄHUQÉNX
zkušenější. Hosté ale šokovali výhrou nad favoritem soutěže
3.
a nakonec bod urvou.

TJ Sokol Vrahovice VS. TJ Haná Nezamyslice
Tip
Vrahovice se po ztrátách v úvodu soutěže vzchopí. A najedou 9HÄHUQÉNX
na vítěznou vlnu, vzpomenou přitom na minulý podzim.

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi

PROGNÓZA NA 3. KOLO

Za celý loňský podzim ztracené tři body, za letošní podzimní část čtyři
ztracené body ve dvou kolech. Remíza doma s Vícovem byla velkým
překvapením, ale prohra ve Ptení znamená opravdový šok. Ve Vrahovicích
tak mají určitě nad čím přemýšlet, aby se situace neopakovala i příští týden.

62.2/95$+29,&(

SM LÍK

KOLA

Csaplárova past sklapla přímo dokonale v Nezamyslicích. Domácí
po poločase prohrávali 0:2. Do druhé půle ale vstoupili ve zcela jiném
světle a během dvaceti minut dokázali skóre otočit na svou stranu. Dobrá práce.
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yy Úvodní kolo se smyslem pro
efekt potměšile svedlo dohromady celky Prostějova a Blanska, tedy
týmy, které jste ještě do nedávna trénoval a trénujete nyní. Jak tento fakt
hodnotíte?
„Já jsem říkal, že to tak dopadne. (úsměv)
Tvrdil jsem, že první kolo budeme hrát
s Prostějovem, to se mi vyplnilo. Akorát
jsem říkal, že budeme hrát doma, nakonec to bude v Prostějově, o to to samozřejmě bude pikantnější. Los si s námi
pohrál a musíme to respektovat.“
yy Těšíte se?
„Samozřejmě, je to pro nás první zápas
v této soutěži. Bude samozřejmě těžký,
v Prostějově se vždycky hrálo těžce.“
yy V minulém ročníku jste trénoval
tým, který rovněž začínal prvním zápasem s nováčkem, tenkrát to byl Vyšehrad. Nyní budete na jiné straně, na
straně nováčka. Co si z tohoto zápasu
přenesete do nadcházejícího duelu?
„Když si vzpomenu na to minulé první
kolo, byl to obtížný zápas. Vyhráli jsme
pouze 1:0, ale zápas jsme měli pod kontrolou a měli tolik brankových příležitostí,
že mohlo být rozhodnuto už v poločase.
Byl náš problém, že jsme gólů nedali víc.
Jako trenér Blanska teď musím říci, že do
Prostějova přijedeme samozřejmě se snahou urvat nějaké body.“
yy Myslíte, že nováček má v prvním
kole určitou výhodu?
„Pro nás to každopádně bude hodně
těžký zápas, Prostějov má za sebou dva
ročníky druhé ligy, má tedy zkušenosti,
my je nemáme. To je nevýhoda, která se
může projevit. Doufám, že ne, na druhé
straně jakási nováčkovská daň tam asi
bude. Ovšem kluci budou natěšeni a budou se chtít předvést.“
yy Soutěž má nyní jen čtrnáct účastníků, odehraje se šestadvacet kol. Jak
tuto netradiční sezónu vidíte?
„Bude to pro všechny těžší, je pouze
čtrnáct týmů a padají dva. Na podzim
se hraje pouze dvanáct zápasů, což je
málo, na jaře už počet zápasů bude
takový, jaký by měl být. Hlavně ale
nevíme, co přinese covid-19. Soutěž
se může úplně zastavit, pravidla jsou
velice přísná. Nevíme, jestli budou na
fotbal chodit fanoušci, protože bez lidí
ani nemá smysl dělat sport. Bude to pro
všechny velká neznámá.“

PROSTĚJOV Historie se do jisté
míry opakuje. Opět čeká na fotbalisty 1.SK Prostějov v prvním
kole nového ročníku nováček. Po
loňském Vyšehradu, který eskáčko
po množství šancí porazilo pouze
1:0, čeká na svěřence trenéra Pavla
Šustra Blansko. Souboj 1. kola Fortuna:Národní ligy s lehce pikantním nádechem je na programu tuto
sobotu 22. srpna od 17 hodin.
Blansko se na fotbalové mapě nikdy
nijak zvlášť neetablovalo, maximálně
nakouklo do třetí nejvyšší soutěže,
spíše ale hrávalo divizi. Jelikož je i ve
fotbale vše otázkou financí, vzestup
nastal až poté, co se kolem blanenského fotbalu začal točit podnikatel Oldřich Merta, který to předtím zkoušel
v Tišnově. Byl z toho rychlý postup do
Moravskoslezské ligy a po neukončené sezóně stačilo podzimní prvenství
k plynulému přechodu až do profesionální soutěže.
To s sebou přineslo změny organizačního charakteru, kdy se dosavadní trenér Zbyněk Zbořil posunul do funkce
generálního manažera a na jeho místo
přišel od podzimu volný Oldřich Machala. Blansko samozřejmě podstupuje klasické bolístky přechodu mezi
amatérským a profesionálním fotba-

lem, což dobře zná eskáčko nebo z minulého ročníku třeba Líšeň. Dvoufázové tréninky nejsou zrovna zvykem,
když spousta hráčů má své civilní zaměstnání.
Klub avizoval několik zajímavých posil, na jaře se v sestavě objevili Haris
Harba, Ondřej Sukup nebo Robert
Bartolomeu, kádr posílili také brankář
Pavel Halouska z Brna či Lukáš Kania
z Baníku Ostrava. Blanenským se tak
daří to, co zafungovalo třeba v Prostějově, totiž namixovat dravé mládí se
zralou zkušeností.
Blansko těžilo v přípravě z faktu, že
MSFL skončila předčasně, na přípravu tak měli nováčci ze třetí ligy
podstatně více času. Hráči mají za
sebou úctyhodnou porci sedmnácti
přípravných utkání za dobu od konce
května, kdy se rozjely dohrávky obou
nejvyšších soutěží. Z nich si Machalovi svěřenci připsali pouze pět porážek, mezi nimi se Slováckem nebo
Senicí. Na druhou stranu si připsali
cenné skalpy Zbrojovky, Chrudimi
nebo Vlašimi, v generálce remizovali
s prvoligovým Libercem 1:1. V tomto utkání nastoupila sestava Halouska – Sukup, Šustr, Štrbák, Buchta –
Ilko, Kopičár, Lahodný, Žák, Vasiljev
– Holiš.
(tok)

na
Blansko!
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PROSTĚJOV Férový los je dílo náhody a ta si umí někdy pořádně pohrát
s osudem lidí. Tak svedl středeční los
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v prvním kole týmy Prostějova a Blanska.
Dvě poslední působiště Oldřicha
Machaly, dřívějšího spolehlivého
obránce, později trenéra se značnými
zkušenostmi. Ty nyní uplatňuje u nováčka druhé ligy FK Blansko. Jak se
dívá na blížící se utkání proti svému
bývalému klubu a jak je to s generálkou Blanska tento víkend?

Tomáš KALÁB
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Pondělí 17. srpna 2020

Velká část tiskovky se točila kolem
jediného tématu, a sice velkých hráčských změn. „V podstatě skládáme
nový tým. Opustilo nás deset hráčů,
což je zatím nejvíc, co kdy v historii.
Avizovali jsme, že přijde doba, kdy ti
zkušení hráči, a pánbůh zaplať, že zde
byli a bylo jich hodně, tak z různých
důvodů odejdou,“ zdůvodnil průvan
v kabině František Jura, předseda

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

eskáčka. Klub tak nyní musí spoléhat na mladé hráče z nejvyšší ligy, ale
i z nižších soutěží. „A vychovat jednou
začas hráče, který se do ligy dostane.
Pracovat na něm, aby tam šel. A aby
klub byl pak spolufinancovatelný
zčásti i z těchto odchodů. Je to nelehká
cesta,“ připustil Jura.
Hodnocení uplynulé sezóny bylo od
vedení klubu velmi stručné, zatímco
posun ve hře se podařilo splnit, postavením v tabulce cíl splněný nebyl.
A snad i proto zůstává stále stejný.
„Chceme znovu hrát v lepší polovině
tabulky. Úkol číslo jedna je posunování sportovního výkonu,“ vytýčil laťku
šéf klubu. On i trenér týmu Pavel Šustr

PROSTĚJOV Méně úsměvů, méně fórků a více vrásek. V poněkud ponuřejší atmosféře, než je zvykem, se odehrála tradišční předsezónní tisková konference 1.SK Prostějov, na které
předseda klubu František Jura společně s trenérem Pavlem
Šustrem a sportovním manažerem Ladislavem Dudíkem
představili změny v hráčském kádru. Léto jich přichystalo
požehnaně, v týmu končí velké množství hráčů a naopak jich
celá řada přišla. Cíle však podle Františka Jury zůstávají stejné.
A stejně tak se nehodlá vzdát svého snu pro dobu budoucí –
boje o postup do nejvyšší soutěže.

si jsou nyní vědomi toho, že nastává
zcela nová situace, tým se totiž přesně
z poloviny promění. „Úkol je jasný, jde
o celkové přebudování celého kádru.
Odešlo prostě osm hráčů, kteří patřili
do základu. Přichází minimálně osm
až deset kluků, které se budeme snažit
do týmu co nejdříve zabudovat a pracovat s nimi,“ podotkl exbrněnský trenér. Na přípravu měl přitom proklatě
málo času, pouhý měsíc a půl. Třeba
s přípravnými zápasy ale může být
spokojený – tým porazil Zlín, tedy prvoligového soupeře. „Něco nám ukázaly ale pořád je to příprava,“ zdůraznil
Šustr.
I když mu tedy odešla celá řada hráčů,
jsou tu stále i tací, se kterými může
počítat. A které zná z předešlého působení ve Zbrojovce. V týmu zůstává
například Lubomír Machynek, Jan
Šteigl, Daniel Bialek nebo Michal Stříž. „Na hostování ze Sigmy přichází
Jakub Matoušek a mladíci Jirka Spáčil
i Michal Langr z kádru olomoucké
zálohy Sigmy. Trenérovi se zalíbili,
budeme je zkoušet minimálně na půlroční hostování,“ potvrdil očekávané

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

„Takové cíle jako hrát nahoře tam vždy budou. Protože jinak by mě to nebavilo. A asi ani ostatní by to nebavilo, říct si, že hrajeme desátý flek, zachránili
jsme se a je to.“

František Jura:

„Promiňte, tady je to trochu složitější.“

Ladislav Dudík: (zakoktá se u jména øecké posily):

„Mám pocit, že na poslední zápasy lidi chodili, že je fotbal bavil. A i když jsme
prohráli s Duklou, odcházeli minimálně spokojeni s tím, jaký se hrál fotbal.“

František Jura:

„Hledáme hráče, kteří se chtějí rozvíjet a jsou pracovití, což je do tréninkového
procesu velmi dobré.“

Pavel Šustr, trenér 1.SK Prostìjov:

„Jednáme s kluby o posílení a doplnění. Ze dvacítky lidí polovina skončila.“

/DGLVODY'XGÉNVSRUWRYQÉPDQDzHU6.3URVWÈMRY

„Pět set tisíc na dotacích a stejná částka na testování. Tak kromě pár mančaftů v lize a pár ve druhé nevím, kde budou manažeři finance shánět.“

František Jura, pøedseda 1.SK Prostìjov:
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přírůstky Ladislav Dudík, sportovní
ředitel klubu.
Za Jana Koudelku, jehož přesun do
Brna ještě není vyřešený, by měli přijít
hned tři hráči Sedlák, Jurásek a Zikl.
Ze Sokolova přišel Šmehyl, z Uničova
Balla. Tým celkově nevypadá špatně,
hlavně je mladý. Klub navíc chce hráče spíše na přestup než na hostování.
I z důvodu nemalých ambicí Františka Jury. „Během tří čtyř let bychom
se měli dostat k rekonstrukci stadionu. A pak bude vše směřovat k tomu,
abychom si někdy v budoucnu mohli
zahrát tu baráž a hráli o přední příčky,“
nastínil své plány předseda. Upozornil
ale také na problém, který může klub
potkat. A sice financování související
se ztrátami po koronaviru. „Jsou nám
kráceny smlouvy s LFA, nadto abychom si platili testy. V takovém případě si myslím, že nebudeme jediný tým
ve 2. lize, který bude mít existenční
problémy,“ upozornil František Jura.
Faktem zůstává, že nová sezóna přináší ohromné množství otazníků. A ne
všechny vyřeší hráči na trávníku…
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do toho může přidat
svůj kousek svého.
Nemusí to být jeden
zkušený, mějme tam
jedenáct pracovitých hráčů, kteří se
jdou porvat o výsledek. To je duch týmu,“ vysvětlil na
improvizované tiskové konferenci po
skončení utkání v útrobách Androva
stadionu.
A jaké má nejbližší plány před
startem soutěže? „Byl bych rád,
aby se nám co nejdřív podařilo
stabilizovat výkonnost týmu, aby
nedocházelo k nějakým propadům
a nedostali se do těžké situace, kdy
se takzvaně honí výsledky. Důležité
je, abychom podávali výkon, který
se bude líbit lidem, a na základě
toho se dají stavět výsledky,“ přeje
si Pavel Šustr.

DO SEBE?

DÍLKY

www.vecernikpv.cz
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I.A TŘÍDA
SKUPINA A

Clean4you krajský
přebor mužů

2:4

Slušná střelnice. Zápas Lipové
s Brodkem u Přerova nakonec okořenilo šest branek. Svěřenci Pavla
Růžičky opět ukázali, že góly střílet
umí a když se zadaří, dokáží soupeře vskutku přestřílet. Ale pěkně od
začátku. Ten Lipová neměla zase až
tak dobrý. Alespoň ne podle skóre.
„Určitě jsme byli v první části zápasu
lepší. Dali jsme ve třinácté minutě gól
a zaslouženě vedli,“ uvedl trenér Lipové. Nicméně tohle skóre nakonec
do druhé půle nevydrželo. „Soupeř
po inkasování zrychlil a byl lepší. Po
chybě jsme tak nakonec dostali gól
do šatny,“ smutnil Růžička.
Ve druhé půli se tak začínalo od začátku. Nicméně Lipová si brzy dokázala
s odporem soupeře poradit. V padesáté deváté minutě šla do vedení, minutu
nato ale Brodek Vyrovnal. To ale bylo
z jeho strany vše. „Gól na 3:2 z naší
strany to rozhodl,“ je si vědom trenér
Lipové. Připouští ale, že druhý poločas byl aspoň zprvu vyrovnaný. „Byla
to hra na obě strany. Pak jsme hru za
stavu 2:2 oživili střídáními a z brejků
jsme byli schopni dát dvě branky. Celkově jsme vyhráli zaslouženě,“ domnívá se Pavel Růžička.
Další prověrka na tým Lipové čeká
23. srpna od 16.30. Doma vyzvou
Dolany, které mají stejně jako Lipová na kontě tři body.
(son)

TROUBELICE Ve velké pohodě vstoupili do nové sezóny skupiny „A“ I.A třídy Olomouckého KFS svěřenci Petra Ullmanna. Koničtí fotbalisté totiž po jednoznačné výhře 5:1 nad Hlubočkami skolili i dalšího
soupeře. A tentokrát ještě výraznějším rozdílem. Troubelice dostaly na svém vlastním hřišti pořádnou
nakládačku. Navíc, i když už bylo o vítězi zápasu rozhodnuto, hosté pracovali dál a nedali soupeři vydechnout. Výsledkem je hladké vítězství 7:1.

Zrádné, takové jsou zápasy proti
nováčkům soutěží. Vždy se totiž
může stát, že ho chtě nechtě mírně
podceníte. A výsledkové překvapení
je na světě. Tento scénář ale neplatí
pro zápas Lipové s Brodkem u Přerova. Ten vzdoroval jen v prvním
poločase, druhá půle mu naopak vůbec nevyšla. Lipová si díky tomu na
soupeře došlápla a nakonec utkání
ovládla. Čtyři vstřelené branky jsou
pak jistě solidním počinem.

$472Ą
SK LIP

přeženu, mohlo to skončit i desítkou. Co vás po
zápase potěší, je, když vám zatleskají i soupeřovi
fanoušci a řeknou, že takového soupeře už tam
dlouho neviděli,“ říká Petr Ullmann a opět ocenil
ofenzivní sílu svého týmu. Tu podpořil tentokrát
třeba hattrickem Roman Kamený, který míří za
tím, že si výrazně zlepší čísla z minulé sezóny. Do
zápasu zasáhli ale i hráči z dorostu. Trenér Konice
pak celkově nešetřil chválou na své hráče. „Neměl
jsem co klukům vytknout, protože hráli opravdu
skvěle,“ uzavřel.
Ve třetím kole hostí Konice na svém hřišti Maletín. Hrát se bude v sobotu 22. srpna od 16.30
hodin.

1:7
(1:4)

TJ Sokol Troubelice
TJ Sokol Konice

Branky: 41. Pluskal – 21., 34. a 66. Kamený,
8. a 62. Jašíček, 40. Holub, 72. J. Krása. Rozhodčí: Šrejma – Jurčák, Zemánek. Žluté
karty: 60. Pur – 54. J. Krása, 83. Kořenovský.
Diváci: 275.
Sestava Konice: Zapletal – R. Krása, Procházka, Drešr (78. J. Cetkovský), L. Bílý (75.
O. Cetkovský) – J. Krása (78. Rus), Kořenovský, Pěruška (66. Příkopa), Kamený –
Holub (46. Širůček), Jašíček.
Trenér: Petr Ullmann.

„Bohužel jsme vůbec neplnili to, co jsme
na hřišti chtěli. Výkony všech našich
hráčů neodpovídaly významu derby, za
domácími jsme zaostávali fotbalově i nasazením a zaslouženě prohráli, soupeř si
bez větších problémů došel pro vítězství.
Nám nefungovalo v podstatě nic, hned
na začátku jsme udělali dvě tři chyby a už
se to pak s námi vezlo. Víc do zápasu jsme
se dostali pouze jednou díky snížení na
2:1, ale vzápětí jsme inkasovali třetí gól,
což definitivně rozhodlo. Kluci si nevěřili,
jako mužstvo zahráli špatně. Do příštího
utkání se musíme hodně zlepšit.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Matouška:

pod naší kontrolou a tři body jsme v
pohodě získali. Co říct ke čtyřem trefám
zmíněného Davida? On jen potvrdil své
kvality, má vysoké útočné schopnosti
včetně výborného zakončení. Hezky se
na něj dívá, fotbal fakt umí. Týmově teď
potřebujeme na tuhle výhru navázat v
dalších kolech.“

„Zápas to byl hlavně v první půli takový
pomalejší v lehčím tempu a na derby až
moc klidný, teprve po přestávce se hra
víc rozproudila. My jsme každopádně
byli jasně lepší a zvítězili naprosto zaslouženě, mohli jsme i větším rozdílem.
TJ Sokol
Zbytečnými chybami jsme si však ne8UćLFH
4:1
chali dát dva góly v podstatě z ničeho,
(1:0)
1. HFK
když soupeř skoro vůbec neohrozil
2ORPRXF%
naši bránu. Díky vynikajícímu Davidu
Preislerovi i celkově dobrému výkonu Branky: 35. Frehar, 52. Štěpánek, 67.
celého mužstva ale utkání probíhalo Halouzka, 78. Handl – 85. Derco. Roz-

Hodnocení trenéra Kostelce
Lubomíra Keluce:

Branky: 13., 27., 54. a 70. Preisler – 53.
Hladký, 72. Pazdera vlastní. Rozhodčí:
Dokoupil – Motal, Lasovský. ŽK: 63.
Zatloukal, 75. Abrahám – 50. Vysloužil,
63. Kiška. Diváci: 120. Sestava Kostelce: Drčka – Pazdera, Lužný, Baláž, Chytil
– Škrabal (62. Grulich), Zatloukal, Abrahám, Skalník (62. Keluc), Hruban – Preisler (88. Pavlíček).
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
Kutný, V. Kotlán, J. Kiška – Sobota (70.
Kolařík), Parák, Zabloudil (11. Aujezdský), P. Kiška, F. Kotlán - Hladký.

4:2
((2:0)

FC Kostelec
na Hané
Sokol
Plumlov

3:1
(1:0)

SK
Protivanov

FK
Slavonín

„Pro Holici je to trochu krutý výsledek,
protože na začátku utkání i druhého
poločasu měla vyložené šance jít do
vedení, respektive vyrovnat. Nedala je
však, a my jsme trestali, když nám dokonale vycházela taktika hrát zezadu
z pevné obrany a vyrážet do brejků.
Právě takhle jsme dali většinu gólů,
kluci zvládli zápas takticky i celkově na
výbornou – stejně jako v prvním kole.
Vysoce hodnotím nastavení mančaftu
do zápasu, jeho charakter i odhodlání,
soupeř si s naším poctivým fotbalem
nevěděl rady. Zatím tak můžeme být
s vydařeným startem do sezóny velmi
spokojení, ale musíme stejně jet dál.“

Hodnocení trenéra
Určic Davida Kobylíka:

hodčí: Horák – Chládek, Hubený. ŽK:
39. Štěpánek, 43. Zelina, 58. Halouzka,
90. Krajíček – 35. Derco, 38. Henkl. Diváci: 75. Sestava Určic: Sohlich – Slezák
(46. Šnajdr), Zelina, Frehar, Mašek, Kobylík (81. Kaprál) – Bureš, Žáček (66.
Handl), Halouzka, Rotschedl (73. Krajíček) – Štěpánek (86. Sosík).

čtyřmi góly! Doma uspěly Určice a Čechovice

„Utkání bych okomentoval ve dvou
rovinách. Za první musím kluky zdrbat za žalostnou produktivitu a neproměnění spousty vyložených šancí,
kterých měli minimálně na dva zápasy.
Za druhé však chci celý tým pochválit za fotbalově skvělý výkon, protože
jsme hlavně v prvním poločase byli
jasně lepší a podle ložených příležitostí mohli vést klidně 6:2. Místo toho
jsme zahazovali i ty největší tutovky,
dali jedinou branku a nakonec prohráli, byť jsme herně měli jednoznačně na
vítězství. Bohužel nás doběhla ta mizerná produktivita. Jinak předvádíme
v nové sezóně zatím kvalitní fotbal. A
věřím, že když budeme s pokorou dál
pracovat, tak se nám to brzy v dobrém
vrátí. Třeba hned příště v derby se silnými Čechovicemi, proti kterým můžeme pozitivně překvapit. Kluci by si
to rozhodně zasloužili.“

Hodnocení trenéra
Protivanova Pavla Musila:

Branky: 37. Gashi, 66. Bošek, 86.
Kraus – 51. D. Nejedlý. Rozhodčí:
Kundrát – Hrbáček, Němec. ŽK: 67.
Dlouhý – 44. Sekanina, 52. Ondroušek. Diváci: 150.
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil, D. Nejedlý (84. Vraj), Sekanina,
Kropáč – M. Pospíšil (68. Menšík),
Ondroušek, V. Nejedlý (76. R. Sedlák), Dvořák – Grmela, D. Sedlák.

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH
FC
%HĦRY

TJ Sokol
Mostkovice
TJ Sokol
Újezdec

FC
ŅHODWRYLFHÅ%´
Sokol
Y3LYtQđ

PROSTĚJOVSKO Vcelku slušně dopadly víkendové zápasy pro tři týmy
z Prostějovska. Ve druhém dějství skupiny„B“ I.B třídy Olomouckého KFS nakonec
dohromady ukořistily čtyři body. Nejvíce se na zisku podílel Jesenec-Dzbel. Tomu se
podařilo otočit třemi góly zápas a poprvé slaví. To Haná určitě pomýšlela na více než
na jeden bod po penaltách. Smržice naopak po předchozím zničení Zvole nemají
nic, i když prohrály o jediný gól. Už tento víkend je na programu první regionální
derby. V neděli 23. srpna od 10.00 hodin přivítá Haná Prostějov tým Jesence-Dzbelu.

Jesenec-Dzbel
Moravský
%HURXQ

Branky: 82. a 90. J. Tichý, 55. Čížek –
33. Kuřil. Rozhodčí: Novák – Kryl,
Ječmeň. Žluté karty: 3. Horák, 54.
Ullmann, 66. Laštůvka – 27. a 70.
Hrdlička. Červená karta: 70. Hrdlička. Diváci: 96.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget
– Žouželka, Ullmann, Burian, Horák
(32. D. Liška) – Svoboda (56. Drešr),
Laštůvka, Čížek, J. Burget – J. Tichý,
M. Liška (82. Mostickyj). Trenér: Jiří
Tichý.

(1:1)

3:1

Hodnocení trenéra
Jesence-Dzbelu Jiřího Tichého:

FK
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TJ Haná
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Branky: 66. Smrček z penalty – 57.
Danis z penalty. Rozhodčí: Lasovský
– Vachutka, Konvička. Žluté karty:
48. Mikula, 57. Šimek, 65. Tylšer – 44:
Vašut, 66. Kumstát. Diváci: 80.
Sestava Hané: Marák – Světlík, Macourek (46. Kumstát), Martin Kolář,
Trnavský – Hladký (46. Jakub Novák), Vašut, Krupička (83. Jančiar),

(0:0)
pk 1:4

1:1

„Je to nečekaná výhra. Tři poločasy jsme
se letos učili hrát fotbal. V tom čtvrtém
jsme proti Berounu dostali míč na zem
a soupeř najednou nevěděl, kam dřív
skočit. Nakonec jsme utkání otočili třemi góly. Přišlo mi taky, že soupeř odešel
fyzicky. I bouřka ten zápas poznamenala. Za výsledek jsem tak rád, i když první
poločas byl katastrofální. Bohužel jsem
musel improvizovat u sestavy, Poles mi
ulehl s horečkou.“

„Domácí byli lepší, pohyblivější.
Nám vázla souhra a většinu času
jsme se pouze bránili. Ujali jsme
se ale po chybě domácích vedení a
zápas pro nás najednou vypadal o
mnoho lépe. Poté jsme inkasovali z
velice přísné penalty. Zbytek zápasu
jsme už jen vyloženě odbojovali.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Hané Daniela Koláře:

Typner – Zatloukal (46. Danis), Cibulec. Trenér: Daniel Kolář.
První poločas byl z obou stran nahoru,
dolů a skončil bez branek. V 58. minutě fauloval domácí brankář Šimek
útočníka Cibulce a nařízenou penaltu
Danis se štěstím proměnil – 0:1. V 67.
minutě vyrovnali domácí ze sporného pokutového kopu Smrčkem. Do
konce zápasu se ještě vyznamenal
v 85. minutě brankář Hané Marák,
který odvážným zákrokem zachránil Hanákům bod. V následujících
penaltových rozstřelech byli domácí
úspěšnější a po výsledku 4:1 dovezli
ze šternberského trávníku dva body.

Haná Prostějov vyhrála na penalty
pak i přes pár velkých šancí a celkem
velký tlak jsme už na gól nedosáhli. Je
to velká škoda, po tom, co jsme vyhráli
venku, je to pro nás ztráta. Kór s takovým soupeřem, s jeho výkonností.
Dneska si myslím, že kdyby do toho
nezapršelo a nebyl pak problém s terénem, tak jsme to otočili. Ale bohužel
to musíme vzít tak, jak to je. Ve druhé
půlce se hrálo na jednu bránu. Ale co
jsme šance měli, ty jsme nedali.“

TJ Sokol
Vrchoslavice 1946
TJ Sokol
ÔVWtÅ%´

„V zápase jsme narazili na velmi
dobrého, mladého a běhavého
soupeře. Možná byl nezkušený,
ale hodně běhavý. Byl jsem rád,
že jsme to fyzicky zvládli, s takovým týmem je vždy běhat problém. Měli jsme světlé okamžiky, oni taky, šance byly na obou
stranách. My jsme jich proměnili
80 %, takže za mě spokojenost.“
(sob)

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 20., 22. a 69. M. Hradil, 67. T. Hradil – 86. Žeravík.
Rozhodčí: Zemánek – Molík, Janáček. Žluté karty: 26.
Frydrych, 38. Bernkopf. Diváci: 105.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek, Král, Kankovský, Vévoda (53.
Trávníček) – T. Hradil, Machálek,
Fialka, P. Horák (65. Panáček) –
M. Hradil, J. Horák.
Trenér: Miroslav Panáček.

4:1
(2:0)

OKRESNÍ PØEBOR-II. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30 hodin: Vrahovice – Nezamyslice (sobota 23. srpna, 16.30), Výšovice-Skalka – Ptení, Plumlov „B“ – Brodek u
Konice, Určice „B“ – Vícov, Kralice
na Hané „B“ – Držovice, Brodek u
Prostějova – Dobromilice, Tištín –
Němčice nad Hanou.
(sob)

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30
hodin: Haná Prostějov – Jesenec-Dzbel (10.15), Kožušany – Smržice

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30
hodin: Ústí – Mostkovice (10.00),
Pivín – Jezernice, Otaslavice – Želatovice „B“ (sobota 22. srpna, 16.30),
Klenovice – Vrchoslavice (sobota 22.
srpna, 16.30)

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30
hodin: Protivanov – Čechovice,
Beňov – Kostelec na Hané (sobota
22. srpna, 14.30), Plumlov – Určice
(sobota 22. srpna, 16.30)

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30
hodin: Konice – Maletín.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30 hodin: Ústí – Kralice na Hané (sobota
22. srpna, 16.30), Lipová – Dolany.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
1. kolo, sobota 22. srpna, 16.30
hodin: 1.SK Prostějov – FK Blansko
(areál SCM Za Místním nádražím)

´
menicko

´
´
zapasove

www.vece
rnikpv.cz

„První poločas jsme prohrávali
1:3. Nedali jsme čtyři gólovky. A
když je nedáte venku, nemůžete
vyhrát. Měli jsme proti sobě kvalitního běhavého soupeře. A při
vedru byla jen otázka, kdy zdechneme. 10 minut ve druhém poločase jsme ještě měli vrch a měli
šance. Pak ale soupeř upravil na
1:4 a bylo po zápase. Je vidět že
netrénujeme, že osm z jedenácti
hráčů nemá fyzičku.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 14., 24., 32. a 68. Král,
58. Mohapl, 79. Dlouhý – 25. Trajer. Rozhodčí: Brázdil – Kundrát,
Dosoudil. Žluté karty: -. Diváci:
100.
Sestava Pivína: Fürst – Sedlák,
Bartoník, Pospíšil – Valtr, J. Ježek,
M. Svozil, Oršel (35. Fica (46. T.
Ježek (74. Zlámal) – J. Svozil –
Konupka, Trajer (74. Martinec).
Trenér: Jaroslav Svozil.

6:1
(3:1)
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Lion sport 1.B. třída
skupina B

TJ Sokol
Kovalovice
TJ Sokol
Otaslavice

0:3
(0:1)

Branky: 36. Ondrouch, 52. Fabián,
54. Bouchalík. Rozhodčí: Hubený –
Motal, Majer. Žluté karty: 51. Foret,
89. Zapletal – 18. Mazur, 31. Zývala.
Diváci: 142.
Sestava Mostkovic: Zapletal – DráHodnocení trenéra Otaslavic
bek (59. I. Karafiát), Němeček, Kazda,
Jiřího Hona:
Šlambor – J. Karafiát (86. O. Zapletal),
„Do utkání jsme vstoupili velmi dob- Hanák, Jančík (69. Kroupa), Foret – P.
ře. Bylo úkolem hrát klidnou hru a Zapletal, Chmelař.
eliminovat nejlepšího hráče soupeře
Hrající trenér: Ivo Kroupa.
Krčmáře. Po pohledných rychlých
Hodnocení hrajícího trenéra
přechodech jsme hned v 15 minutě
Mostkovic Ivo Kroupy:
vedli 2:0. Do dvacáté jsme byli lepším mužstvem. Ale soupeř nic ne- „První poločas byl dobrý, vyrovnavzdával. Do poločasu dokázal využít ný. Měli jsme dvě gólovky, nedali je.
naší chyby a snížil. Druhý poločas Soupeř naopak proměnil, i když za
byl plný emocí. Fotbal nahoru, dolů. poločas by byla zasloužená remíza.
Šance se vyskytovaly na obou stra- Hned zkraje jsme udělali ve druhém
nách. Ale soupeř byl šťastnější a těsně poločase chybu a bylo to 0:2. Pak
před koncem dokázal srovnat. Penal- to byla zas naše klasika, po brance
tový rozstřel vyšel domácím. Trošku jsme spadli do útlumu. Otevřeli jsme
mě naštvalo chování našich hráčů trochu obranu, soupeř začal chodit
ke konci utkání. Něco jsme si po zá- do přečíslení. Využil šanci, my měli
pase řekli. Tak snad se to nebude už nějaké taky, dali jsme i tyč. Bohužel
opakovat. Jinak celkově bod z venku druhým poločasem jsme si zasloužili
prohru.“
určitě bereme.“

Branky: 26. Krčmář, 84. Bělaška – 3. a
15. Hon. Rozhodčí: Hrbáček – Doležal, Grantner. Žluté karty: 42. Zezula, 90. Vojáček – 33. Hýbl, 61. Gerneš,
75. Drmola, 87. Tkáč. Diváci: 140.
Sestava Otaslavic: Hýbl – Ruszó, Smékal, Vogl, Tkáč – Gerneš (89. Novák),
Chvojka, Drmola, Hon (90. Valenta) –
Vlachynský (63. Šatný), Koudela (78.
Hrazdíra). Trenér: Jiří Hon.

-HVHQHF']EHOSŐtMHPQĚSŐHNYDSLO

PK 4:2

2:2
(1:2)

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 67. a 90.(+3) Simon. Rozhodčí: Němec – Kundrát, Šerý.
Žluté karty: 83. Macháček – 8.
César, 37. Dadák. Diváci: 101.
Sestava Klenovic: Polák – Frys, Rozehnal, César (72. Popelka), Cetkovský
– Pytela, Dadák, Zbořil (69. Prášil),
Dreksler – Všianský, Zapletal (76. Dostál). Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení vedoucího Klenovic Romana Cibulky: „Smolný zápas to byl.
V první půli jsme byli fotbalovější, měli
jsme čtyři tutové šance. Všianský jednu,
Pytela dvě. Soupeř neměl skoro nic. Byli
jsme lepší i ve druhém poločase. Po jedné chybě jsme ale dostali gól a potom
v nastavení z brejku druhý. I domácí diváci z toho byli takoví nesví, chválili nás.
Ale i takové zápasy občas jsou.“

TJ Sokol
Klenovice

TJ Sokol
Jezernice

Klenovice vyšly naprázdno, Mostkovice selhaly v koncovce a Pivín hlásí horor...

2:0
(0:0)

Branky: 19. Haluza. Rozhodčí: Chládek –
Konečný, Dokoupil. Žluté karty: 32. Lakomý, 88. Běhal – 20. Navrátil, 32. Suchánek,
TJ
75. Hrabal, 80. Václavíček. Diváci: 250.
6PUņLFH
Sestava Čechovic: Klimeš – Pospíšil (80.
1:2
TJ Sokol
Hatle), Valtr, Haluza (72. Běhal), Jurníček
(1:1)
Doloplazy
– Muzikant (46. Novák), Lakomý, Kolečkář, O. Halouzka (65. Valdez) – Petržela, Branky: 41. M. Verner – 8. a 54.
Stach. Rozhodčí: Hausnerová – MaJahl (88. Frys).
jer, Holinka. Žluté karty: 62. Luža,
Hodnocení trenéra Čechovic
64. Studený, 76. Tomiga, 87. M. VerLukáše Koláčka:
ner – 89. Zábranský. Červené karty:
„Říkal jsem klukům, že po úvodním kole a 64. Dohnal. Diváci: 123.
fiasku v Plumlově mě zajímají jen tři body. Sestava Smržic: Martinek – Studený
A jedno jak. Jsem velice rád, že jsme je na- (70. Vyroubal), Tomiga (85. Kratokonec doma opravdu sebrali. Byl to zápas chvil), Gotwald (46. Vařeka), Obručdvou rozdílných poločasů. V prvním jsme ník – Kalandřík, Kotlár, M. Verner,
byli dominantní na hřišti, kombinovali Klus, Luža – Š. Verner (54. Pleva).
jsme, neztráceli míče. Bohužel jsme za tuto Trenér: Ivo Zbožínek.
aktivitu měli jen jeden gól. Stalo se tak po
Hodnocení trenéra Smržic
standardní situaci, za což jsme rádi, protože
Ivo Zbožínka:
právě standardky nám moc nejdou. Druhý
poločas se mi naopak vůbec nelíbil. Příči- „Samozřejmě první dvě šance jsme
ny, že jsme nehráli pořádně? Asi rozkous- měli my. Nedali jsme je a pak jsme
kovaná hra, pořád byla zranění a střídání. hned gól dostali. Do poločasu jsme
Nemělo to ten spád a nedokázali jsme na vyrovnali. Myslím si, že jsme byli troprvní poločas navázat. Soupeř potom hrál chu lepší, ale stav o poločase byl stále
vabank, silou jsme to nakonec uhráli. Chci 1:1. Pak se tady strhla strašná průtrž,
pak vyzdvihnout zejména stoperskou dvo- takže druhý poločas stála voda na hřijici. Jsem rád, že se podařilo bodovat a klu- šti. To nám ublížilo. Měli jsme nějaký
tlak, ale po rohu jsme inkasovali. A
kům bych za to chtěl poděkovat.“

1:0
(1:0)

KOSTELECKÝ KANONÝR PREISLER SMETL V DERBY PLUMLOV

PROSTĚJOV V sobotním derby fotbalové FGP studio I.A třídy, skupiny B mužů Olomouckého KFS 2020/21
spustil parádní kanonádu útočník FC Kostelec na Hané David Preisler. Do sítě Sokola Plumlov nasypal čtyři
brankové kusy a tenhle quattrick domácím de facto zařídil cenný triumf 4:2. V ostatních duelech víkendového 2. kola této soutěže TJ Sokol Určice vysoko zmasil béčko HFK Olomouc 4:1 a Sokol Čechovice udolal
gólem Haluzy Beňov. Naopak SK Protivanov vinou hromady zahozených šancí podlehl ve Slavoníně 1:3.

jsme do Troubelic, zjistili jsme, že otevírají areál.
Měli nové, nádherné hřiště, které bylo perfektně
připravené. Před námi tam hráli nějací internacionálové,“ poznamenal Ullmann.
Právě začátek zápasu, který vyzněl jasně pro Konici, se nakonec v zápase ukázal jako klíčový. „Kluky
jsem nabádal, že musíme chytit začátek, což se povedlo. A myslím si, že ten zápas jsme měli od první
do devadesáté minuty pevně v rukách. Jasně jsme
je přehrávali kombinací, dávali jsme krásné góly.
Pak jsme i břevno trefili,“ zhodnotil při pohledu
zpět utkání konický trenér. Hlad po gólech navíc
jeho hráče neopouštěl ani po zdánlivě rozhodnutém utkání za stavu 4:1. „Když to možná trochu

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

Tým Petra Ullmanna musel přitom už před utkáním řešit zásadní problém, a sice ztrátu klíčového
hráče. „Museli jsme řešit před zápasem velkou
nepříjemnost, když se v pátek na tréninku zranila brankářská jednička Patrik Huňka. Bude asi na
tři týdny mimo, podvrtl si kotník a má to hrozně
oteklé. Ale skvěle ho zastoupil Michal Zapletal,
který mu dělá dvojku,“ vyjádřil se lodivod ke
změně na místě brankáře. Podle něj pak jel tým
do Troubelic trochu s obavami – šlo koneckonců
o první venkovní utkání. Jak se ale ukázalo, byly
zbytečné. Už od začátku Konice ukázala, že si jde
pro výhru a v osmé minutě poprvé skórovala. Paradoxně tomu možná pomohl i soupeř. „Přijeli

I.B třída skupina A

PROSTĚJOVSKO To byly zase výsledky. Druhé kolo I.B třídy skupiny „A“ Olomouckého KFS přineslo
z regionálního pohledu velmi rozmanité příběhy a výsledky. Nejspokojenější mohou být Vrchoslavice,
které jako jediný ze zástupců Prostějovska bodovaly naplno. O chlup hůře se vedlo Otaslavicím, které
nezvládly penaltový rozstřel. Oproti zbytku to ale byl pořád slušný počin. Klenovice na Hané totiž smolně prohrály, Mostkovice si druhým poločasem zkazily zápas. Favorit z Pivína pak utrpěl těžký direkt od
rezervy Želatovic. A na půlku srpna nebude vzpomínat v dobrém.

Druhé kolo potěšilo: Lipová VRCHOSLAVICE SLAVÍ, „METLE“ MAJÍ BOD
přehrála nováčka soutěže

porážky, nyní už mohou být oba týmy spokojenější. Zatímco Kralice na Hané po vlažném vstupu do utkání alespoň
bodovaly (reportáž najdete v rámci Fotbalové rozhledny na straně 33), Lipová tentokrát skvělým druhým
poločasem brala výhru. Oba týmy tak alespoň zčásti mohly zapomenout na nepo;vedený vstup do soutěže.

PROSTĚJOVSKO Tohle už bylo lepší. Zatímco úvodní kolo znamenalo pro Lipovou i Kralice na Hané nepříjemné

www.vecernikpv.cz
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za bodem, penalty domácím nevyšly
KRALICE NA HANÉ V sobotním souboji 2. kola Clean4you Krajského
přeboru Olomouckého KFS 2020/2021 mezi Kralicemi na Hané
a Lutínem mnoho branek nepadlo. Přesto (nebo snad právě proto)
šlo o velmi dramatické utkání, které sice nenabídlo mnoho šancí, zato
však dávkovalo infarktové momenty rovnoměrně. Stejně jako body
po základní části. Utkání, v němž zprvu Kralice tahaly za kratší konec
provazu, nakonec musely rozhodnout penalty. A jelikož Lutín neproměnil jen jednu, odvezl si nakonec bonusový bod na Olomoucko.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
5VCXRąGFXÚMQRGO
Týmy šly do zápasu v opačném rozpoložení. Loni devátý tým tabulky Lutín
v prvním zápase porazil Dolany těsně
1:0. Naopak Kralice, které byly v předešlém ročníku až třinácté, podlehly
na úvod Velkým Losinám. Ovšem až
po velkém boji. Jak před týdnem okomentoval trenér Kralic na Hané Petr
Gottwald utkání, jeho tým se ve druhé
půli zvedl. Což se ostatně mělo stát také
proti Lutínu.

8ÚXQL\¾RCUW
První polovina patřila jednoznačně Lutínu. Ten svého soupeře přehrával rychlostí i v kombinaci, ne však v počtu střel.
Ten stoupal na obou stranách jen velmi
pozvolna, přeci jen však pomaleji na té
Kralické. Dlouhou dobu měli domácí na
svém kontě jen jednu nedůraznou střelu
na bránu. Až ke konci poločasu celek
z Kralic na Hané zabral a dokázal, že si
umí také pohrát. S míčem i se soupeřem.
Přesto Kralice prohrávaly 0:1.
Druhý poločas naopak vyzněl jasně ve
prospěch Kralic. Přinesl sice řadu hluchých pasáží, ale také mnoho momentů,
v nichž domácí svého soupeře přehrávali. Už z první větší šance po standardní
situaci srovnali. Hostům se naopak nedařila tolik kombinace, i když i oni si vypracovali pár šancí. Tu největší v zápase ale
zahodil domácí Prokop, který v dobré
pozici ze druhé vlny neuspěl. Základní
hrací doba pak o vítězi nerozhodla, přišel
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*QUVÆ\.WVÊPC XGåNWVÆO D[NKXRTXPÊORQNQéCUGLGFPQ\PCéP÷CMVKXP÷LwÊ2CMUG
CNGTQNGRTQJQFKN[C-TCNKEGWTXCN[CNGURQÿDQF
Foto: Michal Sobecký

tedy na řadu penaltový rozstřel. Hned spustilo nadělení. Hráči prchli do kabin
první dvě střely domácí neproměnili, a čekalo se, co bude dál. Prudká přeháňka
což se záhy ukázalo jako klíčové.
naštěstí neměla dlouhého trvání a poté,
co se déšť zmírnil, hra asi s patnáctimi<¾UCFPÊQMCOåKM[
nutovým zpožděním pokračovala. Jak se
přitom ukázalo, déšť se měl stát důležitým
Zápas začal velmi vlažně. O první šanci prvkem zápasu. Ještě v 51. minutě dával
se postaral v 5. minutě domácí Šup, střela Prucek do vápna a Pekovi míč vypadl
však nebyla z kategorie nebezpečných. málem k dobíhajícímu hráči. Jenže pak
Navíc to byla na dlouhou dobu posled- se začaly probouzet Kralice. A už v 54.
ní šance ze strany Kralic na Hané. Ve minutě vyrovnaly, domácí snajpr Josef
13. minutě ale mohlo zahřmít na druhé Cibulka se prosadil po centru zprava na
straně. Skoumal solidně odcentroval druhou tyč. Od té doby byl domácí celek
do vápna, před Pruckem byl ale u míče lepší. Převahu jim mohla narušit jen dobPeka. V minutě šestnácté už se ale hosté rá střela z dálky, kterou v 67. minutě musel
dostali do vedení. Tomáš Konečný se Peka vyrazit na břevno. Pak už byl ale opět
dostal k hlavičce po rohu a zužitkoval ji v akci Cibulka, který po standardce Hlazakončením k tyči – 0:1. Prokop se brzy číka trefil hlavou brankáře. Právě Hlačík
snažil odpovědět, pořádnou herdu ale se následně zaskvěl při bránění, Schön se
schytal hráč soupeře před ním. 22. mi- přes něj nedostal do velké šance. To v 80.
nuta naopak přinesla další nebezpečný minutě hostující defenziva propadla, když
centr Losa, který se v zápase ukázal jako dala spoustu místa k náběhu Prokopovi.
velmi kvalitní plejer na standardky. Vy- Ten sice dostal dobrou nahrávku do pomazal jeho nabídku trefil, už ne ale brá- hybu, následná střela, která měla volat po
nu. A přicházely další šance a pološance. gólu, ale zmizela v nenávratnu. Nakonec
Ve 25. minutě se dostal Chrást za obra- se nejen díky této střele ukázal závěr jako
nu, jeho zakončení ale nebylo povedené to nejzáživnější z celého zápasu. Nejprve
a našlo jen Peku. Záhy nato dostal Pru- minul bránu Los, chvíli poté Skopalík
cek žlutou kartu, čímž si rozhodčí Štětka způsobil zmatek ve vápně. Gáborovi se
znepřátelil lutínské fanoušky. Pak se opět zase podařilo udržet míč pro Novotného,
připomněl Konečný, jehož zakončení ten však centrem nikoho nenašel. Zápas
opět měl brankář. V akci se objevil také pak zakončil střelou z dálky Němčík.
Los, z dálky ale minul. Přestože pak byl Jelikož však neuspěl, šlo se do penalt. Ty
Lutín lepší, do stoprocentní šance už se se nevyvíjely zprvu vůbec dobře, Dračka
nedostal. A ke konci poločasu se připo- míč zakopl a Baranovi ji brankář chytil.
mněly také Kralice. Šup například těsně Poté se sice prosadili Hlačík, Cibulka
nestihl dobrý centr ze strany, Kralice ko- a Prokop, jenže to nestačilo a Lutín tak
nečně ukazovaly, že si umí také ťuknout. bral bonusový bod.
Pohodu konce poločasu jim ale mohl
střelou z osy hřiště narušit Los – Peka
1UQDPQUVWVM¾PÊ
však byl na místě. Na to své naopak doplatila dívka sedící v přední řadě, nehezky ji totiž ve 44. minutě bacil do hlavy Jan Hlačík možná není sprinter, ukázal
však, že umí řešit ošemetné situace. Proti
míč po odkopu jednoho z domácích.
To už si ale vzalo hlavní slovo počasí. Za- Lutínu byl u všeho důležitého: dařilo
tímco se celý první poločas nebe kabo- se mu odzbrojovat soupeře, rozehrávat
nilo, těsně před hvizdem rozhodčího se pod tlakem. Nebál se těžkých nahrávek.

A měl důvěru na rozehrávání standardek. Hlačík se tak neprojevil jen jako
klasický pes-obranář. I když právě díky
této roli se dařilo domácím držet soupeře střelecky na uzdě.

<CLÊOCXQUVFWGNW

KRALICE NA HANÉ Pořádný skok
zaznamenal útočník či křídlení záložník Patrik Gábor (na snímku). Po
krátké jarní pauze totiž naskočil ne do
I.B třídy, jak je zvyklý, ale do krajského přeboru za Kralice na Hané. Tedy
o dvě soutěže výš. Kralický dres už mladý útočník v minulosti oblékal, nyní by
zde ale měl pobýt delší dobu. Je známý
zejména jako rychlý běžec, ofenzivní
hráč, který umí dávat góly. Proti Lutínu se nakonec k jedné střele dostal,
nevešla se však mezi tři tyče. I přesto
ale byl na hřišti vidět. Svým pohybem
dělal soupeřům nemalé problémy, se
spoluhráči si párkrát ťukl. A byl právě
jedním z hráčů, které jako kdyby průtrž mračen polila před druhým poločasem živou vodou.

Tou největší byl nakonec déšť, který se
přehnal nad hřištěm. Pohled na hlouček
fanoušků choulících se v posledních dvou
řadách na tribuně působil úsměvně. Fotbalovou zajímavostí pak byla osoba kouče
Pavla Zbožínka na lavičce hostujícího
celku. Tedy ten Pavel Zbožínek, který
byl společně s Petrem Gottwaldem v nedávné anketě Večerníku často hlasujícími
čtenáři oceňován jako jeden z nejlepších ƔƔZažil jste druhý ostrý zápas v noprostějovských fotbalových rodáků.
vém týmu. Jaký byl váš přechod do
Kralic na Hané, jak hodnotíte hru?
„Je to těžké. Soutěž je zde rychlejší,
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
a ještě se chytám. Snad bude dobrá
sezóna. Natrénuje se a uvidíme. Je to
Bouřlivá, později doslova. Výroky roz- tady něco jiného než na Hané. Hra je
hodčího Štětky vyvolávaly rozhořčení, hlavně celkově rychlejší.“
nejprve hlavně na straně Lutína, později ƔƔ V utkání jste byl velmi natěsno
u kralických hráčů. Někteří příznivci Lutí- hlídán soupeřem. Myslíte si, že se
na pak byli vzteky bez sebe, když rozhodčí informovali o vaší rychlosti?
posuzoval zákroky domácích podle ná- „Těžko říct. Máme tady kvalitní kádr,
zoru Sigmy příliš vlažně. Emoce trochu i kluci v kabině jsou silní. Ale nedaří se
zchladil déšť. Naštěstí pro diváctvo.
nám. Vždycky se na góly natrápíme …

Michal SOBECKÝ

6ąKCFXCEGVKNGVÚ 2CVTKM )¾DQT RQ UXÆO
FTWJÆONGVQwPÊO\¾RCUG\C-TCNKEGPC
*CPÆ
Foto: Michal Sobecký

ƔƔ Penalty se Kralicím nepovedly.
Vy jste ale nekopal...
„Tak trenér určil ty, co byli na tréninku.
Já jsem naposledy nebyl, takže jsem
nekopal. Škoda no, myslel jsem, že na
ně vyhrajeme.“
ƔƔ Utkání se skládalo ze dvou rozdílných poločasů. Ten druhý ale
Kralicím vyšel lépe, vidíte to stejně?
„Ve druhém jsme měli lepší nasazení.
Měli jsme větší chuť a hlad po gólu než
v tom prvním. A než soupeř. Ale byl
z toho jen jeden gól.“
ƔƔAspoň to vyrovnání…
„Ano, aspoň že tak.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
2GVT)1669#.&t-TCNKEGPC*CPÆ
„Každý poločas byl jiný. V tom prvním jsme působili jaksi ustrašeně, byli jsme všude
pozdě, odražené míče jsme neměli, neovládali jsme střed pole. To, co jsme si řekli
v kabině, nám vůbec nefungovalo, chtěli jsme se prezentovat nátlakovou, presinkovou hrou., abychom je dostali pod tlak. Což musím pak kvitovat, že se nám podařilo
ve druhém poločase, kdy jsem musel v kabině trošku zvednout hlas. Samozřejmě
nám pomohl trošičku déšť, po kterém zápas dostal bojovnější náboj. Kluci začali
jezdit a vyústilo to v šance, vyústilo to ve vyrovnávací gól. Škoda jen šance Prokyho
na 2:1. Tam si myslím, že bychom vítězství už urvali. Remíza byla asi spravedlivá,
penalty nám bohužel nejdou. Trénujeme, trénujeme a trénujeme, ale na tréninku je
to něco jiného než v zápase, na někoho ten tlak prostě dolehne.“

2CXGN<$1äª0'-t5KIOC.WVÊP
„Po konci utkání je samozřejmě spokojenost se dvěma body. Pořád je to vítězství, ale chtěli jsme si odsud odvézt všechny tři body.
Zápas ovlivnila průtrž mračen. Protože dokud byl povrch ideální,
tak jsme míč drželi pod kontrolou my a jasně domácí tým přehrávali. Potom se změnil způsob hry a na hřišti, které bylo podmáčené, to pak bylo více o bojovnosti a jednoduchém překopávání
míčů. My jsme se tomu přizpůsobili, ale jediná střela na bránu,
která byla od soupeře, byla gólová. Jak se říká, počasí neovlivníme.
Kluci se toho však zhostili zodpovědně a s bojovností. A jsem rád,
že když ne tři body, tak si odvážíme alespoň dva.“

TJ Sigma Lutín
1:2
2. kolo Clean4you krajský přebor Olomouckého KFS

FC Kralice na Hané

Baran
Rus

Chrást

Skoumal

Petr
GOTTWALD

Pavel
ZBOŽÍNEK

Gábor
Láner
Peka

Los

Hlačík

Dohnal

Cibulka

Nejezchleb

Prokop
Vymazal
Vincourek

Merta

Prucek

Skopalík

Němčík

Konečný
Kubáč

Baran

Branka: 54. Cibulka

KRALICE
Střely na branku:

Střely mimo branku:

3

Rohové kopy:

4

1 : 1
( 0 :1)

4

Branka: 16. Konečný

LUTÍN
p k

3 : 4

Střely na branku:
Rozhodčí: Štětka – Kopecký, Halenka

Diváků: 100 Střely mimo branku:

5

Rohové kopy:

Žluté karty: 81. Prokop, 90. Novotný

Žluté karty: 26. Prucek

Střídání: 46. Novotný za Vincourka, 75. Dračka za Šupa, 81. Jurtík za Rusa

Střídání: 54. Tichý za Konečného, 64. Schon za Prucka, 72. Kráčmar za Kubáče

5
4
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PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi
si aktuálně nastavená pravidla
„boje“ s koronavirem v České republice takzvaně vyžrali do dna,
když stejně jako spousta jiných
týmů profesionálního sportu museli do dvoutýdenní karantény.
Proti trvalejšímu zachování takovéhoto postupu se však ve vrcholovém sportu napříč odvětvími
zvedá odpor. Lední hokej nevyjímaje.
„To, jak jsou pravidla momentálně
nastavená, je s odpuštěním průser.
Jen si představte, že každou chvíli
vypadne nějaký mančaft minimálně
na dva týdny nejen z přípravy, ale
i ze zápasového kolotoče. Takovým
způsobem se soutěže nikdy nedohrají a kluby to navíc ekonomicky
odrovná,“ shodne se logický názor
manažera LHK Prostějov Jiřího Vykoukala s drtivou většinou rozumně
uvažujících lidí. „Prostě se musí stanovit nějaká nová, mírnější opatření. A odpovědní lidé snad vymyslí
taková nařízení, která nezničí profesionální sport v ČR. Navíc musí samozřejmě pomoci finančně i vláda,
protože jinak to pro kluby není za
současných podmínek ufinancova-

telné,“ poukázal Vykoukal na prohlubující se problém s penězi.
Vedení Českého hokeje se mezitím
spojilo s generalitou českého fotbalu
ke společnému jednání se státními
představiteli včetně protiepidemických institucí. Tři hlavní požadavky
jsou jasné: zmírnit karanténní opatření
(hlavně zkrátit dobu izolace a nevztahovat ji automaticky na celé družstvo),
vrátit diváky ve větších počtech do
hledišť (i za cenu povinného nošení
roušek na stadionech) a dosáhnout finanční kompenzace od státu za ztráty
způsobené nařízeními vůči covid-19.
Má vzniknout společné memorandum, v němž budou současné problémy i jejich možné řešení podrobně pojmenovány. Devastující přitom
je především dlouhá čtrnáctidenní
karanténa pro celý kolektiv, tedy
pozitivně i negativně testované bez
rozdílu. Ačkoliv v jiných zemích je
běžná mnohem kratší lhůta, a navíc
se úplně jinak přistupuje k nakaženým, respektive k těm bez koronavirového nálezu.
Situace každopádně eskaluje, postupně se stává z různých hledisek
neudržitelnou. A dá se očekávat její
další bouřlivější vývoj.
(son)

PROSTĚJOV S o něco širším kádrem než v minulé sezóně může
pracovat hlavní trenér juniorky SK
Prostějov 1913 Michal Janeček.
Tým bude také opět spolupracovat s nedalekými kluby Olomouce
a Přerova, odkud pro své zápasy
mohou počítat s výpomocí. Nejstarší kategorie červeno-bílých už
má za sebou i svůj letní přípravný
kemp. Odvedla na něm dobrou
práci, na které může stavět. Do posilovny kvůli stavbě nového zázemí
Víceúčelové haly-zimního stadionu musela docházet.

Petr KOMÁREK
Bude o kousek lepší, říká o kádru juniorky pro letošní sezónu trenér Michal
Janeček. Prostějov aktuálně trénuje
v patnácti lidech, se třinácti hráči do
pole a dvěma brankáři. Oproti loňsku, kdy tréninky probíhaly v deseti
a muselo se sahat do dorostu, přece
jen pozitivní změna. S dalšími hráči
může SK 1913 operovat formou hostování z Olomouce a Přerova. S těmito kluby má z hlediska juniorky i dorostu nejužší spolupráci. Hokejisty ze

vzdálenějších míst se klubu angažovat
nevyplatí. „Hrají už zase někde jinde,
mají blíž jiné týmy z ligy. Pro nás je výhodné spolupracovat s dvojicí Přerov
- Olomouc. Z větší dálky máme druhým rokem jen jednoho kluka z Hodonína, ale ten studuje v Olomouci,“
poznamenal Janeček. Pokud všechno
klapne, bude pro zápasy včetně posil
zvenčí využívat tři juniorské formace.
Prostějované se v současnosti chystají
na další působení v regionální lize,
třetí nejvyšší soutěžní úrovni v Česku.
Na začátku srpna je prověřil tradiční
přípravný kemp. Pětačtyřicetiletý
Janeček s kolegou Liborem Miškovským byli s průběhem akce spokojení. Jedinou kaňkou byla absence tří
hráčů, dva marodili, jeden trávil čas
na dovolené.
„Ale kluci, kteří na kempu byli, odvedli perfektní práci. Byl jsem až
překvapený, jak k tomu přistoupili.
Když budou takhle pokračovat, bude
panovat spokojenost. Samozřejmě
se to musí přenést do hry, do utkání.
Ovšem přístup v kempu byl super,
v tréninku na ledě i na suchu," uznal
hlavní kouč.

6TÆPKPMRTQUV÷LQXUMÆLWPKQTM[XRQRąGFÊVTGPÆąK.KDQT/KwMQXUMÚ \¾F[ C/K
EJCN,CPGéGM
Foto: www.skprostejov1913.cz

Na jedinou podstatnější změnu
si Hanáci museli zvykat v suché
přípravě. Původní budova zázemí
prostějovského zimního stadionu s posilovnou šla totiž k zemi.
Na jejím místě postupně vyrůstá
nové moderní prostory. „Museli
jsme chodit do Domu dětí a mládeže. Neříkám, že to je daleko, ale
už jsme museli někam docházet.
Nebylo to tak pohodlné, jako když
jsme vylezli ze zimáku a měli hned
posilovnu. Časově jsme to ovšem
zvládli. Jinak byla příprava stejná
jako v předešlých letech," sumarizoval Janeček.
„Všichni se těšíme, až svoje nové zázemí budeme mít. Doufám, že tam
bude všechno, co tam má být. Od
další sezóny už to bude parádní,“ doplnil lodivod nejstarší prostějovské
kategorie. Hokejisty ctící červeno-bílou kombinaci teď čekají přípravné zápasy. První měli odehrát už 12.

srpna v Kroměříži, kvůli opravám
na kroměřížském stadionu z něj
ale sešlo. Start zápasové přípravy se
tak posunul na uplynulou sobotu
15. srpna, kdy Prostějov na turnaji
v Šumperku změřil síly s Frýdkem-Místkem, Technikou Brno a domácími Mladými Draky.
Se Šumperkem se pak střetne ještě
v domácím prostředí. Na přelomu
srpna a září by měl navíc následovat
duel s Kroměříží. Zatím není jasné,
zda se uskuteční v prostějovském,
nebo kroměřížském prostředí. „Dokázal bych domluvit i zápasy s dalšími týmy, ale nechceme jezdit nikam
daleko. Jet sto kilometrů na přátelák
je blbost," uvědomuje si Michal Janeček, který musel zaklepat, že se
jeho svěřencům i jejich nadcházejícím soupeřům dosud vyhýbalo koronavirové onemocnění. „Doufám,
že to tak zůstane. Chci, aby všichni
okolo byli zdraví,“ přeje si.

„Na každém z nás byla vidět
V úvodním kole OHSL nastoupili prostějovští
hráči proti čtyřnásobnému vítězi ligy
PROSTĚJOV První utkání v Olomoucké hokejové super lize má za sebou nováček HC Beerboys Prostějov. Byl to pro
něj křest ohněm, když se setkal tváří v tvář s obhájcem titulu.
Atmosféra v hledišti byla dobrá, s podporou přišla asi stovka
fanoušků a nechyběly ani bubny. Chvílemi to vypadalo jako
na zápase prostějovského „A“-týmu, když se napříč tribunami rozjížděly opakovačky. Svoji premiéru si ale „pivní hoši"
představovali asi trochu jinak. Úřadující mistr ligy, který byl
na prostějovském zimáku za domácí tým, jim nadělil jedenadvacet branek a bral tak výhru za tři body.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Na Beerboys byla od začátku vidět
lehká nováčkovská nejistota, která
ovlivnila celý zápas. Zato tým Stars
ukazoval svoji zkušenost se soutěží a od prvních minut okupoval
obranné pásmo Prostějovských.
Není tak divu, že to byl on, kdo začal
dávat góly. Dva padly hned ve čtvrté minutě, a to z holí Šroma a Grmolenského. Třetí gól střelil chvíli
poté také Navrátil, hráč z týmu
obhajujícího vítězství loňské ligy.
První velkou šanci na straně nováčků vytvořil v šesté minutě Zdeněk
Grepl, brankáře Coufala ale nechala
jeho střela chladným. Také brankář
Beerboys předvedl pár dobrých zákroků, pak ale v rychlém sledu za
sebou při střelách Roje, Dvořáčka
a Grmolenského inkasoval, a tak
„celek hvězd" vedl již 6:0. Dobrou
ránu si poté vytvořil prostějovský
Šobr, Coufal ale stále bránil svoji
klec. Necelou minutu po akci Prostějova si slovo vzali obhájci titulu
a po dorážce Dokoupila se skóre
opět měnilo. Prostějovské publikum rozproudil Buriánek, který se
vydal sám na gólmana soupeřů, puk

mu ale před zakončením ujel. Osmý
hřebík do rakve Beerboys přidal
minutu před koncem první třetiny
Kryštofík.
Druhá část nezačala pro Beerboys
vůbec špatně. Pouhých 59 sekund
po buly dorážel do prázdné brány
kapitán Fojtek a mužstvo se radovalo ze svojí první branky zápasu.
Po gólu nastala pro prostějovské
fanoušky známá opakovačka, která se nesla stadionem. Aktéři Stars
ale necelé tři minuty nato našli

odpověď a opět se radovali po trefách Šroma a Valoucha. Soupeř se
nevzdával. Gólmana hvězd prověřil ostrou střelou z kruhu Špaček.
To na straně soupeře takřka každá
dobře mířená střela šla za záda brankáře Tomana, jako ta ve 23. minutě
z hokejky Roje. Poté přišla první
přesilová hra pro „pivní hochy".
Šance si v ní vytvořili, ale žádnou
nedokázali proměnit v gól. Vzápětí
měly výhodu jednoho muže v poli
i hvězdy, které taktéž nevyužily.
Poslední slovo v prostřední třetině
mělo opět mužstvo z Olomouce,
konkrétně Valouch. Druhá část tak
končila výsledkem 12:1.
Na začátku poslední třetiny měli
velkou šanci Prostějovští, gól nepadl. Jak se ale říká, nedáš –dostaneš, a to tak i splnil protihráč
Šrom. Na prostějovském mužstvu
bylo vidět, že mu zápas nesvědčí.
V jeho dalším oslabení hraném do-

konce ve třech za dva fauly krátce
po sobě nastřelil soupeř pouze tyč,
a tak mohlo být klidné, že ta jim
alespoň jdou. Ve 40. minutě přišla
na řadu přesilová hra prostějovského týmu, kterou ale hráči Beerboys
nezvládli a soupeři v ní dali branku na 14:1! Tento gól Stars ještě
více nakopl, minutu poté přidali
Dokoupil a Valouch další dva. Ani
šestnáct branek olomouckému
týmu nestačilo, jejich palba se zastavila až na čísle 21:1. Nutno ale
dodat, že hokejisté Beerboys nestříleli málo, chybělo jim pouze
to pomyslné štěstí, které by puku
napomohlo za záda Coufala. V počtu střel na branku vyhráli obhájci
titulu v poměru 39:28.
Snad se prostějovští hoši z první
porážky oklepou a v dalším utkání s HC Hřebci Skrbeň, které je
na programu v neděli 30. srpna,
předvedou budou vítězství blíže.

FOTOGALERIE
klikni na
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nervozita,“ ohlíží se za premiérou
Radek Pitela

PROSTĚJOV Premiérový zápas
byl pro Beerboys křest ohněm,
o který se nováček OHSL pořádně
spálil. Prostějovský tým prohrál
před početným publikem, které ho
hnalo kupředu, rozdílem dvaceti
branek. Radost z nového začátku
tak pořádně zhořkla. „Že nás ale vyškolí takovým způsobem, to asi nečekal nikdo,“ komentuje zápas muž Foto: Josef Popelka.
s „áčkem" na dresu Radek Pitela (na
snímku).
do práce, není nic příjemného. Snad
nám led podaří sehnat, protože bez
Eva REITEROVÁ setréninku
bude hodně těžké naplnit
yy Máte za sebou první zápas cíle, které jsme si dali.“
v OHSL. Jaké bylo?
yy Čím déle jste hráli, tím se vaše
„V první třetině byla na každém výkony zvedaly. Souhlasíte?
z nás vidět obrovská nervozita. Až na „Ze začátku to bylo hlavně obrovskou
tři výjimky hráli všichni hráči poprvé nervozitou, ta byla na každém vidět.
v životě hokejový zápas s rozhod- Postupem času to z každého spadlo
čími. Od druhé patnáctiminutovky a hrálo se líp. Myslím si, že druhá část
to už ale z každého spadlo a hrálo se nebyla z našeho pohledu úplně nejlépe.“
horší. Dokázali jsme si vytvořit nějaké
yy Co jste od utkání s obhájcem ti- šance. Jenže když gól nedáte a inkatulu očekávali?
sujete z jakéhokoliv přečíslení, tak se
„Že to nebude nic lehkého. Na první hraje špatně. Třetí třetina byla zase
zápas v lize jsme dostali nejtěžšího jako zlý sen a dohrávala se už jen tak
možného soupeře, vždyť Stars vyhráli z povinnosti. Takový zápas už nechci
4 z 5 ročníků OHSL. Že nás ale vyškolí nikdy zažít.“
takovým způsobem, to asi nečekal ni- yy Přišlo dost lidí a byla od nich
kdo. Strašně mě to mrzí, hlavně kvůli i nějaká podpora. To určitě potěší.
lidem, kteří se na nás přišli podívat.“
Co na to říkáte?
yy Jaké pro vás bylo tempo zápasu? „Chtěl bych jim za celý tým obrovsky
„Tempo bylo podobné jako v přátel- poděkovat. Byl to parádní pocit jít na
ských zápasech. Myslím si, že nám fy- led a vidět lidi, kteří se přišli podívat na
zička nechyběla. Horší to bylo v tech- tým, jenž před pár měsíci nikoho abnice, obratnosti na bruslích a osobních solutně nezajímal. Nikdo nevěděl, že
soubojích, tam jsme prostě obrovsky hrajeme rybníkářský hokej ve Vyškoztráceli.“
vě. Proto mě strašně mrzí průběh
yy Kde podle vás máte největší ne- a výsledek zápasu. Doufám, že taková
dostatky?
atmosféra nebyla naposledy a že ještě
„Jak jsem již řekl, hlavně v bruslení. někdy zažijeme něco podobného.“
Problém nám dělá i obratnost a tech- yy Víte už teď, co do dalších zápasů
nika. Snažíme se zajistit od září do zlepšit?
března stálý led na tréninky, jenže se- „Všechno. Musíme si z toho každý
hnat ledovou plochu v alespoň trochu něco vzít, zapřemýšlet nad tím, v klinormálním čase je nadlidský úkol. du si pojmenovat ty největší chyby, co
Ono jít na led v týdnu v čase 22:30- jsme předváděli. Podle mě se dají na23:30, kdy na druhý den ráno jdete pravit hned od dalšího zápasu.“
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PROSTĚJOV Většina hokejových klubů hrajících ligové soutěže ČR už má v současnosti za sebou několik přípravných
duelů. Existují však „koronavirové“ výjimky, to znamená
týmy, jež kvůli hygienou nařízené čtrnáctidenní karanténě při
nákaze covid-19 neodehrály dosud žádné přátelské střetnutí.
Do téhle skupiny patří i muži LHK Jestřábi Prostějov. Nyní prostějovští hokejisté svůj program nu roušku, pohybovat se pouze v jednom
přípravných utkání přece jen startují – byť vymezeném sektoru, dodržovat odstup
Od zítřka se má tato nepříjemná skutečnost změnit.

Hokejisté Prostějova hrají doma v úterý
proti Třebíči a ve čtvrtek s polskými Tychy

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Svěřenci nového kouče Jiřího Šejby měli
podle původního plánu absolvovat své tři
úvodní mače během uplynulého týdne na
porubském ledě v rámci turnaje O pohár
RT TORAX 2020. Všechny souboje (11.
srpna Frýdek-Místek, 12. srpna Poruba,

13. srpna Jastrzebie) ale byly z výše zmíněných důvodů odloženy s tím, že se dohrají
v náhradních termínech, pokud to zdravotní i celková situace umožní.
„Jestliže nedojde k odsunutí startu Chance
ligy na později, tak reálně připadá v úvahu
pouze první zářijový týden, kdy se mělo
na turnaji hrát o konečné umístění. Taky
máme volný prostor mezi generálkou
v Šumperku 7. září a vstupním mistrákem
12. září se Slavií Praha. Ještě uvidíme, jak se
vše vyvine,“ nadhodil již dříve sportovní
manažer LHK Jiří Vykoukal.

se zpožděním. Zato se v průběhu tohoto
týdne představí hned dvakrát na vlastním
ledě, neboť v úterý 18. srpna od 18.00
hodin hostí Horáckou Slavii Třebíč a ve
čtvrtek 20. srpna též od šesti večer přivítají
GKS Tychy. Poláci jsou přitom náhradním soupeřem za Jihlavu, která je momentálně v karanténě.
Pro veškeré diváky, jež navštíví oba domácí zápasy Jestřábů, budou platná v danou
chvíli stanovená hygienická opatření. Což
podle současných norem znamená nosit
po celou dobu pobytu na zimním stadio-

od ostatních fanoušků a v hledišti sedět
v každé druhé řadě ob jedno sedadlo…
Otázkou zůstává, kolik příznivců si za takových nařízení reálně najde cestu do ochozů. „My věříme, že nás fandové v těžké situaci maximálně podpoří tak, jak to půjde.
Tedy kupováním permanentek na celou
prvoligovou sezónu i tím, že přijdou na
naše úvodní přáteláky doma. Pro nikoho
to teď není jednoduché, proto bychom se
měli navzájem podržet,“ vyzval Vykoukal
fanoušky, aby se k okolnostmi zkoušené
ptačí letce neobraceli zády.

PROGRAM PŘÍPRAVNÝCH
UTKÁNÍ LHK JESTŘÁBI
úterý 11. srpna, 19.15 hodin: Frýdek-Místek – Prostějov odloženo
(náhradní termín zatím nestanoven)
středa 12. srpna, 19.15 hodin: Poruba – Prostějov odloženo
(náhradní termín zatím nestanoven)
čtvrtek 13. srpna, 16.00 hodin: Jastrzebie – Prostějov odloženo
(náhradní termín zatím nestanoven)
úterý 18. srpna, 18.00 hodin: Prostějov – Třebíč
čtvrtek 20. srpna, 18.00 hodin: Prostějov – Tychy
úterý 25. srpna, 18.00 hodin: Prostějov – Vsetín
čtvrtek 27. srpna, 18.00 hodin: Prostějov – Přerov
pondělí 7. září, 18.00 hodin: Šumperk – Prostějov

Jestøábi hledají 2EDY\]GRSDGŢNRURQDYLUX]PĚQLO\V\VWpP
brankáøskou dvojku.
PROSTĚJOV Jednadvacet hráčů do pole, gólman však zatím stále jediný. To je situace
v týmu Jestřábů necelý měsíc
před začátkem Chance ligy.
Tým má aktuálně pravděpodobně hotový počet hráčů do pole,
horší je to ale právě v brankovišti.
Jestřábi, kteří se potýkají s nižším
rozpočtem i se ztrátou spolupráce
s některým extraligovým celkem,
takže nyní stojí před rozhodnutím, kým na poslední chvíli
brankoviště doplnit. Variant jim
už přitom moc nezbývá a času už
také ne.
Podle sportovního manažera klubu
Jiřího Vykoukala je těžké někoho sehnat. „Vše se teprve uvidí. je to zkrátka náročnější. Rádi bychom jednoho brankáře na střídavé starty, ale
zatím se nepovedlo nikoho sehnat,“


=QVSõFK¼
připustil Jiří Vykoukal. Přesto Jestřábi trénují s vícero brankáři. Branka
naproti Ondřeji Bláhovi, nové brankářské jedničce Jestřábů, nezůstává
opuštěná. „Trénují s námi Adam
Wolf, dále Kryštof Rochla a Matěj
Křupka,“ uvedl Jiří Vykoukal.
Některé zprávy hovořily o tom, že
právě sparťan Wolf se už stal oficiálně
brankářskou dvojkou týmu. Tuto informaci ale Vykoukal vyvrátil. „Není
podepsaný, pořád ještě bojuje o místo
v týmu. Kvůli karanténě, kterou nyní
podstupuje tým, jsme ho ale moc
v akci neviděli. Uvidí se tedy až během
přípravných utkání,“ vyjádřil se sportovní manažer Jestřábů.
(son)
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PROSTĚJOV Všeobecná nejistota způsobená obavami z toho,
co dalšího ještě přinesou opatření proti COVID-19, vedla necelý měsíc před startem hokejové
Chance ligy mužů ČR 2020/2021
k výrazným změnám v jejím hracím systému. Byly odhlasovány
– byť zdaleka ne naprostou většinou – v pátek 14. srpna na mimořádném aktivu klubů druhé nejvyšší tuzemské soutěže. Vzniklý
návrh musí ještě posvětit Výkonný výbor Českého hokeje.

Marek SONNEVEND
-FQDWFGMTÚV\¾FC$N¾JQXK"6CM\PÊP[PÊLGFPC\PGLFčNGåKV÷LwÊEJQV¾\GMW,GU
Vą¾Dč
Foto: Michal Sobecký

Jak tedy nový prvoligový model vypadá? V základní části se osmnáct
zúčastněných týmů střetne třikrát
každý s každým, což dá dohromady

51 kol. Následovat bude nadstavbová fáze pro celky na 1. až 10. místě
průběžného pořadí, jež se utkají
jednou každý s každým (dalších devět dějství) při započítání získaných
bodů ze základní části. Zatímco
ostatní kolektivy na 11. až 18. příčce
už budou mít po sezóně.
Zrušen byl totiž nejen sestup (ačkoliv původně měla jít o patro níž hned
čtyři družstva), ale také play-off!
Přímo do extraligy postoupí vítěz
Chance ligy po nadstavbě, vyřazovací boje byly už předem a dobrovolně obětovány – hlavně ze strachu
z možných karantén pro celé kluby.
„Sezóna 2020/2021 může být zásadně narušena tím, že zápasy nebude možné sehrát ve stanovených
termínech a následně bude ubývat
i náhradních termínů pro dohrání těchto utkání. Podobná situace
může nastat i během hlavního vrcholu soutěže, tedy play-off. U některého ze členů družstev ve vyřazovací části může dojít k pozitivnímu
testování na koronavirus, a klub tak
bude muset jít do minimálně desetidenní (zkrácené) karantény. To by
prakticky znamenalo ukončení dané
série play-off s tím, že by mohl po-

stoupit tým bez odehrání jediného
zápasu. Tím bude soutěž naprosto
znehodnocena a nepostoupí tak
družstvo s lepší výkonností, ale to,
které neonemocní. Nikdo navíc
nedokáže předpovědět, jaká bude
situace za týden, měsíc, tři měsíce
a podobně,“ stojí v oficiálním zdůvodnění navrženého hracího systému.
Vedení LHK Jestřábi Prostějov
však s tímto modelem nesouhlasí.
„Existovala ještě jiná varianta včetně
play-off, pro kterou jsme hlasovali
společně s dalšími šesti kluby. Bohužel jsme byli těsně přehlasováni
a nakonec zvítězila varianta navržená ČSLH. Což se nám nelíbí, podle
našeho názoru jsou vyřazovací boje
pro fanoušky mnohem atraktivnější
než jen základní část a nadstavba.
Víc to ale nechci teď komentovat,
s podrobnějším vyjádřením počkáme až po zasedání Výkonného
výboru Českého hokeje,“ řekl Večerníku sportovní manažer Jestřábů Jiří
Vykoukal.
Nový ročník Chance ligy začne v sobotu 12. září. Hracími dny budou
středy a soboty se čtyřmi vloženými pondělky. Soutěž bude mít tři

přestávky v době pořádání Karjala
Cupu, Channel One Cupu a Švédských hokejových her. Konec základní části připadne na sobotu 20.
března, nadstavbová fáze odstartuje
ve středu 24. března a skončí v sobotu 17. dubna, kdy bude znám tým
s právem postupu do extraligy.
A další podmínky? Dojde-li k odložení zápasu z důvodu karanténního
opatření, musí být toto utkání odehráno do čtyřiceti dnů od původního termínu, současně však nejpozději pět dní před koncem příslušné
části soutěže. Nebude-li tomu tak,
rozhodne o výsledku zápasu Sportovně-technická komise Českého
hokeje s přihlédnutím ke všem
okolnostem. Do nadstavby mohou postoupit pouze týmy, které
odehrají v základní fázi minimálně
padesát procent utkání, to znamená
šestadvacet zápasů. Právo postupu
do Tipsport extraligy získá pouze
tým, který odehraje v celé Chance
lize 2020/21 minimálně padesát
procent utkání, to znamená třicet
zápasů.
Nové rozlosování soutěže by mělo
vzniknout po zasedání Výkonného
výboru Českého hokeje.
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PROSTĚJOV Týmu Jestřábů skončilo v minulém týdnu čtrnáctidenní„domácí vězení", a tak se ve středu mohli opět vrátit na
led ke společné přípravě. Po pátečním tréninku si na nás udělal čas dvaadvacetiletý obránce František Hrdinka (na snímku).
V něm se vyjádřil k nucené pauze a následným začátkům, mimo to také zhodnotil kvalitu ledové plochy.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
yy Po povinné karanténě opět
trénujete. Jaký byl návrat na led?
„První dva dny to pro nás bylo trochu těžší. Těch čtrnáct dní pauzy
na nás bylo dost znát, i když doma
každý z nás něco dělal. Někdo si dal
kratší volno, jiný zase delší. Teď se
do toho už zase dostáváme. V úterý
máme první zápas, tak snad všechno vyjde.“

yy Současné teploty jsou úmorné. Jaký je led?
„Led? Nic hrozného, dá se to. Když
máme dvouhodinové tréninky, tak je
to na něm znát, že to mražení trochu
nestíhá, kvůli tomu vedru venku.
Myslím si, že jakmile toto teplé počasí skončí, tak to bude zase dobré.“
yy Trénoval jste nějak doma?
„Ano. Měl jsem doma kolo, takže
jsem jezdil. Snažil jsem se prostě připravit na návrat.“
yy Může vám nastalá situace něco
dát? Budete například opatrnější?
„Určitě. Dáváme si větší pozor. Důležitá je hygiena. Máme například do
posilovny rukavice a dezinfekci, v kabině zase nosíme roušky. Snažíme se
tomu předejít, jak jen to je možno.“

yy Ostatní týmy už za sebou mají
přátelská utkání, vám tato část
přípravy zatím nezačala. Bude
vám to směrem k novému ročníku
nějak chybět?
„Myslím si, že ne, protože do sezóny
je ještě času dost. Někdo radši hraje
a někdo zase víc trénuje s týmem.
Zápasů máme ještě dost, dle mého
akorát. Sice jsme mohli začít i dřív,
ale určitě to stihneme i tak.“
yy Víte už, jak bude vaše příprava
pokračovat, co se týče například
přípravných zápasů?
„Řekl bych, že nám odpadla Jihlava
a Poruba. Teď už máme nově na programu polský tým Tychy a Třebíč,
no a další pak v následujících týdnech. Co bude dál, se uvidí...“
yy Jste kmenovým hráčem Mladé
Boleslavi, za kterou jste v loňské
sezóně často nastupoval. Proč jste
se rozhodl opět kývnout na nabídku hostování od Jestřábů?
„Jak začal koronavirus, tak týmy
měly hodně hráčů podepsaných

a nechtěly podepisovat další. Finanční stránka klubů je teď hodně
těžká. Během měsíce se prostě vše
zbortilo. Z Prostějova se mi ozvali
s tím, že by mi chtěli pomoci dostat
se zase zpět do extraligy a také abych
se ve své kariéře posunul dál. Já jsem
s tím souhlasil a doufám, že to tak
i bude. Chtěl bych se někam posunout, ale zároveň i pomoci tomu
týmu tady.“
yy Jaký vliv podle vás bude mít
koronavirus na nadcházející sezónu?
„Může se stát, že v sezóně to klidně
nějaký hráč chytí. Doufejme, že se
pravidla pro karanténu nějak změní.
Třeba by mohli být přímo v karanténě jen ti, co budou mít pozitivní
test.“
yy Na kterého ze soupeřů se těšíte?
„Jelikož jsem hrával ve Slavii, kde
mám pár kamarádů, takže Slavie.
Určitě se ale těším na ty týmy, které jsou nahoře, jako jsou Kladno,

Vsetín nebo Poruba,
ta bude tento rok
určitě silná. Snad
to budou všechno
dobré zápasy. Proto
hokej hrajeme, abychom se dostávali přes
své limity a tyto kluby
poráželi.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Jeden z nejúspěšnějších hráčů pétanque
František Kaplánek táhne Krumsín
KRUMSÍN Malá obec na Prostějovsku se může pyšnit sportem
na nejvyšší úrovni naší republiky.
Pétanque se v Krumsíně hraje již
řadu let a tým se dlouhodobě řadí
do extraligy. Největší hvězdou
týmu je bezpochyby František
Kaplánek (na snímku) patřící
mezi špičku České republiky.
Kromě spousty úspěchů v tuzemsku a titulu mistra republiky také reprezentoval Česko ve
všech mládežnických kategoriích
a procestoval velký kus světa.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
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yy Jak byste představil laikům
pétanque?
„Je to výborný koulový sport, který
u nás není až tak moc známý, i když
ho spousta lidí hrála třeba na dovolené, nebo na různých akcích. Pravidla jsou jednoduchá, tam ani není
co vysvětlovat.“ (úsměv)
yy Co všechno je k tomuto sportu potřeba?
„Základem je mít dost času, protože je to aktivita, která ho zabere
hodně. Druhou základní potřebou
je sada koulí, a to je asi tak všechno.
Možná ještě trpělivost, než se člověk do toho dostane.“
yy A jaká byla vaše cesta k pétanque?
„Já hrával nejdříve fotbal. Potom
ale přišlo zranění, kvůli kterému
jsem s fotbalem musel na delší čas
skončit, tak jsem si šel vyzkoušet
pétanque. Zadařilo se mi hned od
začátku, tím pádem mě to bavilo.
Od té doby se tomu věnuji opravdu
pravidelně.“
yy Jak vypadají vaše tréninky?
„Říká se tomu trénink, ale vlastně
hrajete především jen zápasy. Jsou
samozřejmě i různé ateliéry, kde
můžete natrénovat sílu, přesnost
nebo přibližování. Ale základem
úspěchu je pořádně se vyhrát.“
yy Jaké jsou nejdůležitější aspekty
pro to, aby byl člověk opravdu ve
špičce? Je to spíše o hlavě, nebo jde
hlavně o techniku a trénovanost?
„Je to směs všeho dohromady. Nejdůležitější je, aby byl člověk psychicky odolný. Sice se řekne, že je to jen
házení koulí, ale když už se člověk

někam dostane a má před sebou velký zápas, tak to ne každý ustojí a roztřesou se mu kolena. Druhým velkým faktorem je trpělivost, protože
ono vážně zabere poměrně hodně
času, než se člověk dokáže posunout
na nějakou úroveň.“
yy Jakých největších úspěchů
jste dosáhl?
„Nejvíce si cením vítězství na mistrovství republiky ve dvojicích
v roce 2017. To se nám podařilo
vyhrát v těžké konkurenci s Jirkou
Greplem. Celkově si cením i dalších
hezkých umístění na mistrovství
republiky a dále je to samozřejmě
také reprezentace, což je vrchol.“
yy Juniorské soutěže jste hrával
také za reprezentaci. Jak na to
vzpomínáte?
„Velice rád. Posunulo mě to mílovými kroky dopředu. Už jen to, že jsem
mohl vidět, jak se to hraje ve světě
a na čem musím nejvíc pracovat.
Hodně jsem se toho naučil nejen,
co se týče výkonů, ale také třeba
taktiky.“
yy Kam jste se díky pétanque všude dostal?
„Navštívil jsem například Tunis, kde jsem
byl poprvé na mistrovství světa. Také
jsme byli ve Francii,
Nizozemsku nebo
Španělsku. Okolní
státy jsem projezdil všechny. Letos
jsem se mohl podívat do Švýcarska, ale bohužel
světový šampionát zrušila
pandemie.“
yy
Které
země byste
označil za velmoci tohoto
sportu? A je
znát rozdíl?
„Velmoci v Evropě jsou Francie,
Itálie, Španělsko.
Mimo Evropu je
na tom výborně například Thajsko nebo
Madagaskar. Rozdíl je
obrovský. Jsou to lidé, kteří
hrávají každý den. A hlavně
hrají proti těm nejlepším, takže
mají pravidelnou porci těžkých
utkání, to vás posune nejvíce dopředu.“

yy Hradí tyto akce
svaz
případně
klub, nebo do
toho musíte investovat sám?
„Mezinárodní
akce se snaží platit asociace. Nebo
alespoň přispět,
co nejvíce to jde.
Za to jim patří dík.
Většinu turnajů,
které si ale objíždíme, tak hradíme ze
svého, takže se tento
sport dá brát také jako
dosti nákladný.“

Byly to smíšené pocity. Jsme docela
malým klubem, ale opravdu chybělo
velice málo k titulu. Když to vezmu
podle tabulek, tak jsme
momentálně nejlepší klub
na Moravě, což je přece skvělé…

yy V celostátním žebříčku jste
momentálně na krásném 12.
místě. Jak toto pořadí vlastně
vzniká?
„Žebříček se skládá z deseti nejlepších turnajů, které za rok odehrajete. Z něj se udělá průměr a podle
toho se skládá žebříček. Co se týče
síly, tak tam jde o to, jak náročné
turnaje byly. Je to podobné tenisu.
Poslední rok jsem moc nestíhal.
Mám teď docela náročnou práci,
takže se momentálně spíše propadám dolů.“
yy Hrajete pravidelně ve stejném
složení, nebo své spoluhráče střídáte?
„Určitě. U nás je to všechno ‚naskupinkované‘. Každý má nějakou svou
partu, se kterou hrává pravidelně,
moc se to nestřídá. Myslím si, že
každému vyhovuje mít u sebe pár
jedinců než to střídat každý turnaj.“
yy Najde se spoluhráč, se kterým
si opravdu rozumíte?

„Je jich takových víc. S některými
mi to sedí víc, s některými méně.
Potřebuju většinou ty spoluhráče,
kteří se mnou jedou na stejné psychické vlně. Navíc jsme kvalitní
hráči, takže to nám sedí. Ale ne-

mám problém si zahrát s kýmkoliv.“
yy V Krumsíně je velká základna hráčů. Díky čemu se tomuto
sportu zde tak daří?
„Největší zásluhu na tom má Karel
Janeček, který se o areál stará a pořádá tam spoustu turnajů. Teď nám
to trošku opadlo, ale to je všude.
Stále se to ale drží na velmi dobré
úrovni. Což je určitě pozitivní.“
yy Dlouho vám unikalo vítězství
v domácím turnaji Krumsínská
Hroda, až se to loni konečně povedlo, byly velké oslavy?
„Ten turnaj je pro mě specifický.
Přece jen se jedná o domácí podnik. Navíc už jsou na něm všichni
mí spoluhráči dříve napsaní jako
vítězové a mně se to stále nedařilo.
Tak už si ze mě dělali trošku legraci.
Byl jsem hrozně šťastný, že se to konečně povedlo, oslava samozřejmě
byla. Letos mám v plánu obhajobu.“
(úsměv)
yy V loňské sezóně jste skončili o vzájemný zápas na druhém
místě extraligy, mrzelo to hodně,
nebo převládala radost z úspěchu?
„Byly to smíšené pocity. Jsme samozřejmě docela malým klubem,
ale opravdu chybělo velice málo
k titulu. Když to vezmu podle tabulek, tak jsme momentálně nejlepší
klub na Moravě, což je skvělé. Radost jsme měli velkou, ale ta hořká
pachuť tam byla.“
yy Věříte, že by ten titul jednou
mohl přijít?
„Já věřím tomu, že pokud se nám
podaří celý rok se scházet v tom
nejsilnějším složení, tak bychom
to zvládnout určitě mohli. Bylo by
to určitě parádní a znamenalo by to
pro náš klub obrovský úspěch.“
yy Věnujete se aktivně i dalším
sportům?
„Jelikož mám docela náročné zaměstnání, tak toho času na další
sporty teď moc není. Ale mám rád
jakýkoliv pohyb. Rád si vyjedu třeba na kole, in-linech, nebo si chodím zaběhat.“

vizitka
FRANTIŠEK KAPLÁNEK
✓ narodil se 19. 3. 1993 v Prostějově
✓ pochází z Krumsína, kde vyrůstal
a žije odmalička
✓ vystudoval střední školu strojírenskou
v Lutíně
✓ v mládí hrál fotbal, ale kariéru mu přerušilo zranění
✓ pétanque začal hrát ve 12 letech
✓ poprvé se objevil v české reprezentaci, když mu bylo 16 let
✓ v roce 2017 ovládl se svým spoluhráčem Jiřím Greplem
mistrovství republiky
✓ rád si zahraje jakýkoliv sport a miluje turistiku
zajímavost: po studiu pracoval ve svém oboru, ale lákala ho větší
aktivita a tak se rozhodl nastoupit do armády, kde je momentálně
u dělostřelectva

volejbal
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PROSTĚJOV Intenzita a náročnost přípravy
volejbalistek VK Prostějov se postupně zvyšuje, stejně jako podíl herních prvků v její náplni na úkor nabírání kondice. Tenhle předem
plánovaný trend byl během třetího týdne
společné dřiny jasně patrný.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Více volejbalu v tréninkovém procesu umožnil i fakt, že tým Hanaček už je s jedinou výjimkou personálně kompletní. „Chybí již pouze
Terka Baláková, které vrcholí beachová sezóna. Ještě poslední srpnový víkend má závěrečný turnaj
– mistrovství republiky žen. Hned

potom se k nám od 31. srpna připojí,“ upřesnil hlavní kouč vékáčka
Lubomír Petráš.
Nahrávačky Iva Šípová a Klára Dvořáčková, blokařky Michaela Jurčíková,
Kateřina Kvapilová a Petra Kožoušková, smečařky Karolína Fričová, Aneta
Weidenthalerová, Tereza Pluhařová
a Lenka Knorová, univerzálka Gabriela Kopáčová i libero Adéla Stavinohová tentokrát makaly šest tréninkových
dní od pondělí 10. do soboty 15. srpna.
„Polovina dnů byla dvoufázových
a polovina jednofázových. Stále se
věnujeme v dostatečné míře fyzičce
a posilování, ale krůček za krůčkem

6RXVWĆHGøQËPO¿GHæH9.Y.DUORYøVHY\GDĆLOR
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PROSTĚJOV Čtyři dny od 5. do 8.
srpna strávily mládežnické volejbalistky VK Prostějov na tradičním
soustředění v Karlově pod Pradědem. V krásném prostředí Jeseníků
především nabíraly fyzický základ
pro novou sezónu, tak jako obvykle
každý rok touto dobou.
„Tenhle tréninkový kemp pokaždé zaměřujeme hlavně na kondici. Tamní
těžké terény jsou ideální na výběhy či
túry, skvělé zázemí po všech stránkách
přitom nacházíme v Hotelu Kamzík,“
informoval šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Prostějovské juniorky, kadetky i žákyně tak nejen běhaly, ale rovněž
cvičily a posilovaly, občas též pracovaly s míčem. „Hodně důležitá je
také regenerace, pro niž má Kamzík velice dobré podmínky včetně
například vířivek,“ pochvaloval si
Novák.

Povedené soustředění navíc nijak nezkomplikoval strašák koronaviru, celému
pobytu přálo příznivé počasí. „Vše proběhlo na odpovídající úrovni, z hlediska
přípravy holky odtrénovaly kvalitně tak,
jak jsme si my koučové pro tuhle fázi
přípravy představovali,“ zdůraznil Novák.
Výběry VK U19 i U17 se pak v sobotu
8. srpna během zpáteční cesty domů
zastavily na přípravném turnaji v Kojetíně. „Pod širým nebem na antuce
měla akce zajímavé obsazení, například do finále postoupily dva celky
Frýdku-Místku složené z tamních
extraligových žen. Oba naše týmy si
vedly zdatně, nakonec se utkaly o páté
místo a v tomhle zápase juniorky porazily kadetky,“ přiblížil Aleš Novák.
Po návratu do Prostějova pokračují
naše volejbalové mládežnice v tréninkovém procesu doma, to znamená
převážně v hale Národního sportovního centra v Prostějově.
(son)
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Sobotní trénink už byl také částečně zápasový,
obsahoval několik cvičných setů

přidáváme víc herních věcí. Celý týden panovala velká vedra, což není
úplně příjemné, ovšem holky si na nic
nestěžovaly. Dál pracují velice dobře,“
pochválil Petráš svěřenkyně.
Sobotní jednotka se svou podobou blížila přípravnému utkání. „Díky tomu,
že se jako hráč zapojil asistent trenéra
Kuba Krčmař, jsme si mohli dát několik
cvičných setů šest na šest. Měly slušnou
úroveň, samozřejmě však ještě máme
hodně co zlepšovat. Do začátku extraligy pořád zbývá měsíc,“ upozornil slovenský lodivod.
Úvodní přátelské duely absolvují
prostějovské ženy už nejbližší pátek
21. srpna v Brně. „Jak jsem říkal minule, v Králově Poli odehrajeme dva zápasy během jednoho dne. První dopoledne od 10.00 hodin, odvetu pak ve tři
odpoledne. Myslím, že na rozjezd půjde

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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o ideální prověrku,“ odtušil Petráš směrem k nadcházejícím střetnutím proti
věkově ještě mladšímu soupeři.
V termínu 24. až 28. srpna stráví
v Prostějově své soustředění volejbalistky Olympu Praha, čehož chce
domácí kolektiv logicky využít.

„S trenérem PVK Standou Mitáčem
jsme se předběžně domluvili, že něco
společně provedeme. Jestli klasický
přátelák, nebo třeba společný modelovaný trénink, či něco podobného, to
se teprve uvidí. Během tohoto týdne si
vše upřesníme.“
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Na koho narazí Prostìjov?
LOS ČESKÉHO
POHÁRU ŽEN 2020/21

1. KOLO, 12. září
Skupina A: TJ Slavia Hradec
Králové, TJ Sokol Dobřichovice,
TJ Lokomotiva Plzeň, TJ Sokol
Nusle.
Skupina B: KP Brno B, VK České
Budějovice, TJ Nový Jičín.
2. KOLO, 8. října:
Volejbal Přerov – TJ Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek – TJ Sokol Šternberk, 2. ze skupiny B – VK Prostějov,
2. ze skupiny A – VK Dukla Liberec,
1. ze skupiny A – Šelmy Brno, 1. ze
skupiny B – KP Brno.
ČTVRTFINÁLE
(listopad
a prosinec), pavouk odshora
dolů
Přerov/Ostrava – VK UP Olomouc, Frýdek-Místek/Šternberk
– 2B/Prostějov, 2A/Liberec – 1A/
Šelmy Brno, 1B/KP Brno – PVK
Olymp Praha.

PROSTĚJOV Rozlosování své
úvodní fáze již zná Český pohár žen
2020/21. Volejbalistky VK Prostějov nejsou po velice dlouhé době
nasazeny přímo do čtvrtfinále, neboť v uplynulém ročníku soutěže
nebyly finalistkami. A svou pouť ČP
proto tentokrát zahájí už ve 2. kole,
v němž Hanačky narazí na někoho
z tria České Budějovice, Nový Jičín
či KP Brno „B“.
Celý pohárový boj přitom odstartuje
v sobotu 12. září dvěma skupinami
úvodního dějství. Grupu A v Hradci
Králové tvoří tamní TJ Slavia, Sokol
Dobřichovice, Sokol Nusle Praha
a Lokomotiva Plzeň, skupinu B v Brně
pak Královo Pole B, Madeta České
Budějovice a SVK Nový Jičín. Z obou
postoupí dvě nejlepší družstva.
Prostějovský tým přitom zajímá grupa
B, protože na druhý celek jejího konečného pořadí narazí. Pravděpodobně
by to mohla být prvoligová rezerva KP
Brno, jelikož favoritem téhle skupiny
jsou České Budějovice hrající rovněž
1. ligu, zatímco druholigový Nový Jičín by měl být papírově nejslabší. Ale

konkrétního soupeře určí vékáčku až
skutečná realita na hřišti.
„V každém případě je jasné, že bez
ohledu na protivníka musíme zápas
druhého kola Českého poháru vítězně
zvládnout,“ zdůraznil kouč žen VK Lubomír Petráš směrem k venkovnímu
duelu plánovanému na čtvrtek 8. října.
V případě očekávaného postupu by
Prostějovanky narazily ve čtvrtfinále
hraném na dvě vzájemná střetnutí
doma a venku během listopadu a prosince na lepšího z dvojice Sokol Frýdek-Místek – Sokol Šternberk. „Nikoho nepodceňujeme, ale tohle určitě
není špatný los. Taky jsme mohli jít třeba na Šelmy Brno. Ať proti Šternberku,
nebo proti Frýdku, rozhodně budeme
chtít projít do semifinále,“ ujistil Petráš.
Účast mezi elitním kvartetem Českého poháru totiž znamená start v závěrečném turnaji Final Four (6. a 7.
února, dějiště dle výběrového řízení),
kde by Petrášovy svěřenkyně v případě probojování se vyzvaly v semifinálové bitvě nejspíš UP Olomouc, tedy
obhájkyně trofeje.
(son)
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Olomouc má Finku,
Kozubíková do Šelem
Prostějov (son) - Start nového
ročníku volejbalové UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 se sice
rychle blíží, což ale nijak nebrání
některým účastníkům této soutěže v dalším hráčském posilování.
Například tým UP Olomouc přivedl do svých řad opět novou cizinku, tentokrát Michaelu BjerregardMadsen z Finska. Šestadvacetiletá,
183 centimetrů vysoká blokařka
a národní reprezentantka své země
přestoupila na Hanou z belgického
Lendelede. „Míša je zkušená blokařka. Má za sebou několik utkání na mezinárodní scéně, což se
nám bude hodit nejen v domácích
soutěžích, ale také v Champions
League,“ řekl na adresu nové akvizice předseda olomouckého klubu
Jiří Zemánek. Neméně ambiciózní
Šelmy Brno nejprve potvrdily už
dříve naznačovaný příchod mladé
smečařky Kláry Faltínové z TJ
Ostrava. Načež ohlásily ještě zisk
jiné posily, o poznání zkušenější
a nadmíru zajímavé. Stala se jí rovněž smečařka Marie Kozubíková
(za svobodna Toufarová), která
předminulou sezónu strávila ve VK
Prostějov. Nyní se vrací do české ligy ze švýcarského Lugana.

V sobotu probìhne
charitativní Dudy Cup
Prostějov (son) - Beachvolejbalový turnaj Dudy Cup 2020 neregistrovaných hráček jde do svého už
pátého ročníku opět se dvěma hlavními cíly: umožnit účastnicím akce
zahrát si dosyta plážák na písku a zároveň pomoct dobré věci. Stane se
již se v sobotu 22. srpna od 9.00 hodin v areálu Beach Sport Prostějov
u aquaparku. „Loni se nám povedlo
vybrat něco přes jednadvacet tisíc
korun. Celý výtěžek jsme přitom
věnovaly Alianci žen s rakovinou
prsu o.p.s., konkrétně jejímu projektu Bellis. Ten se zaměřuje na mladé
pacientky do čtyřiceti pěti let věku,
jež procházejí nebo prošly léčbou
spojenou s nádorovým onemocněním prsu,“ informovala hlavní organizátorka turnaje Nikola Dudová.
Nadcházející klání je specifické tím,
že se nehraje formou klasického
beachvolejbalu dva na dva, ale nastupují proti sobě tříčlenné týmy.
Výsledky přitom nejsou stěžejní,
každopádně vždy bývají na programu nejprve boje v základních
skupinách a poté vyřazovací play off
o konečné pořadí. „Věřím, že nám
bude znovu přát počasí, společně
s holkama si parádně zahrajeme
a na prevenci rakoviny prsu vybereme v rámci možností co nejvíc
peněz,“ přeje si Dudová.
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PROSTĚJOV Před dvěma týdny
oslavila dvaadvacáté narozeniny,
je odchovankyní Olympu Praha,
poslední rok nastupovala za Frýdek-Místek a sezónu předtím strávila ve Vídni. Tak lze ve stručnosti
představit smečařku Terezu Pluhařovou (na snímku), která v létě přišla do Prostějova jako jedna z pěti
nových posil. S družstvem volejbalistek místního VK chce čeřit
extraligové vody v horní polovině
tabulky.

„Je to takové náročnější. Ale tady v hale
není až natolik hrozné horko, ještě to
docela stíhá klimatizace. (úsměv) Takže zatím v pohodě, pereme se s tím,
myslím, dobře. Vedra k téhle fázi přípravy prostě patří.“
yy Když porovnáte zdejší přípravu
se svými dosavadními působišti, je
v něčem odlišná či specifická?
„Určitě je dost jiná. Prostějov má v českém ženském volejbalu velké jméno
a je vidět, že pan trenér tomu hodně
rozumí. Díky tomu má příprava od začátku jasně daný program a řád, je sysEXKLUZIVNÍ
tematická i kvalitní. Asi nejlepší, jakou
rozhovor
jsem v kariéře zatím zažila.“
pro Večerník
yy Co vás vlastně přivedlo do vékáčka?
Marek
„Minulou sezónu jsem odehrála za FrýSONNEVEND
dek-Místek, který mi dal velkou příležiyy Celý uplynulý týden panova- tost i spoustu prostoru, za což jsem mu
la velká vedra, jak se za takových vděčná, moc děkuju. Často jsem na hřišti
podmínek trénuje?
zůstávala, ačkoliv jsem tam svým výko-

nem neměla co dělat. (směje se) Přesto
jsem věděla, že bych se ráda někam dál
posunula, když mi zavolal pan Čada s nabídkou od Prostějova. Což mě po pravdě
dost překvapilo i potěšilo zároveň. Za
tuhle šanci jsem taky moc ráda.“
yy Co očekáváte od prostějovského
angažmá?
„Jak už jsem řekla, chci se v kariéře
posunout a věřím, že po výkonnostní
stránce mi působení v Prostějově pomůže i prospěje, něco mě tady určitě
naučí. Současně se tu vytváří hodně
zajímavý tým, jehož část zůstala pohromadě, a my nové jsme do party,
myslím, rychle zapadly. Věřím, že když
se dobře sehrajeme a všechno si sedne,
můžeme hrát kvalitní volejbal. A pohybovat se v extralize někde víc nahoře,
byť to bude velice těžké. Olomouc,
Šelmy Brno i Olymp Praha mají
hodně silné kádry, nebezpečně vypadá taky Liberec. Uvidíme.“

yy Jste známá i jako úspěšná beachvolejbalistka. Věnujete se ještě
plážáku?
„Beach jsem naplno hrávala od nějakých patnácti let do dvaceti. Po šestkové sezóně jsem vždycky přešla na písek
a věnovala se plážovému volejbalu
dost intenzivně, ale trvale dělat oboje
naplno nejde. Je to hlavně po fyzické
stránce náročné, ani já jsem tenhle celoroční režim už nezvládala a nakonec
se rozhodla specializovat na šestky.
V posledních dvou letech tak beach
hrávám už jen pro radost jako doplněk,
ideální součást letní přípravy.“
yy Jste levačka, kterých se ve vrcholovém volejbalu nepohybuje až
tolik. Je pro vás obecně těžší se sladit s nahrávačkami, aby vám balóny
posílaly tam, kam potřebujete?
„Je pravda, že levoruké hráčky většinou nastupují na postu univerzálky.
Zatímco já jsem smečařka, což je do-

cela atypické. Proto určitě
musím s nahrávačkami
hodně rozebírat vzájemnou spolupráci a je potřeba, abychom se na hřišti pořádně sehrály, trávily tam
spolu co nejvíc času.
Pro holky je totiž nahrávat levačce dost jiné
oproti normálu, musí
si na to zvyknout.
I tady v Prostějově
se snažíme maximálně sladit,

využít času na přípravu před začátkem
soutěží.“
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V sobotu oslavy 50 let prostìjovského nohejbalu! 2TQUV÷LQXUMQO÷NQQDTQXUMÆ
PROSTĚJOV Nejbližší sobota
22. srpna bude patřit významnému a zároveň kulatému jubileu
prostějovského nohejbalu. Tento tradiční český sport existuje
v našem městě přesně padesát let,
roku 1970 byl založen nohejbalový oddíl TJ Sokol I Prostějov.
A krásné výročí je samozřejmě
potřeba si náležitě připomenout.

Marek SONNEVEND
Nadcházející oslavy přitom budou
mít dvě části. Tou první se stane turnaj
trojic pro registrované i neregistrované
hráče, který proběhne od 9.00 hodin
na dvou venkovních kurtech v areálu
u sokolovny na Skálově náměstí. Pro

větší pohodu všech zúčastněných
z více než desítky přihlášených trojek
se bude hrát na tři dopady míče, a to
nejprve v základních skupinách a poté
formou vyřazovacího play-off. Výkop
finále i duelu o bronz je plánován okolo čtvrté hodiny odpolední.
„Chceme, aby aktéři turnaje oslavili
naše jubileum tím, co mají nejvíc rádi,
a sice hraním svého milovaného sportu. Věřím, že sobotní nohejbal bude
mít kvalitu, účastníkům přinese radost
a všichni společně si to parádně užijeme,“ těší se jednatel a trenér Sokola
I Richard Beneš s dovětkem, že každý
plejer dostane speciálně vyrobené tričko k padesátému výročí.
V 15.30 hodin před rozhodujícími

zápasy o medaile je na programu slavnostní otevření zrekonstruovaného
dvorce číslo dva (takzvaného spodního), který má nově umělý povrch.
„Tohoto slavnostního aktu se chopí
vrcholní představitelé statutárního
města Prostějov i Olomouckého kraje,
předběžně přislíbil svou osobní přítomnost také primátor František Jura,“
prozradil Beneš.
Od 17.00 hodin pak v Baru Monte
Christo uvnitř sokolovny památný
den vyvrcholí slavnostním setkáním
pozvaných hostů. Program podvečera
otevře projev předsedy nohejbalového
oddílu TJ Sokol I Jaromíra Faltýnka,
vzápětí Richard Beneš přítomným
přednese průřez klubové činnosti od

zakládajícího roku 1970 po současnost. Následně budou představeni
prostějovští medailisté z mistrovství
světa i Evropy v juniorské kategorii,
načež dojde k předání pamětních listů
členům oddílu. Tím skončí oficiální
část oslav, leč neformálně může večírek pokračovat volnou zábavou u bohatého občerstvení.
„Půlstoletí už je pořádný kus historie,
který si zaslouží důstojně připomenout. Přesně o to se s Jardou Faltýnkem i dalšími klubovými parťáky
snažíme. A současně je naším velkým
přáním, aby budoucnost prostějovského nohejbalu byla minimálně tak
úspěšná, jako jeho dosavadní minulost,“ zdůraznil Beneš.
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URČICE Skvělá show pro diváky a pořádný zápřah pro účastníky. Určice na sobotu plánují
první ročník závodu TFA. Tedy
Toughest Firefighter Alive (nejtvrdší hasič přežije). Název mluví
sám za sebe: jedná se o klání, při
kterém se hasiči i hasičky představí při celé řadě disciplín. Ty mají
prověřit jejich rychlost, vytrvalost, sílu nebo ohebnost.
Co je podstatné? Závodník bude mít na
sobě třívrstvý ochranný oblek a přilbu.

Dá se tedy při složitosti úkolů očekávat,
že v kombinaci s možným vedrem půjde o mimořádně náročnou soutěž.
A v čem budou disciplíny spočívat?
Třeba v práci s rozdělovačem v úkolu
dostat se se závažím přes tunel nebo
třiceti úderech do hammer boxu. Lidé
znalí siláckých soutěží pak určitě poznají další z disciplín – převracení pneumatiky od traktoru. Hasiče zkrátka
čekají samé těžké výzvy.
Pořadatelé pak slibují nejen kvalitní podívanou, ale taky občerstvení

formou grilovaných dobrot, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Závodníci budou dostávat poukaz na
občerstvení zdarma, každý dostane
medaili za účast. Nejlepší tři v každé
kategorii – ženy, muži, muži nad 35
let a masters – získají i poháry, na další
účastníky čekají věcné ceny. První ročník akce se bude konat na hasičském
hřišti v Určicích, a to v sobotu 22.
srpna od 9:00 hodin. Událost pořádá
místní sbor dobrovolných hasičů.
(sob)
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PECKA, PROSTĚJOV Český
korfbalový svaz uspořádal v Rekreačním areálu Pecka premiérový ročník Korfbalové akademie
pro mládežnické hráčky a hráče.
Akce proběhla od 1. do 8. srpna
a mezi čtyřicítkou zúčastněných
dětí ve věku 6 až 15 let měl velmi
početné zastoupení náš region.
Vždyť více než polovinu aktérů nového soustředění tvořili zástupci
Prostějovska! Přesně to bylo sedmnáct členů oddílu SK RG PV plus
šest zástupců nedávno vzniklého
kroužku z Kostelce na Hané.
Mladým nadějím pomáhala zlepšovat jejich korfbalové dovednosti
řada renomovaných trenérů v čele

s koučem reprezentace ČR Ivo Kracíkem. Jedním z lektorů byl i koordinátor Školního korfbalu v Prostějově
a okolí Petr Šnajdr, zároveň hráč
extraligového týmu ergéčka i člen
národního výběru ČR.
Týdenní tréninkový kemp pod širým nebem v Pecce a za nepříznivého počasí ve sportovní hale Nové
Paky obsahoval všestrannou přípravu s důrazem na korfbal, práci s míčem i jednotlivé herní činnosti, ale
nechyběla přitom ani kondiční cvičení, různé zábavné hry, odpočinek
a samozřejmě též přátelské zápasy.
To vše při dodržení veškerých hygienických zásad vyplývajících z pokračujícího boje s koronavirem. (son)
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Nohejbalový turnaj v Èechovicích se nedohrál,

jeho vyvrcholení odplavila podveèerní bouøka

PROSTĚJOV Turnaj trojic v nohejbalu neregistrovaných
každoročně pořádaný v areálu TJ Sokol Čechovice u tamní sokolovny měl v sobotu 15. srpna na programu svůj už
šestnáctý ročník, přesto však zažil jednu premiéru. A to
bohužel neradostnou, neboť kvůli náhlému řádění pří- 10:9 zažehnalo hrozbu brzkého vy- obloha. Přesto se málem stihl dokon- vítězství 8:10, 10:8, 10:9 a tím zisku tra- se nedá nic jiného dělat. Počasí nepočit úvodní semifinálový duel, v němž diční ceny v podobě bečky piva se rado- ručíme a teď už hrát opravdu nejde. Je
rodních živlů v pozdním odpoledni nemohl být poprvé řazení.
Ve čtvrtfinále pak již byl plošně k vi- Výškovice při skóre 10:9, 9:9 nevyužily vali totálně promočení Penízci.
to samozřejmě velká škoda, ale musív historii dokončen. Tím pádem zůstal bez vítěze.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hrozba nepříznivého počasí visela
nad tradiční akcí od pátku, kdy se
Českou republikou začaly prohánět
bouřky. Ještě v sobotním ránu nad
čechovickým areálem trochu pršelo,
ale před plánovaným startem bojů
přestalo. Načež většinu dne panovaly
ideální podmínky: teplo, přitom však
žádné vedro, pod mrakem a úplné
bezvětří.
Zúčastnění nohejbalisté toho využili
k bezproblémovému odehrání téměř šest hodin trvající základní části.

Osmnáct přítomných trojek (ze dvaceti přihlášených) bylo rozlosováno
do čtyř skupin, kde se utkaly vždy
každá s každou na dva hrané sety.
Získané sady se sčítaly, v každé grupě
vzniklo konečné pořadí a do následného play-off postoupily čtyři nejlepší týmy jednotlivých tabulek. To znamená kromě dvou kolektivů všichni.
Opravdu naostro tak celé klání odstartovalo jako obvykle až od vyřazovací fáze. Ta začala před třetí hodinou odpolední a dlouho probíhala
bez jakýchkoliv větších překvapení.
Hned v osmifinále přitom přišel na
řadu velký zápasový šlágr – derby
mezi dvěma domácími výběry Čechovic. Favorizované áčko mělo namále, neboť v obou dějstvích ztrácelo 7:9. Leč pokaždé tři setboly béčka
zdárně odvrátilo a otočením na 10:9,

dění vysoce kvalitní, vyrovnaný a tím
pádem i dramatický sport. Přesto
mezi elitní kvarteto prošli všichni
čtyři nejvýše nasazení vítězové základních skupin. Nejjasněji Fitness
13, kteří přesvědčivě porazili Nádhery dvakrát 10:6. Ostatní čtvrtfinálové
bitvy shodně vrcholily závěrečnými
obraty. Čechovice A měly za stavu 1:1
na sady a 9:8 v tiebreaku dva mečboly,
ovšem poslední výměny zvládl lépe
silný obhájce loňského triumfu Výškovice. Dohromady pět mečbolů ve
druhém i třetím setu dokonce odvrátili
Píšmistři proti Mohelnici, díky čemuž
se radovali z perně vydřené výhry 6:10,
10:9, 10:9. A Sokol II v rozhodujícím
tiebreaku ztrácel na Imbaque 5:8, aby
působivou šňůrou pěti bodů za sebou
zachránil téměř ztracený postup.
Před semifinále se poté jala nebezpečně
zatahovat v průběhu dne projasněná

mečbol. To už se ale zvedl prudký vítr,
hřmělo a z nebe se spustil déšť. Utkání
medailových bojů bylo proto přerušeno, zatímco na vedlejším kurtu Křemeláci a Penízci obětavě pokračovali
navzdory sílící bouři ve finále soutěže
útěchy pro vyřazené osmifinalisty a dvě
nejhorší tria základní fáze. Z těsného

A tím vlastně sportovní část turnaje
skončila. Průtrž mračen totiž trvala
přibližně hodinu a dvorce po ní ležely skoro kompletně pod vodou, což
s ohledem na málo času zbývajícího
do příchodu tmy znamenalo jediné,
a sice nutnost do té doby skvěle rozjetou akci předčasně ukončit. „Bohužel

me se s tím smířit, něco takového se
nám stalo poprvé v historii turnaje.
Každopádně všem aktérům děkuju,
opět byl tady k vidění výborný nohejbal neregistrovaných,“ zhodnotil
hlavní organizátor Leoš Pluháček.
Poděkování partnerům a sponzorům.
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PROSTĚJOV Půlstoletí. To už je pořádně dlouhý čas PŮVODNÍ
nejen v životě člověka, ale i pokud se týká třeba existen- zpravodajství
ce sportovního klubu. A přesně padesát let své existen- pro Večerník
ce nyní slaví prostějovský nohejbal. Místní oddíl TJ Sokol
I Prostějov k této významné příležitosti nachystal nejen
Marek
velký turnaj trojic spojený s důstojnými oslavami výročí,
SONNEVEND
ale také informační průřez dosavadní historií tradičního českého sportu v našem okresním městě. Ohlédnutí připravil dlouholetý trenér
Richard Beneš, z jehož stati jsme v následujícím materiálu čerpali.

Když v roce 1970 zakládal mladý
nadšenec Richard Beneš nohejbal
v Prostějově a přihlašoval vznikající oddíl do Českého nohejbalového svazu, tak netušil, že roku 2020
bude slavit tento sport 50 let své
činnosti a klubem za tu dobu projde přes osm desítek hráčů. V této
části se budeme věnovat kategorii
mládeže, která je nutnou a rozhodující složkou nejen pro udržení
oddílové činnosti, ale i pro zvyšování členské základny a růst každého
sportovního odvětví.
Prvním prostějovským nohejbalistou, který se začal mládeži intenzívně věnovat, byl Bohumil Kroupa.
Tomu se okolo roku 1996 podařilo
vytvořit první treninkovou skupinu nadějí, kde byli J. Kroupa, K.
Husařík, Bekr, Zavadil, Špaček, L.
Nový, P. Nový, Ťuík, Hamerský,
Hanák, Křišťan, Procházka, Smička
a Omelka. Tito chlapci také jako
první žákovská družstva Prostějova absolvovali v letech 1996 a 1997
soutěž Severomoravské oblasti na
6. a 7. místě. V roce 1998 startovali
naši žáci v oblastním přeboru Jihomoravského kraje, aby skončili druzí v trojicích ( J. Kroupa, L. Nový,
Zavadil) a třetí ve dvojicích (Kroupa, L. Nový). Týmové mistrovství
republiky se v té době ještě nepořádalo, ale Jihomoravský kraj úspěšně
reprezentovali hráči Prostějova J.
Kroupa a Procházka, kteří se stali
šampióny ČR družstev. V sezóně
1997 žákovský celek Sokola I v sestavě Kroupa, Zavadil, Bekr získal
na MČR družstev bronz a stejná sestava skončila v trojicích i dvojicích
na čtvrté pozici.
V každém případě je nutno vysoce
vyzvednout Boba Kroupu za přínos
v počáteční práci s mladými kluky.
Zde byl položen budoucí základ
úspěchů prostějovského mládežnického nohejbalu. Je docela možné, že nebýt právě počátků vytrvalé
práce Bohuše Kroupy se zdejšími
žáky a dorostenci, nekonala by se
ani pozdější zlatá éra.
Od roku 1999 se vrátil k nohejbalu v Prostějově jeho zakladatel
a hráč Richard Beneš, který připravil dlouholetou koncepci rozvoje
a začal s vytrvalou i náročnou prací.
V letech 2001 až 2006 mu s vedením tréninků pomáhali Petr Osman
a později Petr Matkulčík. Začalo se
s intenzívními nábory na školách
a v prvopočátcích bylo v přípravě
až pětadvacet mladíků, například
bratři Cielečtí, Hurta, Borsiczky,
Smrčina, Dostalík, Liška, Výborný,
Dluhoš, Vítek, Labák, Bezouška
a další. Později se žákovský kolektiv
TJ Sokol I vyprofiloval v družstvo,
jež začalo nastupovat do prvních
turnajů a přeborů. Byli to bratři
Drobilové, Klaudy, Valenta, bratři Cielečtí, Hurta, Liška, Výborný
a jiní. Postupně navíc přicházeli další mladí kluci jako Pacejka, Anděl,
L. Pírek, Černý, Karafiát, Pazdera,
Hemerka, Hapl, Blahoušek, Šlajs,
Jančík, bratři Pospíšilové, Nykl, Štěpánek, Matkulčík, Roba, Ftačnik, J.
Spáčil ml. či Jorda, kteří podle své

výkonnosti doplňovali a v dalších
letech navazovali na úspěchy hráčů,
kteří přecházeli do vyšších věkových kategorií.
Celá tato generace talentů vybojovala za sledované období celkem
jednadvacet titulů mistrů republiky
v různých žákovských disciplínách.
Kromě toho mladí Prostějované
získali čtyři zlaté medaile na prestiž-

v ČR suverénně nejúspěšnějším
nohejbalovým oddílem. V tomto období se plně zúročila nejen
práce zakladatele místní mládeže
Bohumila Kroupy, ale zejména
systematická, náročná i neúnavná
práce s nadějemi Richarda Beneše. Ten dokázal své svěřence nejen
odborně vést a prakticky ukazovat
jednotlivé údery i poziční hru, ale
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ních mezinárodních turnajích Gold
Felix a Cassovia Cup v Košicích,
vyhráli Olympiádu mládeže v Trnavě, Prostějově i Otrokovicích,
zvítězili na Evropském poháru žáků
v Prešově a celkem šestkrát ovládli
dlouhodobou soutěž Českého nohejbalového svazu pod názvem Pohár ČNS žáků (2005, 2006, 2007,
2009, 2012, 2013). Kromě těchto
triumfů posbírali dohromady jedenáct stříbrných a šestnáct bronzových kovů na žákovských MČR.
Tito výborně připravení mladí nohejbalisté časem přecházeli do kategorie dorostu, kde postupně navazovali na své předchozí úspěchy.
Byli to Klaudy, Valenta, Dočekal,
Topinka, Drobil, Anděl, Pírek, Štěpánek, Rosenberg, Pacejka, Matkulčík, Ftačnik, Příhoda, Pospíšil,
Jorda, Lokoč, Kolář, Wiesner a další. Celá tahle generace dorostenců
Sokola I vybojovala za sledované
období čtrnáct titulů republikových
šampiónů včetně čtyř mistrovských
titulů za vítězství v dorostenecké
extralize. Kromě toho přidali prostějovští borci devět stříbrných a šest
bronzových medailí z MČR, dále
obsadili druhý post na prestižním
mezinárodním turnaji Grand Prix
Slovakia v Revúci a čtyřikrát opanovali dlouhodobou soutěž Pohár
českého nohejbalového svazu dorostu. Tyto výsledky se promítly
i do složení státní juniorské reprezentace, kam byli na soustředění
nominováni bratři Drobilové, Klaudy, Pacejka, Ftačnik a Matkulčík.
V roce 2008 se stal Jakub Klaudy
dokonce juniorským mistrem světa v trojicích, o čtyři roky později
Kristián Pacejka juniorským šampiónem Evropy ve dvojicích a vicemistrem v trojicích, v sezóně 2017
Jakub Ftačnik juniorským mistrem
světa ve dvojicích a Jan Matkulčík v trojicích a loni Jakub Ftačnik
dvojnásobně zlatým na MS juniorů
ve dvojicích i trojicích.
Všemi těmito skvělými výsledky se
stal TJ Sokol I Prostějov za celou
historii mládežnického nohejbalu

2011

2012

2013

2014

rovněž motivovat mladé kluky
k tréninku a závodní činnosti. Tím
byly položeny základy budoucího
doplňování a výkonnostního růstu
družstva mužů, které se z účasti
v krajském přeboru propracovalo
postupně až do druhé nejvyšší české soutěže.

DRUHÝ DÍL
– DOSPÌLÍ
Mužský nohejbal v Prostějově lze
rozčlenit do několika etap vývoje
a výsledků. V letech, kdy byl oddíl
TJ Sokol I založen, hrál Moravsko-slovenskou ligu složenou ze šesti
či sedmi bodovaných turnajů trojic. V úvodním ročníku skončili
Hanáci ve spodní polovině startovního pole, ale již na konci sezóny 1972 obsadili výborné druhé
místo a dokázali, že se začínají řadit
mezi velmi dobré celky. V tomto
a následujícím období nastupovali
hráči Beneš, Machač, Klika, Hlaváč, Cieslar, Hanák, Doležel, Vrtal,
Nágl, Spáčil, Husařík, Zahradníček,
Frydrych, Pilka, Chromý, P. Langr
a další. Během zmíněného roku
1972 skončili Beneš, Machač, Klika
a Nágl na Mistrovství ČSSR sedmí
ve dvojicích a osmí v trojicích, navíc
se prosazovali i na jiných kvalitně
obsazených turnajích.
Mezi lety 1974 a 1980 hrálo prostějovské družstvo krajský přebor,
kde většinou vítězilo nebo obsazovalo přední pozice. Po následujícím
hubenějším období pak odstartoval
renesanci zdejšího nohejbalu Bob
Kroupa, který dal opět dohromady místní plejery hrající tehdy
různé turnaje a přihlásil družstvo
do řádné soutěže. Pod názvem SK
Prostějov nastupovali v přeboru
jihomoravské oblasti Kalábek, Krupa, Ditrich, Kos, Dvořák, Zapletal,
Rédr, Kubáč, Hilčer, bratři Linhartové, Spáčil, Kroupa, Hudský, Lehár
a Foret. V roce 1993 tým postoupil
již pod názvem TJ OP Prostějov do
2. ligy a v sestavě Kalábek, Krupa,
Pluháček, Ditrich, Gregor, Zapletal,
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bratři Linhartové, Spáčil, Kroupa,
Skalický, M. Spáčil, Rédr vybojoval
sedmou příčku, sezónu nato osmý
post. V letech 1995 a 1996 obsadil
mančaft desátou a sedmou pozici,
když byl doplněn Skácelem, Haluzou, Kaděrou či Študentem.
Tyto poslední výsledky však byly
na několik dalších roků posledními dosaženými v druholigové soutěži. Jinak dosahovali prostějovští
nohejbalisté v osmdesátých letech
minulého století výborných výsledků v odborářských soutěžích.
Hráči Spáčil, Pavlovský, Šilhánek,
později i Krupička, Mikšovský,
Kroupa, Procházka a Hošek celkem
jedenáctkrát triumfovali za OSP
Prostějov v resortu stavebnictví
a roku 1982 dokonce ve Vsetíně vyhráli celostátní finále ústřední rady
odborů. V této době skvěle reprezentovali na nejvyšších armádních
soutěžích i Beneš, Fojt, Vokáč, Janeba, Osman, Hudský, Jonák, bratři
Linhartové a Krupa.
Další část představuje období
přibližně od roku 2000 do sou-
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časnosti. Vyznačovalo se snahou
o radikální zlepšení výkonnosti
družstva, nastavení řádných tréninků a postupné zapojování mladých odchovanců do týmu mužů.
V sezóně 2002 celek Sokola I Prostějov sice opět vybojoval zpět 2.
ligu s K. Husaříkem, Procházkou,
bratry Linhartovými, Krupou, Šlézarem, Omelkou a dalšími, ale bez
bodového zisku tam skončil roku
2003 na posledním místě a opět
sestoupil do krajského přeboru. Za
několik málo roků převzal mužský
kolektiv jako kouč Richard Beneš,
v té době již velmi zkušený a úspěšný trenér oddílové mládeže. Mezi
lety 2003 a 2008 působil v krajském přeboru i druhý oddílový
výběr, kde po boku již zkušených
borců K. Husaříka, P. Nového,
Hubálka, L. Nového, Zapletala,
Oplockého, Foreta, Štencla, Faltýnka, Kostelky, Koláře, L. Pírka
a Omelky dostávali příležitost
mladíci L. Pírek, Klaudy, Roba,
Anděl, Pazdera, Drobil a další.
V roce 2008 prostějovské družstvo

konečně postoupilo po dlouhých
sedmi letech do 2. ligy mužů, kde
mělo tyto výsledky: 2009 – 4. místo, 2010 – 6. místo, 2011 – 1. místo
a neúspěšná kvalifikace o 1. ligu,
2012 – 4. místo, 2013 – 5. místo,
2014 – 1. místo a postup do 1. celostátní ligy.
Od sezóny 2015 je tak mužský celek TJ Sokol I už trvalým účastníkem druhé nejvyšší soutěže ČR.
Jeho výsledky i hra mají velmi solidní kvalitu, do hlediště začínají
pravidelně přicházet nohejbaloví
příznivci. Umístění v jednotlivých
letech jsou následující: 2015 – 4.
příčka, 2016 – 5. pozice, 2017 – 3.
post, 2018 – 6. místo, 2019 – 3.
příčka. Během tohoto posledního
období nastupovali za tým Šlézar,
Klaudy, K. Husařík, Procházka,
Valenta, Omelka, Matkulčík, Ftačnik, Gubčo, Roba, Wiesner, Kolář,
bratři Pírkové, bratři Deutschové,
Faltýnek, Jorda, Pořízek, Svoboda
a Příhoda. Letos byly ligové soutěže
kvůli epidemii koronaviru zrušeny
a nahrazeny Ligovým pohárem, kde
startuje kolektiv Prostějova v extraligové kategorii a hráči získávají
mezi elitou potřebné zkušenosti do
bojů v příštích sezónách. Každým
rokem se přitom kádr minimálně
obměňuje, přičemž trenér staví na
většině vlastních odchovanců a tím
se výrazně odlišuje od jiných prvoligových nebo extraligových klubů.
Prostějovský nohejbal si velmi
cení spolupráce a podpory Statutárního města Prostějova i Olomouckého kraje, bez nichž a také
bez dalších sponzorů (Montáže
Inženýrských sítí Protivanov,
Auto-Rolný, Tomi-Remont, DT
výhybkárna a strojírna, Skanska)
by nebylo možné provozovat
oddílovou činnost na tak vysoké
úrovni.
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